




เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ  
พื้นถ่ิน โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี คร้ังที่ 3 

 
ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาจารย์สัติยะพันธ์  คชมิตร   ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล  ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  สืบวัฒนะ 
รองศาสตราจารย์ พจน์มาลย์  สมรรคบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐนันธ์  สุวรรณวงก์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ศิลาคม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์  สมอนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร  จูตะวิริยะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์  ไชยแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมณัฐ  ภูกองไชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย  บุตดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี  ณ หนองคาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์  ศรีสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์  บุษราคัม 
อาจารย์ ดร.กุลจิต  เส็งนา 
อาจารย์ ดร.ณัชปภา  วาสิงหน 
อาจารย์ ดร.รักชนก  ช านาญมาก 
อาจารย์ ดร.วณิชชา  ณรงค์ชัย 
อาจารย์ ดร.อมร  มะลาศรี 
อาจารย์ ดร.แก้วตา  จันทรานุสรณ์ 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  นาราสัจจ์ 
อาจารย์กิติมา  ขุนทอง 
อาจารย์สัติยะพันธ์  คชมิตร 
อาจารย์ภัชราภรณ์  สาค า 
อาจารย์ปิยะพร  แผ้วช านาญ 
อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
อาจารย์ชุติพงษ์  คงสันเทียะ 
อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์ 

 
 
 



บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี  ณ หนองคาย 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ  
 อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
 อาจารย์สุนิตย์  เหมนิล 
 
ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี   ณ หนองคาย 

อาจารย์กิตติพงษ์  ทองสมบัติ 
อาจารย์ธีรัชพล  ค าสะอาด 
 

พิสูจน์อักษร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์  ศรีสวัสด์ิ  อาจารย์ธัชวรรธน์  หนูแก้ว 
 อาจารย์สิริรัตน ์ จันทร์มาลา   อาจารย์ชนาฏ  สระกาศ   
 อาจารย์ปาริฉัตร  พรมสอน        
  
เสวนานอกสถานที่  
 อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
 
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อาจารย์ ดร.กุลจิต  เส็งนา 

อาจารย์ ดร.มงคล   ทะกอง      
  อาจารย์ณัฐวัชร  เดชมาลา  

อาจารย์วราวุฒิ  ทิวะสิงห์ 
 
ประสานงานและจัดการ 

อาจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง   
 อาจารย์ดรุณี  มณีทัศน์ 

  
เจ้าของและผู้จัดพิมพ์ 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

พิมพ์จ านวน : 300 เล่ม 
 
ปีที่พิมพ์ : 2561  
 
พิมพ์ที ่: โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์ บ้านเหล่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-325-398 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
 
 

การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพ้ืนถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 เรื่อง “ถอด
รื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” โดยศูนย์การเรียนรู้
พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 
2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเผยแพร่บทความ
วิชาการ วิจัย ส าหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

บทความที่ถูกน าเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้น าเสนอในประเด็นสหวิทยาการเพ่ือ 
การพัฒนา แสดงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในหลายมิติ สะท้อนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
จากมุมมองนักวิชาการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางวิชาการในโอกาสต่อไป 

 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล 

ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุม/เสวนำวิชำกำรระดับชำติ พ้ืนถิ่นโขง ชี มูล รำชภัฏอุดรธำนี คร้ังท่ี 3 
“ถอดร้ือพรมแดนควำมรู้: ควำมท้ำทำยของสหวิทยำกำรในกำรพัฒนำท้องถิ่น โขง ชี มูล” 

ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 ตุลำคม 2561  
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ และอำคำรหอประวัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

------------------------------------------------------ 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลำคม 2561 
 
08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน 
08.40 – 08.55 น. วงดนตรีออเคสตร้าบรรเลงบทเพลง  
09.00 – 09.15 น. อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบโล่เกยีรตคิุณให้เครือข่ายร่วมจัดงานประชุมฯ 
 
ภำคเช้ำ – เสวนำวิชำกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
 
09.15 – 10.00 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยันต์  รัชชกูล 

บรรยายประเด็นเรื่อง “ประวัติศำสตร์อีสำนในประวัติศำสตร์ชำติ:  
ควำมรู้ ควำมหมำย และควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ” 

10.00 – 10.45 น. ศำสตรำจำรย์ ดร.อำนันท์ กำญจนพันธุ ์
บรรยายประเด็นเรื่อง “ข้ำมพรมแดนควำมรู้ สู่กำรสร้ำงสหควำมรู้ในสังคม” 

10.00 – 11.30 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 
 บรรยายประเด็นเรื่อง “ข้ำมพรมแดน เพศสภำวะกับกำรพัฒนำท้องถิ่น” 
 อาจารย์ชัยพงษ์ ส าเนียง (ผูด้ าเนินการเสวนา) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
ภำคบ่ำย – กำรน ำเสนอผลงำนวชิำกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ และอำคำรหอประวัติ  
              มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 
13.00 – 17.00 น.       น าเสนอผลงานวิชาการ(ห้องประชุมย่อย) จ านวน 11 ห้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันศุกร์ที่ 26 ตุลำคม 2561  
 
06.30 – 07.00 น.  ลงทะเบียน 
07.00 – 09.00 น.  เดินทางศึกษาดูงาน ภูมิทัศน์ทางสงัคมและวัฒนธรรม “ทะเลบัวแดงหนองหาน”  
                         ณ ท่าเรือบ้านเดียม อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกูล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย ์
และผูเ้กี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.   เดินทางศึกษาดูงาน ภูมิทัศน์ทางสงัคมและวัฒนธรรม “ค าชะโนดวังนาคินทร์” 

ณ วัดศิรสิุทโธ ค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
14.00 – 16.00 น.   วงเสวนา: 
 “ค าชะโนด: การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในกระแสเสรีนิยมใหม่” 
 ณ วัดศิรสิุทโธ ค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกูล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย ์
 
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา 10.45 น. รอบบ่าย 14.45 น. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตำรำงกำรน ำเสนอบทควำมประชุมวิชำกำรพื้นถิ่นโขง ชี มูล รำชภัฏอุดรธำนี คร้ังที่ 3  

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2561  
 

Room 1 : อีสำน ลุ่มน้ ำโขง รัฐชำติ ในกระบวนกำรช่วงชิงควำมหมำย 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. “ไทบ้านเดอะซีรีส์”: “ผู้บ่าวไทบ้าน”  
และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน 

สุเมธ  รักษ์จันทร์ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล   
อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์   

2 13.25-13.50 น. “เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน”: ในเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย: กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

สมพงศ์ อาษากิจ 

3 13.50-14.15 น. ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ  
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

ภิญญพันธ์ุ  
พจนะลาวัณย์ 

4 14.15-14.40 น. การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา: จบัพระพิมลธรรมสึก  
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้าและคอมมิวนสิต์  

พระปลัดระพิน  
พุทธิสาโร  

5 14.50-15.15 น. ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดษิฐ์และรัฐนาฏกรรม: การพัฒนากรอบความคิด มนตรา พงษ์นิล 
6 15.15-15.40 น. โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี ภูริภมูิ ชมพูนุช 

พสุธา โกมลมาลย ์
7 15.40-16.05 น. ความหลากหลายทีไ่ม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองหาร

สกลนคร  
ชาคริต ชาญชิตปรีชา   
จิตติ กิติเลิศไพศาล 
พสุธา โกมลมาลย ์
ชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

8 16.05-16.30 น. พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุม่น้ าโขงสู่ลุ่มน้ ามลูและลุ่มน้ าสาขา พงษ์เทพ บุญกล้า 
 
 
 



 
 

Room 2 : ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดีลุ่มน้ ำโขง 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธ์ุ ในพ้ืนท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
แบบมีส่วนรวม 

วศิน ปัญญาวุธตระกูล รศ.ดร.ทวีศิลป์ สบืวัฒนะ 
รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ 

2 13.25-13.50 น. ความส าคญัของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง ธีระวัฒน์ แสนค า 
3 13.50-14.15 น. โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร  

ใน “พระกรุณาพระบาทสมเดจ็พระสีสุวตัถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี  
พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

กัณฐาภรณ์ ทองขาว 

4 14.15-14.40 น. เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอด็:  
การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องตน้ 

บุญชู ภูศร ี

5 14.50-15.15 น. ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และการเปลี่ยนศาสนาท่ีปรากฏในจารึก 
เขมรโบราณ  

ทรงธรรม ปานสกุณ 

6 15.15-15.40 น. พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแตฝ่ั่งขวา: ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตรล์าว-ไทย สมฤทธ์ิ ลือชัย 
7 15.40-16.05 น. “ความรักของชนช้ันกลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ.2482-2515 บุญพิทักษ์  

เสนีบุรพทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Room 3 : ทุนนิยม แรงงำนข้ำมแดน ในโลกเสรีนิยมใหม ่
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง: ผลต่อภาคอีสาน พิภู บุษบก ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ ์
อ.ชัยพงษ์ ส าเนียง  
 

2 13.25-13.50 น. พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จตุพร ดอนโสม 
พัชรินทร์ ลาภานันท ์
รักชนก ช านาญมาก 

3 13.50-14.15 น. ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม ่ สุภกาญจน์ แสนค า 
รักชนก ช านาญมาก 
พัชรินทร์ ลาภานันท ์

4 14.15-14.40 น. การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสญัชาติลาวและผลกระทบต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์

พุทธินันทน์ บุญเรือง 

5 14.50-15.15 น. แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย เบญจพร โคกแปะ 
พัชรินทร์ ลาภานัน 

6 15.15-15.40 น. การเปรยีบเทียบอัตราการขดูรดีระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” 
ของแรงงานข้ามชาติลาว 

ศุภกฤต ปิติพัฒน์  
สุพจน์ สกุลแก้ว 

7 15.40-16.05 น. การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น 
 

ธันยมัย รังสิกรรพุม 
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์  
พิสิษฐิกุล แก้วงาม 

 
 
 
 
 



 
 

Room 4 : ควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรง และกำรแย่งชิงทรัพยำกร 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. เพศวิถีกับการค้ามนุษย ์ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ ์ อ.ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท ์
ผศ.ดร.สภุีร์ สมอนา 2 13.25-13.50 น. อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ยศวดี นิรารมย ์

3 13.50-14.15 น. การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา:  
เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรีอีสาน 

ฐิติพร ศิริพันธ์ 
พันธเสน 

4 14.25-14.50 น. บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยา 
ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

เกรียงไกร ผาสุตะ 

5 14.50-15.15 น. การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน: แนวคิดการจัดการความขดัแยง้ 
ด้านทรัพยากรนา้แบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า  
จังหวัดขอนแก่น 

ชัยณรงค์ ศรรีักษ์            
เขวิกา สุขเอี่ยม             
ปัทถาพร สุขใจ 

6 15.15-15.40 น. ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของ "แม่ญิง" ประมงพ้ืนบ้านหลังการสรา้งเขื่อน
ราษีไศล 

วรรณภา วงษ์พินิจ 

7 15.40-16.05 น. การบริหารจัดการภยัพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติ  
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 

ณัฐพงษ์ ราชมี 
จักรพันธ์ ผาพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Room 5 : กำรเมือง นโยบำย ธรรมำภิบำล 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐ 
ของประชาชน หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

สมสมัย ไวถนอมสัตว์        
ประทีป มากมติร 

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย 
อ.ดร.เกรียงไกร ธรุะพันธ์  

2 13.25-13.50 น. อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลองวิเคราะห์จากห้องเรียน พิสิษฐิกุล แก้วงาม        
ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 
อภินันท์ ทะสุนทร 

3 13.50-14.15 น. การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540-2556 พุทธสุดา หนุดหละ 
4 14.25-14.50 น. การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วง

วิกฤตการณ์ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557 
สุเนตร ม้าทอง 

5 14.50-15.15 น. กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ พระทานนุวัตร หสัดร 
6 15.15-15.40 น. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ขวัญชัย อัตโณ 

เจนรบ พละเดช 
7 15.40-16.05 น. ผลของการจดัตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม  

(ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท.เขต 4) 

เจนรบ พละเดช 
ขวัญชัย อัตโณ 

 
 
 
 
 
 



 
 

Room 6 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและทรัพยำกรมนุษย ์
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 บุญช่วย กิตติวิชญกุล 
พระทานนุวัตร หสัดร 

ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ 
อ.ดร.ณัชปภา วาสิงหน 

2 13.25-13.50 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ยุวเรศ หลุดพา 
3 13.50-14.15 น. กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 
4 14.25-14.50 น. การจัดสวัสดิการและสวสัดภิาพของบุคลากรทางการศึกษา  

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พล เหลืองรังษี 

5 14.50-15.15 น. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร  
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดอตุรดติถ ์

อิราวัฒน์ ชมระกา  
กิ่งดาว จินดาเทวิน  
ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 

6 15.15-15.40 น. การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593 
สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

จิรวัฒน์ ทิพยรส 

7 15.40-16.05 น. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิต ในเขตจังหวดันครราชสมีา 

ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 

8 16.05-16.30 น. ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว  
กรณีศึกษาโรงแรมในยา่นอโศกกรงุเทพมหานคร 

เขวิกา สุขเอี่ยมและคณะ 

 
 
 
 
 



 
 

Room 7: เศรษฐกิจเพ่ือกำรด ำรงชีพ 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่งทุนสังคม 
เพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 

ทศพร แก้วขวัญไกร รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล 

2 13.25-13.50 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภค 
ในจังหวัดอุตรดติถ์ 

สมเกียรติ จริะวงศ์เสถียร 

3 13.50-14.15 น. การท างานกับความมั่นคงดา้นรายได้ของผู้สูงอายไุทย รักชนก คชานุบาล   
สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกลุ 

4 14.25-14.50 น. อิทธิพลขององค์การสีเขียวท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 
ในประเทศไทย 

ศิริกานดา แหยมคง 

5 14.50-15.15 น. วิเคราะหผ์ลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพือ่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญา 
พ.ศ.2561 ที่มีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

ธรรมเนยีบ แก้วหอมค า 

6 15.15-15.40 น. การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงอายุพิการร่วม 

ประภสัสร ปรีเอี่ยม 

7 15.40-16.05 น. ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลกูทุเรียนหลงลับแล ต าบลแม่พูล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

วิไลวรรณ ศรีหาตา 

8 16.05-16.30 น. พื้นที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 
 

ชลิดา แย้มศรีสุข 

 
 
 
 



 
 

Room 8: วัฒนธรรมพื้นถิ่นข้ำมพรมแดน 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. ประเพณีชนควาย: เกาะสมยุ ณัฐดนัย พยฆัพันธ์ 
พิสิฐ นิลเอก 

อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 
อ.ใจสคราญ จารึกสมาน 

2 13.25-13.50 น. ความรู้อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้ายลาด  
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี

คมกริช บุญเขียว 

3 13.50-14.15 น. เยาวชนลุ่มน้ าโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

กัลยา ยศค าลือ 

4 14.25-14.50 น. ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  
เรื่อง พระสุธน – มโนราห ์

ภานุวัฒน์ วรจินต ์

5 14.50-15.15 น. บุญประเพณญี้อชายแดน: มติิทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
สองฝั่งโขง ไทย-ลาว 

อภิรดี แข้โส 
อธิราชย์ นันขันตี 
สุวิมล ค าน้อย 

6 15.15-15.40 น. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านค าลงท้าย 
“ละเบ๋อ” 

กันยารัตน์ มะแสงสม 

7 15.40-16.05 น. การศึกษาเปรยีบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมรมิแมน่้ าโขง 
โดยใช้ข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อ าเภอสงัคม 
จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจรญิอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

วิชญ์ จอมวิญญาณ์         
ชฎล นาคใหม่  
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ 

8 16.05-16.30 น. กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี

คมกริช บุญเขียว 

 
 



 
 

Room 9: สถำนกำรณ์สุขภำพกบังำนสำธำรณสุขเชิงรุก 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. ลักษณะอาหารท่ีรับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ 
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีมีปัญหาทางช่องปาก 

อลงกต สิงห์โต  
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล  
นริศา เรืองศรี 

ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์ 
อ.ดร.ปิยพร แผ้วช านาญ 

2 13.25-13.50 น. สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาล 
ของร้านกาแฟ ท่ีจ าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ณัฐวดี ไพบูลย์ 
ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย 
สาลินี ศรีวงษ์ชัย 

3 13.50-14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นท่ีภาคใต้ 

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ 
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ   
เสาวลักษณ์ คงสนิท 

4 14.25-14.50 น. สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภัคณัฐ วีรขจร 

5 14.50-15.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ  
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดตรัง 

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา 
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 
วิชาญ สายวารี 
ธนนันท์ อัครวีรวัฒน์ 

6 15.15-15.40 น. รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ยุภาพร ยุภาส 
7 15.40-16.05 น. ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส านักต่อความรู้สึกปวดของผู้ป่วย 

โรคไหล่ติดเรื้อรัง 
อวิรุทธ์ สิงห์กุล 
นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี 
ไฟศอล มาหะมะ 
กัสมัน ยะมาแล 

 

 



 

 
Room 10: กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชน 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุไทด า บ้านนาป่าหนาด 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ 

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ    
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง 
อ.ดร.รักชนก ช านาญมาก 

2 13.25-13.50 น. การศึกษาเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลกดุหมากไฟ 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ไกรวุฒิ ชูวิลัย 
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ 
คชา เชษฐบุตร 

3 13.50-14.15 น. การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดท าระบบภเูขาเปียก 
วัดทิพย์สุคนธาราม ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

เขวิกา สุขเอี่ยมและคณะ 

4 14.25-14.50 น. รูปแบบและกระบวนการบริหารตอ่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จตุพล ดวงจิตร 

5 14.50-15.15 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ 
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ณศิริ ศริิพิมา 
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์              
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

6 15.15-15.40 น. การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับการจ าหน่ายในพ้ืนท่ีการ
ท่องเที่ยว: กระปุกออมสินไม้ไผ่เขยีนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม  
จังหวัดเลย 

อุไรวรรณ บุษทิพย์  
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

7 15.40-16.05 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคลังค าศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

วิศรุต ไหลหาโคตร 

 
 



 
 

Room 11: ศิลปะ  ดนตรี  กำรแสดงร่วมสมัย 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. กระบวนการผลติซ้ าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน กิตติกรณ์ บ ารุงบุญ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า 
อ.ดร.กุลจิต เส็งนา 2 13.25-13.50 น. ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรยีภาพกับการกลายเป็นสินค้า

ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธ์ุไทด าบ้านนาป่าหนาด  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ไทยโรจน์ พวงมณ ี

3 13.50-14.15 น. นาฏมวยไทย การประยุกตศ์ิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทยผสมกับ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 

ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ ์

4 14.25-14.50 น. ดนตรสีร้างสรรค์ในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศุภชัย สุริยุทธ 
5 14.50-15.15 น. การศึกษาหมอนขวานหตัถกรรมพื้นบ้านชาวอีสานสู่การออกแบบเบาะรองนั่ง

อเนกประสงค์ 
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต ์

6 15.15-15.40 น. การยศาสตรส์มาธสิู่การออกแบบสมถกรรมฐาอาสนะ 
 

อานนท์ พรหมศิร ิ

7 15.40-16.05 น. เฉลวสู่การออกแบบท่ีนั่งในพื้นที่สาธารณะ 
 

ณัฐวุฒิ ก่ิงตระการ 
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การท่องเท่ียวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน: แนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน ้า 
แบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแกน่ ............................... 513-530 

ชัยณรงค์ ศรีรักษ์ / เขวิกา สุขเอี่ยม / ปัทถาพร สุขใจ 
 
ปฏิบัติการในชีวิตประจ้าวันของ "แม่ญิง" ประมงพื นบ้านหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล.. 531-544 

วรรณภา วงษ์พินิจ 
 
การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื นที่ชุมชนภัยพิบัติ อ้าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด .. 545-560 

ณัฐพงษ์ ราชมี / จักรพันธ์ ผาพรม 
 
การประเมินความต้องการจ้าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน หมู่บ้านดงไม้แดง 
ต้าบลท่าล้อ อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี .............................................................. 561-582 

สมสมัย ไวถนอมสัตว์ / ประทีป มากมิตร 
 
อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลองวิเคราะห์จากห้องเรียน .................. 583-598 

พิสิษฐกิุล แก้วงาม / ณัฐวุฒิ สุทธิประภา / อภินันท์ ทะสุนทร 
 
การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540-2556 ............................................... 599-614 

พุทธสุดา หนุดหละ 
การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง:  
ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557 ..................................................................................... 615-632 

สุเนตร ม้าทอง 
 
กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ............................................... 633-650 

พระทานนุวัตร หัสดร / ภักดี  โพธิ์สิงห์ 
 
บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต .................... 651-672 

ขวัญชัย อัตโณ / เจนรบ พละเดช 
 

ผลของการจัดตั งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศนูย์น้าร่อง)  
ในการต่อต้านการทุจริต ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เขต 4 (ปปท.เขต 4) .................................................................................................... 673-690 

เจนรบ พละเดช / ขวัญชัย อัตโณ 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ ์........................................................................ 707-722 

ยุวเรศ หลุดพา / ธีรพจน์  ภูริโสภณ 
 
กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ ............................................................................... 723-742 

ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 
 
การจัดสวัสดิการและสวสัดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 743-754 

พล เหลืองรังษี 
 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท้างานในหน่วยงาน  
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อิราวัฒน์ ชมระกา / กิ่งดาว จินดาเทวิน / ภาศิริ เขตปิยรัตน์ / สยาม เจติยานนท์ 
 
การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593  
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จิรวัฒน์ ทิพยรส 
 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ........................................................................................... 789-810 

ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 
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ในย่านอโศกกรุงเทพมหานคร....................................................................................... 811-822 

เขวิกา สุขเอี่ยม และคณะ 
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ทศพร แก้วขวัญไกร 
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วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส้ารวจบริบทความขัดแย้งด้านทรัพยากรแหล่งน้้าใน
พ้ืนที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนอันเกิดจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น และ 2) 
เพ่ือเสนอแนวคิด การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการด้านทรัพยากรพ้ืนที่ชุ่มน้้าด้วยกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Community - based Research: 
CBR) ศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารร่วมกับการศึกษา
พ้ืนที่ การสังเกต สัมภาษณ์ และประเมิน ศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวของระบบนิเวศและวัฒนธรรม
ชุมชน จากผู้น้าชุมชน จ้านวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและน้าเสนอด้วย
เทคนิควาทกรรมพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า  

นิเวศวัฒนธรรมชุมชนบึงแก่งละว้านับเป็นภาพตัวแทนสังคมลุ่มน้้าอีสานที่ปัจจุบันกลายเป็น
พ้ืนที่ “สมรภูมิความขัดแย้ง” ที่มีคู่พิพาทระหว่างรัฐ - เอกชน - ชุมชน - ระบบนิเวศ เป็นผลจากโครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าในฐานะกิจกรรมคุกคามบุกรุกพ้ืนที่ด้วยเจตนาที่ลักลั่นคอยแย่งยื้อทรัพยากรชุมชนไปสู่
ระบบทุน แก่งละว้า จึงตกอยู่ในสภาพ “พ้ืนที่แห่งการซ้อนทับ” โดยชุมชนถูกไล่เบียดให้เหลือสถานภาพ 
                                                           

* ส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการในพื้นที่ชุ่มน้้า กรณีศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น” 

1 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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“ผู้ถูกพัฒนา” การเปลี่ยนแปลงโดยท้าลายพ้ืนที่อู่ข้าวอู่น้้าชุมชนให้กลายเป็น “พ้ืนที่แห่งปัญหา” เพียง
เพราะขาดข้อมูลที่รอบด้าน ขาดการบูรณาการ ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ - เสีย ละเลยความเข้าใจ
และตระหนักคุณค่าพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่อวิถีวัฒนธรรมชุมชน สาเหตุเพราะกระบวนการพัฒนาแหล่งน้้าตกเป็น
ของอ้านาจรัฐเพียงฝ่ายเดียว 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่แฝง
ขบวนการต่อสู้ ต่อรอง เพ่ิมพ้ืนที่สิทธิ์ชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีของท้องถิ่นภายใต้ฐานคดิ
การจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่นในมุมมองทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชน
เพ่ือเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาท เป็นกลยุทธ์ผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือรูปแบบภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และขยายไปสู่
กิจกรรมการพัฒนามิติอ่ืนๆ เป็นการเปลี่ยนนิยามพ้ืนที่เป็น “พ้ืนที่แห่งโอกาส” โดยอาศัยกลไก
ขบวนการชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันสร้างการยอมรับการมีตัวตนของชุมชน  
 
ค าส าคัญ: การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน, การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ,  

พ้ืนที่ชุ่มน้้า 
 
Abstract 

The purposes of this article were to: 1) survey conflicts on water resources in 
community cultural eco area arising out of the Khon Kaen Province’s Kaenglawa wetland 
development project; and 2) present concepts on integrated dispute management on 
wetland through community cultural tourism activities. The community - based research 
(CBR) was applied and the qualitative research was used for study. The data was compiled 
through document study together with field study, observation, interview and assessment 
of tourism resources potentiality of ecosystem and community culture. It was conducted 
with 30  cases of community leaders. In addition, the content analysis was used for data 
analysis and presented by descriptive discourse. The findings proved that: 

Kaeng Lawa Community Cultural Ecosystem is considered as representation of 
Esan river basin society currently becomes “conflict battlefield” among several disputed 
parties including authorities, individuals, communities and ecosystem. It is a result of water 
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development project as an activity trespassing the area with intention to grab community 
resources for capitalism. Hence, Kaeng Lawa becomes “overlap area” that community is 
pushed to become “developed person”. The change seriously destroys abundant 
resources of community and becomes “problem area”. It is because they are lacking of 
information, integration, participation of all stakeholders, negligence to understanding and 
awareness of wetland values to community culture as the water development process is 
solely governed by authorities. 

Kaeng Lawa community cultural ecotourism is a development parallel with 
fighting and negotiation movement to increase community right for community resources 
utilization based on mutual resources management between authorities and community 
to drive development, restoration, conservation, culture, tradition and local living in view 
of resources and tourism product of community. It is used as problem solving tool, 
cooperation strategy with community, making understanding between authorities and 
community to build cooperation of conservation networks and extend to other 
dimensions of development. It changes definition of the area to “opportunity area” by 
using community movement mechanism to make understanding among each other and 
accepting community identity. 
 
Keywords: Community Cultural Ecotourism, Integrated Dispute Management, Wetland 
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บทน า 
สังคมไทยเป็นสังคมลุ่มน้้า พิจารณาได้จากร่องรอยการตั้งถิ่นฐานชุมชน น้้าจึงเป็นปัจจัย

ก้าหนดวิถีชีวิตผู้คน ท้าหน้าที่หล่อรวมวิถีนิเวศวัฒนธรรมชุมชนผ่านการผูกโยง พ่ึงพิงทรัพยากรและ
ความหลายหลากเชิงชีวภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ (สามารถ ใจเตี้ย, 2557) เนื้อที่ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่ม
น้้า (wetland) กว่าร้อยละ 7.5 หรือประมาณ 36,616 ตารางกิโลเมตร (คณะกรรมการทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ, 2556) ปัจจุบันก้าลังกลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่มีคู่พิพาทระหว่างรัฐ เอกชนกับชุมชนเกิด
จากกิจกรรมคุกคามบุกรุกในรูปแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงการพัฒนาของรัฐจึงกลายเป็นเครื่องมือแย่งยื้อทรัพยากรท้องถิ่นสู่ระบบ
ทุน ส่งผลให้พ้ืนที่ชุ่มน้้าตกอยู่ในสภาพ “พ้ืนที่แห่งการซ้อนทับ” (สมหมาย ชินนาค และคณะ, 2548) 
ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาที่ภาครัฐประดิษฐ์สร้างขึ้นชุมชนกลับถูกไล่เบียดให้เหลือเพียงสถานภาพ 
“ผู้ถูกพัฒนา” นโยบายพัฒนาแหล่งน้้าของรัฐกลายเป็นปัจจัยก่อการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงที่สุด
ต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน (สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์, 2555) ด้วยการเปลี่ยนพ้ืนที่อู่ข้าวอู่น้้า
ของชุมชนให้กลายเป็น “พ้ืนที่แห่งปัญหา” รัฐบาลไทยได้รวบอ้านาจการวางแผนและบริหาร 
การจัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้้า ผลลัพธ์จึงไม่ได้เป็นไปตามคาด 
ด้วย เพราะขาดการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ขาดการบูรณาการ การส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้-เสียที่
แท้จริง ละเลย ก้าวข้ามการมีตัวตนของชุมชน ปกปิด กีดกันช่องทางมีส่วนร่วมชุมชนภายใต้ 
“วัฒนธรรมรัฐ” ที่ให้ความส้าคัญเฉพาะศูนย์กลางอ้านาจ ตัวบทกฎหมาย มากกว่าคุณค่าจารีตท้องถิ่น 
(นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2546) ถือเป็นปรากฏการณ์การช่วงชิงทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือสนองตอบต่อกลไกทุน
และตลาด (ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, 2560) ชี้ให้เห็นปัญหาการคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้้าของไทยส่วนใหญ่เกิดจาก
การขาดความเข้าใจและตระหนักคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่อวิถีวัฒนธรรมชุมชนด้วยการบุกรุกท้าลาย
และใช้ประโยชน์อย่างไม่จ้ากัด ชุมชนหลายพ้ืนที่จึงต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นของตัวเองภายใต้แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม (Pomeroy, 1995) 

จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน มี
พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 6.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 10,885.98 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ท้า
อาชีพเกษตรกรรม ท้านา ปลูกข้าวในพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ ได้แก่ลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้ามูล มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อย
ทั้งหมด 11 ลุ่มน้้า ที่ผ่านมารัฐบาลหลายสมัยได้ก้าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน้้าอย่างต่อเนือ่ง 
จนกระทั่งรัฐบาลปัจจุบันได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การสร้างพ้ืนที่อุตสาหกรรมนอกเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล และก้าหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ในปี พ.ศ.2558 ผลท้าให้หน่วยงานระดับจังหวัด
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จ้าเป็นต้องมีแผนการพัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้าที่มีอยู่ในแหล่งน้้าต่างๆ รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ตามธรรมชาติให้สามารถน้าน้้ามาใช้ประโยชน์ได้เพ่ือรองรับการเป็นหัวเมืองและเมืองศูนย์กลางด้าน
การพัฒนาสู่เมืองในฐานะศูนย์กลางของ ภาคอีสาน (อนุวัตน์ พลทิพย์ และบัวพันธุ์ พรหมพักพิง, 
2556) ชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้าสาขาอยู่ในพ้ืนที่สนใจในวาทกรรมการพัฒนาภาครัฐมาอย่าง
ต่อเนื่องนับหลายทศวรรษ 

ลุ่มแม่น้้าชี จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ชุ่มน้้าที่อุดมสมบูรณ์เรียกว่า "บึงแก่งละว้า" มีความส้าคัญ
ระดับชาติ 1 ใน 2 แห่งของจังหวัด และเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าส้าคัญ 1 ใน 48 แห่งของชาติ (มงคล ไชยภักดี 
และวัลยา ชนิตตาวงษ์, 2550) มีพ้ืนที่ประมาณ 17,581 ไร่ มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ป่าชุมชนและ
เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยรอบ ประกอบด้วย 20 หมู่บ้านจาก 3 ต้าบล 2 อ้าเภอ ถือ
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูง จากผลการส้ารวจพบพันธุ์ปลาน้้าจืด 69 ชนิด พันธุ์
นก 106 ชนิด เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช 76 ชนิด ทั้งไม้น้้าและไม้ยืนต้น (โครงการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้าของ 
WWF, 2557) ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ตามอนุสัญญาพ้ืนที่ชุมน้้า(แรมซาร์) บ่งชี้ถึง
ความส้าคัญของระบบนิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้าที่ทรงคุณค่า มีอัตลักษณ์เฉพาะ สะท้อนถึงวิถี
ความสัมพันธ์ของระบบความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ (สามารถ ใจเตี้ย , 2560) 
พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทานในปี พ.ศ.2527 เพ่ือรองรับน้้าส้าหรับผลิต
น้้าประปาให้กับชุมชนเมือง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจนนับได้ว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากแหล่งหนึ่งที่เสี่ยงต่อระบบนิเวศวัฒนธรรมชุมชน (ส้านักงานจังหวัดขอนแก่น, 2559) เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแหล่งน้้าและทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ สูง ถือเป็นภาพ
ตัวแทน “พ้ืนที่แห่งการซ้อนทับ” ของการบริหารจัดการน้้าของนโยบายการพัฒนาแหล่งน้้าของรัฐที่
เป็นตัวเร่งให้เกิดการท้าลายพ้ืนที่และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2550)  

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า รูปแบบการจัดการพ้ืนที่ชุมน้้าที่เหมาะสมและสร้างความยั่งยืน
ด้านการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์จ้าเป็นต้องตระหนักต่อความยั่งยืน การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพ้ืนที่โดยเน้นกระบวนการชุมชนในรูปแบบบูรณาการสร้างมูลค่าเพ่ิม “added value” 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเป็นรูปแบบกิจกรรมการบูรณาการที่อาศัยศักยภาพฐาน
ทรัพยากรอันหลากหลาย เป็นแนวทางที่ดีและมีความเหมาะสม (สมหมาย ชินนาค และคณะ, 2548) ที่
ช่วยสร้างความตระหนักรู้ต่อคุณค่าของทรัพยากรต่อวิถีชีวิต รวมทั้งเพ่ือกระจายอ้านาจการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการศึกษาเพ่ือถอดบทเรียนการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการด้านทรัพยากรพ้ืนที่
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ชุ่มน้้าด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนน่าจะเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรที่
เหมาะเพ่ือลดทอน บรรเทา แก้ไขความขัดแย้งด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ชุ่มน้้าได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส้ารวจบริบทความขัดแย้งด้านทรัพยากรแหล่งน้้าในพ้ืนที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่ง
ละว้า อันเกิดจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 

2. เพ่ือเสนอผลแนวคิดการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการด้านทรัพยากรด้วยกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนพ้ืนที่ชุ่มน้้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Community - 
based Research: CBR) รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารร่วมกับการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนรอบแก่ง
ละว้า ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวของระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมชุมชน (Nature-based Tourism Site Potential; ENTSP) จากผู้น้าชุมชนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก (key informants) จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จ้านวน 30 คน ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยน้าข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การถอดเทปมาจัด
กลุ่มค้าตอบจากประโยคหรือข้อความส้าคัญให้เป็นหมวดหมู่ (category) แล้วสร้างหัวข้อเรื่อง 
(theme) ที่ครอบคลุมกลุ่มค้าตอบและน้ามาสร้างข้อสรุป สร้างความน่าเชื่อถืองานวิจัยด้วยการ
รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีบทบาทแตกต่างกันและหลายวิธี จากนั้นน้าข้อสรุปขั้นต้นเพ่ือหาข้อสรุป
ในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่อ่ิมตัวและถูกต้อง น้าเสนอข้อค้นพบด้วยเทคนิควาทกรรม
พรรณนา  
 
กรอบแนวคิดการศึกษา 

การศึกษานี้ เป็นการส้ารวจบริบทความขัดแย้งในพ้ืนที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนพ้ืนที่ชุ่มน้้า เพ่ือ
เสนอแนวคิดการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ชุมชนพ้ืนที่ชุ่มน้้าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น ภายใต้มุมมองการเปลี่ยนนิยาม “พ้ืนที่แห่งปัญหา” สู่ 
“พ้ืนที่แห่งโอกาส” ตามมโนทัศน์ “พ้ืนที่” ของ Henri Lefebvre ร่วมกับ “พ้ืนที่” ของ Michel 
Foucaul เพ่ือเสนอให้เห็นว่า การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการจากฐานศักยภาพ
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่แหล่งน้้าเป็นกระบวนการพัฒนาพ้ืนที่สิทธิ์ชุมชน
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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เพ่ือเปิดกลไก ช่องทางการเข้าร่วมบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เปิดพ้ืนที่ความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างคู่พิพาท โดยเน้นย้้าการมีชีวิตของชุมชนรอบ “พ้ืนที่เชิงนิเวศวัฒนธรรม” อันเป็น
ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา “ที่มีชีวิต มีเรื่องราว และอัตลักษณ์” เพ่ือน้าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากรแหล่งน้้า โดยใช้แนวคิดได้แก่ แนวคิดสิทธิชุมชน (Community Rights) แนวคิด
การจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ (Integrated Conflict Management) แนวคิดการท่องเที่ยว
ชุมชน (Community Based Tourism) แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว (Cultural 
Ecology for Tourism) และแนวคิดการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้้าเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Wetlands 
Management) 
 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

บริบทพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานมีพ้ืนที่

ทั้งหมดประมาณ 10,885.98 ตารางกิโลเมตรตามแผนพัฒนาแหล่งน้้าของจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนา
สู่เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ท้าให้มีปริมาณความ
ต้องการใช้น้้ารวมทั้งหมด 1,538.578 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 6.757 ของความต้องการใช้น้้า
รวมของภาคอีสาน (22,771.56 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี) (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน), 2554) หน่วยงานระดับจังหวัดมีแผนการพัฒนาแหล่งน้้าและบริหารจัดการน้้าที่มีอยู่
ในแหล่งน้้าต่างๆ รวมถึงพ้ืนที่ชุ่มน้้าตามธรรมชาติให้สามารถน้าน้้ามาใช้ประโยชน์ โดยมีโครงการ
พัฒนาแหล่งน้้าประเภทต่างๆ รวม 608 โครงการ สามารถเก็บกักน้้าไว้ได้รวม 2,408.48 ล้าน ลบ.ม. 
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น, 2559) 
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ตารางที่ 1 จ้านวนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น  
 

โครงการชลประทาน
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวนโครงการ 
(แห่ง) 

ปริมาณน้ าเก็บกกั 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร่) 

พ้ืนที่รับประโยชน ์
(ไร่) 

โครงการขนาดใหญ ่ 2 2,345.00 156,867 - 
โครงการขนาดกลาง 16 67.11 18,315 - 
โครงการขนาดเลก็ 464 64.17 1,000 183,180 
โครงการสูบน้า้ดว้ยฟ้า 124 - 297,288 2,265 
โครงการแก้มลิง 2 4.20 - 5,000 

สรุป 608 2,408.48 473,470 190,415 

ที่มา: ปรับปรุงจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (2554)  

 
"บึงแก่งละว้า" เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าส้าคัญของล้าแม่น้้าชี เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรม

ชลประทานในปี พ.ศ.2527 ส้าหรับผลิตประปาให้กับชุมชนเมืองในเทศบาลบ้านไผ่ บ้านแฮด และพ้ืนที่
ใกล้เคียง นับเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแหล่งน้้าและทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ สูง เป็นพ้ืนที่
ชุ่มน้้าส้าคัญทีก่้าหนดระบบวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนมา
เป็นระยะเวลานานที่ชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ (ส้านักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม, 2543) ซึ่ง
ไม่แตกต่างจากพ้ืนที่ชุ่มน้้าอ่ืนๆ ที่มีบทบาทต่อการด้ารงชีวิตของชุมชนคนไทย ที่ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิต
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้้าทั้งทางด้านการด้ารงชีวิต ทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี และการพักผ่อน
หย่อนใจ สังเกตได้จากการตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาลที่มีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ชุ่ม
น้้า เช่น ประเพณีลอยกระทง การไหลเรือไฟ การแข่งเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรายได้หลัก
ของชุมชน เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าว ปลูกผัก โดยอาศัยความสมบูรณ์ของดิน
และน้้าจากบึงแก่งละว้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนส้าหรับประชาชนในชนบท ทั้งนี้พ้ืนที่เชิง
นิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้าคลอบคลุมพ้ืนที่วิถีชุมชนรอบพ้ืนที่ที่มีลักษณะเหมือนกัน  
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [521] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่ 1  พื นทีเ่ชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้า 

 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้้าแก่งละว้า ก็ไม่แตกต่างจากการพ้ืนที่

ชุ่มน้้าอ่ืนๆ ที่ยังเป็นการพ่ึงพิงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในการด้าเนินชีวิต ถือเป็นส่วนก้าหนดชีวิต
ของคนในชุมชนในด้านการเกษตร ท้านา ท้าสวน การท้าประมงพ้ืนบ้าน การเก็บหาของป่า การท้า 
ปศุสัตว์ การเลี้ยงวัวควาย อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับประเพณี และวิถีวัฒนธรรมชุมชน เช่น การเลี้ยงศาลปู่
ตาดอนตาโก้ง ท้าขวัญควาย ซึ่งทั้งหมดช่วยตกย้้าความส้าคัญของระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่เชิงนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้าต่อวิถีชีวิตคนโดยรอบ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงนับได้ว่า
พ้ืนที่ชุ่มน้้ามีประโยชน์มากมายมหาศาล (ตารางที่ 2) 
 



การท่องเท่ียวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน:  
แนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นท่ีชุ่มน้ าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 

[522] ชัยณรงค์  ศรีรักษ์ / เขวิกา  สุขเอี่ยม / ปัทถาพร  สุขใจ 

ตารางที่ 2 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
 

มูลค่าจากการใชป้ระโยชน ์
(use value) 

มูลค่าจากการไม่ใช้ประโยชน ์
(non – use value) 

มูลค่าทางตรง 
(direct use 

value) 

มูลค่าทางอ้อม 
(indirect use 

value) 

มูลค่าเผ่ือใช ้
(option value) 

มูลค่าตกทอด 
(bequest value) 

มูลค่าที่เหน็อยู ่
(existence value) 

- ปลาและสัตว์น้้า - เก็บกักสารอาหาร - ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

- แหล่งท่ีอยู่อาศัยของ
มนุษย์ 

- แหล่งท่ีอยู่อาศัย 

- พืชและสัตว์ชนิด
อื่น 

- ควบคุมน้้าท่วม - การอนุรักษ ์
แหล่งท่ีอยู่อาศัย 

- การเปลีย่นแปลง
ถาวร 

- แหล่งท่ีอยู่ของนกและ
สัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์ 

- ป่าไม้ - ควบคุมน้้าเค็ม - คุณค่าทาง
การแพทย ์

- กระบวนการทาง
นิเวศวิทยา 

- ความสวยงาม 

- สมุนไพร - บ้าบัดน้้าเสีย   - ประเพณี วัฒนธรรม 
- ผลิตภัณฑ์จากป่า - ควบคุมสภาพอากาศ    
- เกษตรกรรม - ควบคุมการกัดเซาะ    
- แหล่งน้้าอุปโภค - ความหลากหลายทาง

ธรณีวิทยา 
   

- การคมนาคม 
ทางเรือ 

- ปล่อยน้้าสู่แหล่งน้้า
ผิวดิน 

   

- พลังงาน - เติมน้้าสู่แหล่งน้้า 
ใต้ดิน 

   

- การเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้้า 

- สันทนาการ    

- การศึกษาและ
เยี่ยมชม 

- ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์    

- การท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ ์

- ศึกษาและวิจยั    

ที่มา: ดัดแปลงมาจากสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (2544) 

 
บริบทความขัดแย้งด้านทรัพยากรแหล่งน้ าในพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้า 

จังหวัดขอนแก่น 
แก่งละว้าเป็นบึงน้้าขนาดใหญ่ที่มีความส้าคัญต่อชุมชนในพ้ืนที่รอบๆ กว่า 20 ชุมชน จาก 3 

ต้าบล 2 อ้าเภอ ภายหลังจากมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าของกรมชลประทานในปี พ.ศ.2527 เพ่ือส้ารอง
น้้าส้าหรับผลิตประปาให้กับชุมชนเมืองในเทศบาลบ้านไผ่และบ้านแฮด สภาพพ้ืนที่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [523] 

ไปจากบึงน้้าธรรมชาติกลายเป็นแหล่งน้้าลักษณะแก้มลิง จากการลงพ้ืนที่พบว่า พ้ืนที่โดยรอบพบ
ปัญหาการกระจายของดินเค็มเป็นวงกว้างในพ้ืนที่ทุ่งเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย ส่งผลให้ชาวบ้าน
โดยรอบไม่สามารถเพาะปลูก ท้านาได้ นอกจากนี้บริเวณส่วนบนของบึงแก่งละว้าด้านทิศตะวันออกยัง
พบปัญหามลพิษทางน้้าจากล้าห้วยจิก ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้งของฟาร์มหมูและน้้าเสียจากชุมชน
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผลท้าให้เกิดการเน่าเหม็นและการขยายตัวของพ้ืนน้้าจ้าพวก ธูปฤษีและ
ผักตบชวาหนาแน่น ด้านทิศตะวันตกพบการปนเปื้อนของสารเคมีจ้าพวกสีย้อมผ้า ที่เกิดจากการไหล
รวมจากแหล่งน้้าทิ้งจากโรงย้อมไหมของบ้านละว้า และเขตชนบทอันเป็นแหล่งผลิตไหมที่ส้าคัญของ
จังหวัด นอกจากนี้ปัญหาบุกรุกพ้ืนที่รอบบึงแก่งละว้าเพ่ือท้าพ้ืนที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วยการท้า
รั้วแบบชั่วคราวกั้นเขตชัดเจน น้ามาซึ่งความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ระหว่างชุมชน ส่วนปัญหาการ
ใช้สารเคมีแบบเข้มข้นจากกิจกรรมเกษตร ปัญหาการลักลอบตัดไม้ และการจับสัตว์น้้าและนกพันธุ์หา
ยากในพื้นที่ รวมทั้งการทิ้งขยะในชุมชนรอบแก่ง เป็นปัญหาที่ชุมชนโดยรอบก้าลังมีประเด็นและ
ก่อให้เกิดเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแก่งละว้า ขึ้น ทั้งนี้จากสภาพปัญหาและสาเหตุเกิดจาก
การกระท้าของมนุษย์ และท่ีส้าคัญคือกลายเป็นบ่อเกิดของสถานการณ์ "ความตึงเครียดจากน้้า" 
(Water stress) ระดับชุมชน ซึ่งเกี่ยวกับสาเหตุหลักๆ ได้แก่ (1) การตื้นเขินของบึงแก่งละว้าน้้าจากการ
ทบถมของตะกอนและดิน วัชพืช โดยเฉพาะจากพืชต่างถิ่น ผลท้าให้ปริมาณความสามารถจุน้้าลดลง 
จนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้าตลอดปี (2) ปัญหาการบุกรุกขยายพ้ืนที่ท้ากิน ของชุมชนโดยรอบ 
ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ดั้งเดิมถูกเวนคืน การไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จากน้้าท่วมการกระจายตัวของ
เกลือ และดินเค็ม (3) การแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น ได้แก่ ธูปฤษี ผักตบชวา จอก แหน 
จ้านวนมาก และ (4) ปัญหาคุณภาพน้้าที่เกิดจากการปล่อยน้้าเสีย และขยะสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้้า ทั้ง
จากของชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ใช้สารเคมีโดยรอบแหล่งน้้า ดังนั้นจึงกลายเป็น
ปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่างรัฐ - เอกชน - ชุมชน - ระบบนิเวศน์ ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่พบว่า บ่อ
เกิดปัญหาแท้จริงเกิดจากโครงการพัฒนาแก่งละว้าขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกกระบวนการตั้งแต่
แรก ข้อมูลดังกล่าวช่วยสนับสนุนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการของรัฐที่ขาด
ความรู้เรื่องระบบนิเวศแก่งละว้าและลุ่มน้้าชี ขาดการมีส่วนร่วมตัดสินใจของชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ขาดการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับชาวบ้าน และที่ส้าคัญคือขาดการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งเห็นได้จากผลกระทบจากแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเพ่ือเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐที่
สร้างความตระหนกให้แก่ชุมชนมาก อันเป็นผลจากบทเรียนของนโยบายการพัฒนาแหล่งน้้าของรัฐที่
ผ่านมาที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการท้าลายพ้ืนที่และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมากขึ้น ผลจากปัญหาที่เกิดขึ้น



การท่องเท่ียวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน:  
แนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นท่ีชุ่มน้ าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 

[524] ชัยณรงค์  ศรีรักษ์ / เขวิกา  สุขเอี่ยม / ปัทถาพร  สุขใจ 

ท้าให้ปรากฏความขัดแย้งด้านการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่แหล่งละว้า นับจากปี พ.ศ. 2527 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) 

 
 

พ.ศ.2527   พ.ศ.2540   พ.ศ.2545   พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 

ภาพที่  2  พัฒนาการความขดัแย้งในพื นที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละหว้า 

 
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 
จากการประเมินศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนพ้ืนที่ชุ่มน้้า

แก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนศักยภาพด้านการจัดการสู่
การท่องเที่ยวชุมชนมีประเด็นน่าสนใจได้แก่ ชุมชนมีฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก 
โดยยึดโยงกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนพ้ืนที่ชุ่มน้้า ซึ่งเห็นได้จากวิถีการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ เช่น การจับปลา การแปรรูปอาหาร ยารักษาโรค การท้าเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งการมี
ประเพณี วัฒนธรรมตามฮีตคอง คนอีสานและความเชื่ออันเป็นอัตลักษณ์ เช่น ศาลโนนตาโก้งและ
ประเพณีไหว้ศาล ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตร  

 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่  
แก่งละหว้า 

โครงการพัฒนาเป็นพืน้ที่
นิคมอุตสาหกรรม 

การแปรรูปสนิค้าเกษตร 

- ปัญหาการบุกรกุพืน้ที ่ 
- การแพรร่ะบาดของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 
- ขยะจากชุมชน,  
  น้้าเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม  
 

 

   

- การตื้นเขินของบึง  
- ปัญหาคุณภาพน้้า 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [525] 

    

    

    

ภาพที่  3  ทรพัยากรท่องเทีย่วเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนพื นที่ชุ่มน ้าแก่งละว้า จังหวดัขอนแก่น 

 
อภิปรายผล 

พ้ืนที่ชุมชนบึงแก่งละว้า นับเป็นชุมชนลุ่มน้้าส้าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น พิจารณา
เห็นได้จากวิถีการด้าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยรอบที่ยึดโยงอยู่กับกับการใช้ทรัพยากรจากแหลง่น้า้
เป็นแหล่งด้าเนินชีวิต ลักษณะดังกล่าว สามารถ ใจเตี้ย (2557) อธิบายว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนไทยและน้้าก็ที่ส้าคัญต่อชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล กล่าวได้ว่าน้้าเป็น
ปัจจัยก้าหนดวิถีชีวิตผู้คนท้าหน้าที่หล่อรวมวิถีนิเวศวัฒนธรรมชุมชนผ่านการผูกโยง พ่ึงพิงทรัพยากร
และความหลายหลากของพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ ด้วยเหตุว่าที่ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าค่อนข้างมาก (ร้อย
ละ 7.5) จึงท้าให้เกิดประเด็นขัดแย้งอันเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่จึงมีโอกาสพบเห็นได้ อย่างไรก็ตามประเด็น
ความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรน้้านับเป็นผลจากผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้า ผลท้า
ให้เกิดคู่พิพาทระหว่างรัฐ-เอกชน-ชุมชน-ระบบนิเวศ กลายเป็นการคุกคามบุกรุกทรัพยากร ซึ่งพ้ืนที่ชุ่ม
น้้าแก่งละว้าก็เช่นเดียวกัน ที่พบว่าโครงการพัฒนารัฐในอดีตได้ส่งผลให้เกิดประเด็นความขัดแย้งใน



การท่องเท่ียวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน:  
แนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นท่ีชุ่มน้ าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 

[526] ชัยณรงค์  ศรีรักษ์ / เขวิกา  สุขเอี่ยม / ปัทถาพร  สุขใจ 

ปัจจุบัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกระบวนการก้าหนดนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรน้้า ส่งผลให้
พ้ืนที่ชุ่มน้้าตกอยู่ในสภาพ “พ้ืนทีแ่ห่งการซ้อนทับ” เพียงเพราะกระบวนการพัฒนาเป็นของผู้มีอ้านาจ
คือ “รัฐ” ส่วนชุมชนเหลือเพียงสถานภาพ “ผู้ถูกพัฒนา” ที่ต้องต่อสู้กับผลกระทบและเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องข้อคิดเห็นของสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (2555) ที่ชี้ให้เห็นว่านโยบายรัฐเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงที่สุดต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน ส่วนชัยณรงค์ ศรีรักษ์ 
(2560) อธิบายว่าเป็นเพราะนโยบายรัฐเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ย้อนแย้งในฐานะวาทกรรมการพัฒนาที่คอย
กดทับความจริงเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนไว้ ผ่านการลดทอนศักยภาพชุมชนด้วยการเปลี่ยนพ้ืนที่อู่ข้าว
อู่น้้าของชุมชนให้กลายเป็น “พ้ืนที่แห่งปัญหา” เป็นมูลเหตุของการเคลื่อนไหวและขัดแย้งที่มีคู่พิพาท
หลากหลายล้อมรุมชุมชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของแท้จริงของทรัพยากร ส่วนวิสุทธิ์ ใบไม้ (2544) กล่าว
สนับสนุนว่ากระบวนการพัฒนาของรัฐถือเป็นบ่อเกิดของสภาพวกิฤตที่สุ่มเสี่ยงต่อ ความเปราะบางของ
ชุมชนและผู้คนในท้องถิ่นอันเกิดจากรูปแบบการพัฒนานั้นขาดการจัดการความรู้ที่แท้จริง ขาดการ
ปฏิบัติเชิงบูรณาการจากขบวนการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ - เสียที่แท้จริง ชี้ให้เห็นผลเชิงลบของการ
จัดการทรัพยากรภายใต้ระบบทุนนิยมที่การผูกขาดโดยรัฐและนักวิชาการที่เจตนาละเลย ก้าวข้าม การ
มีตัวตนของชุมชน ปกปิด กีดกันช่องทางการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ถือเป็นปรากฏการณ์การช่วง
ชิงทรัพยากรท้องถิ่นไปสู่มือระบบทุน ผลท้าให้โครงการพัฒนาแหล่งน้้าจึงไม่ได้เป็นไปเพ่ือพัฒนาชมุชน 
หากแต่สนองตอบความต้องการของระบบทุนภายนอกและเหลือทิ้งไว้เพียงปัญหาที่ชุมชนต้องแบกรับ 
โดยปัญหาที่เกิดขึ้น พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ (2560) อธิบายว่า เกิดจากการขาดความเข้าใจและ
ตระหนักคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้้าโดยเฉพาะคุณค่าต่อวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพราะขาดข้อมูลรอบด้าน ผล
จึงมีการบุกรุกท้าลายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หลากหลายอย่างไม่จ้ากัด ไม่
ถูกต้อง และปัญหาการคุกคามพ้ืนที่ชุ่มน้้าแก่งละว้าก็ถือเป็นภาพตัวแทนของปรากฏการณ์การบุกรุก
พ้ืนที่ชุ่มน้้าในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่นกัน 

ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้า เป็นรูปแบบการพัฒนาที่แฝง
ขบวนการต่อสู้ ต่อรอง เพ่ิมพ้ืนที่สิทธิ์ชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีของท้องถิ่นภายใต้ฐานคดิ
การจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่นในมุมมองทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชน
เพ่ือเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาท เป็นกลยุทธ์ผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน 
สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือรูปแบบภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และขยายไปสู่
กิจกรรมการพัฒนามิติอ่ืนๆ เป็นการเปลี่ยนนิยามพ้ืนที่เป็น “พ้ืนที่แห่งโอกาส” โดยอาศัยกลไก
ขบวนการชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันสร้างการยอมรับการมีตัวตนของชุมชน เพราะเป็นที่ยอมรับ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [527] 

กันว่า การจัดการพ้ืนที่ชุมน้้าที่เหมาะสมพบว่าจะต้องตระหนักต่อความยั่งยืน การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ความหลากหลายของพ้ืนที่โดยกระบวนการชุมชนเพ่ือจัดการและใช้ประโยชน์ในลักษณะการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม “added value” โดยสมหมาย ชินนาค และคณะ (2548) ได้เสนอว่าการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่ดีและเหมาะสมที่สุด สามารถ
ใช้ เป็นเครื่องมือและกลยุทธ์แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทด้านทรัพยากรแหล่งน้้าของชุมชนได้ 
โดยการผสานความร่วมมือระหว่างชุมชน สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับชุมชน ก่อความร่วมมือใน
รูปแบบภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ถือเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนนิยามความหมาย “พ้ืนที่แห่งปัญหา” สู่
ความหมายใหม่เป็น “พ้ืนที่แห่งโอกาส” โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของขบวนการชุมชน ท้าให้ชุมชน
ได้เรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกัน เป็นช่องทางให้รัฐและเอกชนเคารพการมีตัวตนของชุมชน ผ่าน
การเข้าใจต่อคุณค่าของพ้ืนที่ชุ่มน้้าต่อวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนแก่งละว้า เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เน้น
ขบวนการเพ่ิมพ้ืนที่สิทธิ์ชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีของท้องถิ่นแต่ควรพัฒนาเพ่ิมมิติความ
หลากหลายของการสร้างภาคีร่วมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการบูรณาการท่องเที่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่เพ่ือน้ามาซึ่งข้อสรุปการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ
และยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การท่องเท่ียวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน:  
แนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นท่ีชุ่มน้ าแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 

[528] ชัยณรงค์  ศรีรักษ์ / เขวิกา  สุขเอี่ยม / ปัทถาพร  สุขใจ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปฏิบัติการของ “แม่ญิง”2 ชาวประมงลุ่มน้้ามูลตอนกลาง
ภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล ในพ้ืนที่หมู่บ้านผึ้ง ต้าบลหนองแค อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
การเก็บข้อมูลอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบปฏิบัติการของแม่ญิงชาวประมง สามารถจ้าแนกได้ 3 ประเด็นได้แก่ 1) แม่ญิงกับการลุกขึ้นมาต่อสู้
กับรัฐ 2) แม่ญิงกับปฏิบัติการเพ่ือสิทธิในการท้าประมงมองซิ่ง และ 3) พ้ืนที่แม่น้้ามูลกับปฏิบัติการ
ของแม่ญิงที่เป็นนางท้ายเรือ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า ปฏิบัติการของแม่ญิง เป็นปฏิบัติการที่
เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนจากระบบนิเวศหนึ่งไปสู่ระบบนิเวศหนึ่ง ภายใต้บริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ ปฏิบัติการเหล่านี้มีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือการด้ารงชีพ เพ่ือความอยู่รอดของครอบครัวและ
ชุมชน 
 
ค าส าคัญ: ปฏิบัติการ, แม่ญิง, ชาวประมง, เขื่อนราษีไศล 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 แม่ญิง ในบทความนี้ได้ใช้ค้า “แม่ญิง” ร่วมกับการใช้ค้าว่าผู้หญิง เพราะยึดตามหลักการออกเสียงของคนท้องถิ่น 



ปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล 

[532]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 

Abstract 
This qualitative research aimed to explore the operation of Mae Ying, the female 

fishermen, who lived in the middle of Mun watershed after Rasi Salai Dam construction 
in the area of Phueng Village in Nong Kae Sub-district, Rasi Salai District, Srisaket Province. 
Data collection was done using participant observation and in-depth interview. Results of 
the operation were shown in three parts: 1 )  Mae Ying and their struggle against the 
government, 2) Mae Ying and their operation to achieve Mong Sing fishing rights, and 3) 
Mun watershed and operation of Mae Ying who were helmsmen. The arising of this Mae 
Ying’s operation happened among ecosystem transformation to other ecosystem 
revolutions under political and economic context. This operation directly aimed to 
achieve a living and survival of the community and Mae Ying’s families. 
 
Keywords: Operation, Mae Ying, Fishermen, Rasi Salai Dam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [533] 

บทน า 
เมื่อใดที่มีการกล่าวถึงค้าว่า “ประมง” ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงและให้ความส้าคัญกับผู้ชายเป็น

อันดับแรก แม้แต่งานศึกษาในภาคการประมงยังพบว่าโดยรวมแล้วเป็นงานวิจัยที่ให้ภาพของผู้ชาย 
ในขณะที่บทบาทในภาคการประมงของผู้หญิงเป็นภาพที่ลางเลือน และถูกกล่าวถึงน้อยมาก การศึกษา
ในครั้งนี้จึงพยายามท้าความเข้าใจปฏิบัติการบนฐานวิถีชีวิตของแม่ญิงชาวประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูล
ตอนกลาง ในฐานะที่มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้สถานการณ์ที่ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรลดลง กระแสความทันสมัย ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
บทความปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล ท้าให้เห็นว่าแม่ญิงก้าวออกมา
จากการมีบทบาทที่ส้าคัญในครัวเรือนมาสู่ชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น ผู้หญิงมีวิธีการจัดการ 
การพ่ึงพา การเจรจาต่อรอง ในบทความนี้มีการอธิบายเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) “พ้ืนที”่ กับ
การปฏิบัติการในชีวิตประจ้าวัน 2) บ้านผึ้งกับการเปลี่ยนแปลงหลังการสร้างเขื่อน 3) ปฏิบัติการของ
แมญ่ิงชาวประมงหลังการสร้างเขื่อน และ 4) บทวิเคราะห์ - สรุป 
 
“พื้นที”่ กับการปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน 

หากพิจารณาการใช้ชีวิตประจ้าวันและการด้าเนินกิจกรรม โดยทั่วไปจะพบว่ามีการกระท้า
ผ่านพ้ืนที่และเวลา ผู้เขียนขอยกแนวคิดของ Lefebvre (อ้างในจิราภา วรเสียงสุข, 2548: 1 - 2) ได้แบ่ง
ความหมายของพ้ืนที่เป็น 3 ระดับ คือ1) พ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical Space) หมายถึง พ้ืนที่ที่เป็น
ธรรมชาติด้านกายภาพ 2) พ้ืนที่ทางความรู้สึกนึกคิด (Mental Space) เป็นการรับรู้พื้นที่ทางจิตใจ เช่น
ความรู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่ ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโปร่ง 3) พ้ืนที่ทางสังคม (Social Space / 
Social Practice) คือพ้ืนที่ที่ถูกประกอบขึ้นด้วย กิจกรรม ปฏิบัติการ และการใช้สัญลักษณ์ ภายหลังมี
การน้าเรื่องพ้ืนที่ทางกายภาพและพ้ืนที่ทางความรู้สึกนึกคิด เชื่อมโยงเข้ากับพ้ืนที่ทางสังคม ด้วยการ
ให้ความหมาย การสร้างภาพลักษณ์ หรือการนิยามพ้ืนที่ ดังเช่นพ้ืนที่ “แม่น้้ามูล” ในความหมายของ
ชาวบ้านจึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค หรือท้าการเกษตร แต่ยังหมายถึงพ้ืนที่ใน
การหล่อเลี้ยงชีวิต สั่งสมภูมิปัญญา ความรู้ อุดมการณ์ และก่อเกิดจารีตประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อน
ให้ถึงความสัมพันธ์ของผู้คนกับทรัพยากรและการอ่อนน้อม เคารพต่อธรรมชาติ พ้ืนที่จึงมิใช่เป็นเพียง
ความว่างเปล่าเพียงแค่เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมเท่านั้น  



ปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล 

[534]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 

เวลายังเป็นสิ่งส้าคัญในการบ่งบอกและก้ากับการให้ความหมาย นราธร สายเส็ง (2560)3 ได้
กล่าวถึงธรรมชาติมนุษย์กับมุมมองเชิงพ้ืนที่ว่า เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด “ช่วงเวลา” จึงมี
นัยส้าคัญในการรับรู้ การให้คุณค่า และความหมาย ภายใต้บริบทของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ ดังปรากฏ
ในการศึกษางานวิจัยไทบ้าน สมัย หงส์ค้า และคณะ (2549) ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับ
พ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามก่อนการสร้างเขื่อนราษีไศลว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์อยู่บนฐานปฏิบัติการในวิถี
ชีวิตประจ้าวันของชาวบ้าน ตั้งแต่รูปแบบการหาปลาในแต่ละฤดูกาล มีการใช้เครื่องมือที่แตกต่าง
หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ แม้แต่การเรียกชื่อระบบนิเวศยังสัมพันธ์กับวิถีปฏิบัติ
ของคนในพ้ืนถิ่น ดังข้อมูลที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์นางเตียงศรี ช่องงาม ได้กล่าวถึงที่มาของชื่อ 
“หนองหลักสั่น” ชื่อนี้มีที่มาจากวิธีการหาปลาของผู้คนในอดีต คือ การเอาหลักไปปักในหนองน้้า 
เพ่ือให้ปลามาอาศัยตามหลักดังกล่าว โดยหลักจะปักไว้เป็นจ้านวนมาก ซึ่งบริเวณหนองนี้ คนโบราณ
เล่าต่อๆ กันมาว่า มีผู้คนได้ช่วยกันน้าหลักดังกล่าวมาปักไว้มากถึง 300 - 400 หลัก ชาวบ้านจะ
ช่วยกันจับปลาและแบ่งปันกัน ผู้คนจึงเรียกบริเวณนี้ว่า หนองหลักสั่น ปัจจุบันพ้ืนที่นี้ถูกแปรสภาพให้
กลายเป็นอ่างเก็บน้้าของเขื่อนราษีไศลไปแล้ว (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561) 

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ผู้เขียนยังพบลักษณะการใช้พ้ืนที่ส้าหรับการท้าประมงของผู้ชาย
และผู้หญิงก่อนการสร้างเขื่อนราษีไศล โดยมีค้ากล่าวที่ว่า “ผู้ชายหาปลา ผู้หญิงงมหอย” กล่าวคือ 
ผู้ชายมักจะท้าประมงในพ้ืนที่น้้าลึกและใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ เช่น การใช้เรือ แห และเครื่องมือ
ประมงที่ท้าจากไม้ไผ่ สัตว์น้้าที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลา ส่วนผู้หญิงจะท้าการประมงในพื้นที่น้้าตื้น
บริเวณป่าบุ่งทาม ซึ่งมีระบบนิเวศย่อยมากมาย เช่น กุด หนอง ฮอม ผู้หญิงในแถบนี้ด้ารงชีวิต
ประจ้าวัน แตกต่างกันไปตามฤดูกาล ถ้าลงน้้าก็จะหาจับกบ จับเขียด ซ้อนกุ้ง ซ้อนปู งมหอย ยกสะดุ้ง 
จับปลาชนิดเล็ก เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ถ้าขึ้นบนบกก็จะเก็บหมากบัว หัวบัว รากบัว ขุดมันแซง หา
เห็ด หาหน่อไม้ และยังมีการต้มเกลือ อาจกล่าวได้ว่า ป่าบุ่งทามป่าทามหรือพ้ืนที่ชุ่มน้้า เป็น 
“สัญลักษณ์” ในการท้ามาหากินของผู้หญิงในลุ่มน้้ามูลตอนกลาง  
 
บ้านผึ้งกับการเปลี่ยนแปลงหลังการสร้างเขื่อน 

บ้านผึ้ง ต้าบลหนองแค อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก
การสร้างเขื่อนราษีไศล ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีเศรษฐกิจหลักคือการท้าเกษตรในพ้ืนที่ทามและการท้า
ประมงพ้ืนบ้านที่ด้าเนินไปเพ่ือการเลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็นหลักประกันในระยะยาวว่า ปลาที่หาได้จ้านวน

                                                           
3 บทความ “ธรรมชาติมนุษย์กับมุมมองเชิงพื้นท่ี” สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีท่ี 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [535] 

มากในช่วงน้้าหลากจะถูกแปรรูปเป็นปลาร้าหรือปลาแห้งเอาไว้บริโภคในรอบหนึ่งปี และในครัวเรือนที่
ไม่ค่อยมีพ้ืนที่ท้านา ปลาเหล่านี้จะถูกน้าไปเป็นสินค้าในการแลกเปลี่ยนกับข้าวเปลือกยังครอบครัวอ่ืน
ในชุมชน หรือเครือญาติที่อยู่ไกลออกไป เป็นวิถีวัฒนธรรมของความมั่นคงทางอาหารและการด้ารงชีพ
ของครัวเรือนในแถบลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 
 อย่างไรก็ตามเมื่อ “เขื่อนราษีไศล” ถูกผลักดันให้มีการก่อสร้างในปี พ.ศ.2535 ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ามูลตอนกลาง สร้างกั้นล้าน้้ามูลในบริเวณบ้านห้วย อ้าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สร้างแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2536 และเริ่มมีการกักเก็บน้้าในเดือนตุลาคมในปีเดียวกัน วราลักษณ์ อิทธิพลโอฬาร (2539) 
ศึกษาผลกระทบจากการกักเก็บน้้าของเขื่อนราษีไศล พบว่า มีน้้าท่วมขนาดใหญ่ในพื้นที่บุ่งทาม
ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ้าเภอ ได้แก่ ราษีไศล บึงบรูพ์ รัตนบุรี ท่าตูม โพนทราย และสุวรรณภูมิ ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ พ้ืนที่ท้ากินในพื้นที่บุ่งทามของชาวบ้านถูกน้้าท่วม 
สูญเสียพ้ืนที่ท้าเลเลี้ยงวัว - ควาย แหล่งต้มเกลือ การท้าประมง พ้ืนที่ในการเก็บของป่าอาหาร
ธรรมชาติ ชาวบ้านไม่สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ดังเดิม รวมถึงประเด็นปัญหาส้าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพนิเวศและวิถีชีวิตคนลุ่มน้้า คือ ผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน้้า4 อันเนื่องมาจากการ
สร้างฝายกั้นแม่น้้าตลอดล้าน้้ามูล ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้้าตามธรรมชาติ โดยเฉพาะรมิ
แม่น้้าที่เป็นที่ราบน้้าท่วมถึง หรือป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และเป็นแหล่ง
เพาะฝักของสัตว์น้้าจ้านวนมาก การสร้างอ่างเก็บน้้าท้าให้น้้าท่วมขัง จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
โดยรวม 

เมื่อความหลากหลายของระบบนิเวศย่อย ได้สูญหายกลับกลายสภาพเป็นแม่น้้ามูลสายใหญ่ที่
มีบริเวณกว้างและลึกมากขึ้น ชาวบ้านที่เคยหาอยู่หากินและพ่ึงพาทรัพยากรป่าทามต่างก็ดิ้นรนและ
ปรับตัว เพ่ือให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงจากที่เคยท้า
ประมงในพ้ืนที่น้้าตื้นต้องพาตนเองไปท้าการประมงในพ้ืนที่แห่งใหม่ จ้าเป็นต้องเรียนรู้การท้าประมงใน
พ้ืนที่ใหม่ซึ่งที่เป็นพ้ืนที่น้้าลึกร่วมกับสามี แม่ญิงชาวประมงเธอมีวิธีเรียนรู้ การต่อรอง การพ่ึงพา เกิด
ความสัมพันธ์ใหม่ในวิถีการผลิต พ้ืนที่แม่น้้ามูลแห่งนี้จึงเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ ต่อสู้ต่อรอง ของ
อ้านาจต่างๆ ในสังคมเพ่ือความอยู่รอด ด้วยการลุกข้ึนมาต่อสู้และเรียกร้องให้รัฐชดเชยค่าสูญเสีย
โอกาสในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าทาม  
 
 
 
                                                           
4 อ้างใน หนังสือดอกติ้วป่า, 6(14); กรกฎาคม 2536 หน้า 24 - 26 
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[536]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 

ปฏิบัติการของแม่ญิงชาวประมงหลังการสร้างเขื่อน 
1) แม่ญิงชาวประมงกับการลุกขึ้นมาต่อสู้เคลื่อนไหว 
ภายหลังจากการสร้างเขื่อนราษีไศล น้้าจากเขื่อนได้เข้าท่วมพ้ืนที่ท้ากินของชาวบ้านผึ้ง เป็น

การสูญเสียที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดและพ้ืนที่หาอยู่หากินร่วมกันของผู้คนแถบนี้ และการเสียโอกาส
ในการใช้ประโยชน์บุ่งทามนี้เป็นเงื่อนไขส้าคัญที่ท้าให้ผู้หญิงหลายคนได้ลุกขึ้นมาเพ่ือต่อสู้ เคลื่อนไหว 
ศิริพร โคตะวินนท์ (2543) ได้กล่าวถึงผู้หญิงในขบวนการเคลื่อนไหว กรณีเขื่อนราษีไศล พบว่า เงื่อนไข
ส้าคัญที่ท้าให้ผู้หญิงเข้าร่วมต่อสู้ คือ ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ได้รับสืบทอดกันมาและเป็นผู้ใช้ชีวิต
ผูกพันอยู่กับป่าทามมากที่สุด 

บุญเลียม ศรีบุญเรือง หรือแม่น้อย อายุ 65 ปี แม่ญิงที่ไม่มีที่ดินท้ากินและต้องพ่ึงพา
ทรัพยากรธรรมชาติบุ่งทาม กล่าวว่า  

“สมัยก่อนหาอยู่หากินกับป่าทามเป็นหลัก ทั้งการปลูกข้าวไร่ สลับกับการหาปลา
เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนข้าวเปลือกกับเพ่ือนบ้าน วิถีการด ารงชีพเหล่านี้สูญหายไปกับปริมาณ
น้ าที่ท่วมสูงขึ้น เพราะไม่มีที่ท ากินที่อ่ืน มีเพียงที่ดินเล็กๆ ส าหรับการปลูกบ้านเท่านั้น แม่
น้อยตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้เคลื่อนไหวเมื่อปี พ.ศ.2536 พร้อมกับชาวบ้านอีกหลายพันคนใน
แถบลุ่มน้ ามูล แม่น้อยเล่าว่าในระหว่างที่มีการชุมนุม ผู้หญิงหลายคนรวมทั้งแม่น้อย ได้มีการ
น าเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของตนเองว่าเป็นผู้หาอยู่หากินกับป่าทาม ซึ่งเป็นชีวิตที่สัมพันธ์กับ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสะท้อนผ่านการให้สัมภาษณ์กับนักศึกษา นักวิชาการและสื่อต่างๆ 
กระทั่งปี พ.ศ.2540 รัฐบาลยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อนราษีไศล ในจ านวนไร่ละ 32,000 บาท แม่น้อยมีที่ดินในพ้ืนที่ป่าทาม จ านวน 10 ไร่ ได้
เงินค่าชดเชยจ านวน 320,000 บาท” (สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2561) 

 
ทว่าการต่อสู้ของแม่น้อยยังไม่เสร็จสิ้นเพราะไม่มีที่ดินท้ากิน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556 แม่

น้อยได้เขียนค้าร้องเรื่องความเดือดร้อนของตนเองได้น้าส่งให้กับผู้น้า เพ่ือเป็นสื่อกลางในการยื่นค้า
ร้องให้กับทางอ้าเภอ และได้ติดตามเรื่องกับทางจังหวัด แต่กลับไม่พบเอกสารที่แม่น้อยได้ยื่นค้าร้องไป 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2558 แม่น้อยได้เขียนเรื่องราวร้องทุกข์กับทางอ้าเภออีกครั้ง แม่น้อยจึงได้ค้าตอบจาก
ทางการว่าต้องรอให้คนในพื้นที่ประกาศขายที่ดิน ทางการจึงจะจัดซื้อที่ดินท้ากินให้แก่แม่น้อยได้ 
กระทั่งปัจจุบันแม่น้อยยังไม่ได้รับที่ดินท้ากินจากทางการเลย  

นอกจากนี้ แม่น้อยได้เสนอความคิดเห็นว่า ถ้ารัฐไม่ช่วยเหลือก็ควรลดระดับน้้าลง เพ่ือให้
ชาวบ้านได้เข้าไปประโยชน์ในที่ดินดังเดิม ส้าหรับกรณีของแม่น้อย จะเห็นว่าแม้ไม่มีที่ดินท้ากินใน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [537] 

พ้ืนที่โคกเหมือนครอบครัวอ่ืน แต่สามารถด้ารงอยู่ได้ผ่านการพ่ึงพาทรัพยากรในพ้ืนที่ทาม เกิด
วัฒนธรรมปลาแดก (ปลาร้า) วัฒนธรรมปลาแลกข้าว ข้าวแลกเกลือ ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมที่บ่งบอกการ
เป็นตัวตนของคนลุ่มน้้าได้มากที่สุด ดังนั้น การสูญเสีย “ป่าบุ่งป่าทาม” ส้าหรับผู้หญิง จึงหมายถึงการ
สูญเสียวิถีชีวิตที่เคยหาอยู่หากิน และรายได้ที่เคยหาเลี้ยงครอบครัวอย่างไม่มีอะไรมาทดแทนได้ 

 
2) ปฏิบัติการเพื่อสิทธิในในการท าประมงมองซิ่ง 
การสร้างเขื่อนราษีไศล ได้ท้าให้ระบบนิเวศแม่น้้ามูลมีการเปลี่ยนแปลงไป ปลามีจ้านวนลดลง 

เครื่องมือบางชนิดไม่สามารถน้ามาใช้ได้ ปริมาณน้้าในแม่น้้ามูลมีปริมาณที่เพ่ิมสูงขึ้น ท้าให้มีการน้า
เครื่องมือชนิดใหม่เข้ามาใช้ในการหาปลาที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้
ได้ปลาจ้านวนที่มากเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากผลกระทบจากโครงการโขงชีมูล ที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีการท้าประมงพ้ืนบ้านแล้ว ชาวประมงพ้ืนบ้านยังได้รับผลกระทบในเรื่องของกฎหมาย ที่ภาครัฐ
ได้ประกาศพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.25585 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการท้าประมงในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
มูลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทที่ไม่สอดคล้องกับภูมิ
นิเวศแต่ละแห่ง 

มองซิ่ง6 เป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย เพราะถือเป็นเครื่องมือประมงขนาดใหญ่และเป็น
การล่าสัตว์น้้าเชิงพาณิชย์ เครื่องมือชนิดนี้ชาวประมงในหมู่บ้านผึ้งน้ามาใช้ในพ้ืนที่แม่น้้ามูล ปรากฏ
ในช่วงปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา จ้านวนครอบครัวที่ท้าการประมงด้วยมองซิ่งเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันมี 35 
ครัวเรือน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางกรมประมงจังหวัดได้มีการออกประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ แทน
การตรวจจับอย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าละเลยจากการปฏิบัติหน้าที่ ชาวประมงมีการขอร้องให้มี

                                                           
5 พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากโดยผลกระทบที่มาก
ที่สุด คือ กรณี มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท้าการประมงพื้นบ้าน ท้าการประมงในเขตนอกชายฝั่ง และ
มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมือท้าการประมง ดังต่อไปนี้ 
(1) เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือเครื่องมืออื่นๆที่มีลักษณะและวิธีที่คล้ายคลึงกัน 
(2) เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้้าสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้ส้าหรับดักสัตว์น้้า 
(3) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนกุ้งถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
(4) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกบัเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย (ข้อมูลจากกรมประมง, 2558: เว็บไซต์) 
6 มองซ่ิง (ตาข่ายปลา) มีลักษณะเป็นตาข่าย 3 หน้า (มอง 3 หัวต่อกัน) ลึกประมาณ 100 ตา สามารถใช้ได้ในพื้นที่
น้้าลึก ดังนั้น ด้วยความยาวจึงต้องใช้แรงงานจ้านวน 2 คนในการท้าประมงแต่ละครั้ง คนหนึ่งจะท้าหน้าที่กางมอง 
อีกคนหนึ่งจะท้าหน้าที่พายเรือ ส่วนใหญ่จะเป็นคู่สามีภรรยาหรือคนในครอบครัวเดียวกัน การใช้มองซิ่งจะต้องอาศัย
การท้าประมงเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 6 - 10 ล้าเรือ 



ปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล 

[538]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 

การอนุโลมในการบังคับใช้กฎหมายและการจับกุม มากกว่าการต่อรองเพ่ือการปรับแก้กฎหมาย และ
หาช่องทางในการท้างานร่วมกับรัฐตาม เพ่ือให้เกิดการท้างานร่วมกัน การมีพูดคุยกันมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในหมู่บ้านผึ้งยังไม่พบเหตุการณ์ที่ชาวประมงถูกจับด้วยการใช้เครื่องมือประมง
มองซิ่ง เพียงแต่ได้รับค้าว่ากล่าวตักเตือนจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในท้องถิ่น ชาวบ้านมีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่
และสมาคมชุมชนประมงน้้าจืดภาคอีสาน (ศรีสะเกษ) ได้ร่วมกันสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบริเวณท่า
หัวภูในพ้ืนที่จ้านวน 60 ไร่ (แม่น้้ามูลบริเวณบ้านผึ้ง) ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ชาวประมงเลือกใช้  โดยมี
ชาวประมงในหมู่บ้านผึ้งเป็นคณะกรรมการวังปลาร่วมกับชาวบ้านและผู้น้าชุมชน การสร้างแหล่ง
อนุรักษ์พันธุ์ปลาของชาวบ้าน จึงเป็นปฏิบัติการที่บ่งบอกว่าชาวบ้านไม่ได้หากินแบบล้างผลาญเพียง
อย่างเดียว แต่มีการสร้างแหล่งอนุรักษ์เพ่ือการจับสัตว์น้้าที่ยั่งยืนของชุมชน 

หากพิจารณารายชื่อคณะกรรมการแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา ไม่พบสัดส่วนที่เป็นผู้หญิง แต่ใน
ระดับปฏิบัติการในชุมชน กลับพบว่า ชาวประมงที่เป็นผู้หญิงมีส่วนส้าคัญช่วยสนับสนุนการท้างาน 
และในทุกๆ ปีที่มีการจัดซ่อมแซมเขตในแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา แม่หญิงชาวประมงจะรวมตัวกันเพ่ือ
เตรียมอาหารให้กับชาวบ้านที่มาซ่อมแซมเขตวังปลา เธอยังท้าหน้าที่คอยกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับ
เครือญาติและชาวบ้านคนอ่ืนๆ ทราบ พร้อมทั้งยังคอยสอดส่องการบุกรุกเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ดังนั้น 
จะเห็นว่าเมื่อผู้หญิงเป็นผู้ดูแลครอบครัว การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมจึงตามมาด้วย เพราะแหล่งอาหาร
ของครอบครัว ชุมชน ล้วนแต่ต้องพ่ึงพิงแหล่งอาหารธรรมชาติ เมื่อผู้หญิงต้องใช้ประโยชน์ การรักษา
จึงเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะหากเกิดการท้าลายนั่นหมายถึงแหล่งอาหารก็จะสูญเสียไปด้วย ผู้หญิงจึงไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนื่องจากเป็นผู้ใช้ประโยชน์อย่างใกล้ชิด ดังนั้น เมื่อสัตว์น้้าลดลงหรือมี
การบุกรุกเกิดความเสียหาย ผู้หญิงก็จะทราบก่อนและน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
3) พื้นที่แม่น้ ามูลกับปฏิบัติการของ “นางท้ายเรือ” 
ตามความเชื่อของผู้คนที่อาศัยแถบลุ่มน้้าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับ “ผีแม่ญิง” หรือ “แม่ย่านาง” 

บนหัวเรือที่คอยปกปักรักษาและช่วยให้ดลบันดาลให้การหาปลา “หมาน” ในขณะที่ความเชื่อนี้ก้าลัง
ทลายหายไป กลับพบปรากฏการณ์การเกิดขึ้นใหม่ของ “นางท้ายเรือ” ในลุ่มน้้ามูลราษีไศล ที่เป็น
ก้าลังส้าคัญในการหาปลาร่วมกับผู้ชาย แม่น้้าใหญ่จึงไม่ได้เป็ นพ้ืนที่ของผู้ชายอีกต่อไป การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ส่งผลต่อการใช้เครื่องมือประมงแบบใหม่ เป็นเงื่อนไขให้ผู้หญิงก้าวเข้ามา
ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแรงงานในการผลิต กล่าวคือ ช่วงปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา การท้าประมงที่ไม่สามารถ
ท้าได้เพียงล้าพังและเพียงครอบครัวเดียว มองซิ่งเป็นเครื่องมือหาปลาที่มีความจ้าเป็นต้องใช้แรงงานใน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [539] 

ครอบครัวถึง 2 คน และต้องอาศัยการท้าประมงแบบกลุ่มเพ่ือการเข้าถึงระบบนิเวศลักษณะน้้าลึก 
ปัจจุบันมีแม่ญิงชาวประมงในหมู่บ้านผึ้งที่ท้าหน้าที่เป็นนางท้ายเรือ จ้านวน 35 คน ซึ่งเป็นจ้านวนที่
เพ่ิมสูงมากที่สุดในระยะที่ผ่านมา  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1 - 2  แม่ญิงชาวประมง 

 



ปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล 

[540]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 

กรณี ศิราพร สาทิพย์จันทร์ หรือเอ้ือยเหลี่ยม อายุ 35 ปี เล่าเกี่ยวกับชีวิตที่ไม่เคยสัมผัสกับ
การเป็นพรานปลาหรือไม่เคยลงหาปลาในป่าทามและแม่น้้ามูลเลยตั้งแต่เล็กจนโตว่า  

“เมื่อเรียนจบชั้น ม.3 ได้เดินทางเข้ามาท างานในกรุงเทพ ใช้ชีวิตการท างานขาย
แรงงานในเมืองกรุงนานหลายปี ชีวิตสาวโรงงานไม่ได้ตอบโจทย์ความยั่งยืนและอยู่รอดได้
อย่างมั่นคง เมื่อโรงงานเริ่มลดการจ้างงานลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า เธอและสามีจึงหัน
เหชีวิตกลับบ้าน โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปท างานอะไรที่บ้าน ซึ่งหากมองอีกมิติหนึ่งก็เป็นการ
ตัดสินใจที่ไร้อนาคตไม่มีทางเลือก แต่นั่นก็คือการตัดสินใจกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอน 
“บ้านฝั่งสายเห บ้านแผ่สายบือ” คงไม่ท าให้อดตายอย่างแน่นอน คือ ค าตอบสุดท้ายของเธอ
และสาม”ี (สัมภาษณ์, 1 พฤษภาคม 2561) 

 
ปัจจุบันเธอมีลูกสาวอีก 1 คน อายุ 6 ขวบ ในช่วงที่กลับมาอยู่บ้านใหม่ๆ ไม่รู้ว่าจะท้าอะไร มี

เพียงการรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้างในบางช่วงและหาของป่าในบางฤดูกาลเท่านั้น หากแต่ยังไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เธอต้องรับผิดชอบ ระหว่างนั้นเพ่ือนบ้านได้ชวนเธอมาท้าทดลองหาปลาขาย
เหมือนอย่างคนอ่ืนๆ ซึ่งถือว่าเป็นการท้าประมงในพ้ืนที่น้้าลึก แม้ว่าเธอจะไม่มีความรู้ในการจับสัตว์
น้้า โดยเฉพาะปลาในพ้ืนที่น้้าลึก แต่เธอก็สามารถเรียนรู้และปฏิบัติการจริง พร้อมกับพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ และตามค้าบอกกล่าวแนะน้าของคนหาปลาด้วยกัน ปัจจุบันเธอมีความรู้และทักษะในการผลิต
เครื่องมือประมงเอง เช่น ถัดมอง ยักเบ็ด เป็นต้น ต่อมาเธอก็ท้าขายให้กับชาวประมงด้วยกัน ส่วนการ
หาปลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นที่ 2 รองแค่จากพรานปลาคนอ่ืนๆ อยู่บ้างตามอายุงานและประสบการณ์เท่า
เทียบแล้วพรรษาไม่ถึง ปัจจุบันเธอและสามีสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตจากการประกอบ
อาชีพประมงน้้าจืด ที่เธอเองก็ไม่คาดคิดไว้ก่อนเช่นกัน 

แม่ญิงชาวประมงที่ท้าหน้าบังคับท้ายเรือไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก ในแต่ละวันของเอ้ือยเหลี่ยมจึงมี
เป็นการเรียนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรท่ามกลางการปฏิบัติจริง ระบบนิเวศ และในระหว่างวันของการ
ท้าประมงมองซิ่งเมื่อมีเหตุการณ์มองติดรากไม้ใต้น้้าลึก เอ้ือยเหลี่ยมเธอยังมีหน้าที่เจราจาให้เกิดการ
ช่วยเหลือ จากชาวประมงที่มีเครื่องปั๊มลมเพ่ือใช้ในการด้าน้้า โดยมีค่าตอบแทนให้ชาวประมงที่เป็น
เจ้าของปั๊มลมด้าน้้า ครั้งละ 20 - 60 บาท ขึ้นอยู่กับความลึกและความยากง่ายในการด้าน้้าแต่ละครั้ง 
แต่หากวันไหนที่หาปลาได้น้อยหรือไม่ได้เลย จะขอพลัดวันในการจ่ายเป็นวันถัดไป การที่ผู้หญิงเป็นผู้
เจรจาขอความช่วยเหลือ เพราะท่าทาง ท่าที น้้าเสียง การพูดจาจะมีลักษณะที่อ่อนหวาน ไม่แข็ง
กระด้างจนเกินไป ท้าให้บรรยากาศของการขอความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือมากขึ้น  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [541] 

นอกจากนี้ยังพบบรรยากาศของ “การค้าขายปลา” ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่ญิง เป็นผู้น้าปลามา
ขายให้กับแม่ค้าในชุมชน มีการต่อรองเรื่องราคาปลา การใช้หนี้ให้กับแม่ค้า ซึ่งเป็นการเจรจาที่วางอยู่
บนฐานความสัมพันธ์ของเครือญาติและความเป็นผู้หญิงด้วยกัน ท้าให้การต่อรองมีลักษณะที่ไม่ตึง
เครียดมากนัก เช่นเดียวกับ พัชรินทร์ ลาภานันท์ (2536) ที่ได้กล่าวว่าการค้าขายเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผู้หญิงเป็นผู้น้าหลักและสามารถตัดสินใจ ผู้ชายไม่มีทักษะด้านการค้าขาย ผู้ชายพูดไม่เก่ง 
เรียกซื้อขายไม่เป็น แม่ค้าสอง (นามสมมุติ) รับซื้อปลาในหมู่บ้านผึ้ง เธอเล่าว่าการเป็นแม่ค้าของเธอมี
หลักประกันความมั่นคงในระยะยาวว่าจะมีปลาขายตลอด เนื่องจากเธอได้ให้เครื่องมือประมง และให้
ชาวประมงรับเงินล่วงหน้าไปใช้จ่ายก่อน เมื่อหาปลาได้ก็จะน้าปลามาให้แม่ค้าผู้ที่ออกทุนให้ก่อน โดย
มีเงื่อนไขว่า เมื่อชาวประมงหาปลามาได้จะต้องน้ามาขายให้กับตน แม้จะไม่ได้ท้าสัญญาแบบลาย
ลักษณ์อักษร แต่อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นเครือญาติในชุมชน ในขณะเดียวกันชาวประมง
เองก็รู้สึกว่าแม่ค้ามีส่วนช่วยเหลือครอบครัว ดังปรากฏในการให้สัมภาษณ์ แม่ญิงชาวประมง นางทอง
พูล ศิลารักษ์ อายุ 36 ปี กล่าวว่า  

“แม้บางครั้งจะมีโอกาสขายปลาให้แม่ค้าคนอ่ืนได้ แต่เราก็ไม่อยากท าแบบนั้น คน
บ้านเดียวกัน แม้เราไม่พูด คนข้างบ้านเราก็ต้องรู้ ต้องไปพูดอยู่ดี ต้องอาศัยความซื่อตรงถึง
จะอยู่ด้วยกันได”้ (สัมภาษณ,์ 1 พฤษภาคม 2561) 

 
บทวิเคราะห ์

ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า “แม่น้้ามูล” เป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ในกระบวนการผลิตแต่ละแบบจะ
สร้างพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของตนเองขึ้นมา เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการผลิต 
เช่น การเจรจาขอความช่วยเหลือ การพ่ึงพา ยุทธวิธีต่างๆ แม่ญิงชาวประมงหลังการสร้างเขื่อนราษไีศล 
ในทุกๆวันของพวกเธอจึงไม่ได้ปลอดจากการต่อรอง การแสวงหาความรู้ใหม่และการควบคุมของ
อ้านาจ ปฏิบัติการของแม่ญิงชาวประมง จึงเป็นไปเพ่ือให้สามารถด้ารงอยู่ได้ในพ้ืนที่ดังปฏิบัติการ 3 
รูปแบบ ได้แก่  
  1) แม่ญิงชาวประมงกับการลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐ เป็นการเสนอภาพตัวแทนของหา
อยู่หากินกับป่าบุ่งป่าทามและวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นยังท้าให้เห็นภาพ
ของการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพ้ืนที่การด้ารงชีพของผู้หญิง เกิดการ
รวมตัวและลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐ เพ่ือเรียกร้องสิทธิในพ้ืนที่ท้ากินและค่าชดเชยในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
โดยวิธีการสร้างความหมายและให้คุณค่าของพ้ืนที่ของป่าบุ่งป่าทาม ว่านอกจากจะเป็นแหล่งหาอยู่หา



ปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล 

[542]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 

กินของคนริมน้้า ยังเป็นแหล่งก้าเนิดของวิถีวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ผ่านการเรียนรู้และวิถีปฏิบัติใน
ชีวิตประจ้าวัน  
 
  2) แม่ญิงชาวประมงกับปฏิบัติการเพื่อสิทธิในการท าประมงมองซิ่ง แม้มองซิ่งจะ
เป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ในมุมมองผู้คนที่หาอยู่หากินในลุ่มน้้า กลับมองว่ากฎหมายไม่ได้
เข้าใจระบบนิเวศและเข้าถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การออกกฎหมายควบคุมเครื่องมือประมงจึงเป็น
การกีดกันชาวบ้านในการเข้าถึงทรัพยากรแม่น้้าผ่านกลไกของรัฐ แต่ชาวบ้านไม่ได้ยอมจ้านนต่อ
เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ชาวบ้านได้ใช้ยุทธวิธีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐด้วยการ
ท้างานร่วม การเจรจา และการสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัฐ ว่า
ชาวประมงในหมู่บ้านผึ้งไม่ได้มุ่งหาปลาเพ่ือขายแต่เพียงอย่างเดียว แต่พวกเขายังค้านึงถึงการอนุรักษ์ 
และการรักษาทรัพยากรให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืน  
  ในขณะที่ปฏิบัติการของผู้หญิงกับการต่อรองที่แสดงออกยังไม่เด่นชัดมากนัก อัน
เนื่องมาจากการถูกก้าหนดโดยเงื่อนไขบางอย่าง ทั้งในแง่ของความคาดหวังของสังคม ครอบครัว ที่
ผลักดันให้ผู้หญิงก้าวออกจากพ้ืนที่ส่วนตัวมาเป็นผู้แสดงในพ้ืนที่สาธารณะโดยมีบทบาทที่ส้าคัญใน 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีอุปสรรคกับการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะ 
เนื่องจากงานบ้านกลายเป็นพันธนาการที่ท้าให้ผู้หญิงต้องผูกติดกับวัฒนธรรมที่มีกรอบอันเข้มแข็ง ใน
การก้าหนดบทบาทของผู้หญิงทั่วไปในชนบท เช่น ผู้หญิงต้องเป็นแม่ศรีเรือน แม่บ้านดูแลคนภายใน
ครอบครัว มีนัยบ่งชี้ว่าผู้หญิงมีพ้ืนที่ในบ้าน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองของผู้หญิง รวมถึง
โอกาสในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะด้วย 
 
  3) พื้นที่แม่น้ ามูลกับปฏิบัติการของแม่ญิงท่ีเป็นนางท้ายเรือ เป็นรูปธรรมของ
ความสัมพันธ์ในวิถีการผลิตระหว่างผู้ชาย ผู้หญิง และการหาปลา พร้อมกันนี้ยังเห็นปฏิบัติการของ
ผู้หญิงที่สร้างขึ้นในพ้ืนที่แม่น้้ามูล เป็นสนามแห่งการเลือกใช้ยุทธวิธี การพ่ึงพาและก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคมในวิถีการผลิตใหม่ แม่น้้ามูลยังเป็นพ้ืนที่ ในการสร้างความรู้ของแม่ญิง
ชาวประมง พ้ืนที่ของการปรากฏขึ้นของ “นางท้ายเรือ” ซึ่งเป็นค้าใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น ในบริบทที่แม่ญิง
ท้าหน้าที่บังคับท้ายเรือในการท้ากิจกรรมประมงในแม่น้้าใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าแม่ญิงในชุมชนมี
บทบาทด้านเศรษฐกิจปลาทั้งระบบ ทั้งการเป็นคนหา คนค้าขาย และการแปรรูปอาหารอีกด้วย 
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สรุป 
เขื่อนราษีไศลที่ถูกสร้างภายใต้โครงการโขงชีมูล ได้ส่งผลกระทบต่อป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งเป็นพ้ืนที่

หลักในการหาอยู่หากินของผู้หญิง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ผู้หญิงไม่อาจอยู่นิ่งเฉย
ได้ เธอลุกขึ้นต่อสู้พร้อมทั้งเรียนรู้ระบบนิเวศแบบใหม่ จึงเกิดเป็นปฏิบัติการที่วางอยู่บนความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมและทรัพยากร ภายใต้กระบวนการต่อรอง การพ่ึงพา 
และการให้คุณค่าความหมายในพ้ืนที่แม่น้้ามูลแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิบัติการ “แม่ญิง” ชาวประมงภายหลังการสร้างเขื่อนราษีไศล 

[544]  วรรณภา  วงษ์พินิจ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีความมุ่งหมายของการวิจัย 2 ข้อ คือเพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติในพ้ืนที่
ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติใน
พ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม คือ ตัวแทนศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ าชีตอนล่าง 
นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้น าชุมชน นักการเมือง นักวิชาการ ตัวแทนภาคีเครือข่าย 
และประชาชน จ านวน 26 คน 

ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบของภัยพิบัติ พบว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสาเหตุ
มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การก่อสร้าง
เขื่อนยโสธร - พนมไพร และการบริหารจัดการน้ าที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ คือการล่มสลายของอาชีพที่อาศัยทุนทางนิเวศ การก่อหนี้สิน และสูญเสียวัฒนธรรม 
การแลกเปลี่ยนด้านสังคม คือการทิ้งถิ่นฐาน คุณภาพชีวิตต่ า และขาดการสานสายใยในครัวเรือนด้าน
การเมือง คือเกิดระบบอุปถัมภ์ มีพฤติกรรมทางการเมืองแบบเฉื่อยชา ด้านวัฒนธรรม เกิดการล่มสลาย
ของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชน ปรับเปลี่ยนไปจากอดีตเพ่ือ
เตรียมรับมือภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยง ระบบนิเวศโดยรวมด้วย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ พบว่า อดีตชุมชนไม่มีแผนการรับมือภัย
พิบัติ ขาดองค์ความรู้ เผชิญกับปัญหาแบบเผชิญหน้าตามสถานการณ์ ไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ต่อมาเกิดกระบวนการเรียนรู้ และวางแผนเตรียมรับมือภัยพิบัติ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง

                                                           
1 สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
2 สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  e - mail: too_1947@hotmail.com 
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ชุมชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม จนได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการมี
ส่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และมีวิธีการสังเกตและพยากรณ์การเกิดของภัยพิบัติเพ่ือเตรียม
รับมือภัยพิบัติโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน เช่น การสังเกตรวงผึ้ง ต้นงวงช้าง หญ้าหวาย จอมปลวก รังมด 
กระดูกคางไก่ และฤกษ์ยาม 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือควรมีการบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจร 
ควรมีการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการน้ า  
 
ค าส าคัญ: ภัยพิบัติ, การบริหารจัดการ, ทุ่งเขาหลวง, ภูมิปัญญา, ชุมชนภัยพิบัติ 
 
Abstract 

This study aimed to explore the causes – effect of the disaster and guidelines for 
disaster management in affected disaster communities in Thungkhaoluang, Roi Et Province. 
Twenty-six samples who were representatives of Community Resource Management 
Resource Center in Lower Chi Basin, NGOs, community leaders, politicians, educators, 
network partners and local people were involved for data collection. 

Results revealed that two main disaster antecedents were from a natural disaster 
called drought and human activities like construction of Yasothon - Panomprai Dam and 
community’s nonparticipation in water management. This affected the community in six 
aspects: 1 )  economic impact bringing about collapse of eco-cost occupations, debt 
settlement and loss of culture, 2) social change causing abode abandonment, declining life 
quality and a deficiency of family bonding, 3) politic impact producing patronage system 
and inactive political behaviors, 4) cultural impact giving rise to collapse of local customs 
and traditions and also change of community’s former way of life, 5) cattle, and 6) total 
ecosystem. 

Results of the disaster management study showed that the former community was 
deficient in disaster plans, body knowledge, dealing with unexpected difficult situations, and 
integration with various organizations. Later, learning processes were arisen, leading to 
disaster response plans by integrating community, authority and private sections altogether. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [547] 

This cooperation brought them an award in excellent disaster management. Additionally, 
the community used their wisdom to forecast and deal with disasters through observation 
of honeycomb, Indian heliotrope, anthill, ant nest, toad bones and the auspicious time.  

Recommendations for further study are: 1) it should have integration for entire 
disaster management, 2) there should be information processing for disaster management, 
and 3) community participation in water management should be increased. 
 
Keywords: Disaster, Management, Thungkhaoluang, Wisdom, Disaster Community 
 
 
บทน า 

จากการพัฒนาเชิงทุนนิยม ใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขีดจ ากัด ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เกิดการพัฒนา
และในทางกลับกันก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆ ด้วย ปัญหาด้านภัยพิบัติ เป็นปัญหาที่
คุกคามประเทศต่างๆ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ขึ้น สร้างความ
เสียหาย ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ทวิดา กมลเวชช, 
2554: 77 - 81) หากพิจารณาถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว พบว่า ในรอบทศวรรษ
ประเทศไทยได้เผชิญกับภัยพิบัติประเภทอุทกภัย เช่น สถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
ร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ปี พ.ศ.2553, กรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ภาคใต้เมื่อเดือนมีนาคม 2554 และเหตุการณ์มหา
อุทกภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย 2554 เป็นต้น (ชูวงศ์ อุบาลี, 2557: 51 - 69) 
ภัยพิบัติน้ าท่วมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ภัยพิบัติที่ท าการศึกษาคือพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอ
ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย 

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดจากการบริหารจัดการ
ของรัฐ  หรือผู้วิจัยเรียกว่า “รัฐภัย” พ้ืนที่ภัยพิบัติดังกล่าว คือพ้ืนที่หมู่บ้าน 4 หมู่บ้านหลักใน 2 
ต าบล ของอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ บ้านอีโก่ม ต าบลเทอดไทย และบ้านดอนแก้ว 
บ้านโนนราศี บ้านวังทอง ต าบลบึงงาม อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านเหล่านี้ต้องเผชิญ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ กล่าวคือภัยแล้ง และต้องเผชิญภัยพิบัติที่เกิดจากการบริหารจัดการน้ าของ
ภาครัฐหรือ “รัฐภัย” คืออุทกภัย และริมตลิ่งของแม่น้ าชีพังทลาย ภัยพิบัติในพ้ืนที่จะเกิดขึ้นซ้ าซาก
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และผลัดเปลี่ยนเป็น “วงจรภัยพิบัติ” (ภัยน้ าท่วม - ภัยแล้ง - ประสบภัยพิบัติ - แก้ไขเฉพาะหน้า - 
ผู้วิจัย) ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบนิเวศ ประชาชนในพื้นที่ต่างหาหนทางในการรับมือ และ
พยายามสร้างองค์ความรู้เตรียมรับมือภัยพิบัติที่ประชาชนมีส่วนร่วมและภาคีอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามาหนุนเสริมกระบวนการท างานของประชาชน โดยศูนย์
พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ าชีตอนล่างซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิด
การเรียกร้องสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความพยายามฟ้ืนฟูและสืบ
สานภูมิปัญญาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการรวมกลุ่ม เรียกร้องสิทธิ และต่อรองเพ่ือเกิดกระบวนการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ภัยพิบัติแต่ในที่ผ่านมาความ
พยายามเหล่านี้ ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก มีเพียงร่องรอยความพยายามและผลของปฏิบัติการในส่วน
ของประชาชนเท่านั้น  

พัฒนาการของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
สามารถแบ่งช่วงระยะเวลาของภัยพิบัติได้ 2 ช่วง คือ ก่อนการสร้างเขื่อนยโสธร - พนมไพร และหลังการ
สร้างเขื่อนยโสธร - พนมไพร (ก่อนและหลัง พ.ศ.2542) ก่อนการสร้างเขื่อนยโสธร - พนมไพร ภัยพิบัติ 
น้ าท่วมในพ้ืนที่ ภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จะท่วมตามวิถีธรรมชาติ น้ าจะหลากจาก
แหล่งน้ าและเข้าท่วมขังในพ้ืนที่นาข้าวและไหลออกจากพ้ืนที่ในระยะเวลาประมาณ 7 - 15 วัน ธาตุ
อาหารที่ไหลมากับน้ าจะตกตะกอนและเป็นสารอาหารให้กับต้นข้าว ท าให้ข้าวในที่นามีความอุดม
สมบูรณ์ น้ าท่วมลักษณะนี้ เรียกว่า “น้ าท่วมสระหัวข้าว” (อมรรัตน์ วิเศษหวาน, สัมภาษณ์) แกนน า
กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าชี) จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตไม่มากนัก แต่หลังจากการก่อสร้าง
เขื่อนยโสธร - พนมไพร ลักษณะของน้ าท่วมจะผิดปกติจากวิถีธรรมชาติ กล่าวคือ น้ าจะท่วมจากท้าย
เขื่อน เอ่อล้น ท่วมขังพ้ืนที่นาข้าว และพ้ืนที่ทางการเกษตร น้ าจะท่วมขังนานประมาณ 1 - 3 เดือน 
(นิมติ หาระพันธ์, สัมภาษณ์) แกนน ากลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าชี) ส่งผลให้ข้าว และพืชผล
ทางการเกษตรเน่าเสียหาย ประชาชนไม่สามารถปรับตัวและรับมือภัยพิบัติน้ าท่วมที่เกิดขึ้นได้ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุและผลกระทบของภัย
พิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติและการรับมือกับภัยพิบัติอย่างถูกต้องต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการกับภัยพิบัติ เป็นกรอบวิเคราะห์เพ่ือ
ชี้ให้เห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการภัยพิบัติในชุมชนภัยพิบัติ และ
แนวคิดเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการ
รวมกลุ่มเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิการจัดการน้ า และการสร้างเครือข่ายเตรียมรับมือภัยพิบัติ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informants) คือ ตัวแทนกลุ่มศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ าชีตอนล่าง 
นักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้น าชุมชน นักการเมือง นักวิชาการ ตัวแทนภาคีเครือข่าย 
และประชาชน จ านวน 26 คน คัดเลือกโดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างที่ไม่อาศัยความน่าจะเป็นทางสถิติ 
(Non - Probability Sampling) ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2543: 151)  

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ภาคสนาม และการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยการสร้างข้ออุปนัยตามประเด็นที่ท าการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาประเด็นสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติ พบว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสาเหตุ
มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือภัยแล้ง จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งปีไหน
ที่มีน้ าน้อย จะท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ า รวมทั้งเกิดจากความไม่เหมาะสมจาก
การบริหารจัดการน้ าที่ไม่มีส่วนร่วม และภัยที่เกิดจากการบริหารจัดการของรัฐ คือ อุทกภัย และริม
ตลิ่งพังทลาย อันสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างเขื่อนยโสธร - พนมไพร จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 
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การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของประชาชนในพ้ืนที่พบความผิดปกติของภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่ เนื่องจากการ
ไหลของน้ ามีการแปรเปลี่ยน จากพ้ืนที่ดังกล่าวเดิมน้ าจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า และเมื่อน้ ามีปริมาณ
มากจึงจะท่วมขัง ระยะเวลาท่วมจะลดลงภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 - 15 วัน ท าให้เกิดการตกตะกอน
ของแร่ธาตุต่างๆ ที่มากับสายน้ า ข้าวในนาก็จะได้รับสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ น้ าท่วมลักษณะนี้ภาษา
ถิ่น เรียกว่า “สระหัวข้าว” แต่ภายหลังการสร้างเขื่อน น้ าจะเริ่มขังจากที่ต่ า แล้วเอ่อท่วมขยายวงกว้าง
ไปยังพ้ืนที่สูง และขยายระยะเวลาท่วม บางปีท่วมนานถึง 3 เดือน ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง 
และการด าเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก ประชาชนจะต้องย้ายมาอาศัยยังที่พักพิงชั่วคราว นั่นคือ 
ถนนที่เป็นพนังกั้นน้ า มีหลักฐานเด่นชัดคือ ต้นมะกอกที่เกิดจากการประกอบอาหาร และฐานส้วมแบบ
นั่งยอง ที่ยังคงเหลือร่องรอยปรากฏอยู่ และอีกสาเหตุคือ การบริหารจัดการน้ าที่ขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จะเห็นได้ว่า ในพ้ืนที่ภัยพิบัติที่ท าการศึกษามีทั้งภัยแล้ง ภัยน้ าท่วม ซึ่งสาเหตุหลักคือ
การจัดการน้ าที่ไม่เข้าใจภูมินิเวศ และไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การบริหาร
จัดการน้ าด าเนินบนพ้ืนฐานที่ไม่มีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและไม่
สามารถเข้าไปเสนอแนะ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้ เมื่อมีการจัดการน้ าจึงไม่สามารถ
ตอบสนองและส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และน้ าท่วมในฤดูฝน นับจากปี 2542 - 2560 
สามารถสรุปสาเหตุและสถานการณ์ภัยพิบัติในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดังตาราง
ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทและสาเหตุ/สถานการณ์ภัยพิบัติในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

ปี พ.ศ. 
ประเภทภยั

พิบัติ 
สาเหตุ/สถานการณ์ภัยพิบัติ 

2542 ภัยแล้ง/ 
น้ าน้อย 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอทุ่งเขาหลวง ไมไ่ด้รับผลกระทบจากภยัแล้ง 
เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศเป็นแอ่งกระทะราบลุ่มน้ าชีตอนลา่ง ระบบนเิวศ 
มีความอดุมสมบรูณ ์ 

2543 
อุทกภัย/ 
น้ าท่วม 

เริม่ทดลองใช้เขื่อนยโสธร-พนมไพร ท าให้น้ าเอ่อท่วม ประชาชนและสัตว์เลีย้ง 
ไดร้ับผลกระทบ ทรัพยส์ิน ผลผลติทางการเกษตรเสียหาย  
ต้องอพยพเคลือ่นยา้ยไปอาศยัอยู่พนังกั้นน้ า โรงเรยีนต้องจดัการเรยีน 
การสอนที่พนังกั้นน้ าเช่นกนั น้ าท่วมประมาณ 2 เดือน 

2544 - 2547 
อุทกภัย/ 
น้ าท่วม 

น้ าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ประชาชนและสัตว์
เลีย้งต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปอาศยัอยู่พนังกั้นน้ า น้ าท่วมประมาณ 30 – 45 
วัน 

2548 - 2550 
อุทกภัย/ 
น้ าท่วม 

น้ าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เอ่อลน้ท่วมเส้นทางสญัจร แตไ่ม่ท่วมบา้นเรอืน 
ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย  

2551 - 2553 ตลิ่งล าน้ าชีพัง น้ าไม่ท่วม ผลผลิตทางการเกษตรไมเ่สียหาย แต่ตลิ่งล าน้ าชีพัง  

2554 
อุทกภัย/ 
น้ าท่วม 

น้ าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ประชาชนและสัตว์
เลีย้งต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปอาศยัอยู่พนังกั้นน้ า โรงเรียนต้องจัดการเรียน
การสอนที่พนังกั้นน้ าเช่นกนั น้ าท่วมประมาณ 30 – 45 วัน 

2555 - 2558 ไมเ่กดิภยัพิบัต ิ
น้ ามาก แตไ่ม่ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรได ้

2559 
อุทกภัย/ 
น้ าท่วม 

น้ าท่วม แตผ่ลกระทบไมม่ากนัก ผลผลติทางการเกษตรเสยีหายบางส่วน  

2560 
อุทกภัย/ 
น้ าท่วม 

น้ าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เอ่อลน้ท่วมเส้นทางสญัจร แตไ่ม่ท่วมบา้นเรอืน 
ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย ประชาชนบางครอบครวัต้องอพยพมาอาศัยยัง
พนังกั้นน้ า 

ที่มา: อมรรัตน ์ วิเศษหวาน. (20 มีนาคม 2560: สัมภาษณ์). แกนน ากลุม่อนุรักษ์และฟื้นฟรูะบบนเิวศลุม่น  าชี. 

 
ภัยพิบัติเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือ การล่มสลายของอาชีพที่อาศัยทุนทางนิเวศ 

ในท้องถิ่น กล่าวคือ พืช ผัก ผลไม้ หัวมัน สัตว์ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสามารถน าเป็นอาหาร ขายสร้าง
รายได้ให้เกษตรกรได้ถูกน้ าท่วม ไม่เจริญเติบโต และบางชนิดตายส่งผลให้ขาดรายได้ การก่อหนี้สิน 
กล่าวคือ ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้ขาดรายได้ ประชาชนต้องก่อหนี้สินด้วยการกู้ยืมเงินทั้งในระบบและ
นอกระบบ เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน และส่งลูกหลานเล่าเรียน ผลดังกล่าวท าให้มีความจ าเป็นต้องหา
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รายได้จากทุกแหล่ง และส่งผลก่อให้สูญเสียวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ด้านสังคม คือการทิ้งถิ่นฐาน 
ประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นเพ่ือประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และต้องย้ายถิ่นฐานโดยถาวร เพราะภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นซ้ าซาก ส่งผลต่อสภาพจิตใจ และส่งผลให้คุณภาพชีวิตต่ า และขาดการสานสายใยใน
ครัวเรือน ด้านการเมือง คือพ้ืนที่ทางการเมืองถูกปิดแคบ พฤติกรรมทางการเมืองแบบเฉื่อยชา ด้าน
วัฒนธรรม เกิดการล่มสลายของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชน 
ปรับเปลี่ยนไปจากอดีตเพ่ือเตรียมรับมือภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยง ระบบนิเวศ
โดยรวม 

ผลการศึกษาประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติพบว่า อดีตชาวบ้านใน
พ้ืนที่ชุมชน ยังไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพราะในอดีตชาวบ้านยังไม่มีความรู้ ไม่มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูล หรือวิธีการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงต้องแก้ไขสถานการณ์โดย
ขาดแผนเตรียมรับมืออย่างเป็นระบบ สิ่งที่ชาวบ้านด าเนินการในอดีต เช่น ขนข้าวของ ทรัพย์สินมีค่า 
สัตว์เลี้ยง วัว ควาย อยู่บนที่สูงเพ่ือความปลอดภัย และรอการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายหลังได้จัดระบบ วางแผน และถอดบทเรียนการสังเกตจากธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญา 
เพ่ือเตรียมรับมือภัยพิบัติ เช่น การสังเกตและพยากรณ์ภัยพิบัติ โดยวิธีการสังเกตจากธรรมชาติของสิ่ง
ต่างๆ เพ่ือพยากรณ์ระดับน้ าในแต่ละปี อันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  

ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของภูมิปัญญาชาวบ้านในการสังเกตและการพยากรณ์ภัยพิบัติ 
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านประเพณี วัฒนธรรม มีวิธีการสังเกตและพยากรณ์ 2 วิธีคือ การสังเกตจาก
กระดูกคางไก่ที่ชาวบ้านน ามาไหว้ศาลปู่ตา ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนการลงท านา 
หรือลงมือท าการเกษตรซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวอีสานนับถือสืบทอดกันมา หากกระดูกคางไก่ที่น ามา
ถวายนั้น มีลักษณะงอเหมือนเคียวเกี่ยวข้าว ก็จะพยากรณ์ได้ว่าในปีนั้นผลผลิตจะอุดมสมบูรณ์จะได้
เก็บเกี่ยวผลิต น้ าจะไม่ท่วม วิธีสังเกตวิธีที่สอง คือสังเกตจากการแรกนาขวัญทางโทรทัศน์ดูตามค า
ท านายของพระโค ผลการพยากรณ์จะเป็นไปตามที่พราหมณ์หลวงพยากรณ์  

ส่วนด้านสภาพแวดล้อมกายภาพ มีวิธีการสังเกตและพยากรณ์ 7 วิธี คือ วิธีสังเกตวิธีที่หนึ่ง 
คือ สังเกตจากต้นงวงช้างที่เกิดตาม ทุ่งหญ้าทั่วไป ถ้าปีไหนต้นงวงช้าง มีลักษณะงอเหมือนเคียวเกี่ยว
ข้าวก็จะพยากรณ์ว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต น้ าจะไม่ท่วม วิธีสังเกตวิธีที่สอง คือ การสังเกตปล้องหรือ
รอยขีดของล าต้นหญ้าหวาย ถ้าปีไหนมีขีดหรือปล้องติดกับล าต้นหรือใกล้ล าต้น ก็จะพยากรณ์ว่า ปี
นั้นน้ าจะมาเร็ว ส่วนปีไหนมีปล้องอยู่ไกลจากล าต้นไปทางยอดก็จะพยากรณ์ว่าปีนั้นน้ าจะมาช้า วิธี
สังเกตวิธีที่สาม คือ สังเกตเต่า คนอีสานมักนิยมเอาเต่ามาท าอาหารโดยการต้มใส่หม้อ ถ้าเต่าที่ต้มนั้น
มีฟองน้ าล้นหม้อออกมา แม้ว่าจะใส่น้ าในหม้อน้อยก็ตามก็จะพยากรณ์ว่า ปีนั้นน้ าจะท่วม ส่วนปีไหน
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [553] 

น้ าไม่ท่วมถึงจะใส่น้ ามากแค่ไหนน้ าก็จะไม่ล้นหม้อออกมา วิธีสังเกตวิธีที่สี่ คือ การสังเกตจากระดับน้ า
ชีและสีน้ าที่เปลี่ยนไปของแต่ละวันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเตือนภัยจากธรรมชาติว่าจะเกิดน้ าท่วม วิธี
สังเกตวิธีที่ห้า คือ สังเกตจากการขุดดินท ารังของมดด า ถ้ามดมีการท าก าแพงล้อมรอบรูไว้ก็จะ
พยากรณ์ว่าปีนั้นจะเกิดน้ าท่วม วิธีสังเกตวิธีที่หก คือ การสังเกตจากอากาศที่ร้อนอบอ้าว และมีผดผื่น
เกิดขึ้น ก็จะพยากรณ์ว่าฝนจะตก วิธีสังเกตวิธีที่เจ็ด คือ สังเกตจากการท ารังของนก และผึ้ง ที่ท ารังอยู่
ตามล าคลองหรือบึง ถ้าปีไหนนกและผึ้งมีการท ารังอยู่ต่ าใกล้กับระดับน้ า ก็จะพยากรณ์ว่าระดับน้ าใน
ปีนั้นน้ าจะน้อยน้ าจะไม่ท่วม ถ้าปีไหนผึ้งและนก มีการท ารังอยู่สูง ก็จะพยากรณ์ว่าปีนั้นระดับน้ าจะสงู 
และจะเกิดน้ าท่วม สามารถสรุปรายละเอียดวิธีการสังเกตและพยากรณ์ภัยพิบัติ ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงประเภทของภูมิปัญญาด้านการสังเกตและพยากรณ์ภัยพิบัติ 
 

ประเภทของภูมิปญัญา
ด้านการสังเกตและ
พยากรณ์ภยัพิบัติ 

วิธีการสังเกต 
และพยากรณ์ 

แนวทางการสังเกต/พยากรณ์ 

น  ามาก น  าน้อย 

ด้านประเพณี วัฒนธรรม 

สังเกตจากกระดูกคางไก ่ มีลักษณะงอคลา้ย 
เคียวเกีย่วข้าว 

เหยยีดตรงหยิกงอเหมือน
ต้นข้าวยืนตน้ตาย 

สังเกตจากการ 
แรกนาขวญั 

การเสี่ยงทายของพระยา
แรกนาและพระโคตามค า
ท านายของพราหมณ์ 
เช่น ท านายได้ผา้นุ่ง 4 
คืบ 

การเสี่ยงทายของพระยา
แรกนาและพระโคตามค า
ท านายของพราหมณ์ เช่น 
ท านายได้ผา้นุ่ง 6 คบื 

ด้านสภาพแวดลอ้ม
กายภาพ 

ต้นงวงช้าง มีลักษณะงอคลา้ย 
เคียวเกีย่วข้าว 

มีลักษณะเหยยีดตรงไม่
โน้มลงดิน 

ปล้อง/รอยขีด 
ของล าต้นหญา้หวาย 

ปล้องหรือรอยขีดตดิกับ 
ล าตน้ 

ปล้องหรือรอยขีด 
อยู่ห่างจากล าต้น 

สังเกตจากเต่า ฟองน้ าในหม้อต้มล้น
หม้อออกมา 

น้ าในหมอต้มไมม่ ี
ฟองมาก 

ระดับและสีของน้ าชี สีน้ าขุ่นและน้ าไหลแรง สีน้ าใสและนิ่ง 
รังมดด า มดจะท าก าแพงลอ้มรอบ

รูและมีขนาดสูง 
มดจะไม่ท าก าแพง
ล้อมรอบร ู

อากาศที่ร้อนอบอา้ว  
และมผีดผืน่ 

ร้อนอบอ้าว  
และเกิดผดผืน่ 

อากาศอยู่ในสภาวะปกติ  

รังนกและรังผึ้ง อยู่ห่างจากฝั่ง และ 
จะท ารังอยู่ในระดับสูง 

อยู่ใกลร้ิมฝั่ง และ 
ท ารังรังอยู่ในระดับต่ า 
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จะเห็นได้ว่าวิธีการสังเกตที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงวิธีสังเกตและการเตรียมรับมือภัย
พิบัติโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แนวทางดังกล่าวจะน ามาเป็น
ข้อมูลและประกอบการตัดสินใจ โดยข้อมูลอีกชุด ชาวบ้านจะติดตามจากข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์ 
โทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมอพยพ และขนของขึ้นไปที่
สูง 

ผลการศึกษาการบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติ พบว่า การบริหารจัดการภัย
พิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ  

ช่วงที่หนึ่ง การบริหารจัดการภัยพิบัติแบบเผชิญเหตุ ชุมชนภัยพิบัติจะเน้นการ
ค้นหาสาเหตุของภัยพิบัติ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีแผน ไม่มีการเตรียมรับมือ ไม่มีส่วนร่วม 
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ประชาชนจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขนข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินขึ้นที่สูง และ
รอการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีหลายระดับขึ้นอยู่กับการประเมิน
สถานการณ์ของแต่ละคน แต่ละครอบครัว  

ช่วงที่สอง การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนท้องถิ่น และภูมิปัญญาเป็นฐาน 
ชุมชนภัยพิบัติจะการถอดบทเรียน ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยใช้ศักยภาพและทุน
ทางสังคมในชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการภัยพิบัติ เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนในพ้ืนที่ 
แบ่งบทบาทหน้าที่คนในชุมชน ท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เน้นการด าเนินการโดย
ชุมชนท้องถิ่น และสามารถก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติได้ การบริหารจัดการภัยพิบัติในช่วง
ที่สองนี้จะใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในการสังเกต พยากรณ์ และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากภัย
พิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการความขัดแย้ง การสร้างความปลอดภัย และความมั่นคงด้านอาหาร  

ช่วงที่สาม การบริหารจัดการ ภัยพิบัติแบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน การบริหารจัดการภัยพิบัติ เน้นกระบวนการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือร่วมมือกัน 
วิเคราะห์ วางแผน และเตรียมการรับมือภัยพิบัติ โดยศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุม่
น้ าชีตอนล่าง มีบทบาทส าคัญหนุนเสริมกระบวนการสร้างความร่วมมือ และสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และออกแบบกระบวนการท างานที่เน้นแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ผ่านการ
กระตุ้นให้ประชาชนรวมกลุ่มภายใต้ชื่อ กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าชีตอนล่าง รวมทั้ง
เคลื่อนไหวเรียกร้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า และเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียโอกาสจาก
การท านา กลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าชีตอนล่างยังเป็นกลไกส าคัญของการเตรียมรับมือ
ภัยพิบัติ และเป็นศูนย์ประสานงานหลักเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นกลไกรวบรวมข้อเสนอแนวทางการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [555] 

ฟ้ืนฟูหลังจากเผชิญภัยพิบัติ ชุมชนภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดมี
แผนการจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสังเกตการณ์และแจ้งเหตุภัย
พิบัติในชุมชนตลอดลุ่มน้ าชี ซึ่งเป็นการท างานในลักษณะการสื่อสารแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ที่มีการเชื่อม
ร้อยเครือข่าย ผลจากการบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นชุมชนที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการมีส่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ สามารถสรุปการบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนภัย
พิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่3 แสดงการบริหารจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ชุมชนภัยพิบัติอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ช่วง 
เวลา 

การบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติ 

วิธีการบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติ 

ผลการบริหารจดัการ 
ภัยพิบัติ 

ช่วงที่
หนึ่ง 

การบรหิารจดัการภยัพิบัติ
แบบเผชิญเหต ุ

เน้นค้นหาสาเหต ุแกไ้ขปญัหา
เฉพาะหน้า ไม่มีแผน  
ไมม่ีส่วนร่วม  
ไมม่ีการเตรียมการ 

แก้ไขปญัหาช่ัวคราว  
และผลยดึโยงการประเมนิ
สถานการณ์ของแตล่ะคน  
แตล่ะครอบครัว 

ช่วงที่สอง 

การบรหิารจดัการภยัพิบัติโดย
ใช้ชุมชนท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาเป็นฐาน 

เน้นถอดบทเรียน ใช้ศักยภาพ
ชุมชนท้องถิ่น ทุนทางสังคม 
และภมูิปัญญา  
สรา้งความร่วมมอืภายใน 

เกิดระบบการบริหารจดัการ
แบบหลวมๆ มีแนวทาง 
การฟื้นฟู ตรงกบัปัญหา 

ช่วงที่สาม 

การบรหิารจดัการภยัพิบัติ
แบบบรูณาการและสรา้งความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

เน้นการบูรณาการภาคส่วน
ต่างๆ เนน้วิเคราะห์ วางแผน 
เตรียมรบัมือภัยพิบัติ  
สรา้งความเขม้แข็ง  
และปกป้องสทิธิ 

เกิดแผนการจัดการภยัพิบัติ
แบบบรูณาการ เกิดภาคี
เครือข่ายเฝ้าระวัง เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลธิชา ต๊ะทองด้วง (2556) ที่ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าช่วยลด
ระดับความรุนแรงผลกระทบ และบรรเทาปัญหาการเกิดขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการน้ าในปัจจุบัน รัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ า ท าให้การบริหาร
จัดการน้ าของประเทศไทยยังมีช่องโหว่ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ขาดความเป็นธรรมในการ



การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นท่ีชุมชนภัยพิบัติ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

[556]  ณัฐพงษ์  ราชมี / จักรพันธ์  ผาพรม 

จัดสรร ขาดกติกาที่ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ า ท าให้การบริหารจัดการน้ าไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร จึงต้องมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ าด้วย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัทยา 
พรมชาติ (2556) ที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการกับภัยพิบัติและการจัดท าแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยสามารถน ามาบริหารจัดการภัยพิบัติและน าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยมาประยุกต์และ
ปรับใช้ในการรับมือและแก้ไขภัยพิบัติได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของลิขิต น้อยจ่ายสิน (2557) ที่
ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติจะต้องอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติได้โดยการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติในด้านต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย 
แผ่นดินถล่ม คลื่นพายุซัดฝั่ง ไฟป่า และภัยแล้ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศนั้น ต้องมีความ
ระมัดระวังในเรื่อง ความถูกต้องของข้อมูล ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล และมาตรฐานของข้อมูลเพ่ือ
ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ นอกจากนี้ผลวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันต์ สุวรรณ
โมลี (2552) ที่ชี้ให้เห็นถึงสิทธิหน้าที่ในการด าเนินงานและรวมกลุ่มจัดการองค์กรชุมชน  

จัดกระบวนการจัดการรับมือและแก้ไขภัยพิบัติและสามารถน ามาประยุกต์ปรับใช้ในการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ และวิเคราะห์โดยการด าเนินการและการรวมกลุ่มจัดการองค์กรชุมชนเพ่ือ
รับมือกับภัยพิบัติ และผลการศึกษาที่พบมีประเด็นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ที่
ได้ชี้ให้เห็นว่าจัดการภัยพิบัติสมัยใหม่จะต้องมีลักษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้นโดยด าเนินการ
ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ รวมทั้งมาตรการ
ที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นการวางแผนเพ่ือเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ที่ต่อเนื่องจนครบกระบวนการ 
เรียกว่า “วงจรการจัดการสาธารณภัย” ประกอบด้วยการป้องกัน (Prevention) คือ การด าเนินการ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้เกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียเกิดขึ้นแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และชุมชน 

ผลการศึกษาที่พบยังมีประเด็นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยที่ได้
ชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ดีเพ่ือมุ่งไป สู่การปฏิบัติในเชิงรุก (Proactive 
Approach) โดยจะต้องมีกิจกรรมที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเป็นขั้นตอนและมีความต่อเนื่องกันทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นก่อนการเกิดภัย ขั้นระหว่างเกิดภัยพิบัติ 
และข้ันภายหลังเกิดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮัสสัน ดูมาลี,จันทนา สุทธิจารี (2556) ที่
ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดการทรัพยากรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะขาดการมีส่วนร่วมจาก



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [557] 

ประชาชน แนวทางการรวมกลุ่มเพ่ือการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิการจัดการทรัพยากร 
เช่น การยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมชมุนุมแสดงสทิธิ รวมถึงแนวทางการเคลื่อนไหว
อนุรักษ์ทรัพยากรโดยตรง โดยวิธีการสร้างมาตรการเพ่ือการป้องกันการเข้ามาคุกคามทรัพยากรจาก
ภายนอกและวิธีการการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางกายภาพ เป็นแนวทางที่ประชาชนสามารถ
จัดการและเรียกร้องให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ าท่วมโดยชุมชนของเอกรินทร์ ศิวิลัย (2555: 10) ที่
ชี้ให้เห็นว่าการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติโดยใช้การมีส่วนร่วมผสมผสานกับการจัดการร่วมกัน วาง
แผนการอพยพโยกย้าย การวางรับมืออย่างทันท่วงทีสามารถลดความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้ และผลการศึกษายังมีประเด็นสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของ อานันท กาญจนพันธ
(2542) ที่ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนมีสิทธิมีอ านาจหน้าที่ ในการดูแล เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัย 
ชุมชนสามารถร่วมกันออกแบบ วางแผนเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เป็นไปตามอุดมคติเชิงคุณค่า เชิง
ศีลธรรมของสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของ ยศ สันตสมบัติ (2542) ที่ชี้ให้เห็น
ว่าชุมชนมีสิทธิร่วมเหนือทรัพย์สิน สมาชิกของชุมชนมีท าหน้าที่ดูแลรักษา มีสิทธิใช้และได้ประโยชน์
จากทรัพยากรเพ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ชุมชนสามารถใช้อ านาจ ออกกฎเกณฑ์โดย
ค านึงถึงความเป็นธรรมในสังคมเป็นส าคัญ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการภัยพิบัติ ยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
น้ าท่วมโดยชุมชน (community flood management) ที่เอกรินทร์ ศิวิลัย (2555: 10; อ้างอิงมาจาก 
Allen, 2006: 88 - 89) น าเสนอว่า ชุมชนสามารถช่วยลดความเปราะบางอันเกิดจากน้ าท่วมได้ โดย 
คนในชุมชนร่วมกันท าความเข้าใจสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และรวมกันก าหนดเป้าหมายเพ่ือ
ช่วยเหลือกันลดภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ชุมชนจะร่วมกันประเมินระดับน้ าภายในชุมชน ตั้งทีม
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่คนในชุมชน และวางแผนการอพยพ โยกย้าย กรณี
เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เตรียมการด้านการกระจายอาหาร น้ าสะอาด เครื่องยังชีพแก่สมาชิกในชุมชน 
รวมทั้งเตรียมการป้องกันในจุดที่เปราะบางที่จะได้รับความเสียหายจากน้ าท่วม ชุมชนร่วมกันตระหนัก
ในอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้น ช่วยกันตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณที่น้ าท่วมไม่ถึง และแบ่งปัน
ที่พักอาหารที่จ าเป็นแก่สมาชิกในชุมชนในช่วงที่ประสบภัยน้ าท่วม ชุมชนรวมพลังความสามารถ 
(empowerment) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน กองทุน และสถาบันทางสังคมที่ท าหน้าที่คอย
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในชุมชน สามารถพ่ึงพาตัวเองในช่วงที่ประสบภัยได้ดีกว่า รวมทั้งการมี
สัญลักษณ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นจุดยึดเหนี่ยวร่วมกัน ท าให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นจะฝ่าฝันให้
รอดพ้นจากภัยพิบัติร่วมกัน  



การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นท่ีชุมชนภัยพิบัติ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

[558]  ณัฐพงษ์  ราชมี / จักรพันธ์  ผาพรม 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่า สาเหตุ และผลกระทบของภัยพิบัติ มีสาเหตุมาจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ คือ ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การก่อสร้างเขื่อนยโสธร - พนมไพร 
และการบริหารจัดการน้ าที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ อุทกภัย และริมตลิ่งพังทลาย ส่งผล
กระทบด้านเศรษฐกิจ คือการล่มสลายของอาชีพที่อาศัยทุนทางนิเวศ การก่อหนี้สิน และสูญเสีย
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ด้านสังคม คือการทิ้งถิ่นฐาน คุณภาพชีวิตต่ า และขาดการสานสายใยใน
ครัวเรือน ด้านการเมือง คือพ้ืนที่ทางการเมืองถูกปิดแคบ พฤติกรรมทางการเมืองแบบเฉื่อยชา ด้าน
วัฒนธรรมสลายของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชน ปรับเปลี่ยน
ไปจากอดีตเพ่ือเตรียมรับมือภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับสัตว์เลี้ยง ระบบนิเวศโดยรวมด้วย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ พบว่า อดีตชุมชนไม่มีแผนการรับมือภัย
พิบัติ ขาดองค์ความรู้ เผชิญกับปัญหาแบบเผชิญหน้าตามสถานการณ์ ไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ระยะต่อมาจากปี พ.ศ.2545 ได้มีการศึกษาปัญหา สาเหตุ เรียนรู้ และวางแผนเตรียมรับมือภัย
พิบัติ โดยบูรณาการร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม จนได้รับรางวัลยกย่องให้เป็น
ชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการมีส่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และมีวิธีการสังเกตและพยากรณ์
การเกิดของภัยพิบัติเพ่ือเตรียมรับมือภัยพิบัติโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน เช่น การสังเกตรวงผึ้ง ต้น
งวงช้าง หญ้าหวาย จอมปลวก รังมด กระดูกคางไก่ และฤกษ์ยาม นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือ และสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน และกระตุ้นให้ประชาชนรวมกลุ่มเพ่ือเคลื่อนไหว
เรียกร้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า และเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียโอกาสจากการท านา 
เป็นกลไกส าคัญของการเตรียมรับมือภัยพิบัติ และเป็นศูนย์ประสานงานหลักเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมทั้ง
เป็นกลไกรวบรวมข้อเสนอแนวทางการฟ้ืนฟูหลังจากเผชิญภัยพิบัติ ชุมชนภัยพิบัติมีแผนการจัดการ
ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสังเกตการณ์และแจ้งเหตุภัยพิบัติในชุมชน
ตลอดลุ่มน้ าชี ซึ่งเป็นการท างานในลักษณะการสื่อสารแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ที่มีการเชื่อมร้อยเครือข่าย 
จนได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการมีส่วนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

จากผลการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ผ่านการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

1. ควรให้มีการบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจร กล่าวคือ หน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ ควรมีการบูรณาการ
ภารกิจ และให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วม เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [559] 

ภัยพิบัติในพ้ืนที่ และสร้างโมเดลส าคัญนี้ให้เป็นต้นแบบด้านการรับมือภัยพิบัติเพ่ือขยายเป็นองค์
ความรู้ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

2. มีการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ควรจัดท าระบบเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือจัดเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือ 
และการฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยพิบัติ  

3.เพ่ิมบทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า กล่าวคือ 
ประชาชนควรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าในท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการวางแผน รวมทั้งสามารถก าหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ าได้ 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตาม
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาแนวทางความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 147 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
หาค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความ
ต้องการจ าเป็น 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง มีความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐเป็นอันดับแรก คือ ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย (.28) อันดับสองคือด้านการจัดระบบ
บริหารเครือข่าย (.27) อันดับสามคือด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย (.26) และอันดับสี่คือด้านการก่อรูป
เครือข่าย (.25) 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของ
ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 2.1 ค่าความต้องการที่จ าเป็น
ในภาพรวมของประชาชนเพศหญิง (.29) สูงกว่าเพศชาย (.23) 2.2 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวม
ของประชาชนอายุตั้งแต่ 41 - 50 ปีมีค่าสูงสุด (.30) รองลงมาคืออายุมีมากกว่า 50ปี (.28) อายุไม่เกิน 
30ปี (.26) และอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (.24) 2.3 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนที่
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มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีค่าสูงสุด (.28) รองลงมาคือระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (.27) และ
ระดับมัธยมศึกษา (.26) 2.4 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่
เกิน 10,000 บาท มีค่าสูงสุด (.29) รองลงมาคือมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท (.28) และมีรายได้ตั้งแต่ 
10,001 - 20,000 บาท (.25) 3. แนวทางพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารฐั
ของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง พบว่า 1) ด้านการก่อรูปเครือข่ายควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงคนในชุมชน อาทิ เสียงตามสาย เวทีประชาคม ใช้ผู้น าชุมชนเป็นสื่อกลาง สร้างตระหนักให้
ประชาชนเห็นประโยชน์ พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้น าในทุกภาคส่วน 2) ด้านการจัดระบบบริหาร
เครือข่ายควรมีการจัดผังและก าหนดบทบาทความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้
ทุกภาคส่วนได้ทราบ ควรจัดท าในรูปเอกสาร และควรมีการอบรมหรือประชุมร่วมกัน ตลอดจนมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบสารสนเทศ และมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
เข้าถึงได้ง่าย 3) ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่ายควรสร้างความตระหนักโดยเฉพาะประชาชนได้ใช้
เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความรู้ใหม่ ระดมทรัพยากรตลอดจนสร้าง
แนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ 4) ด้านการธ ารงรักษาเครือข่ายควรมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและครบวงจร มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
อาทิค่าตอบแทน มีสถานที่ที่เป็นศูนย์ในการประสานงาน มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่โดยให้เรียนรู้จาก
ปฏิบัติจริง ตลอดจนภาครัฐควรเป็นหลักในการประสานและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้า
สนับสนุน ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการวิจัยการสร้างเครือข่าย ควรให้ความส าคัญการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายเข้าใจตรงกัน ควรมีการจัดวางโครงสร้าง และก าหนด
บทบาทความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆใหช้ัดเจนและเผยแพร่ให้แต่ละภาคส่วนได้ทราบ มีการอบรมหรือ
ประชุมร่วมกันให้เกิดความเข้าใจ และเครือข่ายความร่วมมือควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบ
สารสนเทศ และมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย 
 
ค าส าคัญ: การประเมินความต้องการจ าเป็น, การสร้างเครือข่ายประชารัฐ, หมู่บ้านดงไม้แดง 
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Abstract 
 The objectives of this study were to 1) assess the needs on Creation Participatory 
State Network of people of Dongmaidang Village, Tambon Thalo, Amphoe Thamuang, 
Kanchanaburi Province, and 2) compare the different needs on assessment of the 
Creation Participatory State Network of people classified by personal factors, and 3) study 
the guideline for the needs assessment on Creation Participatory State Network of people 
.This research using questionnaires and interviews as a research tool. The questionnaire 
was used to collect data from 147 subjects. The data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, and standard deviation.  The needs indexes were arranged according 
to their priority. 

The results of the study revealed the following. 1. A needs assessment on 
Creation Participatory State Network of people of Dongmaidang Village, Tambon Thalo, 
Amphoe Thamuang, Kanchanaburi Province, were arranged according to priority as 
follows: the first priority was needs for the Network Utilization (.28), followed by needs for 
the Network Management System (.27), needs for the Maintaining of the Network (.26) 
,and needs for the Network Formation (.25), respectively. 2. Comparative results of the 
needs assessment on Creation Participatory State Network of people classified by 
personal factors demonstrated as follows: 2.1) On gender basis, it was found that the 
overall needs assessment of female (.29) were higher than male (.23). 2.2) On age basis, it 
was found that the overall needs assessment of people ages 41-50 years with the highest 
(.30), followed by people over 50 years old (.28), people under the age of 30 (.26), and 
people ages 31 - 40 years (.24). 2.3) On background of study basis, it was found that the 
overall needs assessment of people with primary education had the highest (.28) followed 
by the bachelor or or higher (.27) and the secondary education (.26). 2.4) On monthly 
income basis, it was found that the overall needs assessment of people  with monthly 
incomes not exceeding 10,000 baht have the highest (.29), followed by those who earned 
more than 20,000 baht (.28) and earned from 10,001-20,000 baht (.25). 3.Guidelines of the 
needs assessment on Creation Participatory State Network of people demonstrated as 
follows: 1) On the Network Formation side, the network should choose to use public 
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relations media to reach out to people in the community such as, broadcasting in the 
village, community forum, using community leaders as intermediaries. The government 
must make people aware of the benefits of joining the network as well as developing 
leadership in all sectors. 2) On the Network Management System side, there should be a 
clear structure and role in cooperation among the sectors, and disseminated to all sectors. 
Rules and agreements should be documented and should be trained or met together to 
understand. There should be a department responsible for information systems and there 
should be a variety of communication styles. 3) On the Network Utilization side, there 
should make people aware of the use of networks to create new knowledge and to 
mobilize resources and to drive people to the same direction. 4) On the Maintaining the 
Network side, there should be continuous and integrated activities. Activities are held on 
various important dates. Encourage participation, such as compensation. There should be 
a central location for coordination and should have created a new generation of leaders 
by learning from the practical. Finally the government should be the mainstay of 
coordinating and facilitating the private sector to support. Suggestions from this research, 
networking should focus on communicating to everyone involved in the network. The 
structure and role of cooperation in each sector should be clearly defined and 
disseminated to each sector as well as training or conferencing. There should be an 
agency responsible for organizing the information system and should have a wide range 
of communication formats. 
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บทน า 
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เป็นการรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาค

ธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช้ โดยมีความคิดพ้ืนฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” เป็นพลัง
อ านาจที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
และทุกด้านอย่างยั่งยืน การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”นั้น ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์
ย่อย อันได้แก่ 1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ และ 2) 
“ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลปัจจุบัน ที่ท าให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐ
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมเช่นที่ผ่านมา (สภา
ผู้แทนราษฎร, 2561)  

หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีจ านวนครัวเรือน 
232 ครัวเรือน อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร เป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการพัฒนา มีจุดแข็งของชุมชน
โดยที่คนในชุมชนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และการศึกษาในระดับที่มากขึ้น และคนในชุมชนมีโอกาส
เพ่ิมศกัยภาพด้านการศึกษาเนื่องจากอยู่ใกล้สถานศึกษาภาคบังคับและระดับอุดมศึกษา คนในชุมชนมี
สุขภาพแข็งแรงเนื่องจากสามารถได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลได้รวดเร็วเพราะอยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้าน
และใกล้อ าเภอเมือง นอกจากนี้คนในชุมชนยังสามารถติดตามข่าวสารในหมู่บ้านและข่าวสารต่างๆได้
เป็นอย่างดีเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและสื่อต่างๆ อีกทั้งคนในชุมชนมีช่องทางแหล่ง
เงินทุนในการขยายกิจการเนื่องจากมีเงินออมหมู่บ้านที่สามารถกู้ยืมเงินในกลุ่มสมาชิกได้ มีการ
ด าเนินการตามโครงการประชารฐั อาทิ การได้รับเงินสนับสนุนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือหมู่บ้านไปด าเนินการ
ความต้องการของหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีการโครงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอ่ืนๆ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการโครงการประชารัฐหรือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนหรือภาคเอกชน
ด าเนินไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) นับเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมและ
ได้ผลเพราะการประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการส าหรับการระบุและจัดล าดับความ



การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน 
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

[566]  สมสมัย  ไวถนอมสัตว์ / ประทีป  มากมิตร 

แตกต่างระหว่างความสามารถที่คาดหวังและความสามารถที่เกิดขึ้นจริง โดยกระบวนการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น ในภาพรวมมี 3 ส่วน ได้แก่ การระบุความต้องการจ าเป็นเพ่ือระบุความต้องการจ าเป็น
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชุมชน การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและน าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไข 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 24) ผู้วิจัยเห็นว่าการประเมินความต้องการจ าเป็นที่กล่าวมาเป็นวิธีที่มีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ 

จากความส าคัญดังที่กล่าวมาอีกทั้งยังไม่มีผู้ท าวิจัยในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
ที่จะท าวิจัยเรื่องประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้าน 
ดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือจะได้ระบุความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในหมู่บ้านและวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขและ
วางแผนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้าน 
ดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้าน
ดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 การสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน ใช้แนวคิดขั้นตอนการสร้างเครือข่าย
จากนักคิดประกอบด้วย Starkey (1997) เสรี พงศ์พิศ (2548: 209) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 
61) ได้ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการก่อรูปเครือข่าย ด้านการจัดระบบบริหาร
เครือข่าย ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย และด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย 
  1.2 การประเมินความต้องการที่จ าเป็น ใช้แนวคิดของสุวิมล ว่องวาณิช (2550: 275 
- 279) ด าเนินการโดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความเป็นจริง และผลการวิเคราะห์สภาพที่
คาดหวัง มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วยวิธี Modified Priority Needs 
Index (PNImodified)  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [567] 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยด าเนินงานวิจัย ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 - มิถุนายน 
2561 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน ใช้แนวคิดขั้นตอนการ
สร้างเครือข่ายจากนักคิด ประกอบด้วย  

Starkey (1997) เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายไว้ ดังนี้ 
  1. เชิญองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุม มอบหน้าที่ในการบริหาร
จัดการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่วมกันในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์
ร่วมกัน 
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติ
ของสมาชิกให้ชัดเจน 
  3. จัดตั้งกลุ่มแกนน าของเครือข่ายที่เข้ามาท าหน้าที่ประสานงาน จัดการให้กับสมาชิก  
  4. การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรม
และวิธีการท างานของเครือข่ายที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 
  5. เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพ่ือความมีประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย และความสามารถในการพ่ึงตนเอง  
  6. เครือข่ายต้องมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมาย  
  7. ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย เพ่ือเสริมให้เครือข่ายมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น  
  8. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจ าและเข้มงวด โดยให้สมาชิกเข้ามา
มีส่วนร่วม 
  9. ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์การแกนน า 
และผู้น าเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
  10. การมีวัตถุประสงค์ของเครือข่ายดี การเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสม 
โครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอ านาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ การด าเนินงาน
เครือข่ายจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด 



การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน 
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

[568]  สมสมัย  ไวถนอมสัตว์ / ประทีป  มากมิตร 

เสรี พงศ์พิศ (2548: 209) ได้เสนอขั้นตอน 8 ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนต่อไปนี้ 
  1. ร่างเป้าประสงค์ (Purpose) ให้ชัดเจน เพ่ือให้รู้ว่าสาเหตุความเป็นมาของการ
ก่อตั้งเครือข่ายคืออะไร ท าไมจึงต้องมีเครือข่ายนี้ ตั้งแล้วจะท าอะไร  

2. บอกเป้าหมาย (Goals) และวัตถุประสงค์ (Objectives)  
3. ก าหนดแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
4. ก าหนดกฎระเบียบกฎเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน  
5. ก าหนดกระบวนการในการตัดสินใจ (Define Decision Making Process) 
6. เตรียมแผนการสื่อสารระหว่างสมาชิก  
7. เลือกโครงสร้างการจัดการองค์การ 
8. จัดหาทุนในการด าเนินงาน (Secure Resources) 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 61) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็น 4 
ขั้นตอน คือ  
  1. ขั้นตอนการก่อรูปเครือข่าย (Network Forming) ซึ่งกระบวนการก่อตัวของ
เครือข่ายมีดังนี้ 
   1.1 การสร้างเครือข่ายตระหนักในปัญหาและส านึกในการรวมตัว เกิดจาก
ฉันทานุมตัิของทุกภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  
   1.2 การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ เป็นการหาประเด็น (issues) ที่จะ
เป็นศูนย์กลางที่จะท าให้เกิดการรวมตัวกันและการเข้าหากันอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง
ประเด็นที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
   1.3 การแสวงหาแกนน าที่ดีของเครือข่าย โดยการหาผู้เล่นหลัก (Key 
Actors) ในแต่ละภาคี และกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดัน
ด้านต่างๆ  

1.4 การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย เป็นการสร้างแนวร่วมของ
สมาชิกเครือข่ายให้กว้างขวางและการดึงปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น
สมาชิกเครือข่าย 
  2. การจัดระบบบริหารเครือข่าย (Network Organizing) เป็นการจัดระบบเครือข่าย
ที่จะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีองค์ประกอบดังนี้ 
   2.1 การจัดผังกลุ่มเครือข่าย (Mapping)  
   2.2 การจัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย (Role and Responsibility) 
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  2.3 การจัดระบบติดต่อสื่อสาร (Communication System)  
2.4 การจัดระบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning System)  
2.5 การจัดระบบสารสนเทศ (Information System)  

3. การใช้ประโยชน์เครือข่าย (Network Utilizing) 
3.1การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีกลางประสานงานร่วมกัน เป็นช่องทางในการ

ประสานความเข้าใจระหว่างกันในด้านวัตถุประสงค์ ขอบข่าย แผนการท างาน วิธีการท างานตลอดจน
แนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
  3.2 การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู้  
  3.3 การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดม 
  3.4 การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ  
  3.5 การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีสร้างกระแสผลักดันประเด็นใหม่ๆ  

4. การธ ารงรักษาเครือข่าย (Network Maintaining) 
  4.1 การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  4.2 การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
  4.3 การด าเนินกลไกสร้างระบบจูงใจ สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 

4.4 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
4.5 การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหา  
4.6 การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  

จากแนวคิดของ Starkey แนวคิดของเสรี พงศ์พิศ และแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
ผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์ได้ขั้นตอนการสร้างเครือ 4 ขั้นตอนได้แก่ 1. ด้านการก่อรูปเครือข่าย 2. ด้านการ
จัดระบบบริหารเครือข่าย 3. ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย และ 4. ด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย ซึ่งจะ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน 
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
 

1. เชิงปริมาณ  
เป็นการศึกษา เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน

หมู่บ้านดงไม้แดง และ เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของ
ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ จ านวนครัวเรือนของหมู่บ้านดงไม้แดง ต าบล
ท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 232 ครัวเรือน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการของยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 125) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 และท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้จ านวน 147 
ครัวเรือน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทน
จากครัวเรือน คิดเป็นจ านวนคนทั้งสิ้น 147 คน 

 
ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความต้องการจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐของประชาชน 

แนวทางความต้องการจ าเป็นในการ
สร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน 
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1.2 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaires) มีข้ันตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ  

2) ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะของคุณลักษณะแต่ละด้าน 
   3) สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดแต่ละด้าน ซึ่งแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็น
แบบเลือกตอบ 
   ตอนที่ 2 ข้อค าถามเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการก่อรูปเครือข่าย ด้านการ
จัดระบบบริหารเครือข่าย ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย และด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย มีรูปแบบ
ของการให้ตอบข้อมูลแบบตอบสนองคู่ (Dual - Response Format) ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินสภาพความเป็นจริง 
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินสภาพที่คาดหวังของประชาชน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม จะประเมินค่าความ
ต้องการจ าเป็นที่มีต่อประเด็นต่างๆ ในการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ของตนเองจากแบบสอบถามแต่ละข้อ
ตามระดับการประเมิน 5 ระดับทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 
   5 หมายถึง มีสภาพความเป็นจริง/สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีสภาพความเป็นจริง/สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก 

3 หมายถึง มีสภาพความเป็นจริง/สภาพที่คาดหวังในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีสภาพความเป็นจริง/สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีสภาพความเป็นจริง/สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิดเสนอแนะในเรื่องปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนออ่ืนๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่าง
อิสระ 
   4) น าแบบสอบถามไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคล้อง ครอบคลุมของเนื้อหาและความชัดเจนของข้อค าถาม โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item Objective Conguence Index: IOC)) และพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบพบว่าข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.66 - 1.00 
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   5) น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try - Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน
ในหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 
  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็นสองกรณี คือ  
   1) กรณีท่ีผู้วิจัยด าเนินการแจกและจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองและ 
   2) ประสานกับก านันหมู่บ้านดงไม้แดงให้จัดเก็บ 
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแบบสอบถาม ด าเนินการ ดังนี้ 
   ตอนที่  1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
   ตอนที่ 2 ข้อค าถามเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ านวน 4 ด้าน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( 𝑥 ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง 
(Priority Needs Index: PNImodified)  

ค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 275 
- 279) ค านวณโดยใช้สูตร ดังนี้ 
   ค่า PNImodified = (I - D)/D 

เมื่อ I = ความรู้/ทักษะ/เจตคติ ที่คาดหวัง 
D = ความรู้/ทักษะ/เจตคติ ที่มีในปัจจุบัน 

   ตอนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิดเสนอแนะในเรื่องปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนออ่ืนๆ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วจัด
หมวดหมู ่
  

2. เชิงคุณภาพ  
เป็นการศึกษาหาแนวทางพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐโดย

การสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [573] 

  2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทหรือส่วนร่วมใน
โครงการประชารัฐ จ านวน 6 คน เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
  1) นายอ าเภอ/หรือผู้แทน ปลัดอ าเภอที่ดูแลรับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 คน  
  2) ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 2 คน ได้แก่นายกเทศมนตรี และก านันหมู่บ้าน 
  3) ชาวบ้าน/นักวิชาการ จ านวน 2 คน 
  2.2 การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
  1) น าผลที่ได้จากข้อมูลแบบสอบถามโดยพิจารณาค่าPNI มากไปหาน้อยจัดท าร่าง
กรอบโครงสร้างในการสัมภาษณ์แนวทางในการพัฒนา (หากค่า PNI มีความใกล้เคียงจะสัมภาษณ์ทุก
ด้าน) 
  2) น าร่างกรอบโครงสร้างการสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็น 
  3) ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
  4) น ากรอบโครงสร้างที่ปรับปรุงแล้วไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 คน 
  2.3 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured 
Interview) ใช้ผู้สัมภาษณ์ 2 คน สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันตามกรอบโครงสร้าง  
  2.4 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) เสนอด้วยวิธีพรรณาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของ
ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง พบว่า ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดงมีความต้องการจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐเป็นอันดับแรก คือ ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย (PNImodified = .28) อันดับสอง 
คือ ด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย (PNImodified = .27) อันดับสาม คือ ด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย 
(PNImodified = .26) และอันดับสี่ คือ ด้านการก่อรูปเครือข่าย (PNImodified = .25) รายละเอียดตามตาราง
ที1่ 

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
  2.1 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนเพศหญิง (PNImodified = .29) 
สูงกว่าเพศชาย (PNImodified = .23) รายละเอียดตามตารางที่ 2 



การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน 
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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  2.2 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนอายุตั้งแต่ 41-50 ปีมีค่าสูงสุด 
(PNImodified = .30) รองลงมาคืออายุมากกว่า 50ปี (PNImodified = .28) อายุไม่เกิน 30ปี (PNImodified = .26) 
และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (PNImodified = .24) รายละเอียดตามตารางที่ 2 
  2.3 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีค่าสูงสุด (PNImodified = .28) รองลงมาคือระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (PNImodified = .27) 
และระดับมัธยมศึกษา (PNImodified = .26) รายละเอียดตามตารางที่ 2 
  2.4 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีค่าสูงสุด (PNImodified = .29) รองลงมาคือมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท (PNImodified = .28) 
และมีรายได้ตั้งแต ่10,001 - 20,000 บาท (PNImodified = .25) รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 

3.แนวทางพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านดงไม้แดง จากการสัมภาษณ์ พบว่า  
  3.1 ด้านการก่อรูปเครือข่ายควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน อาทิ 
เสียงตามสาย เวทีประชาคม ให้ผู้น าชุมชน (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ 
ภาครัฐในฐานะผู้ริเริ่มให้เกิดเครือข่ายประชารัฐต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของ
เครือข่าย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้น าในทุกภาคส่วน  
  3.2 ด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย เครือข่ายที่จัดตั้งควรมีการจัดผังโครงสร้าง 
และก าหนดบทบาทความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้แต่ละภาคส่วนได้ทราบ 
หลักการและข้อตกลงที่มีควรจัดท าในรูปเอกสารชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้สมาชิกเครือข่ายได้ทราบ
ทั่วกัน ควรมีการอบรมหรือประชุมร่วมกันให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดระบบสารสนเทศ และมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย  
  3.3 ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่ายควรสร้างความตระหนักโดยเฉพาะประชาชนได้ใช้
เครือข่ายความมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความรู้ใหม่ ระดมทรัพยากรตลอดจนสร้างแนวทาง
ปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ 
  3.4 ด้านการธ ารงรักษาเครือข่ายควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและครบ
วงจร มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมอาทิค่าตอบแทน มีสถานที่ที่เป็น
ศูนย์ในการประสานงาน มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่โดยให้เรียนรู้จากปฏิบัติจริง ตลอดจนภาครัฐควรเป็น
หลักในการประสานและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้าสนับสนุน 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [575] 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้าน
ดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

การสร้างเครือขา่ยประชารัฐของ
ประชาชน 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 
PNI ล าดับ  𝒙 SD.  ระดับ   𝒙 SD.  ระดับ  

1. ด้านการก่อรูปเครือข่าย  3.68  .41  มาก  4.63  .40  มากที่สุด  .25  4  
2. ด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย  3.51  .36  มาก  4.50  .45  มากที่สุด  .27  2  
3. ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย  3.56  .35  มาก  4.57  .37  มากที่สุด  .28  1  
4. ด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย  3.56  .35  มาก  4.50  .40  มากที่สุด  .26  3  

 
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐของ ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
 

ความต้องการจาเปน็ในการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐของประชาชน

หมู่บ้านดงไม้แดง (ภาพรวม) 

สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง 
PNI ล าดับ 

𝒙 SD. ระดับ 𝒙 SD. ระดับ 

เพศ 
1. เพศชาย  3.53  .37  มาก  4.37  .47  มาก  .23  2  
2. เพศหญิง  3.61  .24  มาก  4.68  .16  มากที่สุด  .29  1  
อาย ุ
1. อายุไม่เกิน 30 ปี  3.64  .31  มาก  4.61  .35  มากที่สุด  .26  3  
2. อายุระหว่าง 31-40 ปี  3.63  .29  มาก  4.52  .41  มากที่สุด  .24  4  
3. อายุระหว่าง 41-50ปี  3.53  .29  มาก  4.59  .27  มากที่สุด  .30  1  
4. อาย ุ50 ปีขึ้นไป  3.44  .35  ปานกลาง  4.44  .39  มาก  .29  2  
ระดับการศึกษา 
1. ระดับประถมศึกษา  3.34  .34  มาก  4.30  .60  มาก  .28  1  
2. ระดับมัธยมศึกษา  3.64  .36  มาก  4.60  .28  มากที่สุด  .26  3  
3. ระดับปรญิญาตรีหรือสูงกว่า  3.61  .19  มาก  4.60  .25  มากที่สุด  .27  2  
รายได้ 
1. รายไดไ้มเ่กิน 10,000 บาท  3.49  .36  มาก  4.51  .44  มากที่สุด  .29  1  
2. รายไดร้ะหว่าง 10,001 -  
20,000 บาท  

3.61  .30  มาก  4.52  .37  มากที่สุด  .25  3  

3. รายไดม้ากกว่า 20,000 บาท  3.60  .23  มาก  4.62  .23  มากที่สุด  .28  2  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน

หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของ
ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง พบว่า ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดงมีความต้องการจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่ายประชารัฐเป็นอันดับแรก คือ ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย ทั้งนี้เพราะประชาชนยังไม่เห็น
ความชัดเจนในการเข้าร่วมเครือข่าย ส่วนที่เข้าร่วมเป็นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ด้านค่าตอบแทนหรือ
เห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้น าชุมชนหรือภาครัฐที่ขอความร่วมมือ ยังไม่ตระหนักท่ีจะใช้
ประโยชน์ของเครือข่ายอย่างแท้จริงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้ างความรู้ใหม่ ระดมทรัพยากร
ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนอันดับสองด้านการจัดระบบบริหาร
เครือข่าย สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในสายตาของประชาชน ด้านจัด
ผังโครงสร้าง และก าหนดบทบาทความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้แต่ละภาค
ส่วนได้ทราบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ สมหมาย ชินนาค และสิริพัฒน์ ลาภ
จิตร(2552: 58) ที่วิจัยเรื่องการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนที่ 10 ผลจากการศึกษาพบว่าควรชี้ให้ เห็นถึง
ผลประโยชน์ของชุมชนที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกเครือข่าย การกระจายอ านาจ จัดอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกเครือข่ายที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
บทบาทหน้าที่/ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมวางแผน และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
  2.1 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 
ทั้งนี้เนื่องจาก เพศหญิงให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงพัฒนาชุมชน อาทิ อาสาสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และกรรมการหมู่บ้าน สอดคล้องกับศูนย์
ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561: 112) ที่กล่าวว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นผู้ที่รับรู้ผลของโครงการ บุคคลกลุ่มนี้
มองเห็นการให้บริการของโครงการได้ตามความจริง หรือสามารถบอกสภาพที่เป็นจริงของโครงการได้ดี 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [577] 

  2.2 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนอายุตั้งแต่ 41 - 50 ปี มี
ค่าสูงสุดรองลงมาคืออายุมามากกว่า 50 ปี อายุไม่เกิน 30ปี และอายุระหว่าง 31 - 40 ปีตามล าดับ 
ทั้งนี้เนื่องจาก ประชาชนอายุระหว่าง 41 - 50 ปี เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐมากกว่า
ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ตามล าดับ ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนให้ข้อมูลว่าผู้มีอายุในช่วงดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ
โครงการสอดคล้องกับศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561: 112) ที่กล่าวว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นผู้ที่รับรู้ผล
ของโครงการ บุคคลกลุ่มนี้มองเห็นการให้บริการของโครงการได้ตามความจริง หรือสามารถบอกสภาพ
ที่เป็นจริงของโครงการได้ดี 
  2.3 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีค่าสูงสุดรองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นคนส่วนใหญ่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการประชารัฐของหมู่บ้าน 
และมีประสบการณ์ตรงในโครงการประชารัฐ สอดคล้องกับข้อมูลในการสัมภาษณ์ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงเยาว์ ทองสุข (2558: 12) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือ 
ต่ ากว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มากกว่า
ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา  
  2.4 ค่าความต้องการที่จ าเป็นในภาพรวมของประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 
10,000 บาท มีค่าสูงสุด รองลงมาคือมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และมีรายได้ตั้งแต่ 10,001 - 
20,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากโครงการประชารัฐของต าบลเป็นโครงการที่อาศัยแรงงานจากต าบลเป็น
หลักผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เห็นสภาพที่เป็นจริง สามารถประเมินความต้องการที่
จ าเป็นได้  
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยพิจารณาการสร้างเครือข่ายของ
ประชาชน จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการก่อรูปเครือข่าย ด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย ด้านการใช้
ประโยชน์เครือข่าย และด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 



การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน 
หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

[578]  สมสมัย  ไวถนอมสัตว์ / ประทีป  มากมิตร 

1. ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง มีความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐเป็น
อันดับแรก คือ ด้านการใช้ประโยชน์เครือข่าย รองลงมาคือด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย ด้านการ
ธ ารงรักษาเครือข่าย และด้านการก่อรูปเครือข่ายตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 
ประชาชนอายุตั้งแต่ 41 - 50 ปีมีค่าสูงสุด รองลงมาคืออายุมากกว่า 50 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี และอายุ
ระหว่าง 31 - 40ปี ตามล าดับ ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีค่าสูงสุด รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า และระดับมัธยมศึกษา ตามล าดับ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 
บาท มีค่าสูงสุด รองลงมาคือมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และมีรายได้ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท 
ตามล าดับ  

3. แนวทางพัฒนาตามความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชน
หมู่บ้านดงไม้แดง พบว่า ด้านการก่อรูปเครือข่ายควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน 
สร้างตระหนักให้ประชาชนเห็นประโยชน์ พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้น าในทุกภาคส่วน ด้านการจัดระบบ
บริหารเครือข่ายควรมีการจัดผังและก าหนดบทบาทความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆให้ชัดเจนและ
เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ มีการอบรมหรือประชุมร่วมกัน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
จัดระบบสารสนเทศ ตลอดจนมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย ด้านการใช้ประโยชน์
เครือข่าย ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้ใช้เครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความรู้ใหม่  
ระดมทรัพยากร ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ 3.4 ด้านการธ ารงรักษา
เครือข่าย ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและครบวงจร มีการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม 
มีศูนย์ในการประสานงาน มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่โดยให้เรียนรู้จากปฏิบัติจริง  
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ส าหรับประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็นใหญ่ อันได้แก่ 
ประโยชน์ต่อวงวิชาการที่จะน าผลการวิจัยไปต่อยอดองค์ความรู้เดิมโดยเฉพาะด้านการสร้างเครือข่ายที่
จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการก่อรูปเครือข่าย ด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย ด้านการใช้
ประโยชน์เครือข่าย และด้านการธ ารงรักษาเครือข่าย งานวิจัยนี้ได้ค้นพบว่า ด้านการใช้ประโยชน์
เครือข่ายมีความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนาเป็นอันดับแรก รองลงมาคอืด้านการจัดระบบบริหารเครือข่าย 
ซึ่งทั้งสองด้านมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่าย ส าหรับผลการศึกษาแนวทางพัฒนา
ตามความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดงนั้นถึงแม้จะ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [579] 

เป็นการศึกษาที่ให้ผลเฉพาะพ้ืนที่ที่ศึกษาแต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป นอกจากนั้น
ผลการวิจัยยังเป็นประโยชน์กับนักวิจัยหรือผู้ท าวิจัยที่สนใจในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ภาคส่วนต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางการศึกษาหรืออ้างอิงได้ ประเด็นถัดมาเป็นประโยชน์การ
น าไปใช้ส าหรับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่หมู่บ้านดงไม้แดงโดยที่จะน าผลการวิจัยไปพัฒนาตามล าดับ
ก่อนหลังโดยพิจารณาด าเนินการตามประเด็นที่มีค่า PNI จากมากไปหาน้อย อีกทั้งน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแผน ตลอดจนเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญให้กับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผนการพัฒนาต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของ
ประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐ
ของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางพัฒนาตามความ
ต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของประชาชนหมู่บ้านดงไม้แดง นั้นสามารถน ามาเป็น
ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
  1.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือควรให้ความส าคัญการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ทุกคนที่มีส่วนร่วมในข่ายเข้าใจตรงกันเนื่องจากแบบสอบถามเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนจึงเป็นมุมมองที่ประชาชนคิดเห็นและเข้าใจซึ่งบางประเด็นมีข้อขัดแย้งกัน อาทิ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์และการความเข้าใจซึ่งในส่วนเจ้าหน้ารัฐเห็นว่าได้ด าเนินการอย่างดีแล้วแต่ผลการ
ส ารวจยังมีความต้องการที่จ าเป็นมากอยู่  และเรื่องรัฐบาลมีการจัดผังเครือข่ายโครงการประชารัฐ
อย่างชัดเจนมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่ายตามความถนัดและเอ้ือต่อการเข้าร่วม 
ในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่ามีการด าเนินการแล้วแต่ผลการส ารวจยังมีความต้องการที่จ าเป็นมาก
อยู่  
  1.2 การจัดระบบบริหารเครือข่าย ควรมีการจัดวางโครงสร้าง และก าหนดบทบาท
ความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้แต่ละภาคส่วนได้ทราบ มีการอบรมหรือ
ประชุมร่วมกันให้เกิดความเข้าใจ  
  1.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดระบบ
สารสนเทศ และมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยใน
ครั้งต่อไปดังนี้ 
  2.1.ควรมีศึกษาปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างเครือข่าย
ประชารัฐของประชาชน หรือโครงการความร่วมมืออ่ืนๆ ของภาครัฐ 
  2.2 ควรมีการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐของ
ประชาชนในขอบเขตพ้ืนที่ที่กว้างขึ้น อาทิ จังหวัด เขตพ้ืนที่ หรือภาค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ 
จะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์ 
อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการประชารัฐทีใ่นการให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย โดย
เป็นการสรุปรวบรวมการวิเคราะห์ของนักศึกษา 179 คนในหัวข้ออุดมการณ์ทางการเมืองของ
สังคมไทย การวิเคราะห์ดังกล่าวจัดท าในรูปรายงานขนาด 10 หน้ากระดาษ โดยใช้ทฤษฎีของซาร์เจนท์
เป็นฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย จากนั้นผู้สอนได้ท าการสรุปผลการ
วิเคราะห์ของนักศึกษาด้วยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของค าตอบ รวมถึงวิเคราะห์ค าตอบ
ของนักศึกษาในเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาจ านวนมากที่สุดวิเคราะห์ว่าสังคมไทยมี
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม รองลงมาคืออุดมการณ์ชาตินิยม และเลือกวิเคราะห์ว่าสังคมไทยเป็นเสรีนิยม
รองลงมาเป็นล าดับสาม  
 
ค าส าคัญ: อุดมการณ์ทางการเมือง, นักศึกษารัฐศาสตร์, การทดลองวิเคราะห์ 
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Abstract 
This article is an output from the Political Science classroom topic on Political 

Ideologies. Content of this article is a summary of 179 students’ 10 pages analysis reports 
on the topic ‘Thai Political Ideologies’ using L.T. Sargent’s theory to analyzed political 
phenomenon. After that teacher summarized the reports using a Frequency, a Percentage, 
and Content Analysis. Result of the analysis shown that; most of students saw Thai society 
a Conservatism, Nationalism came the second, Liberalism came the third.  
 
Keywords: Political Ideology, Political Science Student, An Experimental Analysis 
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บทน า 
ในองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ค าว่า อุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) เป็นมโนทัศน์

ที่มีความส าคัญในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ โดยพ้ืนฐานนั้น อุดมการณ์ทางการเมืองมีอิทธิพลต่อโลก
ทัศน์ และพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ ทั้งยังสะท้อนสภาพของสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ของแต่ละสังคมการเมือง ในทุกๆ สังคมการเมืองการศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองจะท าให้เราเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในองค์รวม  

สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็น
สถาบันการศึกษาที่เน้นผลิตบัณฑิตในทางการเมืองการปกครอง และการเมืองท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์เข้าสู่ตลาดงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2556 - 2559) ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐาน
วิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล โดยบัณฑิตรัฐศาสตร์นั้นควรมีคุณลักษณะส าคัญคือความรู้
ความสามารถด้านการเมือง ทั้งนี้จากการที่ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความสามารถในการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างทฤษฎีอุดมการณ์
ทางการเมืองการปกครองกับปรากฏการณ์ทางการเมืองของประเทศ และอุดมการณ์ทางการเมืองของ
บัณฑิตจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

บทความนี้เป็นผลจากการทดลองให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ลงทะเบียนในรายวิชาอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยภาคการศึกษา 2/2560 น า
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายในชั้นเรียนมาท าแบบฝึกหัดวิเคราะห์ว่าสังคมไทยนั้นมีลักษณะทาง
อุดมการณ์อย่างไร โดยเลือกวิเคราะห์เพียงอุดมการณ์เดียวจากนั้นเขียนเป็นรายงานความยาว 10 
หน้ากระดาษท่ีมีการให้เหตุผลโดยมีการยกตัวอย่างปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สามารถสนับสนุน 
การวิเคราะห์ของตน จากนั้นจึงน าค าตอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ความถี่ (f) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 
การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 

1. การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย 
 มนู อุดมเวช (2542) วิจัยเรื่อง “สถานภาพการวิจัยวิธีคิดของคนไทยเกี่ยวกับอุดมการณ์ทาง
อ านาจ” นั้น พบว่าการศึกษาอุดมการณ์ที่ผ่านมานั้น งานวิจัยเกี่ยวกับอุดมการณ์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
จะมีมากที่สุดในบรรดาองค์ความรู้สาขาอ่ืนทั้ง ทว่าปัญหาส าคัญคือการศึกษาดังกล่าวมีความแยกขาด 
ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ และที่ส าคัญไม่มีทฤษฎีในการศึกษา แต่เป็นการศึกษาในเชิงส ารวจเท่านั้น ซึ่ง
หากยึดปีที่ มนู ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นดังกล่าว แล้วสืบค้นต่อมา ก็จะพบว่าข้อสรุปของมนู ยังเป็นจริงอยู่ 
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เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับอุดมการณ์ และอุดมการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยนั้นนอกจากจะมีจ านวน
น้อย ยังมีลักษณะ แยกขาด ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ แม้จะมีการน าเสนอทฤษฎีที่เป็นระบบมากขึ้นก็ตาม 
 เพ็ญศรี จุลกาญจน์ (2541) ศึกษา การผลิตซ้ าอุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของ
หญิงและชาย ผ่านสถาบันทางสังคมได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม ผลของการวิจัยคือสถาบันทางสังคมดังกล่าวมีลักษณะของการผลิตซ้ าความเชื่อผ่าน
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมต่างๆ ที่ช่วยสร้างความคิด ความเชื่อ เรื่องความแตกต่างระหว่าง 
ความเป็นหญิง และความเป็นชาย ให้กับเยาวชน โดยเชื่อว่า เพศ และการแสดงออกที่เหมาะสมทางเพศ
คือคุณลักษณะส าคัญในการด ารงชีวิตในสังคม 
 ธัญชนิต โอสถิตย์พร (2545) ศึกษา อุดมการณ์และจิตส านึกของข้าราชการสังกัดกรมการ
ปกครอง ต่อความส าเร็จในการปฏิรูประบบราชการ โดยศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
ส่งผลกระทบต่อจิตส านึกและอุดมการณ์ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองยังมีจิตส านึกแบบข้าราชการโบราณนั่นคือ “บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข” มากกว่าที่จะเป็นข้าราชการที่ท างานในฐานะ “ผู้บริการประชาชน” รวมถึงจิตส านึก
ของข้าราชการกรมการปกครองยังมีความลักลั่นกันระหว่างอุดมการณ์อุปถัมภ์และอุดมการณ์ในระบบ
คุณธรรม 
 มนัส แถบทอง (2546) ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ชาตินิยมของนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร ในกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พบว่านายทหารสัญญาบัตินั้นมีลักษณะทางอุดมการณ์ที่
เน้นการพ่ึงพาในระบบอุปถัมภ์ มากกว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตย อุดมการณ์อุปถัมภ์จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่เป็นฐานให้กับอุดมการณ์ชาตินิยมของนายทหารสัญญาบัตร 
 ธันยลักษณ์ แซ่เลี้ยว (2549) ศึกษา การผลิตซ้ าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในพิธีกรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ้ิวเมี่ยนในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา บ้านห้วยเดื่อ (ป่าไร่หลวง) ต าบลบ้านแซว อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า พิธิกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์อ้ิวเมี่ยนนั้นต่างขับเน้นคุณค่าให้กับ
ความหมายของความเป็นชายที่เป็น พ่อ ผู้น า ผู้ปกครอง ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และคงสถานะทางสังคมให้กับ
ผู้ชายที่มาพร้อมกับหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ทางสังคม 
 พิมพร สุนทรวิริยกุล (2551) ศึกษา กระบวนการประกอบสร้างอุดมการณ์ในละครโทรทัศน์
ไทย ในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง โดยศึกษาเนื้อหาของละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วง เดือน
กันยายน 2549 - เดือนธันวาคม 2550 พบว่าอุดมการณ์ที่ถูกสอดแทรกในละครโทรทัศน์นั้นมีทั้งทาง 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเน้นสร้างคู่ตรงข้างระหว่างอุดมการณ์ทุนนิยม - บริโภค
นิยม ที่มีอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นคู่ตรงข้าม โดยสิ่งที่เข้ามาท าลายความขัดแย้งต่างๆ ของ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [587] 

อุดมการณ์ คือ ความรัก นอกจากนี้อุดมการณ์ต่างๆ มักผูกอยู่กับอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง เป็น
ส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยชี้ว่าอาจเป็นผลจากระบบเรตติ้งที่ต้องท าให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย 
 ไพบูลย์ รัชโพธิ์ (2551) ศึกษา ชาตินิยมโดยรัฐในแบบเรียนประถมศึกษาไทย ผลการศึกษา
พบว่า เนื้อหาชาตินิยมโดยรัฐ ที่ปรากฏในแบบเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีลักษณะส าคัญ 
คือ ให้ความส าคัญกับพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายว่า เป็นผลมาจากพระปรีชาสามารถ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนกระทั่งปัจจุบัน 
นอกจากนี้ยังพยายามส่งเสริมคุณธรรมและหน้าที่พลเมืองดีโดยนิยามว่าต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัย กติกา ข้อตกลง หรือกฎหมายนั้นๆ ก าหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็น
สังคมระดับครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น หรือประเทศชาติ ค านึงถึงประโยชนสวนรวม และมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รักชาติบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ 
ให้ความส าคัญกับพระพุทธศาสนาในชาติฐานะศาสนาประจ าชาติ ผู้วิจัยชี้ให้เห็นความพยายามของรัฐ 
ในการที่จะปลูกฝังให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐ และระบบราชการถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของ
ระบบราชการไทยอย่างที่มีอยู่ในแบบเรียนนั้น ไมเคยมีอยู่จริง แต่ภาพพจน์ของรัฐไทยที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเหลือเชื่อที่ถูกเสนอในแบบเรียนนั้น ยอมท าให้รัฐไทยและระบบราชการไทยเป็นที่พ่ึงและทางออก
ของปัญหาในวิธีคิดของคนไทย 
 ประจวบ จันทร์หมื่น (2552) ศึกษา อุดมการณ์อ านาจใน ฮีต - คอง ของคนอีสาน พบว่า 
ฮีต - คอง เป็นวัฒนธรรมชุมชนที่ต้องถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมาเพ่ือต่อสู้กับวิกฤติทางสังคม ใช้พลังของวัฒนธรรม
ในการควบคุมดูแลกัน สร้างข้อห้าม (ฮีต) ข้อปฏิบัติ (คอง) ที่สามารถท าให้คนมีคุณธรรม - จริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต โดยเชื่อว่าสังคมในอดีตไม่มีการต่อสู้ แย่งชิง ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเหมือนในปัจจุบัน 
แต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ฮีต - คอง ลดบทบาทลงโดยระบบการเมืองการปกครองรูปแบบใหม่ 
แต่พบว่าฮีต - คอง ยังคงมีพลังแฝงอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิต หากแต่ยังไม่มีการรื้อฟ้ืนอย่างเป็นระบบ 
วิกฤติสังคมของคนอีสานในหลายๆด้านจึงสามารถเชื่อมโยงได้ว่าเพราะความ ส าคัญของฮีต - คอง  
ถูกลดบทบาทลง อุดมการณ์สมัยใหม่ต่างก็ไม่ถูกต้องและเอาเปรียบคนอีสาน 
 พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ และพิสิษฐิกุล แก้วงาม (2558) ศึกษา แนวโน้มอุดมการณ์ทางการเมือง
ของนักศึกษา: กรณีศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า นักศึกษามีแนวโน้มค่อนข้างที่จะยอมรับอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย 
นักศึกษาที่ชั้นปีสูงขึ้นจะมีความชอบการเปลี่ยนแปลง และชอบเสรีภาพมากกว่านักศึกษาชั้นปีต่ ากว่า
อาจเป็นเพราะรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการกล่อมเกลาทางสังคมและการเมืองของนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาที่ประกอบอาชีพ
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ประจ าไปพร้อมๆ กับการศึกษามีแนวโน้มเอนเอียงไปสู่การยอมรับอุดมการณ์ที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงปทัสถานทางสังคม และมีลักษณะชอบเสรีภาพมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาเพียงอย่างเดียว
เพราะมีประสบการณ์จากการท างานจริงที่ต้องยืดหยุ่นในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน นักศึกษาชั้นปี 2 มี
แนวโน้มชอบอ านาจควบคุมมากที่สุด อาจเป็นเพราะนักศึกษาชั้นปีที่ต้องต้องปฏิบัติตัวเป็นพี่เลี้ยง
นักศึกษาใหม่ท าให้มีโอกาสแสดงออกถึงการใช้อ านาจมากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่น ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ที่เพ่ิงเปลี่ยนผ่านจากระบบวัฒนธรรมมัธยมศึกษาที่ค่อนข้างเคร่งครัดเข้าสู่วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยที่
ผ่อนปรนมากกว่า จึงอาจส่งผลให้นักศึกษาต้องการเสรีภาพมากกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษาภาค
ปกติชั้นปีที่ 1 และ2 มีแนวโน้มที่จะชอบอ านาจควบคุมมากกว่า นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 3 อาจเป็น
เพราะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในภาคปกติเป็นกลุ่มที่ผูกพันกับวัฒนธรรมองค์กรระบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง
มากกว่า ในขณะที่ชั้นปีที่ 3 นั้นก าลังเป็นช่วงที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมการศึกษาที่ผ่อนคลาย
เข้าสู่วัฒนธรรมการท างานประจ าที่ต้องมีปทัสถานเคร่งครัด เหตุผลเดียวกันนี้น่าจะท าให้นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ที่ศึกษาเพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มชอบเสรีภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับนักศึกษาที่ท างานประจ า
ไปด้วยพร้อมๆ กับการศึกษา นักศึกษาชายจะชอบความเปลี่ยนแปลงและเสรีภาพมากกว่านักศึกษา
หญิง ทว่านักศึกษาชายชั้นปีที่ 2 กลับมีแนวโน้มไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่สุด ในเพศหญิง พบว่ามี
แนวโน้มค่อนข้างไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง และชอบอ านาจควบคุมอาจเป็นเพราะจากการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการเมืองในสังคมไทยที่ยังให้อิสระกับเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย นักศึกษาที่จบการศึกษา
จากสายอาชีพพบว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงมากกว่าสายสามัญ อาจเป็นเพราะส่วน
หนึ่งการศึกษาในสายสามัญมี่รายวิชาที่แตกต่างหลากหลายมากกว่าสายอาชีพที่มีความเคร่งครัดใน
รายวิชา นักศึกษาปี 1 มีแนวโน้มทางอุดมการณ์ใกล้เคียงกับประชาธิปไตยมากที่สุด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
จะมีแนวโน้มทางอุดมการณ์ออกห่างจากประชาธิปไตยมากที่สุด นี่เป็นผลของการกล่อมเกลาทางสังคม
และการเมืองผ่านวัฒนธรรมพ่ีเลี้ยงที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องมีบทบาททางอ านาจมากกว่าปีอื่นๆ  
 จากงานวิจัยที่ยกมานี้ พบว่าการศึกษาอุดมการณ์ในสังคมไทยนั้นเน้นศึกษาอุดมการณ์อย่าง
แยกส่วน ไม่ได้มองว่าอุดมการณ์ต่างๆมีพลวัตกัน อุดมการณ์เปรียบเสมือนชุดความเชื่อที่สังคมสร้าง 
หรือกล่อมเกลาให้กับสมาชิกในสังคมเป็นส าคัญ มีการต่อสู้ ขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์แต่ก็ไม่ได้มองว่า
อุดมการณ์ท่ีขดัแย้งกันนั้นคือกระบวนทัศน์รวบยอดทางความคิด หรือสายสัมพันธ์ทางพลวัตต่อกันแต่
อย่างใด อย่างไรก็ตามงานวิจัยเหล่านี้ก็ยังชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญคือ ปัจจัยที่มีผลต่ออุดมการณ์ของ
มนุษย์นั้นคือปัจจัยทางสังคมที่ถูกประกอบสร้างขึ้น อาทิ เพศ อาชีพ สถานะทางสังคม การศึกษา และ
จารีตประเพณ ี
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2. นิยามและการจ าแนกอุดมการณ์ 
 ในทางมโนทัศน์ ค าว่า “อุดมการณ์” (ideology) ถูกสร้างขึ้นในปี 1796 โดยนักปรัชญาชาว
ฝรั่งเศสคือ อองตวน ลุยส์ โคลด เดส์ตูต์ เดอ เทรซี โดยเขาใช้ในความหมายว่า “วิทยาศาสตร์แห่ง
ความคิด” (science of idea) ซึ่งก็คือการผสมค าว่า “ความคิด” (idea) เข้ากับ “วิทยาการ” (ology) 
โดยเดส์ตูท์ เดอ เทรซี สร้างค านี้จากความเชื่อที่ว่าความคิดต่างๆ นั้นสามารถที่จะสืบค้น สืบสาวไปสู่
ต้นตอบางอย่างในแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ ความหวังของ เดส์ตูท์ เดอ เทรซี คือ อุดมการณ์ จะเป็น
วิทยาศาสตร์ว่าด้วยความคิด ซึ่งเป็นเรื่องที่สมควรได้รับการยอมรับในสถานของวิทยาศาสตร์
เช่นเดียวกับ ศาสตร์อื่นๆ (Hart, 2002) อย่างไรก็ดีความหมายของค าว่าอุดมการณ์ท่ีเป็นที่รับรู้มากกวา่ 
คือ ความหมายที่ถูกน าเสนอในศตวรรษที่ 19 ในงานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์ ส าหรับมาร์กซ์ ค าว่า
อุดมการณ์ เป็นเรื่องความของพวกชนชั้นปกครอง อุดมการณ์เป็น “สิ่งที่ถูกใช้ในการสนับสนุนระบบ
ชนชั้น เพ่ือให้การกดขี่ขูดรีดด ารงอยู่ตลอดไป” (Marx, 1999: 64) การนิยามอุดมการณ์ในนัยของ 
มาร์กซิสต์ คือ การมองว่าอุดมการณ์ คือ “ความผิดพลาด” (false) เพราะมันสร้างความวุ่นวายสับสน
ให้กับชนชั้นที่ถูกกดขี่ (subordinated class) ด้วยการปกปิดพวกเขาจากความขัดแย้งระหว่างชนชั้น
ต่างๆ ในสังคม ตราบใดที่ทุนนิยมยังคงถูกให้ความส าคัญ อุดมการณ์ของชนชั้นกลางผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน หรือที่เรียกว่า อุดมการณ์กระฎุมพี (bourgeois ideology) ก็จะฟูมฟักภาพลวง หรือ 
จิตส านึกที่ผิดพลาด (false consciousness) ให้แก่เหล่ากรรมาชน (proletariats) ผู้ที่ถูกขูดรีดอยู่ร่ าไป
ให้พวกเขาไม่สามารถส านึกได้ว่าตนเองนั้นถูกขูดรีดอยู่ นิยามอีกแบบหนึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยพวกเสรี
นิยม และพวกอนุรักษ์นิยม ที่มองว่าอุดมการณ์เป็นเครื่องมือของการควบคุมทางสังคมให้เกิดการยอม
ตาม (compliance) และยอมท าตามค าสั่ง (subordination) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดกับฟาสซิสม์ 
และคอมมิวนิสม์ พวกนักเสรีนิยมในช่วงสงครามเย็นใช้ค าว่าอุดมการณ์ด้วยนัยของ “ระบบปิดทาง
ความคิด” ซึ่งถูกใช้เพ่ือสร้างการผูกขาดความจริง และปฏิเสธที่จะอดกลั้นต่อแนวคิดอ่ืนๆ ที่ถูกมองว่า
เป็นความเชื่อที่เป็นอริ ในทางกลับกัน แนวคิดเสรีนิยมที่วางฐานบนความเชื่อมั่นในการยอมรับเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคล รวมไปถึงความเชื่อ (doctrine) อาทิ อนุรักษ์นิยมและสังคมนิยมประชาธิปไตย ที่
ยอมรับในหลักการแบบเสรีนิยมแบบกว้างๆ จะไม่ถูกมอง โดยพวกนักเสรีนิยมว่าเป็นอุดมการณ์ เพราะ
ความเชื่อพวกนี้จะถูกพวกนักเสรีนิยมมองว่าเป็น “ระบบเปิดทางความคิด” เพราะยอมรับและยืนยัน
ว่าการถกเถียงอย่างอิสระรวมถึงการเปิดรับการวิพากษ์วิจารณ์กับผู้ที่คิดต่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ส่วน
พวกนักอนุรักษ์นิยมใช้ค าว่าอุดมการณ์ตามนัยว่า คือ “ระบบคิดที่เป็นนามธรรม” ซึ่งเป็นกลุ่มของ
ความคิดที่เข้ามาแทรกแซงความเป็นจริงทางการเมือง เพราะแนวคิดแบบพวกเหตุผลนิยมนี้พยายาม
กล่าวอ้างอย่างน่าขันว่าสามารถเข้าใจและอธิบายทุกอย่างออกมาได้ด้วยเหตุผล ที่เองเป็นเหตุผลว่า



อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลองวิเคราะห์จากห้องเรียน 

[590]  พิสิษฐิกุล  แก้วงาม / ณัฐวุฒิ  สุทธิประภา / อภินันท์  ทะสุนทร 

ท าไมพวกนักอนุรักษ์นิยมจึงมีจารีตที่ไม่ใคร่จะยอมรับความคิดเห็นหรือทัศนคติใดที่มีความคลุมเครือ 
และเลือกที่จะศรัทธากับแนวคิดปฏิบัตินิยม ประเพณี และประวัติศาสตร์มากกว่า (Heywood, 2012: 
43)  

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าอุปสรรคของการใช้ค าว่าอุดมการณ์ที่กล่าวมานี้เป็นไปในเชิงลบและ
เหยียดหยาม รวมทั้งมีการใช้ในแบบที่ค่อนข้างเคร่งครัด ในอีกภาษาหนึ่งหลักการทางการเมืองที่แน่ชัด
จะไม่ถูกนับรวมว่าเป็นอุดมการณ์ ตัวอย่างเช่น มาร์กซ์ยืนยันว่างานเขียนของเขาเป็นวิทยาศาสตร์ 
พวกอนุรักษ์นิยมชอบที่จะบอกว่าแนวคิดของตนเป็นปฏิบัตินิยมมากกว่าจะเป็นอุดมการณ์ในทาง
การเมือง มากกว่านั้นในแต่ละนิยามที่มีให้กับอุดมการณ์นั้นก็เต็มไปด้วยการให้คุณค่าและก าหนด
เป้าหมายในทางการเมืองไว้ทั้งสิ้น การนิยามค าว่าอุดมการณ์อย่างครอบคลุมที่สามารถใช้ได้กับทุกๆ
จารีตทางการเมืองนั้นต้องเป็นกลางกว่านี้ อุดมการณ์ไม่ควรถูกมองว่า ดี หรือเลว ถูกหรือผิด เสรีหรือ
กดขี่ นี่เป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ให้ความหมายในแบบวิทยาศาสตร์สังคม (social scientific 
meaning) โดยมองว่าอุดมการณ์คือ “การกระท าที่เกิดจากระบบความเชื่อ” และเป็น “ชุดของความ
เชื่อที่แนะหรือกระตุ้นการกระท าทางการเมือง” (ibid.: 45) 

อุดมการณ์ทางการเมือง หากกล่าวให้กระชับก็คือระบบความเชื่อทางการเมืองที่ส่งผลสู่การ
กระท าทางการเมือง และความเชื่อและการกระท านั้นถูกยอมรับในฐานะ “ความจริงแท้ (fact truth)” 
อุดมการณ์จึงมีพ้ืนฐานมาจาก “การเชื่อ” เป็นอันดับแรก ซึ่งกระบวนการส าคัญในการสร้างความเชื่อ
อันน าไปสู่ อุดมการณ์ทางการเมืองนั้นคือการกล่อมเกลาทางสังคม และการเมือง (political 
socialization) (Sargent, 1881: 3 - 9)4 ทั้ งนี้หากพิจารณาว่าอุดมการณ์นั้นเป็นผลผลิตทาง
ประวัติศาสตร์ที่วางอยู่บนฐานของความต้องการของสังคมการเมืองนั้นๆ (ibid.: 319) ดังนี้แล้ว เฮย์วูด
จึงเสนอว่าการศึกษาอุดมการณ์นั้น เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีมิติทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกล่าวอีกทาง
หนึ่งก็คือมิติของการศึกษาอุดมการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์การเมืองนั้น อาจไม่ใช่รูปแบบของ
วิทยาศาสตร์ที่นิยามอย่างแข็งกระด้าง แต่เน้นการศึกษาในรูปแบบเฉพาะของความคิดทางการเมือง
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์ และในทางปรัชญา โดยเน้นศึกษาที่ธรรมชาติ บทบาท และ
ความเฉพาะของอุดมการณ์ต่างๆ ผ่านการพิจารณาถึง ระบบความเชื่อทางการเมือง การกระท าทาง
การเมืองที่มีความเชื่อใดๆ เป็นฐานคิด ความคิดทางการเมืองของชนชั้นปกครอง โลกทัศน์ทางสังคมของ
ผู้คน ความคิดทางการเมืองที่ยึดโยงบรรดาผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน ความคิดทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้คนในสังคมโดยรวม หรือที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในสังคมการเมือง ความคิดทาง

                                                           
4 Sargent, Lyman Tower. (1881). Contemporary Political Ideologies. Illinois: The Dorsey Press. 
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การเมืองที่สังคมการเมืองกล่าวอ้างว่าคือความจริงแท้ และความคิดนามธรรมทางการเมืองที่เป็นระบบ 
จากแนวคิดดังกล่าว เฮย์วูดจึงจ าแนกให้เห็นอุดมการณ์หลักต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไว้ดังนี้ 

1. เสรีนิยม (liberalism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ ปัจเจกชนนิยม 
เสรีภาพ เหตุผลนิยม เชื่อมั่นในความยุติธรรม และความอดกลั้น (see ibid.: 27 - 37) 

2. อนุรักษ์นิยม (conservatism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ จารีต
นิยม เชื่อในความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ อินทรียภาพสังคมนิยม อ านาจนิยม อภิสิทธิ์ และ
ทรัพย์สิน (see ibid.: 69 - 83)  

3. สังคมนิยม (socialism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ ชุมชนนิยม 
ความร่วมมือ ความเท่าเทียม ความพอเพียง และทรัพย์สินส่วนกลาง (see ibid.: 106 - 116) 

4. ชาตินิยม (nationalism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ ชาติ อินทรีย
ภาพสังคมนิยม นิยัตินิยม และการเมืองเรื่องเอกลักษณ์ (see ibid.: 156 - 167) 

5. อนาธิปัตย์นิยม (anarchism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ การ
ต่อต้านรัฐ เชื่อมั่นในระบบธรรมชาติ ปฏิเสธศาสนา และเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจเสรี (see 
ibid.: 188 - 195) 

6. ฟาสซิสม์ (fascism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ ปฏิเสธเหตุผล 
เชื่อมั่นในก าลัง ชนชั้นน านิยม เชื่อผู้น า สังคมนิยม และชาตินิยมทางการทหาร (see ibid.: 216 
- 224) 

7. สตรีนิยม (feminism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ ปฏิเสธเรื่อง
พ้ืนที่สาธารณะกับพื้นที่ส่วนตัว ปฏิเสธระบอบชายเป็นใหญ่ ปฏิเสธการแบ่งแยกทางเพศ 
สนับสนุนเรื่องเพศสภาพ และเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันบนความแตกต่างหลากหลาย (see 
ibid.: 241 - 249.) 

8. นิเวศนิยม (ecologism) ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อหลัก คือ ธรรม
ชาตินิยม องค์รวม ความพอเพียง จริยธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม และแนวคิดหลังวัตถุนิยม (see 
ibid.: 268 - 283.) 

9. รากฐานนิยมทางศาสนา (religious fundamentalism) ซึ่งประกอบด้วย
ความเชื่อหลัก คือ เชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา กับการเมือง คัมภีร์นิยม ปฏิเสธความ
เป็นสมัยใหม ่และกองทัพนิยม (see ibid.: 295 - 303) 
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ทฤษฎีของซาร์เจ้นท์นี้เองที่ผู้ศึกษาน ามาเป็นแบบฝึกหัดวิเคราะห์ว่าสังคมไทยนั้นมีลักษณะ
ทางอุดมการณ์อย่างไร โดยเลือกวิเคราะห์เพียงอุดมการณ์เดียวจากนั้นเขียนเป็นรายงานความยาว 10 
หน้ากระดาษที่มีการให้เหตุผลโดยมีการยกตัวอย่างปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สามารถสนับสนุนการ
วิเคราะห์ของตน 
 
ผลการศึกษา 
 จากรายงานของนักศึกษาจ านวน 179 คน เมื่อจ าแนกความถี่ของค าตอบจากการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ในสังคมไทยด้วยทฤษฎีของซาร์เจ้นท์ (Sargent, 1881) ได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของนักศึกษาที่ใช้การใช้ทฤษฎีวิเคราะห์อย่างถูกต้อง (T) และใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์อย่างผิดพลาด (F) 
 

การใช้ทฤษฎีวิเคราะห ์ ถูกต้อง (T) ผิดพลาด (F) 
ความถี่ (f) 134 45 
ร้อยละ (P) 74.86 25.14 

 
จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษา 179 คน ได้รับการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนพบว่านักศึกษา

สามารถใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ถูกต้องตามเนื้อหาและนิยามที่บรรยายในห้องเรียนถึงร้อยละ 74.86 ดังนั้น
ค าตอบของนักศึกษาจึงสมควรสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของนักศึกษาที่เลือกอุดมการณ์ในการวิเคราะห์สังคมไทย 
 

อุดมการณ์ (I) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ความถี่ (f) 36 60 5 44 2 0 0 10 22 
ร้อยละ (P) 20.11 33.52 02.79 24.58 01.12 00.00 00.00 05.59 12.29 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [593] 

ตารางที่ 3 จ าแนกความถี่และร้อยละของนักศึกษาที่เลือกอุดมการณ์ในการวิเคราะห์สังคมไทย โดยใช้
ทฤษฎีวิเคราะห์อย่างถูกต้อง (T) และใช้ทฤษฎีวิเคราะห์อย่างผิดพลาด (F) 
 

I 
1 

(n=36) 
2 

(n=60) 
3 

(n=5) 
4 

(n=44) 
5 

(n=2) 
6 

(n=0) 
7 

(n=0) 
8 

(n=10) 
9 

(n=22) 
T F T F T F T F T F T F T F T F T F 

f 32 4 52 8 1 4 40 4 0 2 0 0 0 0 7 3 9 13 
P 94 11 87 13 20 80 91 09 00 100 00 00 00 00 70 30 41 59 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าความถี่ของนักศึกษาวิเคราะห์ว่าสังคมไทยนั้นมีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม

มากที่สุด (33.52%) โดยสามารถสรุปเหตุผลคือ สังคมไทยมีลักษณะจารีตนิยม อ านาจนิยมผู้คนให้
ความส าคัญกับจารีตประเพณี หรือไม่ก็อ้างจารีตประเพณีให้กลายเป็นกฎระเบียบทางสังคม อาทิ กฎ
การแต่งตัวในโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา เช่นไหว้ครู ค าพังเพยเช่น เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่
กัด วัฒนธรรมผู้ใหญ่ผู้น้อย ที่น าไปสู่รากฐานวัฒนธรรมอุปถัมภ์ การให้คุณค่าต่อความเชื่อในระดับที่
แตะต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อเรื่องพญานาค ความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ระบบราชการที่มี
ประเพณีที่ยึดถือกันมาแต่โบราณในเรื่องของระบอบกษัตริย์ ข้าราชการมาจากกษัตริย์ และข้าราชการ
จะต้องดูแลประชาชน ซึ่งสืบต่อกันมาปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน และยังเป็นการปฏิบัตินิยมที่เชื่อในสิ่ง
ที่ใช้การปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน สังคมไทยเชื่อในความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ เป็น
อินทรียภาพสังคมนิยม เชื่อว่าทุกภาคส่วนของสังคมต้องพ่ึงพากัน ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ไม่เชื่อใน
แนวคิดปัจเจกชนนิยม อาทิ เชื่อว่าเด็กไม่มีเหตุผล ไม่สามารถคิดอะไรเองได้ต้องมีผู้ใหญ่คอยควบคุมอยู่
เสมอสังคมไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรมต้องพ่ึงพากันมากกว่าที่จะอยู่ดูแลตนเองอย่างอิสระ เป็นต้น 
 ความถี่ของนักศึกษาจ านวนรองลงมา (24.58) วิเคราะห์ว่าสังคมไทยนั้นมีอุดมการณ์ชาตินิยม 
โดยสามารถสรุปเหตุผลดังนี้ สังคมไทยใช้ชาติเป็นการเมืองเรื่องเอกลักษณ์ที่มีความส าคัญสูงสุด 
แนวคิดเรื่องความรักชาติถูกปลุกฝัง และกล่อมเกลาทั้งจากครอบครัว โรงเรียน และสื่อ ผู้ใดที่สร้าง
ความไม่พอใจให้สังคมก็สามารถโดนผลักให้เป็นศัตรูของชาติได้ทันที อาทิ ผู้ก่อการร้ายภาคใต้ คนเสื้อ
แดง ประวัติศาสตร์ไทยวนเวียนอยู่กับความมั่นคงของของชาติ และผูกเอาชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยกันและถือเป็นสถาบันหลักของสังคม เป็นอินทรียภาพสังคมนิยมเพราะคิดว่า
ชาติเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากขาดไปสังคมจะอยู่ไม่ได้ เป็นนิยัตินิยมโดยมองว่าสังคมไทยนั้นดีอยู่แล้วไม่
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพียงแค่รักษาความเป็นชาติให้คงอยู่ต่อไป ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อ
เพลงชาติไทย เป็นต้น 
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 ความถี่ของนักศึกษาจ านวนรองลงมาล าดับที่สาม (20.11) วิเคราะห์ว่าสังคมไทย โดยเฉพาะ
วัยรุ่นมีความเป็นปัจเจกชนนิยม เชื่อมั่นในเสรีภาพ เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมั่นในความยุติธรรม และ ความ
อดกลั้น ความน่าสนใจคือนักศึกษาที่วิเคราะห์ว่าสังคมไทยเป็นเสรีนิยมนั้นเน้นวิเคราะห์ว่าอุดมการณ์
เสรีนิยมมีอยู่ในตัวของเด็กจนถึงวัยรุ่น แต่ถูกกดขี่เอาไว้ด้วยจารีตประเพณี กฎระเบียบของสังคมไทย 
 นักศึกษาสามกลุ่มแรกมีการกล่าวถึงประเด็นคล้ายๆ กันคือวิเคราะห์ว่าแม้รัฐธรรมนูญระบุว่า
การปกครองในประเทศไทยเป็นการปกครองแบบระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเน้นความมี
สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน แต่ก็มีปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อาทิการ
ที่จะเรียกร้องให้มีการน าศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจ าชาติถือว่าเป็นการท าให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันกับศาสนาอ่ืนๆ เปรียบเสมือนการยกฐานะให้สูงกว่าศาสนาอ่ืนซึ่งขัดกับหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่เน้นความมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุด ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความลักลั่นว่าแม้มีความ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับอุดมการณ์เสรีนิยมมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่ององค์ประกอบหัวข้อปัจเจกชนซึ่ง
ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ศาสนาแต่ละศาสนามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์สูงสุดไม่ต้องมีการพ่ึงพิงกัน 
หรือในแง่ของเหตุผลที่ในการเรียกร้องพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ าชาตินั้น ผู้เรียกร้องเองก็มี
เหตุผลที่ว่าต้องการให้พระพุทธศาสนามาเป็นหัวใจหลักในการปกครอง แต่ในทางกลับกันเองก็มีเหตุผล
ที่ไม่สมควรที่จะน าพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ าชาติ เนื่องจากท่ีขัดกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เพราะประชาชนทุกคนในประเทศไทยล้วนแต่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ เพียงแต่
เสรีภาพที่ได้มานั้นต้องเป็นเสรีภาพที่ไม่ขัดกับกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ไปละเมิดกับสิทธิของผู้อ่ืน หรือที่
เรียกว่าเสรีภาพนิยม สิทธิทุกอย่างต้องเกิดจากความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ซึ่งในการใช้อ านาจต่างๆ ในการเรียกร้องใดๆ ก็แล้วแต่ล้วนแต่ต้องมีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลในการใช้อ านาจเพ่ือไม่ให้ผิดหลักกฎหมาย ความลักลั่นที่ไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นอนุรักษ์นิยม
หรือไม่ในประเด็นศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนไทยทุกคนล้วนแต่มีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ จากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเกิดเป็นปฏิบัตินิยมที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณและมีมาจนถึงปัจจุบัน 
จนกระทั่งมีการเรียกร้องให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติจนท าให้เกิดความไม่สมบูรณ์ไม่
รู้ว่าอะไรควรท าไม่ควรท าจนต้องน าหลักกฎหมายมาใช้ในการรักษาความสงบ ซึ่งในการเรียกร้องให้
ศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจ าชาติก็จ าให้เกิดการแตกแยกทางชนชั้นเกิดสิทธิในเรื่องของอ านาจขึ้น
เราทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลศาสนาต่างที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านานไม่ให้ใครมาท าลาย แล้วในส่วนของ
สังคมนิยมเองก็มีลักษณะบางประการที่ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้น เพราะคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็น
ตัวของตัวเองสูง ทุกคนล้วนแต่มีความคิดเป็นของตัวเอง ในการนับถือศาสนาเองก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล
ที่ใครจะนับถือศาสนาใดก็ได้ เพราะการนับถือศาสนาเป็นสิทธิส่วนบุคคล ในอุดมการณ์แบบมาร์กซิสม์
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ยังไม่มีลักษณะแบบใดที่ เหมือนกับประเด็นตัวอย่าง เนื่องจากว่าสังคมไทยในการเรียกร้อง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจนอาจจะท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมยังไม่มีความขัดแย้งกัน
จนถึงขั้นเกิดความแปลกแยก 
 ความถี่ของนักศึกษาจ านวนรองลงมาล าดับที่สี่ (12.29) วิเคราะห์ว่าสังคมไทยรากฐานนิยม
ทางศาสนา เพราะเชื่อว่าการเป็นคนดีมีศีลธรรมทางศาสนาสมควรจะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น มี
ลักษณะคัมภีร์นิยมคือให้ความส าคัญกับหลักธรรมในพระไตรปิฎก และมองว่าสังคมไทยมักปฏิเสธ
ความเป็นสมัยใหม่ เช่น มองว่า “การท าตัวตามฝรั่ง” ท าให้รากเหง้าความเป็นไทยหายไป ที่น่าสนใจคือ
นักศึกษากลุ่มนี้ไม่ได้ยึดโยงศาสนา การเมือง และกองทัพไว้ด้วยกัน แต่กลับมีข้อวิเคราะห์ที่หลุดจาก
ประเด็น เช่น ทหารต้องยึดมั่นในศาสนาเพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจ และมักไม่กล่าวถึงการก่อการร้ายที่ถือเป็น
ตัวแบบส าคัญของอุดมการณ์ชนิดนี้ อาจกล่าวได้ว่านักศึกษากลุ่มนี้ใช้ทฤษฎีผิดพลาดในการวิเคราะห์ 
 ส่วนนักศึกษาที่วิเคราะห์ว่าสังคมไทยมีอุดมการณ์ นิเวศนิยม สังคมนิยม อนาธิปัตย์นิยม ไม่
ขอกล่าวถึงเพราะนอกจากจะมีความถี่น้อยแล้ว ยังทฤษฎีผิดพลาดในการวิเคราะห์ยิ่งกว่าที่ล าดับทีแ่ลว้ 
จึงไม่อาจน ามาเสนอในที่นี้ได้ (ตามตารางที่ 3) 
 
สรุป 
 จากการวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยภาคการศึกษา 2/2560 เมื่อน าความรู้ที่ได้จาก
การบรรยายในชั้นเรียนมาท าแบบฝึกหัดวิเคราะห์ว่าสังคมไทยนั้นมีลักษณะทางอุดมการณ์อย่างไร โดย
เลือกวิเคราะห์เพียงอุดมการณ์เดียวจากนั้นเขียนเป็นรายงานความยาว 10 หน้ากระดาษพบว่า 
นักศึกษาจ านวนมากที่สุดวิเคราะห์ว่าสังคมไทยมีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยม รองลงมาคืออุดมการณ์
ชาตินิยม และเลือกวิเคราะห์ว่าสังคมไทยเป็นเสรีนิยมรองลงมาเป็นล าดับสาม เหตุผลส าคัญที่นักศึกษา
วิเคราะห์ว่าสังคมไทยเป็นอนุรักษ์นิยม และชาตินิยมมีความคล้ายคลึงกันคือ จารีต ประเพณี ค่านิยม 
การศึกษา การกล่อมเกลาทางสังคมของสังคมไทยนั้นเอ้ือให้เกิดอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมและชาตินิยม 
ซึ่งหากพิจารณาว่าทั้ง 2 อุดมการณ์นี้เกือบมีลักษณะใกล้เคียงกัน จะพบว่านักศึกษาเกินครึ่งที่
วิเคราะห์สังคมไทยในลักษณะนี้ ในขณะที่อุดมการณ์ท่ีถูกวิเคราะห์ว่าสังคมไทยมีลักษณะดังกล่าวเป็น
ล าดับที่สามคือ เสรีนิยม แต่หากเมื่อพิจารณาว่าเหตุผลที่ยกมาวิเคราะห์นั้นมักมองว่า ผู้คนนั้นมีความ
เป็นเสรี แต่ทว่าสังคมกลับเป็นผู้เก็บกดความเสรีนั้น ท าให้ผู้คนยิ่งอยากแสดงออกถึงความเสรี จึงพอ
อนุมานได้ว่า นักศึกษากลุ่มนี้ก็มองเห็นว่าสังคมที่จริงแล้วมีความอนุรักษ์นิยม เพียงแต่นักศึกษาตี
โจทย์ไปอีกชั้นหนึ่งคือมองลึกไปถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่ของผู้คน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่การเกิดการเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย 
เพ่ือน าไปสู่การหาแนวป้องกันเพ่ือการพัฒนาระบบการเมืองให้มีศักยภาพ และความมีเสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศไทย 

การเมืองในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงก าลังพัฒนา และมีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้ปรับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 หลายฝ่ายที่มีอ านาจในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญต่างแจ้งต่อประชาชนว่า ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกือบทุกรัฐบาลจะมุ่งเป้าไปที่
การแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนสิ่งใดจึงท าให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจว่าแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือใครกันแน่ 
เพ่ือประเทศ เพ่ือประชาชนหรือเพ่ือตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดการเมืองนอก
ระบบรัฐสภาไทยโดยเฉพาะในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่วง พ.ศ.2540 และ 2550 ยังคงปรากฏให้
เห็นว่ายังไม่สอดคล้องกับประเทศไทย เพราะเกิดความล้มเหลวของระบบรัฐสภา เกิดทรราชของเสียง
ข้างมากในสภาเพราะพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่สามารถแสดงบทบาทได้ในสภาจึงได้ออกมาเล่น
การเมืองนอกสภาร่วมกับประชาชนจนกลายเป็นประชาธิปไตยบนท้องถนนแทน และเกิดความวุ่นวาย 
และรุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองในที่สุด การปกครองแบบประชาธิปไตยหลายคนคิดว่า คือ 
รูปแบบระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งตราบเท่าที่มีการเลือกตั้งก็จะเป็นประชาธิปไตย และที่ส าคัญ มี
อะไร ประกันว่าการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม และสะท้อนถึงความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ถึงแม้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมก็ ไม่ได้หมายความว่าเป็น
ประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตยจึงมิได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องยึดหลักในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพความเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลักนิติธรรมด้วย เพ่ือส่งผลในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมการเมืองดังที่มนุษย์ทุกคนต่างใฝ่หาชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 
                                                           
1 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  e – mail: phut_suda@hotmail.com 
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Abstract 
 This article explores factors generating ex-parliamentary politics in Thailand with 
regard to protection guidelines for flourishing political system in Thailand potentially and 
stably. 
 Thai politics is still in a developing phase when a new constitution has been 
amended. The latest amended constitution exerted in Thailand is Constitution of the 
Kingdom of Thailand B.E.2560. The authorities whose constitution amendment is authorized 
have notified the public that their constitution amendment is in response to Thailand’s 
concordance and appropriateness. It is noteworthy that whenever a political change has 
arisen, most of the government target to constitution amendment initially. This leads to the 
public’s doubt whether constitution amendment has been done for whom between the 
kingdom, the public or the government. Thus, factors generating Thai ex-parliamentary 
politics due to enforcement of the Constitution B.E.2540 and B.E.2550 have been still found 
inconsistent with Thailand. This is resulted from the failure of parliamentary system together 
with the arising of a large majority vote from the opposition in the parliament. Since the 
opposition have been deficient of political roles, they then cooperate with the public to 
run ex-parliamentary politics which finally leads to street democracy, commotion and 
violent mass rally. 
 
Keywords: Ex - parliamentary Politics, Thai Parliament 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [601] 

บทน า 
อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์การเมือง” ด้วยมนุษย์ถูกดึงเข้าหากันซึ่ง

ไม่ใช่เฉพาะแต่ความจ าเป็นแต่โดยความปรารถนามิตรภาพของผองเพ่ือน ซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้แล้ว 
พวกเขาก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่อย่างดีได้ซึ่งเป้าประสงค์ของการมีชีวิตร่วมกันมิได้มีแค่การจัดหาสิ่งอัน
จ าเป็นแก่ชีวิตได้อย่างดีขึ้นเท่านั้นแต่ คือ ชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตามมนุษย์จ าเป็นต้องมีกันและกันแม้เพียง
เพ่ือล าพังการมีชีวิตอยู่ซึ่งก็มีความหอมหวานที่ท าให้มนุษย์ติดอยู่กับมันตราบเท่าที่ความยากล าบาก
ยังไม่ถึงขีดที่อดทนต่อไปไม่ได้ โดยการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย ความสุขจะอยู่ที่การกระท า
ตามที่ตนปรารถนาประชาธิปไตยจะมีความหลากหลายอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่าชนชั้นของคนหมู่มากที่
ประกอบขึ้นเป็นชนชั้นผู้ปกครองนั้นเป็นอย่างไร คือขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกร ช่างฝีมือ พ่อค้า กะลาสี 
ชาวประมง หรือผู้ใช้แรงงานเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด สุดแต่ว่าน้ าหนักโดยเปรียบเทียบของชนชัน้ผู้ปกครอง
ที่มีฐานอยู่บนความมั่งคั่ง ชาติก าเนิด คุณธรรม และการศึกษาจะเป็นอย่างไร รูปแบบประชาธิปไตย
ต่างๆ จะหลากหลายออกไปซึ่งรูปแบบของประชาธิปไตยที่เลวที่สุดก็จะเป็นระบอบการปกครองโดย
เสียงข้างมากอย่างธรรมดาๆ ที่ไม่มีการเหนี่ยวรั้งใดๆ ซ่ึงปกติแล้วหมายถึงการปกครองโดยพวกนักปลุก
ระดมมวลชนชนิดที่เลวร้ายที่สุด รูปแบบการปกครองที่ดีกว่านอกจากจะมีการเหนี่ยวรั้งรัฐบาลด้วย
กฎหมายซึ่งจ ากัดอ านาจของรัฐบาลแล้วยังให้การยอมรับสิทธิในทรัพย์สินบ้างไม่ว่าจะเป็นการด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งหรือให้น้ าหนักแก่เงื่อนไขการมีทรัพย์สินบ้างในการลงคะแนนในสภา (สมบัติ จัน
ทรวงศ,์ 2552: 227 - 268) 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นในยุคแรกๆ ในเอเธนส์และได้รับความนิยมเผยแพร่
ไปทั่วโลก การพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยในเอเธนส์ได้ถูกน ามาเป็นศูนย์กลางของแรงบันดาลใจ
ส าหรับความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ อุดมคติของระบอบประชาธิปไตยคือความเสมอภาคในหมู่
ประชาชน เสรีภาพ ความเคารพในกฎหมายและความยุติธรรมซึ่งมีอิทธิพลมากในประเทศทางตะวันตก 
โดยมีการกล่าวถึงอุดมคติและจุดมุ่งหมายของระบอบประชาธิปไตยของเอเธนส์ได้ถูกบรรยายไว้อย่างน่า
ประทับใจในค าสุนทรพจน์ของงานศพของ Pericles (พลเมืองดีเด่นและนักการเมืองเอเธนส์) ซึ่งเป็นการ
สรรเสริญยกย่องถึงลักษณะพิเศษและความส าคัญทางการเมืองของเอเธนส์ โดย Thucydides เป็นผู้
กล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งมีสองตอนที่มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

“ให้ฉันบอกว่าระบบของรัฐบาลเราไม่คัดลอกมาจากสถาบันใดๆ ของเพ่ือนบ้านของเรา มัน
เป็นต้นแบบของเรามากกว่าการลอกเรียนแบบคนอ่ืนๆ รัฐธรรมนูญของเราถูกเรียกว่าประชาธิปไตยนั้น
เพราะอ านาจที่อยู่ในมือซึ่งไม่ใช่ของชนกลุ่มน้อยแต่เป็นของปวงชนทุกคน และเมื่อมีค าถามส าหรับการ
ตัดสินเพ่ือยุติความขัดแย้งส่วนบุคคล ทุกคนจะเท่าเทียมกันตามกฎหมาย เมื่อมีค าถามเกี่ยวกับการจัด
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วางต าแหน่งคนหนึ่งคนใดเพ่ือรับผิดชอบประชาชนและสาธารณะเราจะไม่นับเฉพาะชนชั้นที่มีส่วนร่วม 
แต่จะรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเพ่ือรับใช้รัฐของเราในวิถีชีวิตทางการเมืองแบบเสรี 
และเปิดกว้างเพ่ือให้การด าเนินชีวิตวันต่อวันของเรามีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เราไม่ได้เป็นรัฐที่เข้า
ร่วมกับเพ่ือนบ้านซึ่งมีวิถีทางของเขาเอง และเราก็ไม่ยอมให้เขาดูถูกหรือข่มเหงเรา แม้ว่าพวกเขาจะ
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเรา แต่ยังคงท าร้ายความรู้สึกของผู้คน เรามีอิสระและการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนในการใช้ชีวิตของเรา แต่ในกิจการสาธารณะเรายังคงรักษาตามกฎหมาย นี้เป็นเพราะความ
เคารพอย่างลึกซึ้งของเรา 

เราให้ความเชื่อฟังค าสั่งแก่ผู้ที่เราเลือกข้ึนมาด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจและเราปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการป้องกันการถูกกดขี่ข่มเหง 
และมันเป็นความน่าละอายที่เราจะละเมิดกฎหมายเหล่านั้น ที่นี่แต่ละคนให้ความสนใจไม่เพียง แต่ใน
กิจการของตนเอง แต่ยังให้ความส าคัญในกิจการของรัฐด้วยเช่นกัน แม้ว่าคนส่วนมากจะเป็นผู้ที่มี
ธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็ตาม แต่พวกเขาเหล่านั้นยังเป็นผู้สันทัดและให้ความส าคัญทางการเมืองด้วย 
นี้คือคุณสมบัติเฉพาะของเรา เราไม่ได้กล่าวว่าคนที่ไม่สนใจในการเมืองเป็นคนที่จิตใจมุ่งแต่ธุรกิจของ
ตัวเขาเอง แต่เรากล่าวว่าเขาไม่มีธุรกิจใดๆ ที่นี่เลย พวกเราชาวเอเธนส์ ผู้คนของเราเองใช้เวลาในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของเรา หรือเสนอพวกเขาสู่การสนทนาที่เหมาะสม  ส าหรับเราไม่ต้องคิดเลย
ว่าที่นี้จะมีความขัดแย้งกันระหว่างค าพูดและการกระท า สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการเร่งไปสู่การปฏิบัติ
ก่อนผลลัพธ์ที่ได้มาจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน” (David Held, 1998: 16 - 17) 

เพลโต้ กล่าวว่า ประชาธิปไตยว่าเป็นรูปแบบของสังคมที่ถือว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันมี
ความมุ่งมั่นในความเสมอภาค และเสรีภาพทางการเมือง นี้คือจุดเด่นของระบอบประชาธิปไตยโดย
รูปแบบประชาธิปไตยจะมีสิ่งที่ล้มเหลวที่ถูกเชื่อมต่อกัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นสามารถเปิดเผยและถ่ายทอด
ออกมาเป็นนิทานที่มีชื่อของเพลโต้ เรื่อง กัปตันเรือและผู้รักษาสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ โดย
เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าของกัปตันเรือ 

โดยสมมติว่าการบริหารรัฐเปรียบเหมือนกิจการบนเรือ กัปตันคือคนที่ใหญ่และแข็งแรงกว่า
ลูกเรือ แต่หูหนวกและสายตาสั้น มีความสามารถจ ากัดในการเดินเรือ ทีมงานทุกคนถกเถียงกัน
เกี่ยวกับวิธีการเดินเรือ ความคิดแต่ละคนคิดว่าเขาควรจะเป็นคนบังคับพวงมาลัยหรือผู้น าแม้ว่าพวก
เขาไม่เคยได้เรียนรู้ศิลปะการเดินเรือ พวกเขาใช้เวลาทั้งหมดของพวกเขาเพ่ือเป็นกัปตัน และท าทุก
อย่างที่พวกเขาสามารถเป็นกัปตัน หากฝ่ายหนึ่งประสบความส าเร็จมากกว่าคนอ่ืนๆ คู่แข่งของพวกเขา
อาจฆ่าเขาและโยนเขาลงน้ า และควบคุมเรือ และในที่สุดพวกเขาก็ได้บุคคลของเขาผู้ซึ่งเป็นคนที่รู้
วิธีการยืมมือในการควบคุมกัปตันโดยบังคับหรือหลอกลวงโดยการที่พวกเขาชื่นชมความสามารถในการ
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เดินเรือ และความรู้ทางทะเลของเขาและประณามคนอ่ืนๆ ว่าไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่มีความคิดที่ว่า
ผู้น าที่จริงแล้วจะต้องศึกษาฤดูกาลทั้งปี ท้องฟ้า ดาว ลม และทุกวิชาอ่ืนๆ ที่เหมาะสมในอาชีพของเขา  
นักเดินทางส ารวจที่แท้จริงหมายถึงชนกลุ่มน้อยที่มีการเรียกร้องแรงที่สุดส าหรับกฎที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ส าหรับลูกเรือที่ด าเนินกิจการของพวกเขาในแรงกระตุ้นของความรู้สึกและความอคติทั้งที่
พวกเขามีทั้งความรู้หรือประสบการณ์ในการส ารวจที่ดีซึ่งนั้นอาจหมายถึงการตัดสินใจทางการเมือง 
นอกจากนี้เฉพาะผู้น าที่พวกเขาจะประจบประแจงก็เปรียบเสมอ นักการเมืองที่ถูกยกย่อง เพ่ือแสดงตน
ว่าเขาเป็นเพ่ือนของประชาชนซึ่งนั้นหมายถึงการไม่มีความเป็นผู้น าที่ถูกต้องแท้จริงในระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะผู้น ายังขึ้นอยู่กับความชอบความนิยมของพวกเขา และต้องกระท าเพ่ือรักษาความ
นิยมของตนเองและต าแหน่งของตัวเอง (Plato, 1968: 488 - 489) 

การเรียกร้องของเสรีภาพ และความเสมอภาคทางการเมืองคือการบงการและความแน่วแน่ 
เมื่อบุคคลมีอิสระที่จะท าตามที่พวกเขาชอบและต้องการมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งนั้นคือการสร้างสังคมที่
หลากหลาย แต่ผลในระยะยาวนั้นคือการกระท าตามความพึงพอใจ กลายเป็นการกัดกร่อนอ านาจ และ
จริยธรรมทางการเมือง เช่นคนหนุ่มจะไม่กลัวและเคารพครูของพวกเขา พวกเขาจะท้าทายผู้ใหญ่กว่า
และคนรุ่นหลังจะท าตามพวกเขา ในระยะเวลาอันสั้น ความคิดของประชาชนกลายเป็นสิ่งที่
ละเอียดอ่อน ในที่สุดการตัดสินใจของพวกเขาที่จะมีต้นแบบซึ่งไม่ค านึงถึงกฎหมายใดๆ ความอวดดีจะ
ถูกเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ดี เสรีภาพ และความกล้าหาญที่ไร้ความละอายใจ ความล้มเหลวของความเท่า
เทียมกันของมนุษย์ในประชาธิปไตยน าไปสู่การมีชีวิตไปวันๆ ดังนั้นความสอดคล้องกันทางสังคมจะถูก
คุกคาม ชีวิตทางการเมืองจะกลายเป็นการแตกแยกมากขึ้น และการเมืองจะเต็มไปด้วยข้อพิพาท ความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแต่ละฝ่ายจะหาประโยชน์เพ่ือตัวเองมากกว่า
ของรัฐโดยรวม ความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ขึ้นดีของชุมชนและความยุติธรรมทางสังคมก็จะเป็นไปไม่ได้ 
กิจการของรัฐนี้น าไปสู่การวางแผนร้ายไม่มีที่สิ้นสุด การหลบหลีกและความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องเพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน แต่ในความเป็นจริงทั้งหมดเป็นการ
แสดงตัวตนที่แท้จริงและความเห็นแก่ตัว ผู้ที่มีทรัพยากรไม่ว่าจะจากทรัพย์สินหรือจากต าแหน่งที่มี
อ านาจ หรือมรดก 

ดังนั้นมันจะกลายเป็นการสนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการดังเช่นที่ประเทศไทยก าลัง
ประสบอยู่ในปัจจุบันหมายถึงความล้มเหลวของระบบรัฐสภาไทยหรืออาจหมายถึงภาวะที่เกิดจาก
วิกฤตการณ์ประชาเพราะไม่สามารถขับเคลื่อนทางภารกิจทางการเมืองได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิด
ของ เพลโต้ ที่ว่าการปกครองแบบเผด็จการไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่มั่นคงของปัญหาการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย นักปกครองแบบเผด็จการไม่ได้เป็นผู้น าที่แท้จริง 
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[604]  พุทธสุดา  หนุดหละ 

ปรากฏการณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งเก่ียวกับการเลือกตั้งในโลกสมัยใหม่ นั่นคือว่า ภายใต้
เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมบางประการ แทนที่การเลือกตั้งจะท าหน้าที่เป็นสถาบันการเปลี่ยนผ่าน
อ านาจอย่างสันติตามหลักการประชาธิปไตยที่เราเข้าใจกันทั่วไป การเลือกตั้งกลับมีศักยภาพที่จะเป็น
บ่อเกิดหรือชนวนที่น าไปสู่ความรุนแรงเสียเอง (David Held, 1998: 18 - 33) ดังที่ปัญหาทางการเมือง
ต่างๆ ที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่คือปัญหาที่มีผลพวงมาจากรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักและส่งผลไปสู่การเกิดทรราชของเสียงข้างมากในที่สุด และทางออก
ของเสียงข้างน้อยที่ไม่อาจทัดทานเสียงข้างมากได้ในระบบสภาต้องหาทางออกโดยใช้ วิธีการการเมือง
นอกสภา ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองและยากต่อการควบคุม  

จากที่กล่าวมาการใช้รูปแบบเผด็จการไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองให้มีความมั่นคงได้
เพราะนักปกครองแบบเผด็จการไม่ได้เป็นผู้น าที่แท้จริงโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ
ไทยในปัจจุบันก าลังประสบอยู่กับสภาวะการของรูปแบบเผด็จการและยังหาทางออกให้กับประเทศ
ไม่ได้เพราะรัฐบาลในปัจจุบันยังไม่คืนอ านาจอธิปไตยให้กับประชาชนซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองไทย
ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเกิดการรัฐประหารจ านวน 
13 ครั้ง หากเราย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองประเทศไทย โดยเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบรัฐธรรมนูญหรือระบอบ
กษัตริย์ภายใต้กฎหมาย โดยเริ่มจากคณะราษฎรยึดอ านาจวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยชื่อ
ประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติสยามไม่ใช่มีประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วการยึดอ านาจ วันที่ 24 
มิถุนายน พ.ศ.2475 ส่งผลให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพแก่ปวงชน 
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2553: 4) 

การเมืองในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงก าลังพัฒนาและมีการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหลาย
คนคิดว่า คือระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งตราบเท่าที่มีการเลือกตั้งก็จะเป็นประชาธิปไตยและที่ส าคัญ 
มีอะไร ประกันว่าการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม และสะท้อนถึงความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ถึงแม้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเท่ียงธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น
ประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตยจึงมิได้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเท่านั้น (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553: 379 - 381) 

ในปัจจุบันภาคประชาชนมีบทบาทมากขึ้นและกระแสของประชาชนส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในช่วงการ
บังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ได้น าไปสู่การรัฐประหาร ในวันที่รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [605] 

2549 เกิดในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ ยึดอ านาจจาก
นายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร  

โดยรัฐประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อและไม่มีรายงานผู้ ได้รับบาดเจ็บ และ
สถานการณ์ทางการเมืองไทยได้หวนกลับมาสู่รัฐประหารอีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ นับเป็น
รัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตร์ไทย รัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมืองซึ่งเริ่ม
เมื่อเดือนตุลาคม 2556 เพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของทักษิณ ชินวัตร 
ในการเมืองไทย 

เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงนั้นมีประชาชนจ านวนหนึ่งแสดงออกถึงความยินดีกับการยึด
อ านาจ โดยมองว่าเป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมืองและเพ่ือยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้น แต่ก็มี
ประชาชนอีกจ านวนหนึ่งเช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอ านาจ เนื่องจากไม่เป็นไปตามวิถี
ประชาธิปไตย  

จึงกล่าวได้ว่าการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังขาดเสถียรภาพทางการเมืองเพราะมี
การเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และในช่วงรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 และฉบับ พ.ศ.2550 มี
ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นโดยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองฝ่ายค้านน าโดย
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ลาออกมาชุมนุมร่วมกับภาคประชาชนบนท้องถนนเพ่ือกดดันและขับไล่
รัฐบาลจนเกิดเหตุการณ์บานปลายไม่สามารถควบคุมความวุ่นวายได้เนื่องจากมีประชาชนเสียชีวิตจาก
การชุมนุมทางการเมือง และน าไปสู่การรัฐประหาร ในช่วงนั้นเป็นช่วงสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เป็นนายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลก็มีความผิดพลาดในการบริหารงานจริงแต่ผลมติในที่ประชุมกลับ
ออกมาตรงกันข้ามกับความเป็นจริง คือมีการลงมติไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งตรงจุดนี้เป็นประเด็นปัญหาที่
ส าคัญที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่สามารถทัดทานอ านาจของจ านวนเสียงข้างมากของรัฐบาลได้จึง
น าไปสู่ความรุนแรงและความวุ่นวายทางการเมืองในหลายๆ ครั้ง ถึงแม้ทุกฝ่ายจะช่วยกันแก้ไขและหา
ทางออกโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สอดคล้องกับประเทศไทย แต่ทุกครั้งที่แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยัง
ไม่สามารถท าให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นได้ไปตลอด เพราะสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากตัว
นักการเมืองเองที่พยายามใช้ช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จนไม่สามารถ
ท าให้การเมืองในประเทศไทยมีเสถียรภาพทางการเมือง หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยยังไม่เป็น
ประชาธิปไตยโดยแท้จริง ซึ่งปัจจัยที่น าไปสู่การเมืองนอกสภาของประเทศช่วง รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
2540 และฉบับ พ.ศ.2550 และส่งผลต่อการเมืองไทยภายใต้ระบบรัฐสภาไทยเกิดความล้มเหลวเนื่องจาก
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[606]  พุทธสุดา  หนุดหละ 

ที่ผ่านมาพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่สามารถตรวจสอบ ถ่วงดุลอ านาจฝ่ายรัฐบาลได้อย่างแท้จริงส่งผลให้
เกิดการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพจนเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การเมืองนอกสภา โดยพรรคการเมืองฝ่าย
ค้านพยายามน าการเมืองไปนอกสภาโดยใช้กระแสจากพลังประชาชนมาร่วมในการตรวจสอบรัฐบาล และ
มีการกดดันรัฐบาลให้ยุติการบริหารประเทศ ปัจจัยที่น าไปสู่การเมืองนอกสภาช่วง รัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ.2540 และฉบับ พ.ศ.2550 มี 3 ประเด็นดังนี้ (พุทธสุดา หนุดหละ, 2559: 210 - 212) 

1. การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงจาก
การเลือกตั้งทั่วไป จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ผู้น าฝ่ายบริหารที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจนมีการด าเนินงานบริหารราชการแผ่นดินจน
ครบวาระ 4 ปี และมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งพรรครัฐบาลยังคงได้รับเลือกตั้ง และได้จ านวน ส.ส. ถึง 
377 เสียง ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานของรัฐบาลเป็นไปโดยง่ายเพราะการด าเนินการต่างๆ ต้องยึดตาม
เสียงข้างมากในสภา จึงท าให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่สามารถถ่วงดุล และตรวจสอบรัฐบาลได้ อย่าง
เต็มที่ การตรวจสอบต่างโดยผ่านระบบรัฐสภาไม่สามารถท าได้ท าให้การบริหารราชการเป็นของพรรค
ฝ่ายรัฐบาลเพียงพรรคเดียวจึงท าให้เห็นว่าระบบรัฐสภาเกิดความล้มเหลว จนน าไปสู่การเมืองนอกสภา
และมีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้น และต้องยุติด้วยรัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 
และน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 

2. การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2550 เจตนารมณ์ หลักรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 
ได้เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายหลาย
อย่างไม่ว่าจะเป็นการล้มล้างรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรับมนตรี การยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยคณะรัฐประหาร โดยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 ยังคงยึดถือโครงสร้างใหญ่ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เป็นหลัก ซึ่งปัญหาที่เกิดจากการใช้
รัฐธรรมนูญนั้น ส่วนแรกเป็นปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องที่ตัวรัฐธรรมนูญเองส่วนที่สองเกิดจากปัญหา
ข้อเท็จจริงทางการเมืองที่เกิดปรากฏการณ์พรรคการเมืองที่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาได้อย่าง
เด็ดขาดจนท าให้เกิดปัญหาดุลแห่งอ านาจระหว่าง ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารสูญเสียไป ซึ่งเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 จึงมี
สาระส าคัญแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ (1) การคุ้มครองส่งเสริมและการขยายสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเต็มที่ (2) การผูกขาดอ านาจรัฐและการขจัดการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม (3) การท า
ให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม (4) การท าให้ระบบตรวจสอบมีความเข็มแข็งและ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในที่สุดรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อเกิดรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จากเหตุการณ์ความวุ่นวายและความรุนแรงทางการเมืองและที่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [607] 

ส าคัญมาจากความล้มเหลวของรัฐสภาเพราะพรรคการเมืองไม่สามารถตรวจสอบและคานอ านาจ
รัฐบาลได้จนกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาเกิดขึ้นใน กรณี การร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม จนส่งผล
ให้เกิด การเมืองนอกสภาและเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนเกิดขึ้นโดยมีแกนน ามา
จากอดีต ส.ส.พรรคการเมืองฝ่ายค้าน และเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นทั้งยังมีประชาชน
เสียชีวิตจากการชุมนุมทางการเมืองและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นอันต้องยุติลงด้วย
การรัฐประหาร 

3. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความสมดุลทางการเมืองโดยเฉพาะการเสื่อมถอยของ
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบประชาธิปไตยและได้น าไปสู่ปัญหาทางการเมืองประเด็น
ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 คือการเมืองนอกระบบรัฐสภา
หรือ การเมืองนอกสภาซึ่งเป็นการแสดงออกของภาคประชาชนร่วมกับนักการเมืองในการทัดทาน
อ านาจจากรัฐบาลและขับไล่รัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงบังคับใช้รัฐธรรมนูญสองฉบับนี้ ส าหรับ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ผ่านมาที่เกิดการเมืองนอกสภา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการ
แสดงให้ถึงการตื่นตัวในประชาธิปไตยของภาคประชาชน ตรวจสอบรัฐบาล แต่ประชาธิปไตยบนท้อง
ถนนมีความเสี่ยงมากและยากต่อการควบคุมกับความวุ่นวายและความรุนแรง ดังนั้นแนวทางในการ
แก้ไขตรงจุดนี้ ประเทศไทยควรจัดพ้ืนที่ให้ประชาชนขออนุญาตในการชุมนุมได้โดยถูกกฎหมายโดยมี
ชื่อผู้รับผิดชอบในการชุมนุมอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันการเกิดความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมือง 
และที่ผ่านมาการชุมนุมที่มีการขับไล่และห้ามไม่ให้คนในตระกูลชินวั ตรมาลงสมัครแข่งขันทาง
การเมือง ท าให้ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านกลายเป็นพรรคฝ่ายแค้นในสายตาของ
ประชาชนที่สนับสนุนพรรครัฐบาลซึ่งกลายเป็นอีกสาเหตุที่สร้างความแตกแยกทางสังคมการเมือง 
เพราะในการปกครองแบบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครมาบังคับ
ได้ว่าจะให้ใครลงหรือไม่ลงแข่งขันทางการเมืองหากบุคคลผู้นั้นไม่ได้กระท าความผิดตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจเป็นการหวังผลทางการเมืองในอนาคตของพรรคการเมืองฝ่าย
ค้านก็เป็นได้ 

การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยยังคงประสบปัญหามาตลอดเพราะปัจจัย
มาจากการใช้อ านาจที่เกิดขอบเขตของเสียงข้างมากโดยไม่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักในการบริหาร
ประเทศ รวมทั้งที่ผ่านมาเสียงข้างน้อยไม่สามารถแสดงบทบาทได้ในสภาไม่สามารถคัดค้านเสียงข้าง
มากในสภาได้จึงท าให้เกิดการเหลิงอ านาจของเสียงข้างมากโดยใช้อ านาจหน้าที่กระท าเรื่องที่ผิดใน
ระบบรัฐสภาไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานมาตลอดทั้งๆ ที่มีการปรับแก้และเปลี่ยน
รัฐธรรมนูญแล้วก็ตามซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบต่างๆ 



การเมืองนอกระบบรัฐสภาสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540 - 2556 

[608]  พุทธสุดา  หนุดหละ 

ในทางการเมืองอีกมาก เท่าที่ผ่านมาสรุปได้ว่าระบบรัฐสภามีความล้มเหลวคือพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ.2540 และฉบับ พ.ศ.2550 ยังไม่สอดคล้องกับการเมืองของประเทศไทย ทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ในประเทศไทยคือการที่รัฐบาลมีความเข้มแข็งและมีจ านวนเสียงที่มาก
เกินไปบวกกับการใช้อ านาจไปในทางที่ผิดของรัฐบาลจนพรรคการเมืองฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่สามารถ
ถ่วงดุลอ านาจรัฐจนก่อเกิดความไม่สมดุลทางการเมือง และน าไปสู่การเมืองนอกระบบสภาที่ยากต่อ
การควบคุมและเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกแยกทางความคิดในทางการเมืองของประชาชน โดยความ
แตกแยกทางความคิดได้น าไปสู่ความขัดแย้งทางความคิดระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านกับ
ฝ่ายรัฐบาลซึ่งส่งผลสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยและกล่าวได้ว่าอ านาจนิยมยังคงอยู่ในการเมือง
ไทยตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

การเมืองไทยมีปัญหาโดยการยึดอ านาจการปกครองจากทหาร และได้มีเป้าหมายที่จะปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งมีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพ่ือน ามาใช้เป็นกติกาการปกครองประเทศโดยมีความหวงั
ให้มีความเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปการเมืองด้วยนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญ ครั้งนี้การจัดท ารัฐธรรมนูญ
ก็อยู่ในภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติ จึงเป็นเรื่องยากล าบากอีกเช่นกัน และครั้งนี้เป็นงานที่ใหญ่มากเพราะ
มิใช่เพียงปฏิรูปการเมืองเท่านั้น หากจะปฏิรูปด้านอ่ืนๆ ในสังคมอีกด้วย แต่ก็หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวรฉบับใหม่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดีได้รวดเร็วขึ้น และก่อให้เกิดเสถียรภาพ
ทางการเมืองที่ยั่งยืนด้วย เพราะความสงบของบ้านเมืองเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมิฉะนั้นบ้านเมืองก็มี
ความเสียหาย มหาชนเดือดร้อน (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2558: 397 -  401) 

สถานการณ์ทางการเมืองไทยมีโจทย์ใหม่ที่ต้องช่วยกันขบคิดต่อ คือ เราจะสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยที่ท างานได้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้คนและรับมือกับความขัดแย้งที่บานปลายไปเป็น
ความรุนแรงได้อย่างไร โดยในสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้มีการชุมนุมเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของพลเมืองได้อย่างเสรี ความรุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นได้จาก 2 จุด คือหนึ่ง ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน และสอง ระหว่างประชาชนด้วยกันเองตามแนวคิดของพอร์ทาเสนอว่า เพ่ือจะอธิบาย
ปริศนาทางการเมืองนั้น เราต้องมุ่งพิจารณาไปที่ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมก่อน พอร์ทาอธิบายว่า เหตุที่เราไม่อาจพิจารณาแต่เฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัฐ
กับขบวนทางการเมืองเท่านั้น ก็เพราะว่าความขัดแย้งในสังคมประชาธิปไตยมีหลากหลายมากกว่านั้น 
เมื่อรัฐประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เป็นธรรมดาที่จะมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา
ต่อสู้แข่งขันกัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มองค์กรทางการเมืองใน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ที่มีอุดมการณ์ และความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [609] 

ที่ว่าเราจะมีกฎกติกา ในการก ากับความขัดแย้งไม่ให้แปรเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงได้อย่างไร สังคม
เผด็จการแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการท าลายสิทธิเสรีภาพจนเหลือศูนย์ ไม่เปิดให้มีการเคลื่อนไหวอะไรได้
เลยเพ่ือรักษาระเบียบสังคมและเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเอาไว้ สังคมประชาธิปไตยไม่อาจ
แก้ปัญหาได้ง่ายๆ แบบนั้น เพราะหากเราท าลายสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมจนเหลือศูนย์ เราท าลาย
หัวใจของสังคมประชาธิปไตยลงไปด้วย ในแง่นี้นักประชาธิปไตยจึงเผชิญโจทย์ที่ยากกว่าคือจะรักษา
สมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมกับระเบียบของสังคมไว้ได้อย่างไร และจะป้องกันไม่ให้มีกลุ่ม
ขบวนการใดๆ ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างบิดเบือนได้อย่างไร นี้เป็นโจทย์ที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิด และ
สังคมไทยก็ไม่ใช่สังคมแรกที่เผชิญกับปัญหานี้ซึ่งสังคมอิตาลี และเยอรมนีเผชิญกับการทดสอบนี้อย่าง
หนักหน่วงในทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองในภาคประชาสังคมนั้น
รุนแรงและแหลมคมกว่าความขัดแย้งที่พวกเขามีกับรัฐด้วยซ้ าไป พอร์ทาเสนอว่าเราต้องเลิกมองภาค
ประชาสังคมเป็นกลุ่มก้อนหนึ่งเดียวที่สมานฉันท์และเห็นสอดคล้องต้องการไปเสียหมด หากมองมัน
เป็นพ้ืนที่ของความขัดแย้งที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ เคลื่อนไหวต่อสู้กันเองด้วย ด้วยเหตุนี้งานชิ้นนี้จึงใช้
แนวทางรัฐศาสตร์ที่เรียกว่า “ขบวนการต่อต้าน” (counter - movements) มาอธิบายปรากฏการณ์
การปะทะขัดแย้งกันเองระหว่างกลุ่มองค์กรนอกภาครัฐ  

พอร์ทาได้ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีการ
จัดตั้งกลุ่มหรือขบวนการหนึ่งขึ้นมาในภาคประชาสังคมเพ่ือมาตอบโต้ขบวนการที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดย
ค านิยามกว้างๆ ของขบวนการต่อต้านอาจจะเป็นขบวนการที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบซ้าย เสรี
นิยม หรืออนุรักษ์นิยมก็ได้ ขอแต่เพียงว่าถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือตอบโต้กับขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายตรง
ข้าม เราจึงไม่อาจตัดสินล่วงหน้าว่าสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมเสมอไป ในหลายกรณีขบวนการ
ต่อต้านมีเป้าหมายต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย เช่น ในอิตาลีและเยอรมนี ขบวนการต่อต้านของนักศึกษา
และปัญญาชนก่อตัวขึ้นมาเพ่ือทัดทานกับการเคลื่อนไหวแบบเหยียดผิวและต่อต้านระบบรัฐสภาของ
พวกนีโอนาซี (Donatella della Porta, 1995, อ้างถึงใน ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2558: หน้า 378 - 384) 
ซึ่งขบวนการต่อต้านทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง สมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็น
นายรัฐมนตรีซึ่งมีขบวนการต่อต้านทางการเมืองน าโดยแกนน าอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค
ประชาธิปัตย์ร่วมมือกับภาคประชาชนเพ่ือต่อสู้คัดค้านรัฐบาลเพราะไม่พอใจต่อการบริหารงานของ
รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดีเพราะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจต่อการเมือง
แต่ปัญหาที่เกิดคือมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และประชาชนที่มีแนวความคิดที่
แตกต่างกันจนน าไปสู่การนองเลือดของประชาชน จนน าไปสู่การรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 จากสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นได้น าไปสู่เผด็จการทางการเมืองซึ่งสอดคล้องกับ



การเมืองนอกระบบรัฐสภาสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540 - 2556 

[610]  พุทธสุดา  หนุดหละ 

แนวความคิดของพอร์ทาที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องขบวนการต่อต้านทางสังคมที่เกิดการต่อต้านระหว่าง
ประชาชนกับรัฐจนน าไปสู่รัฐการรัฐประหารด้วยทหารและมีการใช้รูปแบบสังคมเผด็จการ ด้วยการ
ท าลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเหลือศูนย์ ไม่เปิดให้มีการเคลื่อนไหวอะไรได้เลยเพ่ือรักษา
ระเบียบสังคมและเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเอาไว้  

บทความชิ้นนี้ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของนักคิดที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นโดยใช้แนวคิดของ 
แอริสโตเติล เพลโต ต่อการอธิบายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและน ามาสู่แนว
แนวคิดของพอร์ทาท่ีอธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของประชาชนที่เรียกว่า ขบวนการทาง
การเมืองจนกลายเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและในบทความชิ้นนี้ผู้ เขียนได้พยายามยกประเด็น
สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 และฉบับ พ.ศ.2550 เพราะเป็นช่วงที่
สถานการณ์ทางการเมืองได้ประสบกับสภาวะของเสียงข้างมากจนกลายเป็นทรราชของเสียงข้างมากซึ่ง
ยังไม่เกิดขึ้นมาก่อนส าหรับประเทศไทยที่พรรครัฐบาลมีเสียงข้างมากจนฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่สามารถ
แสดงบทบาทได้เลยในรัฐสภาและสุดท้ายก็หาทางออกด้วยการเล่นการเมืองนอกสภาจนกลายเป็น
ประชาธิปไตยบนท้องถนนอย่างที่ผ่านมาเพราะเป็นหนทางเดียวในช่วงนั้นที่ประชาชนและเสียงข้าง
น้อยในสภาจะกระท าได้คือต้องน าการเมืองออกมานอกสภาเพราะอยู่นอกกรอบกติกาส่วนฝ่ายรัฐบาล
เองก็พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงให้ฝ่ายตรงข้ามเอาการเมืองเข้ารัฐสภาโดยอ้างว่าต้องเล่นตามกติกา 
และตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดจึงท าให้ประชาชนแตกเป็นสองฝ่ายเป็นการแตกแยกทาง
ความคิดทางการเมืองซึ่งสถานการณ์ที่ประชาชนออกมาขับเคลื่อนทางการเมืองถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะ
สามารถสื่อได้ว่าภาคประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจการเมืองแต่การเผชิญหน้ากันระหว่าง
กลุ่มประชาชนที่มีความคิดต่างกันไม่สามารถหาข้อยุติหรือเจรจาตกลงกันได้จนท้ายที่สุดความเป็น
เผด็จการก็เข้ามาควบคุมประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยประเด็นนี้ได้สอดคล้องกับแนวคิดของพอร์ทาที่ว่า 
ในการก ากับความขัดแย้งไม่ให้แปรเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรงได้โดยใช้สังคมเผด็จการแก้ปัญหา ด้วย
การท าลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเหลือศูนย์ และไม่เปิดให้มีการเคลื่อนไหวอะไรได้เลยเพ่ือ
รักษาระเบียบสังคมเอาไว้ดังที่ประเทศไทยมีทหารเข้ามายึดอ านาจทางการเมืองที่ผ่านมา แต่พอร์ทาได้
กล่าวอีกว่าในหลักความจริงแล้วสังคมประชาธิปไตยไม่อาจแก้ปัญหาได้ง่ายๆ แบบนั้น เพราะหากเรา
ท าลายสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมจนเหลือศูนย์ เราท าลายหัวใจของสังคมประชาธิปไตยลงไปด้วยซึ่ง
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยและประเทศไทยเองก็เลือกใช้แนวทางนี้มาตลอดคือให้ทหารยึด
อ านาจการปกครองจนกลายเป็นค ากล่าวที่ว่ามันเป็นวงจรอุบาทที่ไม่จบไม่สิ้นส าหรับการเมืองไทย 

สังคมประชาธิปไตยไม่อาจแก้ปัญหาได้ง่ายๆ โดยใช้แบบเผด็จการยึดอ านาจเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
ก้าวไปสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีการท าลายสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนจน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [611] 

หมดสิ้นเท่ากับเป็นการท าลายหัวใจของสังคมประชาธิปไตยลงไปด้วยอย่างหมดสิ้นเช่นกัน พิษภัยของ
ประชาธิปไตยค่อยๆ เพ่ิมขึ้น เช่น พวกที่อยากมีอ านาจทางการเมืองจะเข้ามาควบคุมพวกที่มีอ านาจใน
การออกกฎหมาย ควบคุมสื่อ ควบคุมกลุ่มองค์กรอิสระ ทั้งยังมีการเล่นพรรคเล่นพวกโดยเฉพาะพรรค
การเมืองปัจจุบันปัญหาการเมืองนอกระบบรัฐสภาไทยเป็นสาเหตุที่ก่อเกิดมาจากรากฐาน
ประชาธิปไตยที่มีลักษณะอ านาจนิยม ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในแถบ
ประเทศเอเชียและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น 
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย 
1. แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการก าหนดให้พรรคการเมืองเสียงข้างน้อยสามารถท าหน้าที่ได้ทั้งการ

ยื่นอภิปรายรัฐบาลและยื่นเรื่องให้ศาลฎีกา การตรวจสอบรัฐบาลได้แม้จะแพ้จ านวนเสียงในสภาก็
ตามแต่ศาลจะเป็นผู้ตัดสิน โดยข้อมูลที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านยื่นเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จศาลจะไม่รับ
ฟ้องซึ่งถือเป็นการกลั่นกลองในการท าหน้าที่ของพรรคการเมืองได้เช่นกันเพ่ือป้องกันการใส่ร้ายป้ายสี
กัน ซึ่งสามารถน าไปสู่การใช้งานได้จริงของระบบรัฐสภา 

2. ส่งเสริมให้นักการเมืองมีศักยภาพทั้งด้านความรู้และความสามารถเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางการ
ปกครอง และจิตส านึกเกี่ยวกบัจริยธรรมคุณธรรมทางการเมือง 

3. ส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองที่ถูกต้องโดยพรรคการเมืองสามารถเป็น
ตัวแทนในการส่งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปยังประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาหรือข้อจ ากัดของ
พรรคการเมืองส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานของพรรคการเมือง ไม่
สามารถบริหารพรรคการเมืองและด าเนินการพัฒนาประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน นอกจากนี้พรรค
การเมืองส่วนใหญ่ยังขาดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องไม่ตระหนักและให้ความส าคัญกับประโยชน์
ส่วนรวม จึงท าให้การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นไปในลักษณะการรณรงค์หาเสียงเป็นหลักและ
ด าเนินการเฉพาะช่วงของการเลือกตั้ง  

4. นักการเมืองต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง และเปิดโอกาสจากการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดนั้น เพ่ือสร้างสังคมการเมืองที่ดี  

การเมืองนอกสภาในระบบรัฐสภาไทยเป็นลักษณะการแสดงออกทางประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง
เมื่อประสบพบเจอกับความไม่ถูกต้องและความอยุติธรรมและไม่สามารถกระท าการโดยผ่านขั้นตอน
ของระบบรัฐสภาได้แต่การแสดงการชุมนุมทางการเมืองต้องไม่ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายและน าไปสู่
ความรุนแรง ลักษณะส าคัญของรูปแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญว่าประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบ
ของสังคมซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันมีความมุ่งมั่นในความเสมอภาคทางการเมืองและ
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เสรีภาพนี้คือจุดเด่นของระบอบประชาธิปไตยและพ้ืนฐานของลักษณะของมัน แต่จุดอ่อนของ
ประชาธิปไตยในประเทศก าลังพัฒนาจะน าไปสู่การเกิดทรราชของเสียงข้างมากได้เช่นกัน 

โดยในสถานการณ์ทางการเมืองโลกในประเทศที่ใช้การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยก าลัง
ประสบกับวิกฤตการณ์อย่างรุนแรงในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่เป็น
ต้นแบบเกี่ยวกับการปกครองประชาธิปไตยและได้ถูกยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพโดยแท้จริงใน
อดีตแต่ในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกากลับเป็นประเทศที่มีความเสื่อมในเรื่องประชาธิปไตยมากที่สุด
และจึงท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยายามศึกษาท าความเข้าใจการเมืองการปกครองแบบสังคม
นิยมในประเทศจีน เพราะในเวลานี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศรัสเซียไม่ได้ให้ความส าคัญ
และไม่สนใจกับแรงกดดันจากประเทศที่ใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยความเสื่อมในเรื่อง
ประชาธิปไตยที่ทุกประเทศก าลังประสบอยู่กลายเป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องแก้ไขและแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเอง (Larry Diamond, 2561: การบรรยายพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า) 

สถานการณ์ทางการเมืองไทยเกี่ยวกับการต่อสู้การเมืองนอกรัฐสภาในอดีตที่ผ่านมาถือได้ว่า
เป็นทั้งเรื่องที่ดีแต่ยากต่อการควบคุมดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นเพราะเป็นการแสดงออกของภาค
ประชาชนที่ให้ความส าคัญและสนใจกับการเมืองทั้งยังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและต่อต้านรัฐบาลใน
ยามที่รัฐบาลบริหารงานผิดพลาด แต่ข้อเสียมีความล่อแหลมและยากต่อการควบคุมความรุนแรง และ
ความวุ่นวายทางการเมืองเพราะมันจะน าไปสู่การปะทะกันระหว่างกลุ่มประชาชนสองกลุ่มที่มีความคิด
ต่างกันและสุดท้ายก็หาข้อยุติให้กับสถานการณ์ทางการเมืองไม่ได้ซึ่งประเทศนี้ถือว่าส าคัญอย่างมาก
ต่อการเมืองไทยเพราะท าให้ประชาชนฆ่ากันตายเพียงแค่เรื่องความคิดที่ไม่เหมือนกันจนกลายเป็น
ประชาธิปไตยที่นองเลือดและสร้างความเจ็บปวดให้กับทุกฝ่าย ดังนั้นไม่ว่าประชาธิปไตยหรือ
สถานการณ์ทางการเมืองไทยจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดหรือจะพัฒนาไปในรูปแบบใดทุกสิ่งทุกอยา่ง
ล้วนขึ้นอยู่กับจิตส านึกของตัวมนุษย์เองว่าจะใช้ประชาธิปไตยไปในทิศใดเพราะทุกรูปแบบการปกครอง
ต่างมีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้นแต่ความล้มเหลวทางการปกครองไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองแต่
ขึ้นอยู่กับตัวมนุษย์นั่นเอง 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์
ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการสื่อสารทาง
การเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ.2557 2) ศึกษาความ
แตกต่างของการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง 
ปี พ.ศ.2557 โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากนิตยสารรายสัปดาห์ 3 ฉบับ  

ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 3 ฉบับได้แก่ 
มติชนรายสัปดาห์ เนชั่นสุดสัปดาห์ และ ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์ ในช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมืองปี 
พ.ศ.2557 เป็นการสื่อสารด้วยการน าประเด็นทางการเมืองมาน าเสนอมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงก่อน
การรัฐประหาร ที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 
ส่วนความแตกต่างในการน าเสนอพบว่า มีความแตกต่างกันในเรื่องของภาพ การพาดหัวข่าว และ
เนื้อหาภายใน ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมอง และจุดยืนของอุดมการณ์ทางการเมืองของนิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 
3 ฉบับ 
 
ค าส าคัญ: สื่อสารการเมือง, วิกฤตการเมือง 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to explore political communication through 

weekly magazine covers during the political crisis in 2014, and 2) to examine differences 
of political communication through weekly magazine covers during the political crisis in 
2014. Qualitative research methods as well as content analysis from three weekly 
magazine covers were involved in this study. 

Findings found that political communication through three weekly magazine 
covers, i.e. Matichon Weekly, Nation Weekend and ASTV-Manager Weekly during the 
political crisis in 2014 was mostly presented through political issues, particularly in the 
pre-coup period when there was a political mass rally led by People's Democratic Reform 
Committee (PDRC). Differences of political communication through the three weekly 
magazine covers were explicit in photos including headline writing and inside contents, 
depending on perspectives of their political ideology. 
 
Keywords: Political Communication, Political Crisis 
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บทน า 
 ประเทศไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมา 
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การรัฐประหาร การปฏิวัติ และที่ส าคัญมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่หลายต่อหลายครั้ง 
สับเปลี่ยนกันไป คล้ายกับวงจรที่เป็นวัฏจักรอย่างไม่สิ้นสุด จนมีการรัฐประหารมาแล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง 
ล่าสุดคือการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้
บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยึดอ านาจจากรัฐบาลรักษาการ
นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล โดยรัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์การเมือง ที่เริ่มขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เพ่ือคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ของขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกตนเองว่าคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) 
ที่น าโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะเดียวกันอีกฝั่งทางการเมืองได้มี
การออกมาต่อต้านของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่สนับสนุนรัฐบาล 
และน าไปสู่การรัฐประหารในที่สุด โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้ให้เหตุผลในการ
รัฐประหารครั้งนี้ว่า เพ่ือต้องการให้สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2557 กลับสู่
สภาวะปกติเร็วที่สุดเพราะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หลังจากที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรง
ไปทั่วในเขตพ้ืนที่กรุงเทพ ปริมณฑลและพ้ืนที่ต่างๆของประเทศ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
รวมทั้งยังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ภายหลังการรัฐประหาร ได้มีการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และประกาศใช้ฉบับ พ.ศ.2557 ฉบับชั่วคราว
แทน ขณะเดียวกันก็มีการจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้ึน พร้อมกับการแต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ 
จันทรโอชา ขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (คม ชัด ลึก, 22 สิงหาคม 2557) และบริหารประเทศ
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว โดยเฉพาะการใช้อ านาจตามมาตรา 44 มาจนปัจจุบัน (2561) 
 เมื่อทิศทางทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการท าความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนก็คือ การสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารทางการเมือง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่
น าไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จทางการเมือง และเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชน และการสื่อสารถึงประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งสารผ่านสื่อมวลชน 
ซึ่งเป็นช่องทางส าคัญที่ท าให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนได้ง่ายและไวขึ้น แต่ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่ถูก
ส่งออกไปจะเป็นเช่นไร ก็ข้ึนอยู่กับการน าเสนอของสื่อมวลชน นอกจากนั้นสื่อมวลชนยังเป็นปัจจัยหนึง่
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ที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สื่อมวลชนจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ดังที่ Danis 
Mc Quail (1994) ได้เสนอหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน ดังนี้ 
  1. สื่อมวลชนมีพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม มหาชนจึงควรเป็นเจ้าของสื่อ 
  2. การน าเสนอข่าวต้องเป็นเรื่องจริง ตรงไปตรงมา ยุติธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3. สื่อมวลชนควรมีเสรีภาพภายใต้การควบคุมกันเอง 
  4. สื่อมวลชนต้องท าหน้าที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนคติอันหลากหลาย 
  5. สื่อจะต้องปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายช่องทางด้วยกัน มีทั้งสื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ อย่าง Facebook และ YouTube แต่ที่น่าสนใจไม่น้อย นั้นก็
คือสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีการตีข่าวหรือการน าเสนอข่าวสารที่เน้นไปทางข่าวสารทางการเมือง
เป็นหลัก และยังมีความน่าสนใจในวิธีการน าเสนอเกี่ยวกับข่าวการเมืองที่มีสีสันและน่าติดตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนิตยสารรายสัปดาห์ ที่มักจะมีการยกประเด็นข่าวที่น่าสนใจของในแต่ละ
วันในช่วงสัปดาห์นั้นๆ มาน าเสนอให้ประชาชนได้อ่านและเกิดอรรถรสในการติดตามข่าวสารมากข้ึน 
เพราะมีการน าเสนอข่าวสารในส่วนของหน้าปกและเรื่องภายในที่มีการรวบรวมข่าวสารรวมทั้งบทความ
ที่ส าคัญๆ ไว้ในเล่มอย่างครบถ้วน  

การน าเสนอข่าวของนิตยสารรายสัปดาห์ จึงย่อมส่งผลต่อความคิดในการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองมากขึ้น เปรียบได้กับการสื่อสารทางการเมืองตามทฤษฎีการสื่ อสารทางการเมืองของ 
Gurevitch and Blumler (1963) โดยกรอบแนวคิดทฤษฎีนี้มุ่งไปที่ผู้ส่งสารซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสื่อมวลชน
และนักการเมือง ที่พยายามสร้างเนื้อหาของสารและส่งไปยังประชาชน ซึ่งในกรณีของกลุ่มการเมือง 
การที่จะส่งข่าวสารตรงไปยังประชาชนได้ จะต้องมีเครื่องมือที่เป็นของสื่อตนเอง ประชาชนจึงเป็น
เป้าหมายของการสื่อสาร มิใช่ตัวผู้ส่งสารแต่อย่างไร และในลักษณะของ Agenda - setting หรือ 
ทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระ ที่เชื่อในพลังอ านาจของสื่อมวลชน ในการก าหนดวาระให้คนครุ่นคิด 
และอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในด้านการคัดเลือกข่าวสาร กับผู้รับข่าวสาร และ
ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งในการบอกผู้อ่านว่าควรคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (Cohen, 1963) รวมทั้งการ
ตีความในการน าเสนอผ่านการพาดหัวข่าวของสื่อมวลชน ที่มีความกระชับ ชัดเจนยังเป็นสิ่งที่จูงใจให้
ผู้ติดตามอ่าน ติดตามและตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่เลือกซื้อนิตยสารฉบับนั้น เช่น นิตยสารมติชนราย
สัปดาห์ เป็นหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ ที่ครบครันด้วยสาระ ข่าวสาร วิเคราะห์เจาะลึก
ประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ ทั้งเหตุการณ์ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ และอ่ืนๆ พร้อม
ด้วยบทความจากนักคิด นักเขียนที่เลื่องชื่อ เรื่องสั้น เรื่องยาว บันเทิง กีฬา เกร็ดสาระที่น่าสนใจ 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [619] 

เลือกสรรมาให้อา่นกันอย่างรื่นรมย์ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ที่
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง เป็นที่เชื่อถือในหมู่ผู้อ่านมานานกว่า 30 ปี มียอดจ าหน่ายมากที่สุด และได้รับ
ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 20 
เมษายน 2561) โดยมีวิธีการน าเสนอ ด้วยการน าภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่าวมาลงพร้อมการพาดหัว
ข่าวที่น่าสนใจ พร้อมน าเสนอรายละเอียดลงในหน้า 10 หรือหน้า 11 ให้ได้อ่านต่อเนื้อหาอันสืบ
เนื่องมาจากหน้าปกฉบับนั้น ตัวอย่างเช่น ฉบับวันศุกร์ที่ 22 - พฤหัสบดี 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่
น าเสนอรูปท่านนายกรัฐมนตรีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมกับการพาดหัวข่าวให้น่าสนใจว่า 
“พยัคฆ ์ติดปีก” (มติชนรายสัปดาห์, 2557) 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1  มติชนรายสัปดาห์  

ฉบับวันที่ 22 - 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 

นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และประเด็นการ
น าเสนอที่น่าสนใจ เต็มไปด้วยสีสันจากช่างภาพและเจ้าของคอลัมน์ที่น่าติดตาม โดยมีวิธีการน าเสนอ
ด้วยการน าภาพ ที่เป็นเรื่องที่เด่นในเล่มมาลงเป็นภาพหน้าปก โดยมีนโยบายชัดเจนจะปฏิบัติหน้าที่
สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ด้วยจรรยาบรรณอย่างมี
ความรับผิดชอบ วางตัวในสถานะเป็นกลาง เช่น ฉบับวันที่ 21 - 27 มีนาคม พ.ศ.2557 ภาพหน้าปกลง
รูปของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมพาดหัวข่าวให้น่าสนใจว่า “ก านันยืนยง” (เนชั่นสุดสัปดาห์, 
2557) 
 
 



การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557 

[620]  สุเนตร  ม้าทอง 

 
 
 
 

ภาพที่  2  เนช่ันสดุสัปดาห ์ 

ฉบับวันที่ 21 - 27 มีนาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 

นิตยสาร ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์ นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ที่เน้นข่าวสารการเมืองเปน็หลกั 
โดยมีวิธีการน าเสนอรูปแบบหน้าปกที่แตกต่างกันกับมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ คือจะมี
การใช้ภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ที่โดดเด่นในรอบสัปดาห์มาน าเสนอ โดยตกแต่งเป็นภาพกราฟฟิกเชิง
ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน ท้าทายให้ผู้อ่านติดตามข่าวเจาะลึกภายในเล่ม เช่น ฉบับวันที่ 15 - 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ภาพหน้าปกลงรูปภาพพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบอกใส่ชุด
สูท โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อยู่ด้านซ้ายและขวา พร้อมพาดหัว
ข่าวที่น่าสนใจว่า “สามีตีตรา” ( ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์, 2557) 
 
 

 

 

ภาพที่  3  ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์.  

ฉบับวันที่ 29 - 4 เมษายน พ.ศ.2557. 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารจึงมีความน่าสนใจ 
ผู้วิจัยจึงน ามาศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์
ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557” เพ่ือน าความรู้ที่ได้ดังกล่าว มาปรับใช้ในการศึกษาการ
สื่อสารทางการเมืองเกี่ยวกับสื่อมวลชนต่อไปในอนาคต 
 
ปัญหาน าการวิจัย 

1. นิตยสารรายสัปดาห์มีการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง 
ปี พ.ศ.2557 เป็นอย่างไร 

2. หน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์มีการสื่อสารทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไร ในช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ.2557 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ ในช่วงวิกฤตการณ์ทาง
การเมือง ปี พ.ศ.2557 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์
ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ.2557 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์
ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557” มีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของนิตยสารรายสัปดาห์ 3 
ฉบับ ได้แก่ นิตยสารมติชนรายสัปดาห์ เนชั่นสุดสัปดาห์ และ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 
ธันวาคม พ.ศ.2557 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์
ทางการเมือง ปี พ.ศ.2557 
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2. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์
ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปี พ.ศ.2557 

3. ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ 
 
นิยามศัพท ์

การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทางการเมือง ไม่เพียงการพูด การเขียน แต่ทุก
อย่างที่ปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลักษณ์ ล้วนเป็นองค์ประกอบของการ
สื่อสาร อันจะน าไปสู่สิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ หรือ อัตลักษณ์ของบุคคล 

นิตยสารรายสัปดาห์ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการก าหนดออกท่ีแน่นอน ภายในเล่มมีการ
บรรจุเนื้อหาที่มีความหลากหลายในแง่รายละเอียด และวิธีการเขียน ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับยังมี
ส่วนผสมของงานเขียนที่มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละฉบับ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Gurevitch and Blumler (1977) ทฤษฎีนี้เสนอว่า ผู้
สื่อสารทางการเมืองนั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหลักคือ กลุ่มทางการเมืองอันได้แก่ รัฐบาล 
ข้าราชการ พรรคการเมือง กลุ่มกดดันทางการเมือง กลุ่มพลังประชาชน ฯลฯ กลุ่มที่สองคือสื่อมวลชน
ที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับข่าวสารจากกลุ่มการเมือง และสร้างข่าวสาร เพ่ือส่งไปยังผู้รับสาร โดยตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีนี้มุ่งไปที่ผู้ส่งสารซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสื่อมวลชนและนักการเมือง ที่สร้างเนื้อหาของสารและ
ส่งไปยังประชาชน ซึ่งในกรณีของกลุ่มการเมือง การที่จะส่งข่าวสารตรงไปยังประชาชนได้ จะต้องมี
เครื่องมือที่เป็นของสื่อตนเอง และแบบจ าลองการสื่อสารของ Gurevitch and Blumler ไม่มีช่องทาง
การสื่อสารของประชาชน ย้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร ประชาชนจึงเป็นเป้าหมายของการสื่อสาร มิใช่ตัวผู้
ส่งสารแต่อย่างไร 

ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) แนวคิดนี้เชื่อในพลังอ านาจของ
สื่อมวลชน ในการก าหนดวาระให้คนครุ่นคิด ดังนั้นการที่สื่อมวลชน เลือกท่ีจะน าเสนอประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ก็เหมือนการก าหนดวาระให้กับสังคม โดย Bernard C. Cohen (1963) เป็นผู้ที่วาง
แนวคิดการจัดระเบียบวาระจากข้อสังเกตที่ว่าหนังสือพิมพ์ อาจไม่ประสบผลส าเร็จมากนักในการบอก
ประชาชนว่า ควรคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (What to think) แต่กลับประสบความส าเร็จอย่างยิ่งในการ
บอกผู้อ่านว่าควรคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (What to think about) กล่าวคือ ผู้อ่านแต่ละคนมักจะมอง
โลกแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแผนที่และแนวทางที่บรรดานักเขียน บรรณาธิการ และผู้พิมพ์โฆษณา
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [623] 

ทางหนังสือพิมพ์วาดเอาไว้ให้ Cohen จึงให้ข้อสรุปไว้ว่า การที่คนเราจะรับรู้โลกอย่างไรนั้น ไม่เพียง
ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับนักหนังสือพิมพ์ต่างๆ และสื่อมวลชน 

ศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) ริเกอร์ (Ricoeur, 1981) แบ่งการตีความออกเป็น 
2 ประเภทคือ 1. Regional Hermeneutics เป็นการตีความของเฉพาะกลุ่ม เช่นการตีความคัมภีร์ และ
การตีความตามกฎหมาย การตีความแบบนี้ไม่เพียงจ ากัดกับกลุ่มคนเท่านั้นแต่ยังจ ากัดกับจารีต 
(Tradition) ของการตีความ 2. General Hermeneutics เรียกได้ว่าเป็น “ศาสตร์แห่งการตีความ” 
เกิดขึ้นเมื่อฟรีเดอริค ชไลเออมาเคอร์ (Friedrich Schleiermacher) นักคิดศาสตร์แห่งการตีความ
สมัยใหม่ พยายามสร้างวิธีวิทยาส าหรับการตีความที่สามารถเป็นพ้ืนฐานให้แก่วิธีการตีความตัวบททุก
ประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย คัมภีร์ทางศาสนา เอกสารทางประวัติศาสตร์ หรือวรรณกรรม วิธีวิทยา
นี้จะมุ่งให้เป็นสากล ไม่ขึ้นกับจารีตการตีความใด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการวิเคราะห์
สัญลักษณ์ทางการเมืองจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ของศาสตร์การตีความ เพราะมีนัยทาง
การเมืองแอบแฝง และต้องวิเคราะห์ตัวบทและบริบทที่เกี่ยวข้องกับปรากฏสัญลักษณ์ต่างๆ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda setting 

        สื่อมวลชน 
- มติชนรายสัปดาห์ 
- เนชั่นสุดสัปดาห์ 
- ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
 
 

- รัฐบาล 
- พรรคการเมือง 
- กลุ่มพลังประชาชน 

ข่าวหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ 

ผู้รับสาร 

Agenda setting 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. แนวทางการศึกษาวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยเป็นการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผ่านทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Gurevitch and 
Blumler ทฤษฎีการก าหนดระเบียบวาระ (Agenda - setting) และศาสตร์แห่งการตีความ มาเสริมการ
อธิบาย เพ่ือให้เห็นถึงปรากฏการณ์และข้อมูลที่นิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 3 ฉบับ ต้องการสื่อสารถึง
ประชาชน ต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการเมืองของไทยที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2557 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลัก ซึ่งใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผ่านข่าวหน้าปกของ

นิตยสาร สุดสัปดาห์ 3 ฉบับ ได้แก ่นิตยสารมติชนรายสัปดาห์ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ และนิตยสาร
ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ และเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หนังสือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเอกสารเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพ่ือน าไปประกอบวิเคราะห์กับข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

3. การเก็บข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากข่าวหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 3 ฉบับ 

ในช่วงปี พ.ศ.2557 โดยแยกออกเป็น 
  1. นิตยสารมติชนรายสัปดาห์ จ านวน 52 ฉบับ 
  2. นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ จ านวน 52 ฉบับ 
  3. นิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ จ านวน 52 ฉบับ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การลดทอนข้อมูล (Data 

Reduction) 2. การแสดงข้อมูล (Data Display) 3. การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion 
& Verification) เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลมาแล้ว ได้เลือกเฟ้นหาจุดที่น่าสนใจ ท าให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย 
สรุปย่อ ลงรหัส จัดแบ่งเป็นกลุ่ม ปรับลดหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมจนได้ข้อสรุป และสามารถพิสูจน์
บทสรุปจนเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาแสดง โดยการพรรณนา แล้วจึงสังเคราะห์ข้อสรุป
ย่อยๆ ในช่วงแรกๆ เข้าเป็นข้อสรุปรวมในบทสรุป และตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยในช่วง
สุดท้าย และเพ่ือให้แน่ใจว่าบทสรุปน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตรวจสอบอีกครั้งในขณะที่เขียน
รายงานกับข้อมูลสนามเพ่ือยืนยันผลสรุปวิจัยด้วยการตรวจสอบสามเส้า แล้วน าผลสรุปการวิจัยไป
ตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูล ตรวจสอบความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงของความคิดระหวา่ง
คนใน (Emic) กับคนนอก (Etic) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [625] 

ผลการวิจัย 
1. การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกของนิตยสาร ในช่วงปี พ.ศ.2557 ของนิตยสารราย

สัปดาห์ ทั้ง 3 ฉบับ ภายใต้ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองของ Gurevitch and Blumler ทฤษฎีการ
ก าหนดระเบียบวาระ (Agenda - setting) และศาสตร์แห่งการตีความ (Hermeneutics) ผลการวิจัยมี
ดังนี้ คือ 
  1.1 การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกของนิตยสารมติชนรายสัปดาห์ ในช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2557 พบว่า มีการน าเรื่องราวต่างๆ มาน าเสนอผ่านหน้าปกแยก
ออกเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน โดยในช่วงก่อนการรัฐประหารมีจ านวนทั้งสิ้น 20 ฉบับ คือตั้งแต่ ฉบับ
วันที่ 3 - 9 มกราคม พ.ศ.2557 - ฉบับวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2557 (คลังสารสนเทศของสถาบันนิติ
บัญญัติ, 2561) ประเด็นที่น าเสนอจะเป็นประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. 
และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งภาพที่น าเสนอผ่านหน้าปกจะเป็นภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการพาดหัวข่าวในฉบับนั้นๆ พร้อมพาดหัวข่าวที่สอดคล้องกับภาพที่ลงในแต่ละฉบับโดยมีการ
น าเสนอประเด็นทางสังคมเพียงฉบับเดียว ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 

ภาพที่  4  มติชนรายสัปดาห์  

ฉบับวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 

ส่วนหลังการรัฐประหาร มีการน าเสนอจ านวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ คือตั้งแต่ฉบับวันที่ 
23 - 29 พฤษภาคม 2557 - ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 (คลังสารสนเทศของ
สถาบันนิติบัญญัติ, 2561)ประเด็นที่น าเสนอจะเป็นเรื่องของการเมืองมากท่ีสุด โดยเป็นประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร และการชุมนุมที่ผ่านมา รองลงมาจึงเป็นประเด็นทางด้านสังคม ตัวอย่างเช่น  



การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557 

[626]  สุเนตร  ม้าทอง 

 
 
 
 

ภาพที่  5  มติชนรายสัปดาห์  

ฉบับวันที1่5 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
  1.2 การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกของนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ในช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2557 พบว่า มีการน าเรื่องราวต่างๆ มาน าเสนอผ่านหน้าปกแยก
ออกเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน โดยก่อนรัฐประหาร มีการน าเสนอทั้งสิ้น 20 ฉบับ คือตั้งแต่ฉบับวันที่ 3 - 
9 มกราคม พ.ศ.2557 - ฉบับวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2557 (คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ, 
2561) การน าเสนอผ่านหน้าปกนิตยสารจะเป็นประเด็นของการเมือง ในส่วนของการชุมนุมของกลุ่ม 
กปปส. การออกมามีบทบาทของทหาร และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่มีประเด็นทางสังคม
หรือเศรษฐกิจ ภาพที่น าเสนอจะเป็นภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพาดหัวข่าวในฉบับนั้นๆ พร้อม
พาดหัวข่าวที่สอดคล้องกับภาพที่ลงในแต่ละฉบับ ตัวอย่างเช่น  
 
 
 
 

ภาพที่  6  เนช่ันสุดสัปดาห์  

ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [627] 

ส่วนหลังการรัฐประหาร มีการน าเสนอจ านวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ คือตั้งแต่ฉบับวันที่ 
23 - 29 พฤษภาคม  2557 - ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 (คลังสารสนเทศของ
สถาบันนิติบัญญัติ, 2561) โดยการน าเสนอผ่านหน้าปกนิตยสารส่วนใหญ่จะเป็นในประเด็นของ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สลับกันไป ภาพที่น าเสนอผ่านหน้าปกจะเป็นภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการพาดหัวข่าวในฉบับนั้นๆ เน้นไปท่ีประเด็นทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการเมือง ที่
เกี่ยวกับการบริงานของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่วนประเด็นทางเศรษฐกิจ ไม่มีการน าเสนอ
ผ่านหน้าปกในช่วงดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 

ภาพที่  7  เนช่ันสุดสัปดาห์  

ฉบับวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
  1.3 การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกของนิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2557 พบว่า มีการน าเรื่องราวต่างๆ มาน าเสนอผ่านหน้าปก
แยกออกเป็น 2 ช่วงอย่างชัดเจน โดยในช่วงก่อนการรัฐประหาร มีการน าเสนอทั้งสิ้น 20 ฉบับ คือ
ตั้งแต่ฉบับวันที่ 4 - 10 มกราคม พ.ศ. 2557 - ฉบับวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2557 (ผู้จัดการ, 9 
สิงหาคม 2561) การน าเสนอข่าวของนิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ผ่านหน้าปกเป็นการน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองทุกฉบับ ไม่มีประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ ภาพหน้าปกจะมีทั้งที่เป็นภาพ
บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับข่าวและภาพในเชิงการ์ตูนล้อเลียน พร้อมมีการพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างรุนแรง
เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตัวอย่างเช่น 
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[628]  สุเนตร  ม้าทอง 

 
 
 
 

ภาพที่  8  ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์.  

ฉบับวันที่ 8 - 14 มีนาคม พ.ศ.2557. 

 
 
 
 
 
  ส่วนการน าเสนอผ่านหน้าปกนิตยสารช่วงหลังการรัฐประหาร มีการน าเสนอจ านวน
ทั้งสิ้น 32 ฉบับ คือตั้งแต่ฉบับวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2557 - ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 1 
มกราคม 2558 (ผู้จัดการ, 9 สิงหาคม 2561)จะมีการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองในเรื่องทั่วๆ ไป ไม่
เฉพาะเจาะจง และมีประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม สลับสับเปลี่ยนกันไป ขึ้นอยู่กับว่าช่วงดังกล่าวมี
เหตุการณ์อะไรที่เป็นข่าวใหญ่และประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9  ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์. 

ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ.2557. 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [629] 

2. ความแตกต่างของการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วงปี 
พ.ศ.2557 ผลการวิจัยพบว่า การน าเสนอข่าวผ่านหน้าปกของนิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 3 ฉบับมีความ
แตกต่างกันในส่วนของ 1. ภาพหน้าปก ซึ่งนิตยสารมติชนรายสัปดาห์ และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ 
ภาพหน้าปกจะเป็นการน าภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพาดหัวข่าวในฉบับนั้นๆ พร้อมพาดหัวข่าว
ที่สอดคล้องกับภาพที่ลงในแต่ละฉบับ ส่วนภาพหน้าปกของนิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ จะ
แตกต่างออกไป โดยภาพหน้าปกส่วนใหญ่จะเป็นการน าหน้าบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการพาดหัวข่าวมา
ลงในรูปแบบของภาพล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน สอดคล้องกับการพาดหัวข่าว 2. ในส่วนของการ
น าเสนอเนื้อหาข่าวสารภายในเล่ม ที่พบว่า ผู้เขียนนิตยสารแต่ละฉบับจะมี มุมมองและนัยยะส าคัญ
ของเรื่องที่สื่อสารแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจุดยืนและอุดมการณ์ของนิตยสารแต่ละฉบับ เช่น มติ
ชนสุดสัปดาห์ มีจุดยืนและอุดมการณ์ที่ไม่ชอบรัฐบาลทหาร Agenda setting ที่มติชนสุดสัปดาห์ 
น าเสนอหรือสื่อออกมา ก็จะเป็นในแนวทางการน าเสนอภาพในทิศทางที่ไม่ดีของทหาร ออกสู่สายตา
ประชาชนในฐานะผู้อ่าน ส่วนเนชั่นสุดสัปดาห์ มีจุดยืนและอุดมการณ์ที่ชอบรัฐบาลทหาร Agenda 
setting ที่เนชั่นสุดสัปดาห์ น าเสนอหรือสื่อออกมา ก็จะเป็นในแนวการน าเสนอภาพในทิศทางที่ดี
เกี่ยวกับทหารเช่นกัน และสุดท้ายคือ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ที่มีจุดยืนและอุดมการณ์ไม่ชอบนาย
ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย Agenda setting ที่ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์น าเสนอหรือ
สื่อออกมา ก็จะเป็นในแนวทางที่ไม่ดีแก่นายทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลพรรคเพ่ือไทย ดังนั้นเมื่อจุดยืน
และอุดมการณ์ของนิตยสารแต่ละฉบับแตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองของประชาชนผู้ติดตามนิตยสารรายสัปดาห์แต่ละฉบับมีมุมมองแตกต่างกันออกไปด้วย 3. 
การเลือกประโยคในการพาดหัวข่าว ที่พบว่า นิตยสาร ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ มีการพาดหัวข่าว
ก่อให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม และสามารถตีความได้ง่ายกว่านิตยสารมติชนรายสัปดาห์ และนิตยสาร
เนชั่นสุดสัปดาห์  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

การศึกษาการสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ทั้ง 3 ฉบับนี้ ท าให้เห็นถึง 
การพยายามน าเสนอข่าวสารทางการเมืองของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการน าเสนอภายใต้จุดยืน มุมมองและ
อุดมการณ์ทางการเมืองของนิตยสารแต่ละฉบับ มิใช่การน าเสนอภายใต้ความเป็นกลาง อันเป็นหน้าที่
ที่สื่อมวลชนควรจะมี ดังนั้น สื่อมวลชนทุกสื่อ จึงควรตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการน าเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองต่างๆ ให้มีความเป็นกลางและยึดมั่นในหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิ
ให้เกิดผลกระทบต่อความคิดเห็นทางการเมืองที่ประชาชนควรจะมีต่อการเมืองในอนาคต เนื่องจาก
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ความเป็นกลางของสื่อมวลชน จะส่งผลต่อแนวความคิดของประชาชน ที่จะเอนเอียงไปทางกลุ่ม
การเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ ซึ่งหากมีความเอนเอียงเกิดขึ้น ก็จะส่งผลท าให้เกิดความขัดแย้ง และ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย อย่างเช่นสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เป็นกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมที่รัฐจัดขึ้น หรือวางแผน 
โครงการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ทางเลือกของนโยบายที่สามารถน ามาด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคในการศึกษาปัญหาต่างๆ ของสังคม และพยายามแสวงหาทางเลือกของนโยบายใน
การแก้ปัญหาโดยอาศัยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนวิธีการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบโดยวิธทีางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีเชิงประจักษ์ อาศัยหลักเหตุผล การ
พิสูจน์ การทดลอง การทดสอบ การสังเกต การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีที่
ได้รับการยอมรับว่ามีความแม่นตรง และเชื่อถือได้ ส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ สามารถ
จ าแนกออกได้ดังนี้ กลยุทธ์การวิเคราะห์นโยบาย ประโยชน์ของการวิเคราะห์นโยบาย องค์ประกอบ
ของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ รูปแบบการวิเคราะห์นโยบาย และกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย  
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Abstract 
 A public policy analysis was a process for analyzing activities created by the 
government. It also meant a plan, a project or guidelines selected to meet people’s 
requirements and solve their problems effectively. To analyze public policy as a frame 
work, applying various techniques consisting of: 1) social problem study, 2) 
troubleshooting policy selection through scientific methods or other related fields, and 
3) systematic analysis through empirical scientific methods like rationale and 
background, proving, experimentation, testing, investigation, analysis, and synthesis was 
done. These were accepted as accurate and reliable. In this article, public policy analysis 
was categorized into public policy strategies, policy analysis benefits, components of 
public policy analysis, policy analysis models, and policy analysis processes. 
 
Keywords: Public Policy Analysis, Conceptual Framework   
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บทน า 
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Policy Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง

ของการวิจัยประยุกต์ที่น ามาใช้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เหตุและผลที่เกิดจากกิจกรรมของรัฐบาล 
เพ่ือให้เข้าใจประเด็นของปัญหาอย่างละเอียดลึกซึ้งเพ่ือหาทางแก้ไขหรือข้อยุติ โดยค้นหาแนวทางใน
การกระท า หาข้อมูลมาอ้างอิง ผลกระทบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเมือง องค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ ตลอดถึงเลือกข้อเสนอแนะและน าไปประยุกต์ใช้ในนโยบาย โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ
ดังนี้ เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการวิเคราะห์นโยบายนั้นจ าเป็นที่เราจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเพ่ือให้สามารถทราบปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ข้อมูลเหล่านี้อาจมา
จากงานวิจัยภายในประเทศ งานวิจัยของต่างประเทศ หรืออาจต้องมีการท าการวิจัยใหม่ก็ได้ แล้วจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการท านายผลที่จะตามมาจากการเลือกด าเนินการในแต่ละนโยบาย 
อย่างไรก็ดี เราไม่อาจมองเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ การท านายจึงให้ความแม่นย าเพียงระดับหนึ่ง
เท่านั้น และการวิเคราะห์นโยบายให้มีความสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยากนอกจากนี้ภายใต้ปัญหา
เรื่องหนึ่ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มก็อาจมองปัญหาเหล่านั้นในมุมที่แตกต่างกัน หรือให้ล าดับ
ความส าคัญที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่แต่ละกลุ่มเลือกใช้มองปัญหา หรืออาจมาจาก
ความแตกต่างของความเชื่อของคนในแต่ละกลุ่ม เช่น กรณีเบียร์ช้างจะเข้าตลาดหุ้น บางคนอาจมองว่า
ไม่สมควรเพราะเป็นธุรกิจน้ าเมา ในขณะที่บางคนบอกว่าสมควรเพราะถ้าไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศ
จะเป็นการน าเงินออกนอกประเทศ เป็นต้น (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554)3 แนวโน้มในอนาคตต้องศึกษา
ขบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้สอดคล้องสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการตัดสินนโยบายที่กระท าโดยรัฐเกี่ยวข้องกับปัจจัย องค์ประกอบ 
และเงื่อนไขต่างๆ มากมาย ปัจจัยและเงื่อนไขเหล่านี้มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อกันในรูปแบบ
ที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม ก่อนที่จะด าเนินการตัดสินใจออกมาเป็น
นโยบายหรือโปรแกรมส าหรับการแก้ปัญหา ในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการก าหนดนโยบาย นัก
สังคมศาสตร์ หรือผู้ช านาญการด้านการวิเคราะห์นโยบายอาจมีการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ 
และชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น มีการพัฒนาตัวเลือกและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแต่ละตัวเลือก ก่อนที่จะเสนอให้ผู้
ตัดสินนโยบายรับไปพิจารณา และในขั้นสุดท้าย ผู้ตัดสินนโยบายใช้ดุลพินิจของตัวเองเพ่ือตัดสินใจ
ออกมาว่า ทางเลือกใดมีความเหมาะสมและควรได้รับการก่อรูปเป็นนโยบาย (Policy formulation) 

                                                           
3 ณัฐฐา วินิจนัยภาค. (2554). นโยบายสาธารณะ: แนวทางในการศึกษาแบบสหวิทยาการ. กรุงเทพฯ: โครงการเอกสาร
และต ารา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการหรือเพ่ือแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของ
กระบวนการก าหนดนโยบายดังกล่าวไม่สามารถกระท ากันอย่างง่ายๆ โดยอาศัยเทคนิค วิธีการ และ
ขั้นตอนที่เป็นรูปแบบนามธรรมเท่านั้น ในความเป็นจริง นโยบายต่างๆ ที่ถูกก าหนดออกมา เพ่ือชี้น า
แนวทางของการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีลักษณะและคุณสมบัติจิตวิสัย (subjectivity) และวัตถุวิสัย 
(objectivity) ด้านต่างๆ มากมาย ประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทอย่างมากในการ
ก าหนดทิศทางของนโยบาย คือ การระบุความหมายของปัญหา (problem definition) การระบุ
ความหมายของปัญหามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับค่านิยม (values) และผลประโยชน์ (interest) ที่
ผูกพันอยู่กับผู้ที่มีส่วนร่วมในกรอบนโยบายทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์และนักสังคมศาสตร์ผู้
ตัดสินนโยบาย และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความจ าเป็นที่เราจะต้อง
เข้าใจว่า ค่านิยมและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร โดยการเน้นถึงความส าเร็จ
ในการแก้ไขปัญหา และการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองที่มีต่อประชาชน ทั้งนี้เพราะ
การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล เมื่อใดก็ตามที่
รัฐบาลประสบความล้มเหลวในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน รัฐบาลนั้นก็ไม่อาจด ารง
อยู่ต่อไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความต้องการของประชาชน หรือมติมหาชน (Public Opinion) คือ 
สาเหตุส าคัญที่ผลกระทบต่อการก าหนดนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตยเชิงปทัสถาน
(Normative Democratic Theory) ที่ถือว่าเป็นการรับผิดชอบของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เพราะหลักประชาธิปไตยนั้นเน้น อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน (Popular Sovereignty) กล่าวคือประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง โดยการใช้
สิทธิในการก าหนดตัวผู้ปกครอง โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง (Election Process) (สมบัติ ธ ารงธัญ
วงศ์, 2537: 226)4 ดังนั้นเมื่อประชาชนเลือกผู้น าหรือผู้ปกครองเข้ามา ก็หวังว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการก าหนดนโยบายที่มีความชอบธรรม 

เนื่องจากนโยบายมีความส าคัญดังกล่าวแล้ว ดังนั้นการวิเคราะห์นโยบายเพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ และทักษะ ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะการวิเคราะห์นโยบายก่อนที่จะมีการตัดสินใจก าหนดนโยบายนั้นย่อมท าให้เกิดนโยบายที่
สมเหตุสมผล ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การน านโยบายไปปฏิบัติ
ย่อมประสบความส าเร็จ และผิดพลาดน้อยกว่าการก าหนดนโยบายโดยมิได้ผ่านกระบวนการ วิเคราะห์
อย่างไรก็ตามบทบาทของการวิเคราะห์นโยบายมิใช่เพ่ือการทดแทนนโยบายเดิมที่มีอยู่ และผลักดัน

                                                           
4 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. (2537). กระบวนการบุติธรรมในสังคมไทย: ฉบับที่ 1. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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นโยบายใหม่ที่ผู้น าหรือผู้มีอ านาจต้องการ แต่การวิเคราะห์นโยบายนั้นเป็นการแสวงหาทางเลือก
นโยบายที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกว่า เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมโดยส่วนรวม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากรอบแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

 
วิธีด าเนินการศึกษา  

การเขียนบทความในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed - method) โดยอาศัยการวิเคราะห์
จากเอกสาร (documentary research) และผู้เขียนได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ ต ารา บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 

การเขียนบทความในครั้งนี้เพ่ือจะได้รับรู้ในเรื่องกรอบแนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย ได้ทราบ
ถึงกระบวนการต่างๆ ของการวิเคราะห์นโยบาย และช่วยให้ได้ทราบถึงวิธีการต่างๆ และปัญหาการ
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะอย่างมีเหตุและมีผล มิใช่เป็นการเดาหรือสุ่มตัวอย่างโดยไม่มีเหตุผล 
 
ความหมายการวิเคราะห์นโยบาย 

การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือท า
ความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบ
ปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง โดยพ้ืนฐานแล้ว การวิเคราะห์ถือเป็นทักษะที่มนุษย์ฝึกได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี)5 การวิเคราะห์ ประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความส าคัญของ
เนื้อหาหรือสิ่งของต่างๆ เป็นการแยกแยะว่าสิ่งใด จ าเป็น ไม่จ าเป็น สิ่งใดส าคัญ สิ่งใดไม่ส าคัญ (2) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ว่ามีอะไรความสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยง
ถึงกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด และความสัมพันธ์นั้นสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน (3) 
                                                           
5 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. การวิเคราะห์. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://th.wikipedia.org/wiki. 



กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

[638]  พระทานนุวัตร  หัสดร / ภักดี  โพธิ์สิงห ์

การวิเคราะห์เชิงหลักการ คือ การค้นหาเชิงระบบ เรื่องราว สิ่งของการท างานต่างๆ ว่าสิ่งนั้นด ารงอยู่
ได้ในสภาพเช่นนั้นเนื่องจากอะไร มีอะไรเป็นหลัก มีหลักการอย่างไร มีเทคนิคอะไรที่ยึดถือและมีสิ่งใด
เป็นตัวเชื่อมโยง 

การวิเคราะห์นโยบายมีจุดเน้นแตกต่างและหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักวิเคราะห์
ในแต่ละแนวทางเป็นส าคัญ ดังนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย
อย่างกว้างขวาง จะท าให้มีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะกล่าวได้ดังนี้ การวิเคราะห์นโยบาย (Policy 
Analysis) ได้มีนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ให้ความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้ การวิเคราะห์
นโยบาย คือ สาขาสังคมศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ซึ่งใช้วีการหาข้อเท็จจริงและหาเหตุผลหลายวิธี เพ่ือ
ผลิตและแปลงข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งอาจใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหานโยบายในสภาวการณ์
ทางการเมืองที่ต่างกัน โดยได้เสนอระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายที่เป็นระบบ ตั้งแต่ การก าหนดปัญหา 
(Problem) การท านายหรือการพยากรณ์ (Forecasting) การเสนอแนะ (Recommendation) การก ากับ
นโยบาย และการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) (William N. Dunn, 1981: 35)6 การ
วิเคราะห์นโยบายเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ (applied social science discipline) ซึ่งใช้เหตุผลและ
หลักฐานในการจ าแนกประเมินผล และวิ เคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะให้ชัดเจน 
(DuncanMacRaeJr) การวิเคราะห์นโยบาย หมายถึง การก าหนดและการตัดสินใจว่าทางเลือกของ
นโยบาย หรือมรรควิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพ่ือช่วยให้ชุดของเป้าหมายที่ก าหนดบรรลุผลส าเร็จ โดย
เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ กับเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ (Stuart S. Nagel, 1984: 3)7 การวิเคราะห์
นโยบาย หมายถึง การมุ่งเน้นวิเคราะห์อย่างเป็นระบบชัดเจนต่อผลผลิต (outputs) และผลกระทบ 
(effectt) ของนโยบายที่มีต่อสังคม (SusanB. Hansen, 1983: 12 (1))8 การวิเคราะห์นโยบายเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความเป็นจริง การวิเคราะห์นโยบายจึง
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการอธิบาย (Explanation) มากกว่าการเสนอแนะ (Precription) เป็นการแสวงหา
สาเหตุและผลกระทบของนโยบายอย่างจริงจังโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของการ
วิเคราะห์ดังกล่าว จึงเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาเชิงทฤษฎีมากว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ
นักการเมืองที่เผชิญอยู่การวิเคราะห์ (Thomas R. Dye, 1984: 7)9 การวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวข้องกับ
                                                           
6 Dunn, W. N. (1981). Public policy analysis: An introduction. Englewood Cliff, N J: Prentice -Hall. 
7 Nagel, Stuart S. 1994. “Systemic Policy Evaluation.” In Stuart S. Nagel. ed. Encyclopedia of Policy 
Studies. New York: Marcel Dekker, Inc. 
8 Hansen, Susan B. (1983, September). Public Policy Analysis: Some Recent Development and Current 
Problems. Policy Studies. 12(1). 
9 Dye, Thomas R. (1984). Understanding Public Policy. (5th ed). Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice -Hall, Inc. 
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การตรวจสอบ (examination) และการพรรณนาสาเหตุและผลของนโยบาย โดยท าการวิเคราะห์การก่อ
รูป (policy formation) เนื้อหา (policy content) และผลกระทบ (policy impact) ของนโยบายเฉพาะ
เรื่อง เช่น นโยบายการค้าระหว่างประเทศ หรือนโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น (James E. Anderson, 
1994)10 การวิเคราะห์นโยบาย คือการพยายามแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูล
หลักฐานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และผลกระทบอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกและน า
ทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือช่วยให้ผู้ตัดสินใจนโยบายนั้นเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุด (Edward S. 
Quade, 1982: 5)11 การวิเคราะห์นโยบาย คือการใช้หลักฐานและเหตุผลเพ่ือเลือกทางเลือกนโยบายที่ดี
ทีสุ่ดจากทางเลือกหลายๆ ทางที่มีอยู่ (Duncan Macrae and James Willde, 1976: 279 - 289 อ้างใน 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2540: 259) การวิเคราะห์นโยบาย คือ การศึกษากระบวนการในการวิเคราะห์
ปัญหานโยบาย และสาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา ทางเลือกของนโยบายในการ
แก้ปัญหา ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแต่ละทางเลือก รวมทั้งผลกระทบซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติตามทางเลือกนั้นๆ และเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยอาจระบุด้วยว่า 
ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือไม่ระบุก็ได้ ทั้งนี้โดยใช้สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ,์ 2540: 100)12  

“นโยบาย” (Policy) มาจากศัพท์ว่า “นย + อุบาย” หมายถึง แนวทางหรืออุบายที่ชี้ทางไปสู่
วัตถุประสงค์ ส่วนค าว่า “Policy” หมายถึง แนวทางปฏิบัติของบ้านเมืองหรือหมู่ชน มาจากรากศัพท์
ภาษากรีก “Polis” ซึ่งหมายถึง เมืองหรือรัฐ ดังนั้นนโยบาย จึงหมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือ
เป็นแนวด าเนินการ (จุมพล หนิมพานิช, 2552: 5)13 เป็นข้อความทั่วไปที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่
ต้องการจะบรรลุตามแนวทางด าเนินงาน (Knezevich, 1984: 217)14 ดังนั้น นโยบาย หมายถึง ข้อความ
ที่ให้แนวทางส าหรับการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานหรือแผนงานซึ่งเป็นกรอบที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้ในการกระท าหรือการปฏิบัติ โดยมีการก าหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้าโดยไม่จ ากัดว่าเป็นของรัฐบาล 
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะและส่วนค าว่า สาธารณะ หรือ Public ค าไทยที่มักใช้แทน 

                                                           
10 Anderson, James E. 1994. Public Policy - Making: Introduction. 2nd. New York: Houghton Mifflin Company. 
11 Quad, E. S. (1982). Analysis for public decisions (2nd ed.). New York: Elsevier Science. 
12 อ้างแล้ว 
13 จุมพล หนิมพาณิช. (2552). การวิเคราะห์นโยบาย: ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง. นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
14 Knezevich, Stephen J. (1984). Administration of Public Education. (4th ed.). New York: Warper and Row. 
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เช่น สาธารณะ ส่วนรวม มหาชน ราชราชการ รัฐ รัฐบาล เมือง บ้านเมือง แผ่นดิน ประชาคม ประชาชน 
หลวง กงสี (ปฐม มณีโรจน์, 2558)15 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่กระท าโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด
ของรัฐบาล (Ira Sharkansky, 1970)16 สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า (Thomas 
R. Dye, 1978)17  

สรุป การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Policy Analysis) เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ (applied 
social science discipline) และเป็นกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐก าหนดขึ้น โดยมีการ
วางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ โดยใช้หลักเหตุผล เพ่ือให้ได้ทางเลือกของนโยบายที่ดี
ที่สุด โดยอาศัยระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ โดยการพิสูจน์ การทดลอง การทดสอบ การสังเกต การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
จนสามารถน ามาด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 
ประโยชน์ของการวิเคราะห์นโยบาย 

การวิเคราะห์นโยบาย ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการก าหนดนโยบาย เพราะก่อนที่จะ
ตัดสินใจน านโยบายใดนโยบายหนึ่งมาใช้นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์นโยบายอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่า
นโยบายนั้นเกิดประโยชน์กับใคร ใครเสียประโยชน์ถ้านโยบายนั้นถูกน าไปปฏิบัติแล้วจะมีผลกระทบ
อะไรตามมาบ้าง การวิเคราะห์นโยบายจึงมีประโยชน์ดังนี้ (1) ท าให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายเปรียบเสมือน “เกาถูกที่คัน” (2) ท าให้ทราบที่มาหรือสาเหตุ (Causes) ของ
การมีนโยบายก่อนที่จะมีการตัดสินใจเลือกนโยบายของผู้น าหรือผู้มีอ านาจ (3) เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจส าหรับนักการเมืองและนักบริหารระดับสูง เพราะไม่มีเวลาจะพิจารณาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ บางครั้งอาจตัดสินใจก าหนดนโยบายผิดพลาดท าให้เกิดความเสียหาย 
ดังนั้น ถ้ามีหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับการ
แก้ไขตรงจุด (4) ป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด และการก าหนดนโยบายตามใจชอบ หรือการก าหนด

                                                           
15 ปฐม มณโีรจน์. (2558). สาธารณะ เรื่องง่ายที่เข้าใจยาก. สืบค้นเมือ่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556,  
จาก http://www.oknation.net/blog/DrPatom/2009/02/01/entry-1 
16 Sharkansky, Ira. 1970. Policy Analysis in Political Science. Chicago: Markham. 
17 Thomas R. Dye. (1978). Understanding Public Policy, (3rd ed.). Engle wood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [641] 

นโยบายโดยขาดความชอบธรรมของนักการเมืองและนักบริหาร เพราะบางครั้งนักการเมืองและนัก
บริหารระดับสูงอาจตัดสินใจโดยความชอบ ความไม่รู้จริง และเพ่ือพรรคพวก โดยไม่ได้ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย อาจเกิดความผิดพลาดและเสียหาย (5) ท าให้นักการเมืองและนัก
บริหารเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีนโยบาย คือท าให้นักการเมือง และผู้บริหารประเทศ
มองการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มิใช่เพียงการก าหนดนโยบายขึ้นมาเท่านั้น แต่ยังมองถึงที่มาหรือ
สาเหตุตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมากจากนโยบายนั้นไปปฏิบัติด้วย (6) เป็นการเสนอวิธีการ
ด าเนินนโยบายที่ “ดีกว่า” หรือ “เหนือกว่า” หรือ “ที่เหมาะสมกว่า” เพราะเป็นนโยบายที่ผ่านการ
กลั่นกรองเป็นอย่างดีแล้ว 
 
กลยุทธ์การวิเคราะห์นโยบาย 

กลยุทธ์ในการวิเคราะห์นโยบายนั้น เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบค าถามพ้ืนฐาน 3 ประการ ดังนี้ 
(1) ค่านิยม (value) โดยท าการตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ โดยพิจารณาว่าใครเป็นผู้
ได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไขหรือไม่แก้ไขปัญหานั้น (2) ความจริง (facts) ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้
ตรวจสอบซึ่งอาจจะจ ากัดหรือขยายความขอบเขตความส าเร็จที่เกิดขึ้นก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้
ตรวจสอบ ดังนั้น การค้นหาความจริงจึงต้องพิจารณาโดยรอบคอบ (3) การกระท า (action) ขึ้นอยู่กับ
ว่าใครเป็นผู้ยอมรับการกระท า ซึ่งอาจส่งผลต่อความส าเร็จและการแก้ไขปัญหาตามค่านิยมของผู้
ยอมรับการกระท านั้น 

อย่างไรก็ตาม ข้อส าคัญที่การวิเคราะห์นโยบายต้องตระหนัก คือ จะต้องเสนอแนะนโยบายที่
ผู้ก าหนดนโยบายสามารถยอมรับได้ และก าหนดรูปแบบข้อเสนอแนะด้วยทัศนะที่ผู้ก าหนดนโยบาย
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 
องค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

การศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะให้มีความเข้าใจชัดเจน จ าเป็นจะต้องให้ความสนใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Elements of Policy Analysis) เพราะ
การศึกษาองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ จะท าให้เข้าใจกรอบความคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญอะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษา
กระบวนการนโยบายสาธารณะต่อไป องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะที่ส าคัญมีดังนี้ (Edward S. 
Quade)18 
                                                           
18 อ้างแล้ว 
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  - วัตถุประสงค์ (Objectives) องค์ประกอบเบื้องแรกของการวิเคราะห์นโยบาย คือ 
การค้นหาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ตัดสินใจประสงค์ที่จะให้บรรลุผลคือ
อะไร ส าหรับผู้ตัดสินใจนั้น การก าหนดวัตถุประสงค์ย่อมไม่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิผล หาก
ปราศจากความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ (feasibility) และต้นทุน (cost) ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค ์
  - ทางเลือก (Alternatives) หมายถึง เงื่อนไขหรือวิธีการที่เป็นไปได้ ซึ่งผู้ตัดสินใจ
คาดหมายว่าจะน าไปสู่ผลส าเร็จ 
  - ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ชุดของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเลือก
ทางเลือกเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ ผลกระทบของแต่ละทางเลือกอาจจะเป็นได้ทั้ง
ผลกระทบในทางบวกและผลกระทบในทางลบ 
  - เกณฑ์การวัด (Criterias) หมายถึง กฎหรือมาตรฐานที่ใช้จัดล าดับความส าคัญของ
ทางเลือกตามทีป่ระสงค์ เกณฑ์การวัดมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของทางเลือกและผลกระทบ 
  - ตัวแบบ (Models) เป็นหัวใจของการวิเคราะห์การตัดสินใจ คือ กระบวนการหรือ
การสร้างสรรค์ท่ีสามารถท านายผลที่จะเกิดจากทางเลือกแต่ละทางได้ 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบการวิเคราะห์นโยบาย จะช่วยให้การวิเคราะห์นโยบายสามารถ
ก าหนดประเด็นของการวิเคราะห์ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ซึ่งจะท าให้
การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
รูปแบบการวิเคราะห์นโยบาย (Form of Policy Analysis) 

รูปแบบของการวิเคราะห์นโยบาย ถ้าจะพิจารณาตามประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายแล้ว (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2540: 106)19 แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการ
วิเคราะห์นโยบายก่อนน าไปปฏิบัติ (2) รูปแบบการวิเคราะห์หลังการน าไปปฏิบัติ (3) รูปแบบการบูร
ณาการของการวิเคราะห์นโยบาย 

รูปแบบการวิเคราะห์นโยบายก่อนน าไปปฏิบัติ (Prospective Policy Analysis) หมายถึง 
รูปแบบการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการแปลงข่าวสารก่อนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย 
(Policy Actions) จะเริ่มขึ้นและน าไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายก่อนน านโยบายไปปฏิบัตินี้ 
มักก่อให้เกิดช่องว่างมาก ระหว่างทางเลือก (Alternatives) ในการแก้ปัญหาที่ตนชอบมากกว่ากับความ
พยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น มีผู้ประมาณว่าการวิเคราะห์นโยบายก่อนน าไปปฏิบัตินี้ รัฐบาล
น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปฏิบัติจริงไม่เกิน 10% เท่านั้น เพราะรัฐบาลคิดว่ามีเวลาน้อยในการที่จะด ารง
                                                           
19 อ้างแล้ว 
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ต าแหน่งทางการเมืองจึงไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการวิเคราะห์นโยบายก่อนน าไปปฏิบัติและ
บางครั้งรัฐบาลก็ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการิเคราะห์นโยบายนั้นๆ และที่ส าคัญก็คือรัฐบาลตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายตามที่ตนชอบหรือสนใจมากกว่า 

รูปแบบการวิเคราะห์นโยบายหลังการน านโยบายไปปฏิบัติ  (Retrospective Policy 
Analysis) เป็นรูปแบบการพรรณนาผลงานวิจัยนโยบายที่ท ามาในอดีต เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการผลิต 
และการแปลงข่าวสารข้อมูลหลังการน านโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติแล้ว มักนิยมปฏิบัติกันในหมู่
นักวิชาการและนักวิเคราะห์ 3 กลุ่ม (Dunn, 1981: 51 - 52)20 คือ  

(1) การวิเคราะห์เชิงสาขาวิชา (Discipline Oriented Analysis) เช่นนักรัฐศาสตร์
และนักสังคมวิทยาก็จะท าการวิเคราะห์นโยบายเพ่ือพัฒนา และทดสอบทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของตน อาทิ นักรัฐศาสตร์ก็จะวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิรูปการเมือง ว่า
การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับทฤษฎี หรือตัวแบบใดบ้างหรือ
นักสังคมวิทยาก็จะท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ นโยบายการผลักดันแรงงานต่างด้าวว่า
นโยบายนี้เมือน าไปปฏิบัติแล้วจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมได้หรือไม่ อย่างไร สอดคล้อง
กับหลักการหรือทฤษฎีใดบ้าง เป็นต้น  

(2) กลุ่มนักวิเคราะห์เชิงปัญหา (Problem - Oriented Analysis) ประกอบดัวย 
นักวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และนักสังคมวิทยาเป็นส่วนใหญ่ จุดม่งหมายที่ส าคัญของนักวิเคราะห์กลุ่มนี้
คือ การมุ่งพรรณนาถึงสาเหตุ และผลกระทบของนโยบาย โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์เฉพาะปัญหาที่น่าสนใจ 
ปัญหาวิกฤต หรือปัญหาที่คนส่วนใหญ่สนใจ เช่น นโยบายแก้ไขปัญหามลภาวะ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านพลังงาน นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายปราบปรามอาชญากรรม นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น  

(3) กลุ่มนักวิเคราะห์เชิงประยุกต์ (Application - Oriented Analysis) ประกอบดว้ย 
นักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์บางคน นอกจากนี้ยังมีนักวิเคราะห์ในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ อีก เช่น นัก
รัฐประศาสนศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิจัยประเมินผล จุดม่งหมายที่ส าคัญของนักวิเคราะห์
กลุ่มนี้มิได้มุ่งที่จะพัฒนา และทดสอบทฤษฎีในสาขาวิชาของคน หากแต่มุ่งที่จะน าผลการวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เช่น นักรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องการวิเคราะห์ว่า
ระบบราชการไทยท าไมถึงล่าช้า และการบริการไม่มีประสิทธิภาพ เขาก็จะท าการวิเคราะห์หรือวิจัยทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน าผลการวิเคราะห์นั้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา ที่เรียกว่า “การปฏิรูประบบราชการ” (Reengineering Government) โดยที่นักวิเคราะห์หรือ
                                                           
20 Dunn, W. N. (1981). Public policy analysis: An introduction. Englewood Cliff, N J: Prentice-Hall. 
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นักวิจัยนั้นมิได้เป็นผู้ลงมือแก้ไขปัญหาแต่เอาผลการวิเคราะห์หรือข้อมูลไปให้หน่วยงานอ่ืนประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา 

รูปแบบบูรณาการของการวิเคราะห์นโยบาย (Integrated Policy Analysis) รูปแบบนี้มี
ความพิสดารมากว่าการวิเคราะห์ใน 2 รูปแบบแรก กล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์ที่ผสมผสานการ
วิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ท าการวิเคราะห์นโยบายทั้งก่อนก าหนดนโยบายและหลังการน านโยบายไป
ปฏิบัติแล้ว เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่มิได้มุ่งเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์นโยบายที่น าไปปฏิบัติ
แล้ว กับนโยบายที่ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิเคราะห์ที่ยังจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
หลายช่วงเวลาด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ 
(Reliability) มากยิ่งขึ้น 
 
กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย 

การวิเคราะห์นโยบายเป็นกระบวนการเรียนรู้ (cognitive process) การก าหนดนโยบายที่เป็น
เรื่องของการเมือง ดังนั้น การศึกษาการวิเคราะห์นโยบายนอกจากจะศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ 
ความหมาย กลยุทธ์และองค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบายแล้ว ยังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการวิเคราะห์นโยบายให้ครอบคลุมทั้งเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายอย่างครอบคลุมรอบด้าน (comprehensive knowledge) 
ได้ดังนี้ 
 (1) แนวทางการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Approaches of Policy Analysis) จ าแนก
ได้ 3 แนวทางดังนี้ (1.1) แนวทางเชิงประจักษ์ (empirical approach) (1.2) แนวทางเชิงประเมิน 
(valuative approach) และ (1.3) แนวทางเชิงปทัสถาน (normative approach) 
  (1.1) แนวทางเชิงประจักษ์ (empirical approach) คือ เน้นหลักเหตุผล การแสวงหา
ข้อมูลหรือข้อเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ โดยการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของ
นโยบาย ด้านความเป็นจริงของนโยบาย (Facts) ต้องรู้ข้อเท็จจริง และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง 
เป็นข้อมูลที่แสดงปรากฏการณ์ สถานการณ์ เหตุการณ์ หรือ ความเป็นจริงทางธรรมชาติ ทางสังคม 
การพิจารณาจากเหตุการณ์/สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ดูว่าปัญหาเกิดขึ้นกับใคร เช่น ในชุมชน
เมืองต้องมีปัญหาขยะจ านวนมหาศาล ปัญหาโสเภณีเด็ก ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายจะต้องท าความ
เข้าใจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและปัญหาเหล่านั้นต้องถูกน าไปแก้ไขโดยการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขึ้นมา 
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  (1.2) แนวทางเชิงประเมิน (evaluative approach) คือ ด้านคุณค่าของนโยบาย 
(Values) ให้ความส าคัญกับ ความชอบ ค่านิยมของคน/กลุ่มที่แตกต่างกัน ค่านิยมของชาวบ้าน 
ค่านิยมของนายทุนต่างกัน การวิเคราะห์นโยบายจึงต้องค านึงถึงค่านิยมของคนส่วนใหญ่ของสังคม 
ค่านิยม เป็นการพิจารณาเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าปัญหานั้นเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ 
รสนิยม วัฒนธรรม เช่น ปัญหาขยะในชุมชนเกิดจากค่านิยมของคนในชุมชนเมืองที่รักความ
สะดวกสบายจึงเลือกใช้โฟมและถุงพลาสติกที่สุดท้ายก่อให้เกิดขยะจ านวนมหาศาล หรือปัญหาโสเภณี
เด็กเกิดจากค่านิยมของเด็กวัยรุ่นที่ชอบความสะดวกสบาย ชอบใช้ของฟุ่มเฟือย ราคาแพง ค่านิยม 
ความชอบ ความเชื่อบางเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในการด าเนินงาน ดังนั้นการปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดแย้งกับค่านิยมความเชื่อของชาวบ้าน โอกาสที่
จะประสบความส าเร็จย่อมมีน้อยลง ดังนั้นข้อมูลที่เป็นค่านิยมจะมองข้ามไปไม่ได้ 
  (1.3) แนวทางเชิงปทัสถาน (normative approach) คือ ด้านการกระท า (Action) 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน กลุ่มชน องค์กรที่มีต่อนโยบาย การปฏิบัติต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
สังคมโดยส่วนรวม การปฏิบัติ จากข้อเท็จจริงและค่านิยมน าไปสู่การปฏิบัติคื อการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น จากปัญหาขยะในชุมชนการปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาคือ รณรงค์ให้ประชาชนหิ้วถุงผ้าไปจ่าย
ตลาด น าปิ่นโตไปซื้ออาหาร รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือท าให้ขยะโฟมและถุงพลาสติกลดน้อยลง 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวการวิเคราะห์เชิงประจักษ์เชิงประเมิน และเชิง
ปทัสถาน 
 

แนวทาง ค าถามเบื้องต้น ลักษณะของข้อมูล 
เชิงประจักษ ์ มีปัญหานโยบายอะไรที่ก าลังปรากฏอยู่ และ

ก าลังจะเกิดขึ้น (ข้อเท็จจริง) 
ข้อมูลเกี่ยวกับการพรรณนาและ
การท านายปัญหาของสังคม 

เชิงประมาณ ปัญหานโยบายที่ปรากฏอยู่มีคุณค่าอะไร 
(ค่านิยม) 

ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของสังคม 

เชิงปทัสถาน ปัญหาอะไรที่ควรจะท าให้เรียบร้อย  
(การปฏิบัติ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาสังคม 

 
(2) กระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Process of Policy Analysis) เป็น

การศึกษาเปรียบเทียบจากแนวความคิดที่หลากหลายน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจที่ จะได้
พิจารณาเลือกใช้กับกรณีต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะกล่าวได้ดังนี้  
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(2.1) วัฏจักรของกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย (The iterative of policy analysis 
process) เห็นว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร กล่าวคือ เป็น
กระบวนการที่จะเกิดช้าแล้วช้าอีกอย่างต่อเนื่อง (Edward S. Quade)21  

(2.2) ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบาย (analysis in the policy process) เห็นว่าการ
วิเคราะห์นโยบายควรประกอบด้วย 9 ประการ ดังนี้ (1) การตัดสินใจที่จะก าหนดปัญหานโยบาย 
(deciding to decide or issue search or agenda setting) เป็นการจ าแนกลักษณะของปัญหาและ
การคาดหมายปัญหานโยบาย ซึ่งจ าเป็นต้องกระท าการแก้ไข (action) (2) การกลั่นกรองประเด็น
นโยบาย (deciding how to decide or issue filtration) (3) การนิยามประเด็นนโยบาย ( issue 
definition) (4) การพยากรณ์ (forecasting) (5) การก าหนดวัตถุประสงค์และการจัดล าดับความส าคัญ 
(setting objective) (6) การวิเคราะห์ทางเลือก (option analysis) (7) การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ก ากับและการควบคุม (policy implementation, monitoring, and control) (8) การประเมินผลและ
การทบทวน (evaluation and review) (9) การด ารงรักษานโยบาย การด าเนินนโยบายต่อไป และการ
ยกเลิ กนโยบาย (policy maintenance, policy succession and policy termination) (BrianW. 
Hogwood และ LewisA. Gunn)22 

กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ ฮอกวูดด์และกันน์ (Brian W.Hogwood & Lewis A. 
Gunn)  ในทัศนะของฮอกวูดด์และกันน์ (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2540: 279)23 เห็นว่า การวิเคราะห์
นโยบายควรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 อ้างแล้ว 
22 Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A. (1984). Policy Analysis for the Real World. New York: Oxford 
University. 
23 อ้างแล้ว 
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ภาพที่  1  แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายตามแนวคดิของ Hogwood และ Gunn 

 
กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายตามแนวความคิดของ Hogwood และ Gunn จะ

ท าให้ผู้ที่สนใจเห็นภาพกระบวนการวิเคราะห์นโยบายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย แต่
ในทางปฏิบัตินักวิเคราะห์นโยบายต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแต่ละขั้นตอนมิได้ด ารงอยู่อย่างเอกเทศ 

(3) ระเบียบและระบบข้อมูลการวิเคราะห์นโยบาย ตามแนวความคิดของ William N. Dunn 
ได้จ าแนกกระบวนการวิเคราะห์นโยบายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ (1) ระเบียบวิธีการวิเคราะห์นโยบาย (2) 
ระบบข้อมูลนโยบาย  

1. การตัดสินใจปัญหา 
นโยบาย 

 

8. การประเมิน 
และการทบทวน 

 

2. การกลั่นกรอง 
ประเด็นนโยบาย 

 

4. การพยากรณ์ทางเลือก 

5. วัตถุประสงค์และจัดล าดับ 

3. การนิยาม 
ประเด็นนโยบาย 

 

9. การด ารงรักษา 
หรือการยกเลิก 

7. การน านโยบาย 
ไปปฏิบัต ิ

6. การวิเคราะห์ทางเลือก 
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สรุปได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการวิเคราะห์ ได้จ าแนก
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ที่ส าคัญไว้ 5 ประการ ดังนี้ (1) การก าหนดโครงสร้างของปัญหา (problem 
structuring) (2) การท านาย (forecasting) (3) การเสนอแนะ (recommendation) (4) การก ากับ
นโยบาย (monitoring) และ (5) การประเมินผล (evaluation) 

ระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายทั้ง 5 ประการดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันแบบล าดับชั้น 
(hierarchy) ดังนั้นจึงไม่สามารถจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งโดยปราศจากการใช้วิธีอ่ืนที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อน เช่น 
เราจะไม่สามารถพยากรณ์นโยบายได้ โดยไม่ทราบว่าโครงสร้างปัญหาของนโยบายเป็นอย่างไร 

กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย ได้จ าแนกระบบข้อมูลนโยบายที่ส าคัญไว้ 5 ประการ ดังนี้ (1) 
ปัญหานโยบาย (policy problem) (2) อนาคตนโยบาย (policy future) (3) การน านโยบายไปปฏิบัติ 
(policy action or policy implementation) (4) ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และ (5) ระดับ
ความส าเร็จของนโยบาย (policy performance) 
 
สรุป 

การวิเคราะห์นโยบายมีความส าคัญทั้งในเชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถจะ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการในแต่ละกรณี โดยจะต้องเข้าใจพ้ืนฐานเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์นโยบายให้ชัดเจนว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นสหวิทยาการ ดังนั้น ในการวิเคราะห์
นโยบายต้องอาศัยข่าวสาร 3 ระดับ ได้แก่ (1) ข้อเท็จจริง (Facts) คือ การพิจารณาจากเหตุการณ์ 
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม (2) ค่านิยม (Values) เป็นการพิจารณาเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่
ปรากฏว่าปัญหานั้นเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ รสนิยม วัฒนธรรมรม (1) การปฏิบัติ (Actions) จาก
ข้อเท็จจริงและค่านิยมน าไปสู่การปฏิบัติคือการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยวิธี การพยากรณ์หรือการ
คาดคะเนแนวโน้มหรือเหตุการณ์ในอนาคต ด้วยความรู้ด้านประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ การพรรณนา
หรือการอธิบายสิ่งที่ปรากฏ การประเมินทัศนคติ การเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ และการวิเคราะห์
ข่าวสารทั้งสามประเภทต้องใช้เหตุผลเพ่ือแปรสภาพส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
ข้อเท็จจริง ค่านิยม และการปฏิบัติจะถูกแปรสภาพออกมาเป็น Policy Argument คือข้อโต้แย้ง
นโยบาย และข้อมูลที่น าไปสู่ความมีเหตุมีผลเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย มีดังนี้ ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้ออ้างนโยบาย ข้อมูลที่เป็นหลักประกัน ข้อสนับสนุน ข้อตรวจสอบ และข้อ
โต้แย้ง จึงกล่าวได้ว่า ข้อเท็จจริง ค่านิยม การปฏิบัติจะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการพยากรณ์ 
พรรณนา ประเมิน และเสนอแนะเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เรียกว่า Policy Argument ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการวิเคราะห์นโยบายเป็นอย่างยิ่ง  
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บทคัดย่อ 

ปัญหาคอรัปชั่น หรือ การทุจริต เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านาน รัฐบาลได้
ประกาศให้ปัญหาคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ และได้พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่
ปัญหาการคอรัปชั่นก็ยังทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้น แม้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการต่างๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน แต่ในทางปฏิบัติก็เกิดปัญหาการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้นเช่นเดียวกัน คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมที่ด าเนิน
ในชุมชน ซึ่งมีคณะท างานด้านอ านวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต การละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต พร้อมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
ให้กับชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 
ค ำส ำคัญ: บทบาท, คณะกรรมการหมู่บ้าน, การต่อต้านการทุจริต, ไม่ทนต่อการทุจริต 
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Abstract 
Corruption has been a social problem in Thailand for a long time. The government 

has declared Anti-Corruption as a national agenda and always tried to prevent and solve 
this problem. However, the trend of corruption in Thailand is still increased, complex and 
difficult to detect. Although the government administration focuses on decentralization 
to provide the public services responding to the community’s needs, the corruption in 
local administration is still increased. The village committees divided into many sections, 
i.e. board of directors, governance and security, village development plan, economic 
promotion, surroundings and public health, education, religion and culture have the roles 
and authority to manage activities in the community. Consequently, the village 
committees play a major role in building the community with conscious mind in 
anticorruption, corruption intolerance, ashamedness and fear to corruption, and cultural 
inheritance of honest community. 
 
Keywords: Roles, Village Committees, Anticorruption, Corruption Intolerance 
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บทน ำ 
 ปัญหา “คอรัปชั่น” เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านานและมีแนวโน้มที่จะมีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึน ถึงแม้รัฐบาลได้จัดให้ปัญหาการคอรัปชั่นเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติและมีความ
พยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ปัญหาการคอรัปชั่นก็ไม่สามารถถูกแก้ไขได้
เท่าใดนัก จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับ
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในภาครัฐทั่วโลก (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 
2560 ประเทศไทยได้คะแนน 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 96 จาก 180 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ปัญหาคอรัปชั่นในระดับที่สูง แม้ปัจจุบันรัฐบาลจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ แต่ปัญหาการคอรัปชั่น
ก็ยังทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งนักวิชาการได้แบ่งคอรัปชั่น
เป็น 3 ลักษณะ คือ การคอรัปชั่นของบุคคล คอรัปชั่นระดับสถาบัน และคอรัปชั่นในรูประบบ โดยการ
คอรัปชั่นของบุคคลเป็นคอรัปชั่นขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อัน
ได้แก่ ความย่อหย่อนในศีลธรรม และคุณธรรม ความขาดแคลน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความ
อยากได้ใคร่ดี ความกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอ่ืน การแข่งขันในทางวัตถุ ความมักได้ ความเคยชิน และ
ความคิดว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ ในแต่ละปีพ่อค้าและนักธุรกิจกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ต้องสูญเสียเงิน
ให้กับการคอรัปชั่นเป็นจ านวนสูงถึงเกือบ 3 แสนล้านบาท ท าให้ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ของรัฐไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เพราะผู้รับเหมาจ าต้องลดมาตรฐานบางอย่างลงเพ่ือทดแทนเงินเบี้ยบ้าย
รายทางที่ต้องจ่ายไป (ประภัสสร เสวิกุล, 2554: ออนไลน์) ท าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ไมม่ี
คุณภาพ นอกจากนี้ การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (10) ก าหนดหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ” นอกจากนี้มาตรา 63 ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มี
มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
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ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งสภาปฏิรูป
แห่งชาติได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
เสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ การปลูกฝัง “คน
ไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล รู้ผิดชอบชั่วดี อะไรควรท า อะไรไม่
ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ 2) 
ยุทธศาสตร์ การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือน
การสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ 3) ยุทธศาสตร์การปราบปรามเพ่ือปฏิรูป
ระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิด
มาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต โดยสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้ามาร่วมต่อต้านการคอรัปชั่นหรือการทุจริตนี้ ผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มหรือคนในชุมชนเพ่ือให้กลุ่มหรือคนในชุมชนได้ด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีบทบาทในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ตามได้เกิดความกระตือรือร้นจะท าตาม
บทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือเกิดแรงจูงใจที่จะคิดค้นกิจกรรมเพ่ือชุมชน รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ดีเพ่ือ
เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในกลุ่ม (อาคม วัดไธสง, 2547: 71 - 78) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คนในชุมชนให้
ความเคารพนับถือ ผู้น าชุมชนจึงมีความส าคัญในการริเริ่มโครงการและการจูงใจให้ประชาชนในชุมชน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ และผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชน จึงรู้สภาพของชุมชน รู้ปัญหา
ของชุมชน มองเห็นความต้องการของประชาชนในชุมชนสามารถจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้
เหมาะสม แก้ปัญหาและพัฒนาได้ดี ตลอดจนผู้น าชุมชนเป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนจนเป็นที่รู้จักของ
หน่วยงานทกุแห่งเป็นเวลานาน (มงคล ชาวเรือ, 2528: 65 - 66)  

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน 2 ประเภท ได้แก่ กรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่งที่มาจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น า หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านโดยการเลือก 
หรือเรียกว่ากรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกรรมการ
หมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 10 คน (พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 28 ตรี) คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกลุ่มผู้น าใน
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ชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า เป็นผู้ริเริ่ม กระตุ้น ชักจูงผู้อ่ืนให้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่าง
ไว้วางใจ สามารถท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย (ขวัญชัย อัตโณ, 2558: 63) 
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีบทบาทต่อการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ต้องการศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันจะท าให้ชุมชนเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรทุจริตต่อต ำแหน่งหน้ำที่  
 1. ควำมหมำยของกำรทุจริตต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 

ค าว่า ทุจริต หรือ คอร์รัปชั่น มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลาย อาร์โนลด์ โรเกา 
(Arnold A. Rogow) และฮาโรลด์ ลาสส์เวลล์ (Harold D. Lasswell) กล่าวว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นการ
ฝ่าฝืนหรือละเมิดความรับผิดชอบต่อกฎข้อบังคับที่พลเมืองพึงปฏิบัติ และการฝ่าฝืนผลประโยชน์
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบเป็นพิเศษนั้นถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่นด้วย (Rogow & Lasswell, 1963: 
68) นอกจากนี้ เอ็ดเวิร์ด แวน รอย (Edward van Roy) ให้ความหมายของคอร์รัปชั่นว่า การใช้อ านาจ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไร ความชอบพอ หรืออภิสิทธิ์ หรือเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มหรือชนชั้น ซึ่งออกมา
ในรูปการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาที่ยอมรับ 
(Van Roy, 1970: 86)  

ค าว่า “การทุจริต” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “ความประพฤติชั่ว” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 575) ส่วนอุดม รัฐอมฤต (2544: 2) ได้อธิบายความหมายการทุจริตในมิติ
ทางด้านสังคมและทางด้านกฎหมาย ซึ่งมิติด้านสังคมการทุจริตเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเบี่ยงเบนไปจากวิธีปฏิบัติที่ยอมรับกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์ส าหรับตนเอง เป็น
พฤติกรรมของบุคคลที่ฉ้อฉลต่อความไว้วางใจของสังคม ส่วนมิติด้านกฎหมายการทุจริตพิจารณาจาก
พฤติการณ์หรือการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในกรณี
ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีต าแหน่งหรือหน้าที่ในเรื่องนั้นหรือไม่ หรือใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ ไม่ว่าพฤติการณ์ดังกล่าว
จะมุ่งที่ผลประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือประโยชน์ทางอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2545: 79) ได้ให้ความหมายของค าว่า การทุจรติ 
ทั้งในเชิงสังคม กฎหมาย และจริยธรรม ว่าหมายถึง การท าลาย หรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ท าน้อยกว่า หรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่ท าตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ใช้วิธีการที่
ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้ความหมายทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย รวมถึงการละเมิดจริยธรรม
ด้วย เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) ค าว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า “เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน” ส่วนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 ค าว่า “ทุจริต
ต่อหน้าที่” หมายถึง “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามี
ต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”  

สรุปได้ว่า การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 
 2. ลักษณะของกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 

การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่จัดว่าเป็นอาชญากรรมคอปกขาว หมายถึง อาชญากรรมที่
ผู้กระท าผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
และได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ดังกล่าวในทางมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ข้าราชการรับเงิน
ค่าคอมมิสชั่นในการประมูลงาน คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการรับเงิน
โดยมิชอบจากผู้สมัครสอบ เป็นต้นอาชญากรรมคอปกขาวมักถูกขนานนามว่าเป็นอาชญากรรมของชน
ขั้นสูงในขณะที่อาชญากรรมพ้ืนฐานเป็นอาชญากรรมของชนชั้นต่ า อาชญากรรมของชนชั้นสูงแม้จะไม่
เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง แต่ก็มีจุดหมายปลายทางที่มุ่งถึงผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับอาชญากรรมพ้ืนฐาน การควบคุมอาชญากรรมคอปกขาวมักเป็นเรื่อง
สลับซับซ้อนเพราะการประกอบอาชญากรรมนอกจากจะเกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นที่ยกย่อง
ของสังคมแล้ว การประกอบอาชญากรรมยังมีลักษณะซ่อนเร้นจากสายตาสาธารณชนและสื่อมวลชน 
การค้นพบและเปิดเผยเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้จึงมีลักษณะต่ ามาก ลักษณะของอาชญากรรม 
คอปกขาวมีลักษณะ ดังนี้ 1) คนกระท าผิดจะมีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงพอที่จะด าเนินการที่ไม่ชอบ
ได้ 2) การประกอบอาชญากรรมคอปกขาวจะมีความสลับซับซ้อน มีลักษณะซ่อนเร้นจากสายตาและ
การสังเกต 3) อาชญากรจะเป็นผู้รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และนักการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ 
มีคนคบหาสมาคมด้วยมาก หรือถือว่าอาชญากรกลุ่มนี้มีความรู้ การศึกษาที่ดี และมีบุคลิกน่าเชื่อถือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [657] 

4) เป็นการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ละเมิดกฎหมายอาญาที่บัญญัติไว้ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางอาญา 5) ผู้กระท าผิดจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และสถานภาพ
ทางการเมืองอยู่ในระดับสูง การที่อยู่ในสถานภาพสูงท าให้ง่ายต่อการกระท าความผิด 6) ใช้เทคนิคและ
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูง มีเงื่อนไขยุ่งยากสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นการยากแก่การสอบสวนและ
พิจารณา 7) เป็นการกระท าความผิดที่ให้ผลประโยชน์สูงมีวิธีการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลเมืองดีทั่วไป 
และ 8) การกระท าผิดมีลักษณะไม่เป็นการสะเทือนขวัญประชาชนที่ชัดเจนแต่อย่างใด (นวลจันทร์ 
ทัศนชัยกุล, 2542: 191 - 193)  
 การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจ าแนกออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ การทุจริตในระดับชาติ และ
การทุจริตในระดับท้องถิ่น ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 
2559: 7) 

1) การทุจริตในระดับชาติ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นรูปแบบ
การทุจริตที่นักการเมืองใช้อ านาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอ านาจนิติบัญญัติที่ได้มา
จากความไว้วางใจของประชาชนเป็นเครื่องมือในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย การแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบ และตีความกฎหมาย 
กฎระเบียบให้เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เพ่ือให้การกระท าการทุจริตกลายเป็นสิ่งที่ชอบ
ธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับ การทุจริตเชิงนโยบายยังปรากฏในรูปแบบ
อ่ืน ๆ เช่น การซื้อขายต าแหน่งในระดับสูงทางราชการ ได้แก่ ต าแหน่งอธิบดี ต าแหน่งผู้บริหารใน
รัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่งที่มีอ านาจอนุมัติเห็นชอบโครงการต่างๆ ได้ น าไปสู่การตรวจสอบที่หละหลวม
ในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างในรัฐ และการใช้วิธีพิเศษในการด าเนินการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์  

2) การทุจริตในระดับท้องถิ่น การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภท (โกวิทย์ พวงงาม, 2543, อ้างถึงใน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2559: 7) ได้แก่ 1) การทุจริตด้าน
งบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 3) สภาพการทุจริตอัน
เกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบ และกฎหมาย 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรมจริยธรรม 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจาก
การขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก
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การตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ และ 7) สภาพหรือลักษณะ
ปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
แนวคิดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (10) ก าหนดหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” นอกจากนี้ยังได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐในมาตรา 63 
ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย ที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” นอกจากนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไกและปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูป
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดย
ได้เสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ การปลูกฝัง “คน
ไทย ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล รู้ผิดชอบชั่วดี อะไรควรท า อะไรไม่
ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ 2) 
ยุทธศาสตร์ การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต เสมือน
การสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ 3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพ่ือปฏิรูป
ระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิด
มาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวน
ทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อโอกาส และการชักจูงให้เกิดการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [659] 

ทุจริตคอร์รัปชั่นและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนใน
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลในภาคเอกชน เพ่ือเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออก
จากกัน ทัง้นี้ การบริหารงานของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

3. โมเดลประเทศไทยสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
เป็นโมเดลที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหาร

ประเทศในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 โดยเน้นการปรับเปลี่ยน 4 
ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของ
มนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยน
ระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
เน้นการสร้างคุณค่าร่วมและค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) 
และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 

4. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564)  

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต , 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย, ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก, 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 
ทิศทำงกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความ
ร่วมมือทั้ง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และภาคประชาชนในการร่วมมือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน



บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

[660]  ขวัญชัย  อัตโณ / เจนรบ  พละเดช 

ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 
ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท า
หน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และได้ก าหนด 
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่
ทนต่อการทุจริต (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561: 1) โดย
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) 2) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด 
“Youngster with good heart”) 3) หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ 4) 
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 5) หลักสูตรโค้ชเพ่ือการรู้
คิดต้านทุจริต (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561: ก) 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [661] 

ลักษณะและตัวอย่ำงของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต  
 1. ลักษณะของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต  

ลักษณะของความละอาย แบ่งได้ 2 ระดับ คือ ระดับต้น ได้แก่ ความละอายไม่กล้าที่จะท าใน
สิ่งที่ผิด เนื่องจากกลัวว่าเมื่อตนเองได้ท าลงไปแล้วจะมีคนรับรู้ หากถูกจับได้จะได้รับการลงโทษ หรือ
ได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไป จึงไม่กล้าที่จะกระท าผิด ระดับที่สูง คือ แม้ว่าจะไม่มี
ใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตนเองได้ท าลงไปก็ไม่กล้าที่จะท าผิด เพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบ
แล้ว ครอบครัว สังคมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทั้งชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวก็จะเสื่อมเสีย  
 ความไม่ทนต่อการทุจริตเป็นการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพ่ือให้รับรู้ว่าจะไม่ทนต่อ
บุคคลหรือการกระท าใดๆ ที่ท าให้เกิดการทุจริต ความไม่ทนต่อการทุจริตสามารถแบ่งระดับต่างๆ ได้
มากกว่าความละอาย เช่น การไม่ยินยอมให้เพ่ือนทุจริตในการลอกข้อสอบโดยใช้มือหรือกระดาษมาบัง
ส่วนที่เป็นค าตอบไว้ เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นการแสดงออกทางกาย 
นอกจากนี้การว่ากล่าวตักเตือนต่อบุคคลที่ทุจริต การประณาม การประจาน การชุมนุมประท้วง ก็ถือ
ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการทุจริตทั้งสิ้น แต่จะแตกต่างกันไปตามระดับของการทุจริต 
ความตื่นตัวของประชาชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต  

การที่ไม่ทนต่อการทุจริตถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการทุจริตไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ หากยังมีการปล่อยให้มีการทุจริตหรือยินยอมให้มี
การทุจริต โดยเห็นว่าเป็นเรื่อง ของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเรื่องของคนอ่ืนไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแล้ว สุดท้าย
ตนเองก็ยังคงได้รับผลกระทบจากความเสียหายแม้ไม่ใช่ทางตรงก็เป็นทางอ้อม การที่บุคคลจะเกิด
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดความตระหนักและ
รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งหากสังคมเป็นสังคมที่มีความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะท าให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561: 63) 
  

2. ตัวอย่ำงควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 เมื่อประชาชนในประเทศมีความตื่นตัวที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” แล้ว จะท าให้เกิดกระแสการ
ต่อต้านต่อการกระท าทุจริต และคนที่ท าทุจริตก็จะเกิดความละอายไม่กล้าที่จะท าทุจริตต่อไป การไม่
ทนต่อการทุจริต สามารถแสดงออกมาได้หลายระดับตั้งแต่การเห็นคนที่ท าทุจริตแล้วตนเองรู้สึกไม่
พอใจ มีการส่งเรื่องตรวจสอบ ร้องเรียน และในที่สุดคือการชุมนุมประท้วง หากสามารถสร้างให้สังคม
ไม่ทนต่อการทุจริตได้เมื่อนั้นปัญหาการทุจริตก็จะลดน้อยลง ตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่
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แสดงให้เห็นถึงความไม่ทนต่อการทุจริตที่ประชาชนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้าน (ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2561: 66 - 67) ดังนี้ 
  2.1 ประเทศเกำหลีใต้ เมื่อปี พ.ศ.2559 กรณีประธานาธิบดีถูกปลดออกจาก
ต าแหน่งเพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยการถูกกล่าวหาว่าให้เพ่ือน
สนิทของครอบครัวเข้ามาแทรกแซงการบริหารประเทศ รวมถึงใช้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
ประธานาธิบดีแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือถูกด าเนินคดีและตั้งข้อหาว่าพัวพันการทุจริต
และใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง กรณีท่ีเกิดขึ้นนี้ประชาชนเกาหลี
ใต้ได้มีการรวมตัวกันประท้วงกว่าพันคนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีคนดังกล่าวลาออกจากต าแหน่งหลัง
มีเหตุอ้ือฉาวทางการเมือง 
  อีกกรณีตัวอย่างการต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง คือ การที่นักศึกษาคนหนึ่งได้
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งที่ผลคะแนนที่เรียนมานั้นไม่ได้สูง และคุณสมบัติของนักศึกษาดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่ตรงกับการคัดเลือกแต่ได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว การกระท าเช่นนี้จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งของการน าไปสู่การประท้วง ต่อต้านจากนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถให้ค าตอบที่ชัดเจนแก่กลุ่มผู้ประท้วงได้ จนในที่สุดประธานของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงลาออกจากต าแหน่ง 

2.2 ประเทศบรำซิล ปลายปี พ.ศ.2559 ประชาชนในประเทศบราซิลได้มีการชุมนุม
ประท้วงการทุจริตที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อวัฒนธรรมการโกงของระบบราชการ
ของประเทศ โดยมีประชาชนจ านวนหลายหมื่นคนเข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ และมีการแสดงภาพหนู
เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการประณามต่อนักการเมืองที่ทุจริต จนในที่สุดประธานาธิบดีได้ถูกปลดจาก
ต าแหน่งเนื่องจากการกระท าที่ละเมิดต่อกฎระเบียบเรื่องงบประมาณ 
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 1. แนวคิดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) 
  1.1 ประวัติควำมเป็นมำ คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือเรียกโดยย่อว่า กม. ก่อก าเนิด
ขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 โดยเริ่มแรกคณะกรรมการหมู่บ้านมี
โครงสร้าง อ านาจ และหน้าที่ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) พ.ศ.2526 แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมามีคณะกรรมการหมู่บ้านบางหมู่บ้านเท่านั้นที่มีบทบาท
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ในขณะที่คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงองค์กรที่มีอยู่ตาม
กฎหมายก าหนดเท่านั้น จึงท าให้ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในภาพรวมเท่าที่ผ่าน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [663] 

มายังขาดประสิทธิภาพ และส่งผลให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ให้ความส าคัญแก่
คณะกรรมการหมู่บ้านเท่าที่ควร ท าให้คณะกรรมการหมู่บ้านขาดการหนุนเสริมและอ่อนแอลง
ตามล าดับ 
  ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ.2551 กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้น
ใหม่ โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนภายในหมู่บ้านมีสิทธิเข้าเป็นกรรมการหมู่บ้านอย่างหลากหลาย และ
ก าหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับ
กิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หรือที่นายอ าเภอมอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กร
หลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานใน
หมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนต่อไป (สถาบันพระปกเกล้า, 2561: 3) 
  1.2 ที่มำและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 11 
พ.ศ.2551 ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน 2 ประเภท ได้แก ่
  1) กรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่งที่มาจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น า หรือ ผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน 
  2) กรรมการหมู่บ้านโดยการเลือก หรือเรียกว่า กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 
และไม่เกิน 10 คน โดยให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ก าหนด 
  โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ก าหนดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
พ.ศ.2551 ซึ่งการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรณีกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง 
ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน จะ
พ้นจากต าแหน่งกรรมการหมู่บ้านเมื่อพ้นจากการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนกรณีผู้น าหรือผู้แทนกลุ่ม จะสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) โดยต าแหน่งเมื่อมีการเลือกผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มใหม่ หรือต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ได้แก่ 1) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน 2) ตาย และ 3) เมื่อนายอ าเภอมีประกาศให้
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กลุ่มตามข้อ 6 (1) หรือ (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน 
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551 สิ้นสุดสภาพของการเป็นกลุ่ม หรือ
ขาดคุณสมบัติของการเป็นกลุ่ม ส่วนกรณีกรรมการหมู่บ้านโดยการเลือก ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะพ้นจากต าแหน่งโดยออกตามวาระเมื่อด ารงต าแหน่งครบ 4 ปี หรือเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ได้แก่ 1) ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน 2) ตาย 3) ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอให้
ลาออก และ 4) นายอ าเภอมีค าสั่งให้ออกเมื่อสอบสวนแล้วเห็นว่ามีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหากอยู่
ในต าแหน่งต่อไปอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแก่หมู่บ้านได้ 
  1.3 บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.) 
  1) คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ ได้แก่ การช่วยเหลือแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของราชการ การ
ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่นายอ าเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และการเป็นองค์กรหลักที่
รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารกิจกรรมที่ด าเนินในหมู่บ้านร่วมกับ
องค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน (พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 28 ตรี) 
  2) คณะท างานด้านต่างๆ มีหน้าที่ดังนี้ 
   2.1) คณะท างานด้านอ านวยการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ การจัดการ
ประชุม การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน
และติดตามการท างานของ คณะท างานด้านต่างๆ การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการในรอบปีและงานอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
   2.2) คณะท างานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข การส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน การส่งเสริม
ดูแลให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน การสร้างความเป็นธรรมและ
ประนีประนอมข้อพิพาท การตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายในหมู่บ้าน การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมู่บ้าน และงานอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 
   2.3) คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ประสานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านกับคณะท างานด้านต่างๆ 
เพ่ือด าเนินการหรือเสนอของบประมาณจากภายนอก การรวบรวมและจัดท าข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [665] 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และงานอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการหมู่บ้าน
หรือคณะกรรมการมอบหมาย 
  3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านในต าบล ประกอบด้วย ปลัดอ าเภอประจ าต าบล 
ก านัน นายกเทศมนตรีต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ตัวอย่างบทบาท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในโครงการของรัฐ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 
เป็นการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 82,371 แห่ง เป็นเงิน 16,474.2 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ และเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหาส่วนรวมของหมู่บ้าน/ขุมชน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) โดยกรอบแนวคิดของ
โครงการเป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ท าโดยประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในทุก
หมู่บ้าน/ขุมชน” โดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หรือคณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ  

ขั้นตอนด าเนินการที่ส าคัญคือ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จะเรียกประชุม
ประชาคมเพ่ือน าปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้จากการประชุมประชาคมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” มา
พิจารณาคัดเลือกปัญหาความต้องการที่ตรงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และจัดท า
รายละเอียดโครงการตามแบบที่ก าหนด รวมทั้งคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 คณะ แต่
ละคณะจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ซ้ ากันเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ 1) คณะผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 2) คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
3) คณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

การด าเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ การเรียกประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน การจัดท ารายละเอียดโครงการตามมติที่ประชุมประชาคมเสนออ าเภอ/เขต การติดตาม
การด าเนินโครงการและรายงานจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการคณะต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามโครงการ การรายงานผลและปัญหาอุปสรรคการด าเนินโครงการให้อ าเภอ/เขต ทราบ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด การรายงานผลการด าเนินโครงการให้อ าเภอ/เขต ทราบ หลังเสร็จลิ้นโครงการ 
ตลอดจนการประเมินโครงการและรายงานผลการประเมินให้นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตทราบ (ส านัก
บริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง, 2561: 1 - 7) 
 



บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

[666]  ขวัญชัย  อัตโณ / เจนรบ  พละเดช 

วิเครำะห์บทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1. วิเครำะห์ควำมส ำคัญของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนกับแนวคิดนโยบำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (10) ก าหนดหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทย ว่า “บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ” การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ใน
มาตรา 63 ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตราย
ที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกใน
การส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
 จะเห็นได้ว่า แนวคิดนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการส่งเสริม 
สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งแนวคิดนโยบายดังกล่าวจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องส่งเสริมให้องค์กรที่ท า
หน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชุมชนให้ท าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มหรือคนในชุมชน มีบทบาทในการกระตุ้นจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นจะท า
ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือเกิดแรงจูงใจที่จะคิดค้นกิจกรรมเพ่ือชุมชน ตลอดจนเป็นมี
ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนจนเป็นที่รู้จักของหน่วยงานทุกแห่งเป็นเวลานาน รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างแก่สมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชน จึงรู้สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน ท าให้



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [667] 

สามารถจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการหมู่บ้านจึง
มีความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 

2. วิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของราชการ การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่นายอ าเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และการเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตลอดจนการบริหารกิจกรรมที่ด าเนินในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุก
ภาคส่วน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้านจะมีคณะท างานด้านต่างๆ ท าหน้าที่
ช่วยเหลือ ซึ่งอย่างน้อยให้มีคณะท างานด้านอ านวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของรัฐในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ านาจลงสู่
ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน” ซึ่งกรอบแนวคิดของโครงการ เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ท าโดยประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน” โดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกปัญหาความต้องการที่ตรงกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และจัดท ารายละเอียด
โครงการตามแบบที่ก าหนด รวมทั้งคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ และผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและ
จัดท าบัญชี ตลอดจนการติดตามประเมินโครงการและรายงานผลการประเมินให้นายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขตทราบ หลังเสร็จลิ้นโครงการ  
 จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ตลอดจนการบริหารกิจกรรมที่ด าเนินในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน ซึ่ง
มีคณะท างานด้านอ านวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสขุ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ซึ่งในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินมุ่งเน้นการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการต่างๆ 
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ของรัฐในปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นโครงการที่เสนอโดยประชาชน ท าโดยประชาชน เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินโครงการ เช่น การคัดเลือกคณะผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชี ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
ให้นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตทราบหลังเสร็จลิ้นโครงการ ดังนั้น อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จึงมีความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาคอรัปชั่นหรือการทุจริตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านาน ถึงแม้รัฐบาลได้จัด
ให้ปัญหาการคอรัปชั่นเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติและมีความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหามา
โดยตลอด แต่ปัญหาการคอรัปชั่นก็ยังทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบมากขึ้น 
ในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินมุ่งเน้นการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติเกิดการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (10) ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และในมาตรา 63 ได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้
ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 
- 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการ
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญา
ชองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ซึ่งแนวคิดนโยบายดังกล่าวจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้อง
ส่งเสริมให้องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของชุมชนให้ท าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเปน็



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [669] 

ผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มหรือคนในชุมชน มีบทบาทในการกระตุ้นจูงใจให้เกิด
ความกระตือรือร้นจะท าตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือเกิดแรงจูงใจที่จะคิดค้นกิจกรรมเพ่ือชุมชน 
ตลอดจนเป็นมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในชุมชนจนเป็นที่รู้จักของหน่วยงานทุกแห่งเป็นเวลานาน รวมทั้งมี
พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ที่คนในชุมชนให้
ความเคารพนับถือ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านในชุมชน จึงรู้สภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน ท าให้สามารถจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ 
 คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของราชการ การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่นายอ าเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และการเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตลอดจนการบริหารกิจกรรมที่ด าเนินในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุก
ภาคส่วน ซึ่งมีคณะท างานด้านอ านวยการ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และการบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ านาจลงสูท่้องถิน่
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
กิจกรรมหรือโครงการของรัฐในปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นโครงการที่เสนอโดยประชาชน ท าโดย
ประชาชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทุกหมู่บ้านหรือชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ ทั้งบทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่มหรือคนใน
ชุมชน บทบาทในการกระตุ้นจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นของคนในชุมชน บทบาทในการประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งการมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างคนในชุมชน การที่คนในชุมชน
จะเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักและ
การรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบให้กับคนในชุมชน ซึ่งหากชุมชนเป็นสังคมที่
มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตแล้ว จะท าให้ชุมชนเป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต การละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต พร้อมทั้งสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
ให้กับชุมชน จึงควรพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือท าหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคมและ
การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนในการเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการ
ต่อต้านการทุจริตโดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 พบว่า มีผลการ
ด าเนินงานในด้านที่ส าคัญ 3 ด้านคือ ด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการป้องปรามการทุจริต และด้าน
การประชาสัมพันธ์ 

ด้านการป้องกันการทุจริต มีการด าเนินการอันได้แก่ การให้ค าปรึกษาแก่ภาคประชาสังคม
ผ่านคลินิค ต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และได้จัดอบรมสัมมนาร่วมกับเครือข่าย ตลอดจนให้บริการ
ทางวิชาการ และรับใช้สังคม ตามที่ได้รับการติดต่อประสานงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันการทุจริต และสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ รวมถึงภาคประชาชน เยาวชน และเครือข่าย
ภาคประชาสังคมฯ โดยในปีงบประมาณ 2560 - 2561 มีการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 65 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา และร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์ประสานงานฯ รวม 1,100 คน 

ด้านการป้องปรามการทุจริต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 53 เรื่อง แยกเป็น 1) เรื่องที่สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้ 
(ระงับการเบิกจ่ายงบประมาณและแก้ไขเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ) จ านวน 2 เรื่อง 2) เรื่อง
ที่สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้บางส่วน (มีการแก้ไขก่อนเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน/เรียก
งบประมาณกลับคืนมาได้บางส่วน) จ านวน 18 เรื่อง 3) เรื่องที่ส่งออกเลขคดีเพ่ือให้ท าการตรวจสอบ

                                                           
1 ว่าที่ร้อยโท ดร. อาจารย์พิเศษ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 พันต ารวจโท ดร. อาจารย์พิเศษ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
 

ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือขา่ยภาคประชาสงัคม (ศูนย์น าร่อง)  
ในการต่อต้านการทุจริต 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท. เขต 4) 
Effects of Establishing Civil Society Network Coordination Center (Pilot Center)  

for Anti - Corruption by Office of Public Sector  
Anti - Corruption Commission Region 4 (PACC 4) 
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ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม จ านวน 30 เรื่อง และ 4) เรื่องที่ไม่เข้าองค์ประกอบของการกระท าการทุจริตใน
ภาครัฐ จ านวน 3 เรื่อง 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวเรื่องการลง
พ้ืนที่ร่วมกับเครือข่าย ในเชิงป้องกันการทุจริต และเชิงสร้างสรรค์เพ่ือต่อต้านการทุจริต และจัดท าสื่อ
เพ่ือเผยแพร่ภารกิจที่ได้ ลงพ้ืนที่ร่วมกับเครือข่าย เพ่ือให้สังคมได้รับทราบถึงการด าเนินงาน และพิษ
ภัยของการทุจริตอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการท างานในด้านป้องกันการ
ทุจริต และป้องปรามการทุจริต ท าให้เกิด ผลงานเชิงประจักษ์แก่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกต่อไป 
 
ค ำส ำคัญ: การป้องกันการทุจริต การป้องปรามการทุจริต การประชาสัมพันธ์  
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Abstract 
 Operations of Civil Society Network Coordination Center (Pilot Center) for anti-
corruption established by Office of Public Sector Anti-Corruption Commission Region 4 
(PACC 4) were explicit in three aspects, i.e. anti-corruption, suppression of corruption and 
public relations. 
 In terms of anti-corruption, PACC 4’s operations were comprised of: 1) continuously 
providing civil society with ongoing consultancy through anti-corruption clinic, 2) co-holding 
seminars with networks, and 3 )  providing requested academic and social services for 
constructing anti-corruption knowledge and instilling a conscience to people in all sectors. 
In the 2017 - 2018 fiscal year, sixty-five operations were taken place, and there were 1,100 
participants participating in seminars and the network. 
 In perspectives of suppression of corruption, PACC 4 received 53 petitions from Civil 
Society Network Coordination Center in different provinces. These petitions were: 1) two 
suspended cases dealing with budget disbursement suspension to corrective action, 2) 18 
partly suspended cases concerning prior corrective action of partial budget disbursement 
and partial budget recall, 3) 30 cases with case numbers officially approved for further 
investigation, and 4) three cases constituted as nonrelated to corruption parts in public 
sector. 

With reference to public relations, PACC 4  had cooperated with the press to 
broadcast news regarding co-survey with the network for suspension of corruption and 
social creation for anti-corruption. Media making for publicizing their missions to the society 
as well as visualizing them with corruption’s consequential damage was also included. This 
public relations conformed to an obligation of anti-corruption and suspension of corruption 
effecting on empirical results. These results led to effective potential development, 
corresponding with Strategy 1 (constructing corruption intolerable society) and Strategy 4 
( developing proactive systems for further corruption) of the National Strategy for the 
Prevention and Suppression of Corruption in Phase 3 (2017 - 2021) 
 
Keywords: Anti-Corruption, Suspension of Corruption, Public Relations 
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บทน ำ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 

2560) ได้บัญญัติเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิ และหน้าที่ ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต โดยรัฐธรรมนูญฯ ในหมวด 3 ว่าด้วยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย” ได้กล่าวถึง “สิทธิ” ของประชาชนชาวไทยที่บัญญัติให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ในการ
รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ มีสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย
รวดเร็ว มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ และในส่วนของ “หน้าที่” ของประชาชน ชาว
ไทยนั้น ตามรัฐธรรมนูญฯ ในหมวด 4 ว่าด้วยเรื่อง “หน้าที่ของปวงชนชาวไทย” ได้บัญญัติให้บุคคลมี
หน้าที่จะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และรัฐเองก็มีหน้าที่
ต้องสนับสนุนประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งตามหมวด 5 “หน้าที่ของรัฐ” ที่บัญญัติให้รัฐจะต้อง
ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้แกป่ระชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน และขจัดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบดังกล่าว อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ ที่จะต้อง 1. 
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 2. สร้างกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม และรวมตัวกันเพ่ือต่อต้านการทุจริต 4. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5. สร้างมาตรการในการคุ้มครอง
ให้แก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 6. สร้างมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในภาพรวมของประเทศนั้น รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) เป็นฝ่ายปฏิบัติที่ขับเคลื่อนการท างานให้แก่ฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการทุจริต หรือไต่
สวนการทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมาย และด าเนินมาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกให้แก่ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต หรือไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งต้องด าเนินการตัด
วงจรการทุจริตก่อนที่การทุจริตจะเกิดขึ้น ซึ่งในมิติของมาตรการป้องกันการทุจริต นั้น ส านักงาน 
ป.ป.ท. โดย ปปท. เขต 4 จึงได้ด าเนินการสร้างแนวคิด และสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ภาค



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [677] 

ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับ ป.ป.ท. ในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม 
เพ่ือจะได้ร่วมกันสอดส่อง หรือร่วมกันตรวจสอบการทุจริตในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตดังกล่าว และสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ ปปท. เขต 4 จึงได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการต่อต้านการทุจริตขึ้นภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือให้เป็นกลไกหนึ่งที่จะสนับสนุนให้มีองค์การ
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต และช่วยสนับสนุนภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ในการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและร่วมมือกัน
ในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป (วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 2 
ฉบับที่ 1, 2560: 7) 

จากแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการ
ทุจริต” ภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. ดังกล่าวข้างต้น ปปท. เขต 4 จึงได้ท าการศึกษาถึงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และตั้งประเด็นค าถามว่าภาคประชาสังคมเหล่านั้น จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างเป็น
รูปธรรมร่วมกับ ปปท. เขต 4 ได้อย่างไร และกลุ่มของภาคประชาสังคมเหล่านั้นจะต้องรวมตัวกันใน
ลักษณะที่เป็นองค์กรเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทหน้าที่ ภายใน ปปท. เขต 4 ในการต่อต้านการ
ทุจริตในลักษณะอย่างไร ดังนั้นจึงได้ท าการจัดอบรมให้ความรู้ และสัมมนาเปิดเวทีความคิดเห็นรวมทัง้
ท าการภาษณ์เชิงลึก ประชุมกลุ่มย่อย และท าการระดมสมองจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ทั้ง 12 
จังหวัด ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ ปปท. เขต 4 และเครือข่ายภาคประชาสังคมอ่ืนๆ หรือผู้
สังเกตการณ์ที่มีความสนใจในภารกิจของ ส านักงาน ป.ป.ท. รวมเป็น 100 คน เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของภาคประชาสังคมดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมของ “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต” ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับจังหวัดโดยในที่ประชุมสัมมนา
ได้เสนอกรอบแนวคิดและโครงสร้างของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต ที่อาศัยตัวแบบและแนวคิดจากการศึกษา และถอดบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด แล้วน ามาก าหนดเป็นตัวอย่างกรอบโครงสร้าง โดยผู้เข้ารับการ
สัมมนาทั้งหมดมีความเห็นเป็นแนวเดียวกันว่าเห็นควรให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต ภายในส านักงาน ป.ป.ท.” และให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ ปปท. เขต 4 (วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2, 2560: 
137) 



ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท. เขต 4) 

[678]  เจนรบ  พละเดช / ขวัญชัย  อัตโณ 

แนวคิดดังกล่าวข้างต้น ปปท. เขต 4 จึงได้ท าการน าร่องเพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(เชิงสัญลักษณ์) ขึ้นใน 12 จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของ ปปท. เขต 4 โดยได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ.2556 - 2460 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่ายในประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.2559 - 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนายกระดับกลไกภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีประสิทธิภาพ (กลุ่มงาน
ป้องกันการทุจริต ส านักงาน ปปท. เขต 4 รายงานระยะที่ 1, 2560: 4) จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรจากกรอบแนวคิดเรื่องโครงสร้างศูนย์
ประสานงานเครือข่ายฯ จากเดิมที่มีจ านวนคณะท างานที่มากแต่ไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มาเป็นโครงสร้างที่มีจ านวนเล็กลงแต่สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับจ านวนผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในฐานะภาคประชาสังคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการด าเนินการที่
ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาสังคมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ปปท. เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลการทุจริต ทั้งในขณะด าเนินโครงการต่างๆ หรือหลังจากด าเนิน
โครงการต่างๆไปแล้ว จนท าให้สามารถตัดวงจรการทุจริต หรือสามารถเรียกคืนงบประมาณที่เสีย
หายไปแล้วกลับคืนมาได้จนเห็นผลเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง จึงชี้ให้เห็นว่าการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (เชิงสัญลักษณ์) น าร่องนี้ ถือเป็นกลไกที่เกิดขึ้น
ใหม่ภายใน ส านักงาน ป.ป.ท. ยังไม่เคยด าเนินการจัดตั้งมาก่อนแต่อย่างใด จึงถือเป็น นวัตกรรมใหม่ ที่
สามารถท าให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ หรือหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต เพ่ือ
ร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม
ไม่ทน ต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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เนื้อหำ 
 1. วิเครำะห์จำกกำรถอดบทเรียนจำกกำรประชุมสัมมนำในโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ปปท. เขต 4 (กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท. 
เขต 4 รายงานระยะที่ 1, 2560: 30) 
 จากการประชุมสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือในกระบวนการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาสังคม ในการป้องกันการทุจริตร่วมกับ ปปท. เขต 4 
และเพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการ
ทุจริตอย่างยั่งยืน โดยท าการเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์ 2 ประเด็นหลักคือ 
  ประเด็นที่ 1 กรอบแนวคิดโครงสร้างของ “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับจังหวัด 
  ประเด็นที่ 2 การสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะให้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค
ประชาสังคมระดับจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ สอดส่อง และให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต แก่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับเขตพ้ืนที่  
  ผลจากการประชุมสรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการสัมมนาทั้งหมดมีความเห็นเป็นแนว
เดียวกันว่า ควรให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
ภายในส านักงาน ป.ป.ท.” โดยระดับเขตพ้ืนที่ มีความเห็นว่าควรมีโครงสร้างของศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายที่ประกอบไปด้วย 1) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเขต เป็น
ประธาน 2) กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท. เขตพ้ืนที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 3) มีที่ปรึกษาศูนย์
ประสานงานเครือข่ายประกอบไปด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 
ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจ าภาค ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการ
คดีพิเศษภาค อัยการเขต และตัวแทนกรรมการป้องกันการทุจริต ประจ าจังหวัดที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากกรรมการป้องกันการทุจริตประจ าจังหวัดทุกจังหวัด และเป็นที่ยอมรับจ านวน 1 คน โดยให้มีศูนย์
ประสานงานเครือข่ายใน ปปท. เขตทุกเขต ปรากฏโครงสร้างตามแผนภาพต่อไปนี้ 
  ส่วนในระดับจังหวัดให้มีกรรมการป้องกันการทุจริตประจ าจังหวัดเรียกโดยย่อว่า 
กปจ. ทุกจังหวัด และให้มีโครงสร้างของศูนย์ประสานงานเครือข่าย ประกอบไปด้วย 1) ประธาน กปจ. 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองภายใน กปจ. 2) กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท. เขต เป็นฝ่ายเลขานุการ
โดยก าหนดให้มีอัตราเจ้าหน้าที่จาก ปปท. เขตพ้ืนที่ซึ่งเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้าง อย่างละ 1 คน 
รวม 2 คน ไปอยู่ประจ าศูนย์ประสานงานเครือข่ายจังหวัด และให้มีสถานที่ตั้งถาวร 3) ที่ปรึกษา



ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท. เขต 4) 
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ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามปรามทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการกรมสอบสวนคดีพิเศษภาค อัยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเขต และผู้แทนสถาบันการศึกษา 4) 
คณะกรรมการ กปจ. จังหวัดแต่งตั้งจาก ผู้แทนภาคประชาชน อ าเภอละ 1 คน ผู้แทนภาคธุรกิจ จ านวน 
4 คน สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 6 คน (มาจาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 คน สมาชิกสภา
เทศบาล 2 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน) ผู้แทนอุดมศึกษา จ านวน 2 คน ผู้แทน
ภาคราชการจ านวน 2 คน ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ปรากฏ
โครงสร้างตามแผนภาพต่อไปนี้ 
  ส่วนการสร้างกลไกลการท างานที่มีประสิทธิภาพที่จะให้ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ภาคประชาสังคมระดับจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ตรวจสอบ สอดส่อง และให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต แก่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับเขตพ้ืนที่ ผู้เข้า
รับการสัมมนาทั้งหมดมีความเห็นสรุปได้ว่า 1. กรณีกฎหมายที่รองรับการปฏิบัติงานหรืออ านาจหน้าที่
ควรมีกฎหมายและระเบียบมารองรับการปฏิบัติหน้าที่ของ กปจ. เพ่ือให้สามารถมีอ านาจในการ
ด าเนินการตรวจสอบการทุจริตได้ในเบื้องต้น เช่นอ านาจในการขอข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มี
เหตุสงสัยว่ามีการทุจริตเพ่ือให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าท าการป้องปรามการทุจริต และควรมี
กฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของ กปจ. และระเบียบในการแสดงฐานะ และอ่ืนๆ เช่น การออก
บัตรประจ าตัว มีรางวัลตอบแทนยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2. กรณี
ค่าตอบแทนหรืองบประมาณในการสนับสนุนภารกิจควรก าหนดให้มีงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการท างานและควรมากกว่างบประมาณที่คณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดได้รับในปัจจุบัน 3.
กรณีเงื่อนเวลา หรือระยะเวลาการลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบการทุจริตควรลงตรวจสอบและท าการ
ประชุมใหญ่อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง แต่หากมีกรณีเร่งด่วนสามารถลงตรวจสอบได้ตามความจ าเป็น 
และ 4.เรื่องเสนอแนะอ่ืนๆ เห็นว่าให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันการ
ทุจริตประจ าจังหวัดทุก 6 เดือน 
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 2. วิเครำะห์กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ปปท.เขต 4 (กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท.เขต 4 รายงาน
ระยะที่ 1, 2560: 42) 
 จากการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ (ธันวาคม 2559 - 
มิถุนายน 2561) ปปท.เขต 4 (น าร่อง) ได้ก าหนดกรอบกลไกการขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 4 เป็น 3 ด้านคือ  
  ด้านที่ 1 การป้องกันการทุจริต ขับเคลื่อนงานคลินิกต้านทุจริต มีหน้าที่ในการให้
ค าปรึกษา รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาทั้งในภารกิจ
ของตนเอง และภารกิจที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ การบริการวิชาการรับใช้สังคม การ
ด าเนินการตาม MOU ด้านวิชาการกับหน่วยงานที่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง ด าเนินงาน ด้านการวิจัย
และพัฒนา การผลิตต ารา/สื่อ/เอกสารประกอบการจัดอบรมสัมมนา และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ด้านที่ 2 การป้องปรามการทุจริต ขับเคลื่อนมาตรการด้านการข่าว การวิเคราะห์
ข่าวตามที่ได้รับข่าว/ข้อมูล/เรื่องร้องเรียน จากเครือขา่ยภาคประชาสังคมฯในแต่ละศูนย์ฯ การลงพ้ืนที่
เป้าหมายร่วมกับเครือข่ายฯตามที่ได้รับเรื่องจากเครือข่ายฯ เพ่ือระงับยับยั้งการทุจริต หรือป้องปราม
การทุจริตเชิงรุก การเสนอแนะการด าเนินงานที่ปลอดภัยจากการทุจริตเมื่อลงพ้ืนที่ การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเสนอออกเลขส านวนคดีไปยังกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ด้านที่ 3 การประชาสัมพันธ์ ด าเนินมาตรการเผยแพร่ผลงาน ประสานสื่อมวลชน
ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ในการป้องกัน ป้องปรามการทุจริต การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือเผยแพร่ภารกิจตามที่ ได้ด าเนินงานของ ปปท. เขต 4 การเสนอรางวัล/ชื่นชม/ยกย่อง บุคคล
ตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต และงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ในการด าเนินงานทั้งสามด้านข้างต้น จะมีเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมด าเนินงาน
ภายใต้กรอบ โครงสร้างของศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ ตามที่ได้ร่วมจัดท าขึ้นทั้งในระดับเขต และ
ระดับจังหวัด เพ่ือบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจในการต่อต้านทุจริตให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
 
 
 
 



ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท. เขต 4) 
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แผนภูมิที่  1  กรอบการด าเนนิงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ปปท. เขต 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่  2  กรอบการด าเนนิงานของกลุม่งานป้องกันการทุจรติ ปปท. เขต 4 

 
  จากการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (น าร่อง) ใน
การต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 4 (ธันวาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน) พบว่ามีผลการด าเนินงานของศูนย์
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ปปท. เขต 4 ดังนี้  
  1. ด้านการป้องกันการทุจริต ได้ให้ค าปรึกษาแก่ภาคประชาสังคม ข้าราชการ และ
เครือข่าย ผ่านคลินิคต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง ท าการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับเครือข่ายฯ และด าเนินการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [683] 

อบรมสัมมนารวมทั้งจัดท าหนังสือประกอบการอบรม ด าเนินการบริการวิชาการรับใช้สังคมตามที่ได้รับ
การประสานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต และสร้างจิตส านึกให้แก่
ข้าราชการ ภาคประชาชน เยาวชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 รวมจ านวน 4 ครั้ง ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 14 ครั้ง ปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 47 ครั้ง รวมทั้งสิน จ านวน 65 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์
ประสานงานฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,100 คน (กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท.เขต 4, 2561: ข้อมูล
เครือข่ายฯ)  
  2. ด้านการป้องปรามการทุจริต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 53 เรื่อง แยกเป็น 1) เรื่องที่สามารถระงับยับยั้งการ
ทุจริตได้ (ระงับการเบิกจ่ายและแก้ไขเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ) จ านวน 2 เรื่อง 2) เรื่องที่
สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้บางส่วน (มีการแก้ไขก่อนเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน/เรียง
งบประมาณกลับคืนมาได้บางส่วน) จ านวน 18 เรื่อง 3)เรื่องที่ส่งออกเลขคดีเพ่ือให้ท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม จ านวน 30 เรื่อง และ 4) เรื่องที่ไม่เข้าองค์ประกอบของการกระท าการทุจริตใน
ภาครัฐ จ านวน 3 เรื่อง (กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ปปท. เขต 4, 2561: สถิติการรับเรื่อง) 
  3. การประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเสนอข่าวในการ
ร่วมลงพ้ืนที่  ร่วมกับเครือข่ายฯ ในเชิงป้องกันการทุจริต และเชิงสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต 
และด าเนินการจัดท าสื่อ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจตามที่ได้ลงพ้ืนที่ในการป้องปรามการทุจริตร่วมกับ
เครือข่ายฯ เพ่ือให้สังคมได้รับทราบถึงการด าเนินงาน และพิษภัยของการทุจริต 
 
 3. วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ หลักคือ (ส านักงาน ป.ป.ช. บทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร, 2560: 2) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไมทนต่อกำรทุจริต  
  กลยุทธที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยสามารถแยก ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนสวนรวม 
  กลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต  
  กลยุทธที่ 3 ประยุกตห์ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปเครื่องมือต้านทุจริต  
  กลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 



ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท. เขต 4) 

[684]  เจนรบ  พละเดช / ขวัญชัย  อัตโณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  
  กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ 
เจ้าหน้าทีร่ัฐในทุกระดับ  
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านง 
ในการต่อต้านการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือให้ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีม่ีสัดส่วนเหมาะสมกับ การแกป้ัญหา 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและ ภาค
ประชาชน (รัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น)  
  กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตาม 
เจตจ านงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
  กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตในเชิงนโยบาย (Policy 
Cycle feedback)  
  กลยุทธ์ 3 การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาล ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
  กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [685] 

  กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทาง การยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
  กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC)  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สิน
และหนี้สิน  
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการ
ทุจริต ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริต ให้
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและ มาตรฐานสากล  
  กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต  
  กลยุทธ์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  กลยุทธ์ที่ 8 การเปิดโปรงผู้กระท าความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึง
โทษ ของการกระท าการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด  
  กลยุทธ์ที่ 9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทย  
  กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย  



ผลของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท. เขต 4) 

[686]  เจนรบ  พละเดช / ขวัญชัย  อัตโณ 

  กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
  

4. วิเครำะห์ สิทธิ หน้ำที่ของประชำชนและรัฐ ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ.2560 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต โดยได้บัญญัติถึง  
  “สิทธิ” ของประชาชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด 3 มาตรา 41 ที่ให้บุคคล
และชุมชนย่อมมีสิทธิ ในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ มีสิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือ
การละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ และในส่วนของ  

“หน้าที่” ของประชาชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญฯ ในหมวด 4 มาตรา 50 (1) ได้บัญญัติให้
บุคคลมีหน้าที่จะต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

“หน้าที่ของรัฐ” ตามรัฐธรรมนูญฯ ในหมวด 5 มาตรา 63 ที่บัญญัติให้รัฐจะต้องต้องส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน และขจัดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบดังกล่าว อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนรว่ม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญฯ ที่จะต้อง 1. ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกบัอันตรายที่เกิดจากการทุจริต 2. สร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 3. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และรวมตัวกันเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 4. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการแจ้งเบาะแส 
และให้ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5. สร้างมาตรการในการคุ้มครองให้แก่ประชาชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 6. สร้างมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

เมื่อวิเคราะห์การด าเนินการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (น าร่อง) ใน
การต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 4 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับ 
ปปท. เขต 4 ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ และไม่เคยเกิดขึ้นใน ส านักงาน ป.ป.ท. มาก่อน ที่สามารถท าให้
ภาคประชาสังคมสามารถรวมตัวกันในลักษณะที่เป็นองค์กร เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทหน้าที่
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ในภายใน ปปท. เขต 4 ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการด าเนินการ ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 63 ที่รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต และสร้างกลไกให้ประชาชนรวมตัวกันในการต่อต้านการทุจริต โดยการด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ (น าร่อง) ดังกล่าว เป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต ในกลยุทธที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต และกลยุทธที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ในกลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต กลยุทธที่ 2 สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต กลยุทธที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต และกลยุทธที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม (น าร่อง) ในการต่อต้าน
การทุจริต ปปท. เขต 4 พบว่ามีผลการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยในด้านการป้องกันการทุจริต ได้ให้
ค าปรึกษาแก่ ภาคประชาสังคมผ่านคลินิกต้านทุจริตได้อย่างต่อเนื่อง และได้ท าการจัดอบรมสัมมนา
ร่วมกับเครือข่ายฯ และด าเนินการอบรมสัมมนารวมทั้งจัดท าหนังสือประกอบการอบรม ได้ด าเนินการ
บริการวิชาการรับใช้สังคมตามที่ได้รับการประสานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการ
ทุจริต และสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ ภาคประชาชน เยาวชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายภาค
ประชาสังคมฯ ในปีงบประมาณ 2559 - ปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิน จ านวน 65 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
อบรมสัมมนาและได้ร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์ประสานงานฯ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,100 คน ในด้านการ
ป้องปรามการทุจริต ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 53 เรื่อง แยกเป็น 1) เรื่องที่สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้(ระงับการเบิกจา่ย
และแก้ไขเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ) จ านวน 2 เรื่อง 2) เรื่องที่สามารถระงับยับยั้งการ
ทุจริตได้บางส่วน (มีการแก้ไขก่อนเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วน/เรียงงบประมาณกลับคืนมาได้
บางส่วน) จ านวน 18 เรื่อง 3) เรื่องที่ส่งออกเลขคดีเพ่ือให้ท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม จ านวน 
30 เรื่อง และ 4) เรื่องที่ไม่เข้าองค์ประกอบของการกระท าการทุจริตในภาครัฐ จ านวน 3 เรื่อง ในด้าน
การประชาสัมพันธ์ ได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเสนอข่าวในการร่วมลงพ้ืนที่ร่วมกับ
เครือข่ายฯ ในเชิงป้องกันการทุจริต และเชิงสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต และด าเนินการจัดท า
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[688]  เจนรบ  พละเดช / ขวัญชัย  อัตโณ 

สื่อเพ่ือเผยแพร่ภารกิจตามที่ได้ลงพ้ืนที่ในการป้องปรามการทุจริตร่วมกับเครือข่ายฯ เพ่ือให้สังคม
ได้รับทราบถึงการด าเนินงาน และพิษภัยของการทุจริต ต่อเนื่องมาโดยตลอดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ท างานในด้านป้องกันการทุจริต และป้องปรามการทุจริต ซึ่งในการด าเนินงานทั้งสามด้านถือเป็น
ผลงานในเชิงประจักษ์ที่สามารถด าเนินการป้องกัน และป้องปรามการทุจริตได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
แต่ในส่วนโครงสร้างศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต ยังมีอุปสรรค
และข้อจ ากัดบางประการในการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายฯ ที่เมื่อด าเนินงานแล้วกลับพบว่าโครงสรา้ง
มีขนาดใหญ่เกินไป แต่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็น จิตอาสาที่แท้จริง กลับมีเพียงบางส่วนที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ จึงเห็นควรศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯ ให้มีขนาดเล็กลง 
แต่สามารถท างานได้จริงและให้เป็นแกนน าเครือข่ายในพื้นที่ เพ่ือจะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [691] 

 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 
Human Resource Development in Thailand 4.0 

 

 
 

บุญช่วย  กิตติวิชญกุล1 / Boonchuey  Kittiwichayakul 
พระทานนุวัตร  หัสดร2 / Phrathannuwat  Hussadon 

เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร3 / Saowalak  Kosol Kitti Amporn 
 
 
 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 (The Human Resource Development 
in Thailand 4.0) นั้นต้องมีการปรับตัว “มนุษย์” เพ่ือให้องค์การต่างๆ สามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้
อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตรูปแบบการท างาน ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในสังคมในปัจจุบัน เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย (1) การเตรียมคนไทย 4.0 (2) การยกระดับขับเคลื่อน
แรงงานกลุ่มด้อยโอกาส (Labour 2.0) (3) การส่งเสริมให้มีการบ่มเพาะทักษะของคนไทย 4.0 ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ (4) การขับเคลื่อนยกระดับแรงงานทั้ง
โครงสร้าง (5) การพัฒนาแรงงานในภาคการเกษตร ซึ่งในอนาคตอยู่ภายใต้การส่งเสริม (First S - Curve 
Industries) (6) การพัฒนาแรงงานในภาครัฐ (Government 4.0) เกี่ยวข้องกับภาคข้าราชการ (7) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษา (Education 4.0) และการก าหนดกลยุทธ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 มีดังต่อไปนี้ (1) การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริการตนเอง (Self Service) โดยท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเป็นศูนย์กลางการรับโทรศัพท์ (Call Center) (3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงผลผลิต
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Productivity improvement) (4) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจ้าง
งานภายนอก (Out sourcing)  

                                                           
1 นักศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
e - mail: thusdon.nut@gmail.com 
2 นักศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3 รองศาสตราจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ค าส าคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Thailand 4.0 
 
Abstract 

Developing human resources in Thailand 4.0 needs human adaptation to flourish 
different organizations in new context strongly, stably, and effectively. These adaptation, 
i.e. new creation with lifestyle change, working style alteration, economic system reversal, 
and current social relation adaptation respond to country development which impact is 
also followed. To face these circumstances, implementing human resource development 
plans and formulating modern technological strategy to develop human resources in 
Thailand 4.0 should be done. An effective human resource development plan should be 
comprised of: 1) preparing Thais 4.0, 2) elevating disadvantaged labors known as labors 
2.0, 3) promoting Thais 4.0 with skill incubation related to government, individual and 
provincial sectors, 4) driving all elevations of labor structures, 5) developing agriculture 
labors which would be under First S-Curve Industries in the future, 6) developing labors 
in government sectors, and 7) developing human resources in educational places. 
Formulating modern technological strategy to develop human resources is consisted of: 
1) applying technological self-service through Internet, 2) applying technology as a call 
center, 3) applying technology to adjust productivity management, and 4) applying 
technology to hire out sourcing labors. 
 
Keywords: Human Resource Development, Thailand 4.0 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานขององค์การและยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์การบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลียงไม่ได้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดลประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเกษตรและอุตสาหกรรม ไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระบวนการหรือโครงสร้างองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน 
เพ่ือให้องค์การสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีประสิทธิภาพ ส่วนภาคธุรกิจ
จะต้องมีการแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการตื่นตัวของการน านวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ การออกแบบลักษณะงานและการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยมีหลักคิดเพ่ือการ
เพ่ิมก าลังการผลิตของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคม ด้วยการ
ดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงาน และน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงานและ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูแลใส่ใจ การรักษาบุคลากร การสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรและการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดถึงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

จากการที่ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
แข่งขันภายใต้เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาเต็มรูปแบบ ภายในปี พ.ศ.2579 ซึ่งเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจะต้องสามารถเติบโตเฉลี่ยได้ ปีละ 5 - 6 % (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัจจัยส าคัญเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของคนไทยส่วน
ใหญ่เพ่ือก้าวพ้นไปสู่ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์ใหม่ คือ ทุกคนและทุกองค์กรต้องท างานให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งเป็นพลวัตใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์
ของภาครัฐและผู้ประกอบการในภาคเอกชน โดยจะต้องสนับสนุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการบริหารเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนา
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ประเทศให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืน ตลอดถึงสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 นี้ (โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง 
มัน่คง และยั่งยืน, 2559) 

เพ่ือให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ขอกล่าวถึงการพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดมาดังนี้ คือ (1) Thailand 1.0 เป็นยุคของเกษตรกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่ของไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ แล้วน าผลผลิตไปขายสร้างรายได้
และยังชีพ (2) Thailand 2.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมเบา โดยมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น เสื้อผา้ 
กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเป็นต้น (3) Thailand 3.0 (ยุคปัจจุบัน) เป็นยุค
อุตสาหกรรมหนัก โดยการผลิตและส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเน้นการส่งออกในช่วงแรก และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” คือ การมีรายได้
ระดับปานกลาง จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” กล่าวคือ เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เท่ากับประเทศที่มีรายได้สูง (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการเพ่ิมขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนประเทศ ดังนี้ (1) 
เปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ 
Smart Farming โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (3) เปลี่ยนจาก 
SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง (4) เปลี่ยนจาก
รูปแบบบริการแบบเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง (5) เปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้นเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาตามที่ตั้งไว้ ต้องใช้
แนวทางสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษา
และสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุม
ประชากรมากที่สุด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุดและที่ส าคัญเพ่ือท าให้
นโยบาย Thailand 4.0 ประสบผลส าเร็จได้เร็วและจะท าให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น คือ ให้ประชากรไทย
ที่มีความสามารถ มีความพยายามตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูง และภาคส่วนต่างๆ ต้อง
พยายามช่วยกันผลักดันบุคคลเหล่านี้ให้เป็นก าลังของประเทศ ด้วยการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [695] 

การฝึกอบรม ด้านเงินทุนสนับสนุน ด้านก าลังใจและความเชื่อมั่น เพ่ือความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ
ประเทศไทย (โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน, 2559) 

โดยที่ “ประเทศไทย 4.0” เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ “Value - Based Economy” โดยมีดิจิทัลเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัตสูงมากหรือเปลี่ยนแปลงเร็วมาก คุณลักษณะของทรัพยากร
มนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” จึงมิได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ หากแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการสื่อสาร (communication) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความร่วมมือประสานงาน 
(collaboration) และความสามารถในการปรับตัว (adaptability/ Transformation) อันเป็น “Soft 
Skill” พ้ืนฐานของยุคดิจิทัลอันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน (Sang Woo Kim, 2014) และการปรับตัวจะท า
ให้ “ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่” ของประเทศสามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันจะท าให้การ
ท างาน การค้า และการบริการเป็นไปอย่างลื่นไหล ทรัพยากรมนุษย์ในยุค “ประเทศไทย 4.0” นั้น
นอกจากต้องมีความรู้พื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เข้ากับผู้อื่นได้
ดี มีอัตตาต่ า ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ให้สอดคล้องไปด้วยกันเนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องใช้เวลา ไม่มีทางลัด การวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการปรับเปลี่ยน (Andreas 
Schleicher, 2014) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษานโยบายและล าดับขั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ยุค 1.0 - 4.0 
2. เพ่ือศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 
วิธีด าเนินการศึกษา  

การเขียนบทความในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed-method) โดยอาศัย 1. การ
วิเคราะห์จากเอกสาร (documentary research) และผู้เขียนได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลและทบทวน
วรรณกรรมจากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ ต ารา บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ยุคไทยแลนด์ 1.0 - 4.0  



การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 

[696] บุญช่วย  กิตติวิชญกุล / พระทานนุวัตร  หัสดร / เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร 

เป้าหมายหลักการพัฒนาของ Thailand 4.0 
เป้าหมายหลักของการขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนเชิง

โครงสร้าง จากการ “ปักชา” สู่การมี “รากแก้ว” ของตนเอง ดังนั้น ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต รัฐบาลมีนโยบายส าคัญในการปรับเปลี่ยนจาก “ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่” สู่ “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่
เหมาะสม” ได้ก าหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่ต้องการพัฒนาขึ้นในประเทศมี ดังนี้ (1) 
กลุ่มเกษตรและอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech) คือ ให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของผลิตผลทางการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เมล็ดพันธุ์ วัคซีน สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน เป็น
ต้น (2) กลุ่มสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Health & Wellness - Biomedical) คือ การ
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2025 เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สมุนไพรและเครื่องส าอาง เป็นต้น (3) กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีเมคาทรอ
นิกส์ (Smart Devices & Robotics - Mechatronics) คือ การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้น าของ
อาเซียนด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์บริการ และหุ่นยนต์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
เป็นต้น (4) กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital & IOT - 
Embedded Technology) ใช้เทคโนโลยี Internet of Things เพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้าน
การเกษตร สุขภาพ และการท่องเที่ยว ในทวีปเอเชียอย่างยั่งยืน (5) กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ 
Service Design ในการสร้างมูลค่า (Creative & Culture - High Value Services) พัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์การด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Hub) 
 
การพัฒนา Thailand 4.0  

การพัฒนาประเทศไทยภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะประสบความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินและการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการบันทึกความ
ร่วมมือกิจกรรมหรืองานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” ผ่านกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ (1) 
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลั สเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) การพัฒนาการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [697] 

เกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดไมล์ 
การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ (4) การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชา
รัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ (5) การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ให้แต่ละกลุ่มวางระบบและก าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค “ประเทศไทย 4.0” นั้น
นอกจากต้องมีความรู้พื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เข้ากับผู้อื่นได้ดี 
มีอัตตาต่ า ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเป็น “ประเทศไทย 4.0” หรือประเทศไทยในยุค
ดิจิทลัจึงต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกันด้วย และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ต้องใช้เวลา ไม่มีทางลัด การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและ
การด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อ
ความส าเร็จ  
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand 4.0 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะสั้น 
 (1) การเตรียมคนไทย 4.0 (People Transform & Pilot Group) คือ ความเกี่ยวข้องกับการ
คัดสรรกลุ่มคนซึ่งจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มน าร่อง เช่น ผู้บริหารระดับกลาง - สูง และกลุ่ม
ผู้น าในแต่ละภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน แรงงาน โดยเฉพาะครู - อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่จะ
เป็นผู้น าร่องในลักษณะที่เป็น “Trainer For The Trainee” เป็นการสร้างคนที่จะไปสร้างมนุษย์ 4.0 
โดยระยะเร่งด่วนจ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบหลักสูตรอบรมซึ่งควรเป็นหลักสูตรระยะสั่ นให้
เหมาะสม กับแต่ละภาคส่วนและสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละคลัสเตอร์ของภาคอุตสาหกรรม โดย
การพัฒนากลุ่ม คนน าร่องกลุ่มแรกซึ่งจะเป็นผู้วางรากฐานด้านการพัฒนาเพ่ือก้าวผ่านเตรียมทรัพยากร
มนุษย์แห่งอนาคต 
 (2) การยกระดับขับเคลื่อนแรงงานกลุ่มด้อยโอกาส (Labour 2.0) คือ ความเกี่ยวข้องกับการ
สร้างโอกาสของกลุ่มที่ด้อยโอกาสต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มคนด้อยทางการศึกษา หรือกลุ่มแรงงานที่ถูกทิ้งไว้
ด้านหลัง แรงงานชราภาพ หรือแรงงานที่ใช้ไม่ได้เต็มศักยภาพซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับแรงงาน
ในกลุ่มเหล่านั้นและยังสร้างเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 (3) การส่งเสริมให้มีการบ่มเพาะทักษะของคนไทย 4.0 ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม
จังหวัดทั่วประเทศ ในการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหม่ ทักษะและการเตรียมพร้อมสู่
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เศรษฐกิจใหม่ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่เกี่ยวข้องทั้งพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ ทักษะใหม่ ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ คือ (1) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 ให้อยู่ใน
กรอบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยน าเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง ซึ่งในปัจจุบันทั้งภาคนโย
บายรัฐ ผู้บริหารในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้น า
องค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานโดยตรง มีความเข้าใจไทยแลนด์ 4.0 ไม่สอดคล้องกัน และก่อนจะปฏิรูป
ขับเคลื่อนตามนโยบายจ าเป็นต้องมีการปรับแนวคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์ให้อยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกัน
มากที่สุด (2) ภาคเอกชนจะต้องมีการเตรียมพร้อมบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาคส่วนใดมี
ความสามารถเดินหน้าได้ ก็ให้น าร่องเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือศูนย์การเรียนรู้ ในการด าเนินการจะต้องท า
ยุทธศาสตร์ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มจังหวัด (3) การพัฒนารายคลัสเตอร์นั้น
ให้แยกเป็นประเภทอุตสาหกรรมคลัสเตอร์บริการซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรม เครือข่ายเอสเอ็มอี
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ประเภทต่างๆ ซึ่งจะต้องน ามาบ่มเพาะให้สามารถขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยี 
 
 การแยกวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การแยกวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาแรงงานกลุ่มที่มีศักยภาพ 
ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 4.0 ทั้ง First และ New S - Curve Industries ซึ่งข้อเท็จจริงกลุ่มน า
ผู้ประกอบการมีความพร้อมอยู่แล้ว ภาครัฐอาจเข้าไปเก็บข้อมูลหรือสนับสนุนด้านมาตรการด้านการ
คลังเพ่ิมเติมขึ้น (2) การพัฒนาแรงงานในกลุ่มใช้แรงงานให้เข้มข้น (Labour Incentive Industries) มี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 65 - 70% ส่วนใหญ่ธุรกิจของคนไทยอยู่ในกลุ่มน า โดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็น
กลุ่มเฉพาะเอสเอ็มอี เพราะอุตสาหกรรม อัญมณี อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมการเกษตร
แปรรูป และอุตสาหกรรมซึ่ งเป็นซับคอนแทรคกับกลุ่มยานยนต์ รวมทั้งกลุ่มคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแต่ละโรงงานมีคนงานหลายพันคน (3) กลุ่มอุตสาหกรรมตกขอบ (Periphery 
Industries) คือ กลุ่มที่อยู่ในระดับ 2.0 เป็นเอสเอ็มอีด้วย แนวโน้มของอุตสาหกรรมและกายภาพของ
ธุรกิจขาดศักยภาพ ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาด้วยตนเองได้ จ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาเป็นกลุ่มพิเศษ (4) 
กลุ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและราชการและภาคการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการบ่มเพาะ
คู่ขนานไปกับภาคเอกชน เพราะมีส่วนส าคัญที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในระยะเร่งด่วน (5) กลุ่มผู้น า
องค์กรแรงงาน ซึ่งจะต้องท าให้เห็นโอกาสภัยคุกคาม และปัญหาภายใต้โอกาสใหม่แห่งการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งองค์กรเก่ียวกับภาคแรงงานมีความส าคัญและจะต้องน าเข้ามา
เพ่ือให้มีบทบาทในการพัฒนาของประเทศ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [699] 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ระยะกลางและยาว 
(1) การขับเคลื่อนยกระดับแรงงานทั้งโครงสร้างแรงงานของประเทศไม่ได้มีอยู่ เพียง

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีแรงงานเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 16.98 แต่แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการเปน็
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 41.23 เช่น แรงงานในระบบค่าปลีกค่าส่ง แรงงานภาคการก่อสร้างและอสังหาริม
ทรัพย์ แรงงานด้านโลจิสติกส์ แรงงานภาคการเงิน แรงงานภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น  

(2) การพัฒนาแรงงานในภาคการเกษตร ซึ่งในอนาคตอยู่ภายใต้การส่งเสริม “ First S - Curve 
Industries” โดยการยกระดับเกษตรกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ ซึ่งมี
นวัตกรรมและการแปรรูปสินค้าเกษตรเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูป จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาไปสู่
แรงงานเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสัดส่วนแรงงานภาคเกษตรมีสูงถึงร้อยละ 32.40 ซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีแรงงานมากที่สุดและเป็นกลุ่มตกขอบการพัฒนา และเป็นกลุ่มที่มีการจ้างงานสูงมากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม จากนโยบายเกษตรกรรมแปลงใหญ่ซึ่งใช้เครื่องจักรและการที่จะมีแรงงานใหม่ซึ่งจะ
เข้ามาสู่ตลาดแรงงานร้อยละ 62 เป็นผู้จบระดับอุดมศึกษาซึ่งจะท าให้แรงงานเกษตรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  

(3) การพัฒนาแรงงานในภาครัฐ (Government 4.0) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคข้าราชการ ลูกจ้าง
ในหน่วยงานของรัฐประมาณร้อยละ 1.525 ล้านคน เกี่ยวข้องกับพันธกิจภาคส่วนต่างๆ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง รวมทั้งบุคลากรในรัฐวิสาหกิจต่างๆ อีกประมาณ 6.0 แสนคน ซึ่ง
จะต้องน าเข้ามาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปัจจุบันแรงงานในส่วนนี้มีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 9.37 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องเริ่มต้นที่พัฒนาแรงงานในภาครัฐ เพราะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
ทัง้ด้านส่งเสริม ก ากับ ดูแล ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  

(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษา (Education 4.0) คือ การขับเคลื่อนไทย
แลนด์ 4.0 หัวใจแห่งความส าเร็จอยู่ที่การสร้างบุคลากรตั้งแต่ในระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 
1.252 ล้านคน แต่ละปีป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละประมาณ 5.5 แสนคน โดยคิดเป็นร้อยละ 
61.5 ซึ่งเป็นระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 22.5 ซึ่งเป็นระดับปวช. และ ปวส. และเป็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมกันแล้วประมาณร้อยละ 16  

นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การผลิตต ารา 
และสื่อการสอนซึ่งมีเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถท างานกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ
และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา (Brain Power) และนวัตกรรม อีกประการส าคัญจะต้อง
ผลิตบุคลากรครูและอาจารย์ซึ่งมีคุณภาพ อีกทั้งให้มีการทบทวนแนวทางในการประเมินผลทั้งตัวครู
และอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาให้สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล, 
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2559) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาภาคการเกษตร การพัฒนาแรงงาน พัฒนา
ด้านสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนดังกล่าวมาแล้ว ต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการน า IT มาช่วยในการจัดการความรู้ 
ประสานงานร่วมกัน จัดเก็บข้อมูลต่างๆ และนวัตกรรมด้านความคิดของการจัดการความรู้ ตลอด
เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นสะดวกข้ึนรวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่ต้องการเพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงานเพ่ือก้าวเข้าสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล  
 
สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในยุค Thailand 4.0  

สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 คือ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยี 
(Human Resource Management: HRM within Technology) เพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือให้การด าเนินการทางกลยุทธ์ของการจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรส่งประสิทธิผลสงูสดุ 
ดังนั้นเทคโนโลยีจึงได้รับการบูรณาการเพ่ือน าเข้ามาช่วยในงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะถูกน าไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความคล่องตัว
ยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงานยุค Thailand 4.0 โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มีให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังต่อไปนี้ 

(1) Application Service Providers (ASP) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การสมัครงาน ซึง่เป็นการให้บริการกับนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน โดยการควบคุมผ่านออนไลน์ 

(2) Web Portals หรือเว็บท่า คือ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้พนักงานใช้ในการจัดการผลประโยชน์ต่างๆ 

(3) Streaming PC Video คือ เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมทางไกล โดยเฉพาะองค์กร
ขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา หรือมีหลายหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งแตกต่างกันในด้านระยะทาง 

(4) Wireless or Mobile Tools คือ เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและแบบ
เคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานในการเข้าถึงกิจกรรม
ต่างๆ  

(5) Personal Digital Assistants คือ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เพ่ือช่วยเหลือนักบริหารงาน
บุคคลในยุค Thailand 4.0 เพ่ือความสะดวกในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 
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(6) Monitoring Software คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้เพ่ือติดตามการท างานบนอินเตอร์เน็ต การ
รับ และส่งอีเมล์ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  

(7) Integrated Human Resource Information Systems (HRIS) คือ เป็นระบบงานที่ใช้
ส าหรับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งหมด เช่น ทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น  

(8) Digital Signature คือ เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้เพ่ือ
การตรวจสอบลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้นายจ้างได้รับลายเซ็นจากผู้สมัครหรือพนักงานได้
อย่างรวดเร็ว 
 
กลยุทธ์การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 
 กลยุทธ์การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 มี
การน ามาประยุกตใ์ช้อยู่ 4 แนวทาง มีดังต่อไปนี้  

(1) Self Service คือ เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการตนเอง ส่วนใหญ่ Self Service 
จะเป็นการท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต น ามาใช้เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้
ทันสมัยอยู่เสมอ  

(2) Call Center คือ เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นศูนย์กลางการรับโทรศัพท์ โดยอาจ
น าผู้เชี่ยวชาญมาตอบค าถามให้กับพนักงานที่มีข้อสงสัยที่อยู่ห่างไกลกันได้ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
ได้เป็นอย่างดี  

(3) Productivity improvement คือ เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงผลผลิต เพ่ือ
ช่วยปรับปรุงงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการน าระบบที่ทันสมัยอย่าง HRIS 
(Human Resource Information System)  

(4) Out sourcing คือ เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจ้างงานภายนอก สามารถท าให้เข้าถึง
ตัวผู้สมัครงานได้โดยตรง ท าให้องค์การประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว  

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค
ปัจจุบัน จะต้องมีสมรรถนะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และยังต้องมีสมรรถนะหลักอยู่อีก 3 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย  

(1) ต้องมี Knowledge หรือ ความรู้ อันได้แก่ (1.1) ความรู้ด้าน Technical Knowledge 
หรือความรู้ทางเทคนิค และ (1.2) ความรู้ด้าน Customer Focus Knowledge หรือความรู้ด้านการ
บริการลูกค้า  
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(2) ต้องมี Skill หรือ ทักษะ อันได้แก่ (2.1) ทักษะด้าน Communication หรือทักษะการ
สื่อสาร และ (2.2) ทักษะด้าน Teamwork หรือทักษะการท างานเป็นทีม  

(3) ต้องมี Attributes หรือคุณสมบัติ อันได้แก่ (3.1) คุณสมบัติทาง Innovation หรือ
คุณสมบัติทางนวัตกรรม (3.2) คุณสมบัติทาง Leadership หรือคุณสมบัติทางภาวะผู้น า (3.3) 
คุณสมบัติทาง Flexibility หรือคุณสมบัติทางความยืดหยุ่น (3.4) คุณสมบัติทาง Motivation หรือ
คุณสมบัติทางการจูงใจ (3.5) คุณสมบัติทาง Building Relationship หรือคุณสมบัติทางการสร้าง
ความสัมพันธ์ ดังนั้น ทุกองค์กรในยุค Thailand 4.0 สามารถน าสมรรถนะที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานใน
ก ากับดูและภาระงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มขีดความสามารถ และที่ส าคัญที่สุด คือ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กร ในยุค Thailand 4.0 (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2551). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  โมเดลประเทศไทย 4.0 
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ทิศทางประเทศไทยหลังน ากลยุทธ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยแลนด์ 4.0 
แนวโน้มส าคัญๆ ที่น ากลยุทธ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะเกิดขึ้น

ในยุค 4.0 มีดังนี้ คือ 
1. สังคมผู้สูงอายุ อีกประมาณ 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม

ตัว ปรากฏการณ์ที่อัตราการเกิดต่ า ผกผันกับอัตราผู้สูงวัยที่มีอายุยืนมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในขณะที่พนักงานรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่องค์กรน้อยลง 
บุคลากร Gen BB (Baby Boomers) ก็ได้เวลาเกษียณอายุ ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู้ 
เทคนิค ประสบการณ์ และชั่วโมงบินที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหล่านั้นตามไปด้วย องค์กรจึงต้องแสวงหา
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้จากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ รวมถึงไปทบทวนช่วงเวลา
การเกษียณอายุใหม่ให้เกินกว่า 60 ปี อีกด้วย 

2. พลังรุ่นใหม่ คน Gen Y กลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กรยุคปัจจุบัน ก็คือกลุ่ม Gen Y ที่มีอายุ
ระหว่าง 20 - 37 ปี โจทย์ที่ท้าทายขององค์กรไม่ใช่ประเด็นที่ว่าจะท าอย่างไรกับคน Gen Y ที่เข้ามาใน
องค์กร แต่ประเด็นที่ควรมุ่งเน้นก็คือ ท าอย่างไรองค์กรจึงจะผูกใจคน Gen Y ให้ท างานกับองค์กรได้
อย่างยั่งยืน และท าอย่างไรให้คน Gen Y ที่เติบโตในยุคดิจิทัล ท างานร่วมกับกับคนที่อาวุโสกว่าอย่าง 
Gen X และ Baby Boomers ได้อย่างลงตัว 

3. เศรษฐกิจ 4.0 รูปแบบเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจในยุค 4.0 จะเปลี่ยนแปลงไปจาก
รูปแบบอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตปริมาณมากและแรงงานราคาถูก ไปสู่ธุรกิจที่ต้องผสมผสานความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดผู้บริโภค ดังนั้น บุคลากรที่จะเติบโต
ในองค์กรได้อย่างโดดเด่น จะต้องเป็นนักคิดนักปฏิบัติที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ท างานได้อยู่เสมอ 

4. กระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่หยุดนิ่ง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและคาดเดาไม่ได้มากขึ้น เหตุการณ์หนึ่งๆ อาจส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ และเชื่อมโยงถึง
กันเสมอไม่ว่าจะอยู่บนที่ใดของโลก องค์กรจึงต้องรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัว
ตลอดเวลา 

5. งานออนไลน์ที่ท างาน ข้อมูลต่างๆ จะเชื่อมโยงกันในโลกอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลและคลัง
ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว องค์กรต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล ก้าวสู่การ
เป็น Digital Workplace อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนบริหารจัดการการท างานผ่านระบบออนไลน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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6. ย่อโลกในฝ่ามือ Smart Life Smart Phone ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชีวิตในโลกทุกวันนี้ 
Lifestyle ของเราผูกติดกับสมาร์ตโฟนอย่างแยกไม่ออก กิจกรรมต่างๆ การท าธุรกิจ - ธุรกรรม หรือ
การท างานหลากหลายรูปแบบ สามารถด าเนินการผ่านสมาร์ตโฟนได้มากข้ึนเรื่อยๆ องค์กรจึงต้อง
เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการท างานตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับเวลาส่วนตัว วิถีชีวิตของคนท างานในอนาคต งานและชีวิตจะ
ไม่มีขอบเขตและเส้นแบ่งที่ชัดเจนอีกต่อไป แนวคิด Work - Life Balance จะปรับเปลี่ยนสู่ “Weisure 
Time” (Work + Leisure) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ท างานที่ไหน เมื่อไหร่ และเวลาใดก็
ได้ ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจไม่ต้องเดินทางจากบ้านไปที่ท างานทุกวัน เพราะที่ไหนๆ ก็สามารถเป็นที่
ท างานของเราได้ ตราบเท่าที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ connect ถึงเจ้านาย ทีมงาน และลูกค้าได้
ตลอด 

8. ร่วมแรง แบ่งปัน สร้างสรรค์ไอเดีย สังคม Social Network ท าให้การแสดงความคิดเห็น 
การแลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปันไอเดีย สามารถท าได้ง่าย ท าได้ทุกเวลา และท าได้อย่างอิสระมาก
ขึ้น องค์กรสามารถน าแนวทางของโลก Social มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตลอดจนการด าเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

9. การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ยุคของ ‘e’ decade ได้มาถึงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น e - Learning, e 
- Book, e - Commerce ฯลฯ ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ ‘s’ decade หรือยุคของ Social Network, Social 
Media รวมไปถึง Social Learning คนท างานยุคใหม่ต้องสามารถเข้าถึงสื่อเรียนรู้ออนไลน์ และสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา 

10. องค์กรเติบโต สังคมยั่งยืน Trend ของการท าธุรกจิในโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการไม่อาจใส่
ใจแค่ตัวเลขผลก าไรเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตอีกต่อไป แต่ยังต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
พร้อมทั้งต้องปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวไปสู่พนักงานภายในองค์กร ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อผู้คน 
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมรอบข้าง ผนวกเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการท างานให้เป็นไปในทิศทาง
ของความยั่งยืน 

หัวใจส าคัญที่จะท าให้องค์กรปรับตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ก็คือวิสัยทัศน์
ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  
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บทสรุป 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 นั้นต้องมีการปรับตัว “มนุษย์” คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังต่อไปนี้ (1) การเตรียมคนไทยเกี่ยวกับการคัดสรรกลุ่มคนซึ่งจะเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มน าร่อง (2) การยกระดับขับเคลื่อนแรงงานกลุ่มด้อยโอกาสเกี่ยวกับการสร้าง
โอกาสของกลุ่มที่ด้อยโอกาสต่างๆ ตั้งแต่กลุ่มคนด้อยทางการศึกษา หรือกลุ่มแรงงานที่ถูกทิ้งไว้
ด้านหลัง แรงงานชราภาพ หรือแรงงานที่ใช้ไม่ได้เต็มศักยภาพ (3) ส่งเสริมให้มีการบ่มเพาะทักษะของ
คนไทยทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ ที่เกี่ยวข้องให้มีพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ และทักษะ
ใหม่ (4) ขับเคลื่อนยกระดับแรงงานทั้งโครงสร้างแรงงานในประเทศ (5) พัฒนาแรงงานในภาค
การเกษตรโดยการยกระดับเกษตรกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ (6) พัฒนา
แรงงานในภาครัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ (7) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในสถาบันการศึกษาโดยการสร้างบุคลากรตั้งแต่ในระบบการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง การผลิตต ารา และสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริงสร้างสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก่อให้เกิดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ 
น าระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือการสมัครงานโดยการควบคุมผ่านออนไลน์ เปิดเว็บไซต์
รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้พนักงานใช้ในการจัดการ
ผลประโยชน์ต่างๆ ผลิตซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมทางไกล โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลาย
สาขา หรือมีหลายหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งแตกต่างกันในด้านระยะทาง สร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อ
เครือข่ายแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ สร้าง
แอพพลิเคชั่นเพ่ือช่วยเหลือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้างโปรแกรมใช้เพ่ือติดตามการท างานบน
อินเตอร์เน็ต การรับ และส่ง อีเมล์ รวมถึงการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ สร้างระบบงานส าหรับการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งหมด เช่น ทะเบียนประวัติ เป็น
ต้น และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการตรวจสอบลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมายและรวดเร็ว และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นก่อให้คนไทยสามารถเติบโตในบริบทใหม่ เช่น การพัฒนาทักษะแรงงาน
จากไม่มีฝีมือสู่ความเป็นสากล มีรายได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรูปแบบการท างานที่ดีขึ้น ระบบเศรษฐกิจมี
การขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในสังคมในปัจจุบันมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 ในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การรวมถึงสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ถือได้ว่ามีการแข่งขันกันมาก
ขึ้นในยุคโลกไร้พรมแดนและทุนนิยม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางของการบริหารองค์การสู่ความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน
องค์การที่มีบุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่องค์การก าหนด ดังนั้นการบริหารทัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ
สรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และรักษาไว้ของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งคนเก่งคนดีหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าไว้กับองค์การ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การควรมีกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้เปรียบต่อการแข่งขัน เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีทักษะสอดคล้องกับงาน ลอกเลียนแบบได้ยาก เป็นทรัพยากรมนุษย์มีความเชี่ยวชาญในงาน
และหาได้ยาก เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและความส าเร็จขององค์การที่ยั่งยืนต่อไป 
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Abstract 
 Environmental alteration in internal and external organizations together with 
increasing economic competitive conditions in current boundless world and capitalism 
are important factors indicating directions to successful organizational management. 
Normally, effective organizational driving depends on personnel who are a core source to 
complete organizations’ goals, so human resource management should be promoted. 
Human resource management is an important process for organizations to recruit, select, 
screen, develop and keep valuable personnel to work with their organizations. In order 
to strengthen organizations, it is necessary for each organization to involve strategic human 
resource management processes, strategic formulation, strategic implementation, and 
strategic appraisal into their organizational management. These develop their human 
resources to: 1) become more advantageous than other competitors, 2) have a particular 
skill consistent with a particular job, 3) have a particular skill that no one else can imitate, 
4) become a job expert, and 5) become unparalleled. As a result, these build a 
competitive advantage and stable corporate success. 
 
Keywords: Strategic Human Resource Management, Strategic Formulation,  

Strategic Implementation, Strategic Appraisal 
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บทน า 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ (Strategy Human Resource management: 
SHRM) ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเป็นแนวทางในการน าไปสู่
ผลลัพธ์และความยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ (Kramar, 2014) โดยเฉพาะอย่าง
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสร้าง
ศักยภาพในการบริหารองค์การ สร้างความร่วมมือของบุคคลากรในองค์การ และความส าเร็จของ
องค์การ (Eva - Maria Oppel, Vera Winter & Jonas Schreyögg, 2016) ปัจจุบันในการบริหารหรือ
จัดการธุรกิจสมัยใหม่นั้น การบริหารงานเชิงรุกในรูปแบบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นับวันจะมี
ความส าคัญมากขึ้นทุกขณะ ทั้งนี้ก็เพราะการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการในการก าหนดทิศทาง
และแนวทางของการปฏิบัติภารกิจขององค์กรในอนาคต การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะเป็นการวาง
แผนการท างานที่มีลักษณะแตกต่างไปจากการวางแผนโดยทั่วๆ ไป เพราะค าว่า “กลยุทธ์” จะเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะหมายถึง การวิเคราะห์สภาพของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และคู่แข่งขันที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งที่เป็นโอกาสและภยันตราย 
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจะหมายถึง การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร สถานภาพทาง
การเงิน เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (G. Martin & P.J. Gollan, 2012) 
เพ่ือที่จะหาจุดอ่อนและจุดแข็งในด้านต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ไปแล้วธุรกิจก็จะได้ข้อมูลมาเพื่อประกอบการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะ 
ปานกลาง ระยะยาว ต่อไป การวางแผนกลยุทธ์จะต้องเป็นการวางแผนอย่างมีระบบ ซึ่งจะหมายรวมถึง
การก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ของทั้งกิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจได้ (Eva Vekeman, Geert Devos & Martin Valcke, 2016) การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมหนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์กรที่จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
องค์กรเชิงกลยุทธ์ องค์กรสมัยใหม่ที่ประสบความส าเร็จจะให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ อย่างจริงจัง องค์กรเหล่านี้จะพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากระบบเดิมที่เรียกว่า 
“การบริหารงานบุคคล” ที่มีแนวคิดว่าคนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของการผลิตสินค้าและบริการเท่านั้น ซึ่ง
รูปแบบของการบริหารงานบุคคลในลักษณะนี้จะมีกระบวนการง่ายๆ เช่น จ้างบุคลากรเข้ามาท างาน 
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แล้วจ่ายค่าจ้างให้ตามที่องค์กรก าหนด ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยกฎระเบียบขององค์กร
ที่เข้มงวด บุคลากรคนใดปฏิบัติงานได้ก็ให้ปฏิบัติงานต่อไป แต่ถ้าบุคลากรคนใดที่มีผลการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นที่พอใจก็ให้ออกจากงานไป เป็นต้น มาสู่ระบบการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่
เรียกว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” ที่มีแนวคิดในการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
มองไปข้างหน้า หรือคิดล่วงหน้า ในการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ออกมาทั้งนี้เพ่ือ
ดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่องค์กรต้องการให้มุ่งมั่นกับการปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้อกับความต้องการขององค์การ มีความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์การ (Judy W. Scully, Sandra C. Buttigieg, Alexis 
Fullard, Duncan Shaw & Mike Gregson, 2013) นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ยังจะต้องก าหนดกลยุทธ์ของตนเองให้ สอดคล้องและสนับสนุนกับกลยุทธ์ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรด้วย 
(Guy Vernon & Chris Brewster, 2013) ทั้งนี้ก็เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการผลักดันให้ผล
การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่องค์ก าหนดไว้ 
 
ความหมาย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategy Human Resource management: 
SHRM) เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยรวมกลยุทธ์ต่างๆ ในการขับเคลื่อน
องค์การ เพ่ือน าไปสู่การสร้างศักยภาพขององค์การ ผลลัพธ์และความส าเร็จขององค์การ (Kramar, 
2014) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mohan Thite ที่กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
คือกุญแจส าคัญในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการตัดสินใจ (Thite, 
2012) เช่นเดียวกับแนวคิดของ Tomoki Sekiguchi ที่ให้ความหมายของค าว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงเหตุและผลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มี
อยู่ขององค์การ (Resource Base View) ในบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์บนศักยภาพของ
องค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
ผลลัพธ์ขององค์การ (Sekiguchi, 2013) และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ยังเป็นตัวเชือ่มโยง
ความรู้ภายในบุคคล (Tactic Knowledge) ออกสู่ภายนอก (Explicit Knowledge) เพ่ือเชื่อมโยงกับการ
จัดการองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์การและเป็นการบูรณาการการบริหารทรัพยากร
มนุษย์สู่กลยุทธ์ขององค์การ (Judy W. Scully, Sandra C. Buttigieg, Alexis Fullard, Duncan Shaw & 
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Mike Gregson, 2013) นอกจากนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ คือ วิธีการที่ท าให้บุคลากร
ในองค์การอยู่ดีมีสุข (Well - Being) และองค์การมีศักยภาพที่ดี (Arulmani G., 2015) 
 ดังนั้นจากความหมายข้างบนเหล่านั้น ผู้เขียนสามารถสรุปความหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการ กระบวนการ หรือการตัดสินใจ
เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่าชัดเจนโดย
การบูรณาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่กลยุทธ์ขององค์การและค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์การและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับ
องค์การเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรและสังคม 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ได้ถูกพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1990 ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม โดย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่เด่นชัดในการสร้างผลลัพธ์ คุณค่า และ
ความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์การ (Kramar, 2014) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งกระบวนการและระบบให้กับองคก์าร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์การ (Judy W. Scully, Sandra C. Buttigieg, Alexis 
Fullard, Duncan Shaw & Mike Gregson, 2013) และในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ควร
สร้างความร่วมมือบุคลากรภายในองค์การเพ่ือน าไปสู่การสร้างศักยภาพขององค์การต่อไป (Ceylan, 
C., 2013) นอกจากนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ยังขึ้นกับผู้น าขององค์การหรือผู้บริหาร
ขององค์การในการยอมรับกลยุทธ์ขององค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Katherine A. Frear , 
Yang Cao & Wei Zhao, 2012) การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ควรเน้นไปที่กระบวนการ และระบบ
ของสังคม และควรให้ความใกล้ชิดกับกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Akingbola, K. 2013) นอกจากนั้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ยังเป็นการบูรณาการกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปเพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ (Guy Vernon & Chris Brewster, 2013) ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอ
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ลักษณะ คือ 1) วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กรว่าเกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากร-มนุษย์อย่างไร และองค์กรต้องการก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อย่างไรในการที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ในการด าเนินธุรกิจขององค์กรประสบความส าเร็จ 2 ) 
วิเคราะห์ถึงศักยภาพของหน่วยงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงไร ใน
การที่จะก าหนดและบริหารกลยุทธ์ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3) 
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร แนวทางในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทรัพยากรมนุษย์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรเป็น
กระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป้าหมายหลักก็คือการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 
ขององค์กรประกอบของทรัพยากรมนุษย์เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน (Yi - Ying Chang, 2015) ซึ่งควรจะมี
แนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้การวิเคราะห์คุณภาพของฝ่ายบริหารว่ามีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ มี
คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีความเป็นวิชาชีพในลักษณะใด วิเคราะห์ถึงคุณภาพ ความรู้  
ประสบการณ์ของพนักงานโดยรวม วิเคราะห์ถึงขวัญ และก าลังใจของพนักงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของพนักงาน วิเคราะห์ระบบสื่อสารภายในองค์กรว่ามีช่องว่าง และมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหน 
(Richard Croucher, Marian Rizov & Ram Goolaup, 2014) วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของ
บุคลากรว่ามีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์อย่างไร วิเคราะห์ถึงกระบวนการในการ
พัฒนา และฝึกอบรมพนักงาน วิเคราะห์ถึงความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร วิเคราะห์ถึงกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร (Tamer K. Darwish, 
Satwinder Singh & A. Fattaah Mohamed, 2013) เช่น การวางแผนก าลังคน การจ้างงาน การบริหาร
ค่าตอบแทน การแรงงานสัมพันธ์ ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น  
 
การก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ เป็น
กระบวนการวางแผนออย่างมีขั้นตอน และเน้นระบบและสามารถปฏิบัติได้โดยยึดกรอบของวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร และจุดอ่อน จุดแข็ง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์มาเป็นองค์ประกอบในการก าหนดกลยุทธ์ ภายหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมแล้วก็จะต้องมีการก าหนดทิศทางของ กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติงานในอนาคตใน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [713] 

หลายๆ ทางเลือก เพ่ือที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ขั้นตอนนี้จะเน้นการศึกษาและประเมินว่า
แผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้นั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือเป็นการประเมินว่ากลยุทธ์อะไรจะเหมาะสมที่สุด ก าหนดกลยุทธ์ (Defining strategic) 
ทรัพยากรมนุษย์บางครั้งอาจจะไม่ได้ก าหนดความหมาย ของกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์อาจเป็นภาพลวงตาที่เป็นอันตรายในการประกอบอาชีพได้ บทบาทของพันธมิตรหรือคู่ค้า
ทางธุรกจินั้นควรถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นย าที่จะน าเสนอผลงานเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ การวางรูปแบบใน
การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ จะพบว่าทรัพยากรมนุษย์ชุมชน พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ และอ่ืนๆ จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคน (Reilly, P., 2012) ขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการในการตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเอาไปปฏิบัติ ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่เลือกจะต้องค านึงถึงจุดอ่อน จุดแข็งของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรด้วย การก าหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ควรค านึงถึงผลกระทบต่อองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่อยู่
ภายในและภายนอกองค์การ และสร้างประโยชน์แก่ภาพรวมขององค์การ  (Tamer K. Darwish, 
Satwinder Singh & A. Fattaah Mohamed, 2013) เช่น การค านึงถึง อัตราการลาออก การสรรหา
คัดเลือก การพัฒนาและการสร้างเส้นทางอาชีพ (Career path) ที่ชัดเจนเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจรวมทั้งเป็นการลดอัตราการลาออกด้วย เป็นต้น นอกจากนั้นการก าหนดควรค านึงถึง
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์องค์การโดยทั้งกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ
ควรมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการน าสู่การปฏิบัติ (Eva Vekeman, 
Geert Devos & Martin Valcke, 2016) นั่นคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์มีผลโดยตรงต่อ
ศักยภาพและผลลัพธ์ขององค์การ (Gundars Egons Kaupins, James Edward Wanek & Malcolm 
Paulin Coco, 2014) ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรมีความชัดเจน 
สามารถวัดได้ และเป็นจริงได้ มีผู้รับผิดชอบจึงต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทั้งองค์การ 
(Ceylan, C., 2013) เพ่ือน าไปสู่การประเมินผล และการน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์การต่อไป 
 
การน ากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิบัติ 

G. Martin and P.J. Gollan (2012) ชี้ให้เห็นว่า การน าแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ นั้นมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลายอย่าง ที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ควรค านึงถึง ได้แก่ภาวะผู้น า ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในการน าแนวทางการบริหารทรัพยากร



การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

[714]  ยุวเรศ  หลุดพา / ธีรพจน์  ภูรโิสภณ 

มนุษย์เชิงกลยุทธ์ในด้านการสรรหา การคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรมและ
พัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ล้วนมีความส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ
ต่อไป (Eva - Maria Oppel, Vera Winter & Jonas Schreyögg, 2016) โดยมีกระบวนการต่างๆในการน า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในแต่ละกระบวนการ 
 
กลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก (Strategic recruiting and selection)  

กลยุทธ์การคัดเลือกและการสรรหาเป็นกลยุทธ์ที่ควรค านึงถึง ค่านิยม บรรทัดฐานของบุคคล
และองค์การที่ควรมีความสอดคล้องกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การรวมทั้ง
บรรยากาศขององค์การ ท าให้เกิดทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อองค์การต่อไป และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ด้านการสรรหาและการคัดเลือก ยังสร้างความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานอย่าง
เข้มแข็งแก่บุคลากร (Eva - Maria Oppel, Vera Winter & Jonas Schreyögg, 2016) ในขณะเดียวกัน
องค์การจะมีการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวมากขึ้นซึ่งองค์การลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็นองค์การเสมือน
จริงและบางครั้ง องค์การก็ต้องปลดพนักงานออกบางส่วนออก และรักษาพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงไว้ องค์การจะเน้นให้พนักงานต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น และต้องหันมาสร้างความ
จงรักภักดี ความผูกพันต่อองค์การโดยการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานที่
เป็นพนักงานหลัก (Core Staff) (นิสดารก ์เวชยานนท์, 2551) นั่นคือ การสรรหาและการคัดเลือกควรมี
กลยุทธ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งนั้นควรเน้นและประเมินถึงค่านิยมของบุคคลว่ามีความ
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การหรือไม่และลักษณะการจ้างควรเป็นแบบใดเพ่ือสอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์การและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์การต่อไป 
 
กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนา (Strategic training and development)  

กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นการสร้างโอกาสและแรงจูงใจให้กับบุคลากรซึ่งเปรียบ
เหมือนรางวัลที่บุคลากรในองค์การได้รับและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญในสายงานและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นการสร้างความรับผิดชอบ ความคิด
สร้างสรรค์ และการประดิษฐ์สิ่งใหม่จนเป็นนวัตกรรมต่างๆ ต่อไป (Judy W. Scully, Sandra C. 
Buttigieg, Alexis Fullard, Duncan Shaw & Mike Gregson, 2013) นอกจากนั้น การบริหารทรัพยากร
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มนุษย์เชิงกลยุทธ์ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลและองค์การ 
รวมทั้งสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นในองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน (Eva - Maria 
Oppel, Vera Winter & Jonas Schreyögg, 2016) การฝึกอบรมและการพัฒนาโดยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ยังเป็นการ สร้างก าลังใจและการสนับสนุนระดับบุคคลเพ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน Gundars Egons Kaupins, James Edward Wanek & Malcolm Paulin Coco (2014) 
และ สร้างความเชื่อมโยงความรู้จากภายในสู้ภายนอกโดยการจัดการองค์ความรู้ ผ่านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Judy W. Scully, Sandra C. Buttigieg, Alexis Fullard, Duncan Shaw & 
Mike Gregson, 2013) ดังนั้นการ กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาควรจัดสรรแนวทางที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาสายงานและการสร้างโอกาสแก่บุคลากรในองค์การอย่างแท้จริงเพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อ
องค์การต่อไป 
 
กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Strategic performance appraisal)  

กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะเน้นการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยการโอนย้าย
มากกว่าการปรับล าดับขั้นดังนั้นการท างานจึงมีล าดับขั้นหรือสายบังคับบัญชาไม่มากและมีการท างาน
ในแนวราบตามหน้าที่มากกว่า ดังนั้นการได้ปฏิบัติงานในหลากหลายหน้าที่จึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่า
การเลื่อนล าดับขั้นเพราะถือว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง ดังนั้นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงควรเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าความคิดเห็นจากการประเมินของหัวหน้างาน (Eva - 
Maria Oppel, Vera Winter & Jonas Schreyögg, 2016) นอกจากนั้นการน าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติควรค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างความยุติธรรมให้กับบุคลากรในองค์การ (Scott, E., 2016) ดังนั้นกลยุทธ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงควรเน้นการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นๆ  
 
กลยุทธ์เบี้ยขยัน (Strategic incentives) 

กลยุทธ์เบี้ยขยันควรจัดการตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของแต่ละกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
เพราะบางกลุ่มจะให้ความส าคัญกับการยืดหยุ่นในเวลาท างานส าหรับกลุ่มที่มีรายได้สูงอยู่แล้ว แต่
ในทางกลับกันถ้ากลุ่มที่มีรายได้น้อยก็ควรจัดสรรค่าตอบแทนให้ส าหรับเบี้ยขยันเป็นต้น (Eva - Maria 
Oppel, Vera Winter & Jonas Schreyögg, 2016) เนื่องจากการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันควร
ค านึงถึงในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างคน สร้างความรู้ ทั้งภายนอกและภายในบุคคล ความซับซ้อนทาง
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สังคม การลอกเลียนแบบได้ยาก (Boxall, P. & Purcell, J., 2016) และการน าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติควรค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการน าสู่การปฏิบัติกลยุทธ์ด้าน
เบี้ยขยันสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีคุณค่าแก่บุคลากร (Scott, E., 2016) ดังนั้น 
กลยุทธ์เบี้ยขยัน จึงควรจัดสรรเบี้ยขยันตามความเหมาะสมของบุคคลในแต่ระกลุ่มเพ่ือสอดคล้องต่อ
ความต้องการและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การและรักษาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันขององค์การต่อไป 
 นอกจากนั้น Maccoby (2015) แสดงให้เห็นว่า การน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติถือเป็นสิ่งส าคัญซึ่งองค์การต้องเข้าใจสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนผู้น าและ
ผู้ตามควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งเป็นเรื่องยากเนื่องจากภาวะผู้น าเกี่ยวข้องกับค่านิยมและ
พฤติกรรมของบุคคลอย่างไรก็ตามผู้น าควรมีทักษะและวิสัยทัศน์ในการน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1) มองไกล (Foresight) ผู้น าควรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
สร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงได้ 2) มีวิสัยทัศน์ (Visioning) ผู้น าควรมีความสามารถในการวางแผน 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และสร้างคุณค่าแก่ บุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ 3) มีหุ้นส่วน (Partnering) ผู้น าควรมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภาพในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมและกลุ่มรวมถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์ (Maccoby, 2015) และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Mohan Thite ที่ชี้ให้เห็นว่าความส าเร็จในการน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติควรค านึงถึง กลยุทธ์ ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของผู้น า โครงสร้างองค์การ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการน าสู่การปฏิบัติ (Thite, 2012) นอกจากนั้นการน าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติควรค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการน าสู่การปฏิบัติ 
(Scott, E., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Thite M. ที่เน้นถึงการน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติควรค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม (Thite M., 2013) ในกระบวนการในการน า
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่การปฏิบัติมักจะเกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดแล้ว
น าไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ต่อไป 
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การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ของ
การน ากลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สู่การปฏิบัติ โดยอาศัยวิวัฒนาการ กระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่น าไปสู่การสร้างกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุง พัฒนา องค์การ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 
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ทั้งด้านการเงิน สังคม โดยการประเมินจาก บรรยากาศที่ดีในการท างาน ความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การ
ในการในการปฏิบัติงาน และความสมดุลในการท างาน อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง 
กลยุทธ์ยังคงมีข้อจ ากัดในด้านการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่พวกเขายังคงมี
มุมมองในเชิงผลประโยชน์ทางด้านการเงินเป็นหลักซึ่งยากต่อการน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัตินอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดด้านอ่ืนๆ เช่น ภาวะผู้น า ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ต่างๆ 
นโยบายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง 
กลยุทธ์ (Kramar, 2014) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Graeme Martin และ Paul J. Gollan. (2012) 
ที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ควรค านึงถึง บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ภาวะ
ผู้น า วัฒนธรรมองค์การ ความรับผิดชอบ จริยธรรมในการปฏิบัติ ผลจากนโยบายสาธารณะและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับรัฐบาล และ ความพึงพอใจของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) เพ่ือน าไปสู่การประเมินและน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสร้าง
ผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์การโดยผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ต่อไป 
 
ข้อดีและข้อจ ากัดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 ข้อดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นเหมือนผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้การ
ด าเนินการขององค์การและผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ (Yi - Ying Chang, 2015) และสร้างข้อได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับองค์การได้ (Boxall, P. & Purcell, J., 2016) 
 ข้อจ ากัด ถึงอย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ยังมีข้อจ ากัดในการใช้ใน
บางพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องมีความอิสระต่อกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง (Richard Croucher, Marian 
Rizov & Ram Goolaup, 2014) ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากในการน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง 
กลยุทธ์มาประยุกต์ใช้เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์การและกลยุทธ์ของทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนต่างๆ ของบริษัท (HR strategy in 
multidivisional firms) แต่ละส่วนขององค์การจะมีส่วนในการเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์การ ทั้งการตลาด 
การเงิน ด้านบุคคล และอ่ืนๆ (Boxall, P. & Purcell, J., 2016) นั่นคือเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนในการ
ใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ลูกจ้างกับนายจ้างควรมีการสื่อสารกันมากขึ้นเพ่ือน าไปสู่การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ต่อไป 
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จากที่กล่าวข้างต้นผู้เขียนสามารถเขียนรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  การบรหิารทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยุทธ ์

 
 ถ้าพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันการบริหารงาน HR ในปี 2017 ส่วนใหญ่คงไม่ต่าง
ออกไปมากนัก เพียงแต่แง่มุมของบางปัญหาอาจเปลี่ยนไปและท้าทายมากขึ้น ทั้งนี้ประเด็นหลักที่ต้อง
ให้ความส าคัญเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงาน HR ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปีหน้าประกอบด้วยประเด็นที่เป็นพัฒนาการต่อเนื่อง คือ การยกระดับมาตรฐานและการก าหนดคุณวุฒิ
วิชาชีพในงาน HR และการน าระบบประกันสุขภาพมาใช้ในการบริหารสวัสดิการรักษาพยาบาล ส่วน
ประเด็นท้าทายที่จะเป็นทิศทางใหม่ในอนาคตอันใกล้ คือ การสรรหาบุคลากรที่เน้นประสบการณ์
มากกว่าวุฒิการศึกษาการบริหารพนักงานมืออาชีพไร้สังกัด (Freelancer) การทดลองบริหารองค์กร
แบบไร้ล าดับชั้น (Holacracy Organization) และการใช้ระบบ Automation ท างานแทนมนุษย์ (ณัฐวฒุิ 
พงศ์สิริ, 2559)  
 
กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 Lloyds Banking Group ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานงานราว 3,000 ต าแหน่ง และปิดสาขา
ธนาคารไป 200 สาขา เนื่องจากปรับไปสู่ระบบ Digital Banking เต็มรูปแบบ ร้านอาหารแม็คแห่งหนึ่ง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ:์ SHRM 

ปัจจัยแวดล้อม 

 

การก าหนดกลยุทธ์ 
ในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ์

การน าสู่การปฏิบตั ิ

 

การประเมินผล 

 

ผลลัพธ์ 

 

น าผลทีไ่ดสู้่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
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ในออสเตรเลียเริ่มใช้หุ่นยนต์ท าหน้าที่รับออร์เดอร์และเป็นแคชเชียร์แทนพนักงาน โรงแรมหลายแห่ง
น าระบบ Automation มาใช้เช็กอินในล็อบบี้ บนโซฟาตัวเดียวกันกับที่แขกนั่ง ท าให้สามารถลด
จ านวนพนักงานต้อนรับลงได้ บริษัท BMW ในอังกฤษทดลองใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence หรือ AI) ท าหน้าที่แทนมนุษย์ในการตอบค าถามของลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ
รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ระบบนี้สามารถท างานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และตอบโต้กับลูกค้าได้ในเวลา
เดียวกันเป็นพันๆ คน จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ระบบ Automation หรือ AI เข้ามาท างาน
แทนมนุษย์นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องด้วยปัจจัยค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น หาคนท างานยาก ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยให้ทั้งคุณภาพและปริมาณของผลงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเพ่ิมความแม่นย า ตลอดจนความยืดหยุ่น
ในการเพ่ิมหรือลดก าลังการผลิตได้ง่าย Boston Consulting Group ได้คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2025 
หุ่นยนต์ระบบ Automation หรือ AI จะเข้ามาแทนที่ 1 ใน 4 ของงานที่มนุษย์ท าในปัจจุบัน อย่างไรก็
ตามในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังคงมีความต้องการในการสร้างความส าคัญ และมีความเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นระหว่างกระบวนการกับมนุษย์ให้มีความเหมาะสมในสถานที่ที่จะเอาชนะ
อุปสรรคเพ่ือให้พวกเขาและองค์การสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (Reilly, P, 
2012) 
 
สรุป 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการในการบริหารที่ต้องค านึงถึงปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยมีขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การน าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนล้วน
ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ และน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพขององค์การโดยผ่านกลยุทธ์ขององค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับองค์การ 
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บทคัดย่อ 

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การน ามาใช้
พัฒนาระดับผลงานของพนักงาน โดยมุ่งหวังให้ระดับผลงานโดยรวมขององค์การสูงขึ้นไปด้วย โดยใน
ทุกขั้นตอนของระบบจะครอบคลุมแนวคิด วิธีการและตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์การ โดยเป้าหมายการบริหารผลงานของพนักงานทุกคนต้องสนับสนุนเป้าหมายหลัก
ขององค์การให้บรรลุผลส าเร็จและระหว่างด าเนินกิจกรรมบริหารผลงานจะท าให้องค์การค้นพบ
ข้อบกพร่องในการท างานของพนักงานและสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมจนท าให้ผลงานของพนักงานสูงขึ้น โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์บรรลุผลส าเร็จ คือ การเชื่อมโยงเป้าหมายระดับองค์การ หน่วยงาน
และบุคคลเข้าด้วยกันแล้วท าการพัฒนาผลงานพนักงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการ
สื่อสาร 2 ทางและกระบวนการการมีส่วนรว่ม มีการติดตามประเมินผลงานและมีการให้ข้อมูลย้อนกลบั
ต่อพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบการบริหารผลงานเข้ากับระบบบริหารงานอ่ืนๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ  ส าหรับ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารผลงาน 2) เพ่ือศึกษา
กระบวนการการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ และ 3) เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดการบริหารผลงานเชิงกล
ยุทธ์สมัยใหม ่
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Abstract 
Strategic performance management is the human resource management tool used 

by organizations for improving employees’ performance.It aims to improve the overall 
performance of the organizations. Each stage of the activities will cover the concepts, 
methods and key performance indicators that have a consistency in relationships with the 
organizational strategy. The contributions of all employees and the performance 
management must support the organizational strategy of the organization in order to 
achieve the main objective and success.  
 The organization will find out the shortcomings of employees during the 
implementation of the activities. They can bring those flaws to improve their working ability 
with the formats or the appropriate methods which increases employees’ productivity.  
 The key factors that affect the strategic performance management system for 
success is to link the organizational goals, units and individuals together as well as the 
continuous development of employees’ works through the two-way communication and 
the participation process. Monitoring, evaluation, and giving continuous feedback for 
employees are implemented and included into the links between performance 
management and other management systems. It aims to move the organization in the same 
direction to achieve the main goals of the organization. There are three objectives for this 
study as follows: 1) to study the performance management concepts, 2) to explore the 
strategic performance management concepts, and 3) to propose a conceptual framework 
for a modern strategic performance management. 
 
Keywords: Strategic, Management, Performance 
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บทนํา 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดธุรกิจการค้าในยุคปัจจุบันที่

ส าคัญคือ การมีบุคลากรในองค์การที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพราะการมีบุคลากรที่มีคุณภาพจะเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้องค์การแข็งแกร่ง ทั้งนี้เพราะการมีบุคลากรที่มีคุณภาพจะท าให้องค์การ
เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ง
เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าจนบรรลุเป้าหมาย
องค์การได้ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพในยุคดิจิตอลเช่นในปัจจุบัน ต้องเป็นบุคคลที่ติดตามข่าวสาร
ข้อมูลที่ทนัสมัยอย่างสม่ าเสมอ ใช้เทคโนโลยีเป็น มีทักษะในการสื่อสาร มีพ้ืนฐานการตัดสินใจที่ดีผ่าน
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี และมีความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรที่องค์การมีอยู่แลว้
ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีความกระตือรือร้นและต้องการโอกาส
เพ่ือความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน ดังนั้น องค์การจึงต้องสร้างระบบและกลไกบริหารทรัพยากรมนษุย์
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานน าสมรรถนะและศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวออกมาท างานอย่างเต็มที่จนเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ (Swanson, 2001, p.299 - 312.) โดย
ระบบการบริหารผลงานถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาผลงานของพนักงานแต่ละคนให้
สูงขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถขับเคลื่อนการท างานด้วยตนเอง (Self - Driven) และ
เพ่ือให้องค์การสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันองค์การได้น าแนวคิดการบริหาร
เชิงกลยุทธ์มาบูรณาการใช้ร่วมกับระบบการบริหารผลงาน โดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
องค์การกับเป้าหมายพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการวิเคราะห์และวางแผนงาน ก าหนด
กระบวนการที่ดีและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เน้นการมีส่วนร่วมและ
รับรู้ถึงเป้าหมายองค์การของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันท างานให้บรรลุจุดหมาย ซ่ึงถือเป็นความผูกพัน
โดยรวม (Total Commitment) เพ่ือท างานสนองตอบความคาดหวังขององค์กร (Organization 
Expectation) รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับองค์การว่าผลปฏิบัติงานโดยรวมที่ดีขึ้นของแต่ละคน จะ
สามารถช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมทุกด้านขอองค์การ ให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าจนบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายหลักขององค์การที่ก าหนดไว้ จากความส าคัญของการบริหารผลงานดังกล่าว
ข้างต้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอกลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ ซึ่งเน้นการท างาน
เชิงรุกและมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการบริหารงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอบทความ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารผลงาน  
2) เพ่ือศึกษากระบวนการการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์  
3) เพ่ือน าเสนอกรอบแนวคิดการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่  

 
แนวคิดการบริหารผลงาน 

แนวคิดการบริหารผลงานเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมด้านหนึ่งของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ได้ด าเนินการขึ้นหลังจากการรับบุคลากรเข้ามาท างานและองค์การได้ท าการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ท างานด้านใดด้านหนึ่ง แต่ในระหว่างช่วงการท างานเพ่ือให้ทราบว่าบุคคลนั้นได้มี
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด จึงต้องมีการเปรียบเทียบผลงานที่ท าได้จริงกับเกณฑ์
การประเมินผลงานที่องค์การจัดท าไว้ โดยในการบริหารผลงานในอดีตจะเรียกว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และได้มีวิวัฒนาการในการประเมินผลปฏิบัติงานมาโดยล าดับ
เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทองค์การเพ่ือเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบัน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการบริหารผลงาน โดยอาจแบ่งเป็น 3 ยุคดังนี้ 

1. ยุคดั้งเดิม (Traditional)  
ในอดีตก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการปกครองบ้านเมืองส่วนใหญ่ในสมัยนั้นยังเป็นระบบเจ้า

ขุนมูลนายและระบบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นการปกครองโดยกษัตริย์และมีขุนนางที่กษัตริย์แต่งตั้ง
ขึน้มาช่วยในการบริหารปกครองรัฐ มีล าดับชั้นยศศักดินาตามที่แต่งตั้งให้และจะมีการมอบพ้ืนที่ท ากิน 
ทรัพย์สินและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้อยู่ในปกครองของขุนนาง ดังนั้น ในการท างานผู้อยู่ใต้ปกครอง
จึงเป็นการท างานในลักษณะทาสหรือข้ารับใช้ ไม่มีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนแต่จะให้ที่พักอาศัยและ
อาหาร เสื่อผ้า เครื่องนุ่งห่มรวมทั้งการดูแลครอบครัวเท่านั้น ไม่มีการประเมินผลงาน แต่จะมีการ
เปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายที่มอบหมายให้ท ากับผลงานที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นว่าส าเร็จตามเป้าหมาย
หรือไม่ หากงานส าเร็จก็จะได้รับการปูนบ าเหน็จรางวัลแล้วแต่ความพอใจของผู้ให้รางวัล ต่อมาในปี 
ค.ศ.1920 ช่วงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ท าให้เกิดรูปแบบการจ้างงานที่มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เกิดสถานะนายจ้างและลูกจ้าง มีการว่าจ้างคนเข้ามาท างานและจ่ายค่าจ้างเป็นการตอบแทนให้ 
โดยในการจ่ายค่าจ้างนั้นได้มีรูปแบบประเมินผลงานคนงานโดยใช้วิธีนับผลงานที่ท าได้เพ่ือค านวณจ่าย
ค่าจ้าง ต่อมาปี ค.ศ.1963 Walter Dill Scott ได้เสนอวิธีประเมินผลเป็นรายบุคคล (Man to Man 
Rating) โดยใช้ระบบให้ค่าคะแนน (Performance Rating) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบประเมินที่
ชัดเจน โดยมีการประเมินพฤติกรรมและความส าเร็จงานซึ่งคนงานท าได้ในช่วงเวลาหนึ่งเทียบกับความ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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คาดหวังของนายจ้าง ต่อมาในปี ค.ศ.1978 Peter Drucker ได้เสนอแนวคิดซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อ
เป้าหมายและผลลัพธ์ (Key Result Areas) จุดมุ่งเน้น (Focus) จุดวิกฤติ (Critical Point) ในการท างาน 
และปี ค.ศ.1980 Edwards & Ewen (1996) ได้น าการประเมินผลงานแบบ 360 องศามาใช้ ซึ่งเป็นการ
ประเมินครบวงจรโดยผู้รู้เห็นการปฏิบัติงานบุคคลเป้าหมาย  

2. ยุคบริหารผลงาน 
ประมาณปี ค.ศ.2000 ยุคนี้มีอิทธิพลจากแนวคิด Balanced Scorecard ซึ่งเป็นของ Robert 

Kaplan และ David Norton (นภดล ร่มโพธิ์, 2553 และ Kaplan and Norton, 1996a, 1996b) โดย
เครื่องมือนี้น ามาใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลองค์กรเป็นหลัก ต่อมาได้น าไปใช้วัดผลงานพนักงานโดยมี
การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ มุ่งเน้นพัฒนา
ประสิทธิภาพงานและปรับเป้าหมายของแต่ละคนให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ 
(Aguinis, 2009, p2) และมุ่งประเมินผลงานปัจจุบันเพ่ือให้ได้ผลงานในอนาคต 

3. ยุคปัจจุบัน  
ยุคบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งต้องน าแนวคิดเชิงกลยุทธ์มาใช้ร่วมด้วย เพ่ือให้องค์การพร้อม

รับมือกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยมีการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายซึ่งยึดโยงกับยุทธศาสตร์องค์การ และน าผลงานพนักงานมาร่วมสนับสนุนเป้าหมาย
หลักองค์การ โดยก าหนดปัจจัยและตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้วัดผลด าเนินการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายองค์การ (Waal, A.A.de.,2001) โดยมีการก าหนดเป้าหมายใน 2 ระดับทั้งในระดับ
บุคคลและระดับองค์การ โดยในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จ องค์การต้องสนับสนุนให้เป้าหมาย
ทั้ง 2 ระดับเกิดความสมดุลระหว่างกัน เพ่ือให้การบริหารผลงานนั้น ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งต่อทั้ง
สองระดับ (Williams, 2002) 

จากวิวัฒนาการแนวคิดบริหารผลงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการได้มีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารผลงาน ทั้งนี้เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาระบบการบริหารผลงานให้เป็นเครื่องมือการจัดการและเทคนิคด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งหวังว่าเมื่อน าระบบมาใช้ในองค์การแล้ว จะช่วยให้สมาชิกในองค์การเกดิ
แรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการท างานให้มากขึ้น โดยผู้เขียนได้สรุปการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
บริหารผลงาน ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารผลงาน 
 

ประเด็น กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม ่
1. มุมมอง  
(Perspective) 

เป็นเครื่องมือเพื่อทราบถึงระดับ
ผลงานในอดีต เพื่อน าไปใช้ในการขึ้น
หรือปรับค่าจา้ง 

เป็นเครื่องมือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้

2. จุดเน้น (Focus) มุ่งเน้นกิจกรรมและผลงานให้ได้
ปริมาณ คุณภาพตามทีต่้องการ 

มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ ให้
สอดคล้องกับเปา้หมายองค์การ 

3. ตัวช้ีวัดผลงานและ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
(Key Performance 
Indicators) 

ตัวช้ีวัดผลงานและตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ยังไม่มีการก าหนดชัดเจน 

ตัวช้ีวัดผ่านการค้นหาและก าหนด
เกณฑ์ที่ชัดเจน ให้สอดคล้อง
ระบบอ่ืนภายใต้เป้าหมาย
องค์การ 

4. ความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ของผลปฏิบัติงาน 
(Performance Alignment) 

เน้นเพื่อทราบถึงระดับผลงานส่วน
บุคคล ไม่มีการเชื่อมโยงผลงานกับ
ระบบอ่ืนๆ  

ผลงานน าไปเชื่อมโยงใช้งานกับ
ระบบอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
องค์การ 

5. บทบาทหัวหน้างาน 
(Role of Supervisor) 

อยู่ในฐานะผู้ประเมิน กรณลีูกน้อง
ท างานไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่ต้องรับผิดชอบ 

ร่วมรับผิดชอบในผลงานเพราะอยู่
ในฐานะผู้ร่วมก าหนดเปา้หมาย
รวมทั้งเป็นโค้ชให้ลูกน้อง  

 
ประโยชน์และคุณค่าของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

1. มิติด้านองค์การ  
เป็นเครื่องมือซึ่งช่วยให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและสิ่งที่องค์การต้องการและช่วยเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ อีกทั้งท าให้มีข้อมูลผลงานและพฤติกรรม 
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน การฝึกอบรมพัฒนา การจัดคนเข้าท างานได้อย่าง
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ รวมทั้งการสร้างผู้น า รักษาคนเก่งคนดีไว้กับองค์การ 
โดยผ่านการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือตอบสนองเป้าหมายองค์การ 

2. มิติด้านพนักงาน  
ระบบการบริหารผลงานจะช่วยท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้นเพราะเมื่อตนเอง

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการท างานให้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการท างาน และมองเห็นโอกาสก้าวหน้า
ในเส้นทางสายอาชีพ มีโอกาสได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดีขึ้น เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาผลงานจนท าให้มุ่งมั่น
พัฒนาตนเองให้มีผลงานดีที่สุดและ เกิดความท้าทายเพ่ือสร้างผลงาน อีกทั้งเกิดความรู้สึกที่ดีและเกิด
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ความผูกพันต่อองค์การ อีกทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างพนักงานและหัวหน้างานหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 

3. มิติด้านระบบงาน  
ท าให้เกิดการออกแบบและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการท างานที่ดี ท าให้ทุกคนท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดบรรยากาศท างานและความร่วมมือที่ดีผ่านการสื่อสารที่ดี
ระหว่างพนักงาน หัวหน้างานและองค์การจนเกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในองค์การ และส่งผลให้ระบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบงานอ่ืนๆ ประสบความส าเร็จไปพร้อมกันและเข้มแข็งขึ้นใน
หลายมิติ เช่น ระบบค่าตอบแทนและผลประโยชน์แบบจูงใจ เป็นต้น โดยทุกระบบเชื่อมโยงกับระดับ
ผลงาน 

โดยสรุป จากแนวคิดการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ข้างต้น มีค าส าคัญ (Key word) ที่ปรากฏ
อยู่ คือ 1. กระบวนการต่อเนื่อง 2. บริหารเป็นระบบ 3. บูรณาการโดยรวม 4. มุ่งเน้นผลลัพธ์ 5. มุ่งมั่น
ทั่วองค์การ (ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล, 2551) และมีหลักการส าคัญ คือ การท าให้กลยุทธ์องค์การลง
สู่การปฎิบัติด้วยกระบวนการบริหารผลงาน โดยกระจายความรับผิดชอบและมีแผนงาน วิธีการวัด
ประเมินผลตั้งแต่ระดับองค์การ ทีมงาน และบุคคล เชื่อมโยงสอดประสานกัน (Armstrong, 2009) 
 
แนวคิดการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

จากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของแนวคิดการบริหารผลงาน ท าให้ระบบการบริหาร
ผลงานในปัจจุบัน มุ่งเน้นน าแนวคิดเชิงกลยุทธ์มาร่วมบูรณาการใช้เพ่ือแสวงหาทางเลือกท่ีดีที่สุด 
ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมีอุปสรรคและไม่แน่นอน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีการคิดภาพการ
ท างานแบบองค์รวม (Holistic Thinking) โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มีการคิดในเชิงบริบท (Context Thinking) เพ่ือให้ครอบคลุม
และทั่วถึงในทุกประเด็นแล้วน าข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์
ทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้เพ่ือให้องค์การสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ รวมทั้ง
ต้องมีการคิดล่วงหน้า (Forward Thinking) ว่าปัจจุบันองค์การมีสภาพการณ์และสถานะภาพเป็น
อย่างไรและถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การในสภาพที่เป็นอยู่เช่นในปัจจุบันให้
เหมาะสมกับภาพอนาคต จะต้องท าอย่างไร ที่ส าคัญองค์การต้องให้ความส าคัญกับการท างานที่
สามารถประเมินผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ท าให้ทุกคนยอมรับ อีกทั้งองค์การต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ในองค์การ ให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดและนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความชัดเจนเพ่ือให้มี
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ประสิทธิภาพ โดยเน้นในการรวมเป้าหมายส่วนบุคคลผสมผสานเข้ากับวัตถุประสงค์องค์การ 
(Nankervis, A,R & Compton, R,L.1996) 
 
ความหมายของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 

มีนักวิชาการที่ให้ความหมายไว้ ดังนี้ Armstrong (2000: 16 - 18) คือ การบริหารผลงานที่
เชื่อมโยงกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์องค์การเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีระบบ
ให้รางวัลตามความสามารถและผลงาน มุ่งสร้างความผูกพันองค์การ เพราะผลลัพธ์การบริหารผลงาน
คือ เกิดผลิตภาพ ก าไรและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

Waal (2007) ให้ความหมายว่าคือ กระบวนการที่น าองค์การไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ
ด้วยการก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์องค์การโดยสามารถวัดผลจากปัจจัยและตัวชี้วัด
ส าคัญ 

Bacal (1999: 93) ให้ความหมายว่าคือ กระบวนการสื่อสาร 2 ทางระหว่างงานและความ
คาดหวัง รวมทั้งการหาวิธีการให้งานบรรลุเป้าหมาย การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานให้ดีขึ้น การก าหนดตัวชี้วัดผลงานและค้นหาวิธีการแก้ไขอุปสรรค  

The Institute of Cost Accountants of India (2016) เสนอว่า การบริหารผลงานเชิงกล
ยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น โดยเชื่อมโยงระบบกับ
เป้าหมายองค์การ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าผลลัพธ์จากผลงานจะสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายจน
ท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดการค้า  

Waal (2001) ให้ความหมายว่า คือ การมุ่งก าหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์องค์การ โดยกระบวนการสามารถวัดผลได้ผ่าน
ตัวชี้วัดความส าเร็จประสิทธิภาพ 

โดยสรุป การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเชื่อมโยงเป้าหมายในทุกระดับให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน และในกระบวนการการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับระบบอ่ืนทั่วทั้งองค์การ โดยเน้นเป้าหมายและผลลัพธ์การท างานเดียวกันที่ชัดเจน ให้
ความส าคัญในการวางแผนงาน รูปแบบและวิธีท างานที่เป็นมาตรฐาน มีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับบุคคล
เพ่ือให้ท างานอย่างมุ่งมั่นทุ่มเท (Daft, 2006: 173) 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [731] 

องค์ประกอบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 
นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบการบริหารผลงาน

เชิงกลยุทธ์ไว้หลายท่าน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
Wendy K.Smith,Michael L.Tushman (2005) เสนอว่าองค์ประกอบมีดังนี้ 1) แรงจูงใจที่

มากขึ้น 2) ความเข้าใจถึงความต้องการและสิ่งที่ก าลังท า 3) การสื่อข้อความที่ดีเพ่ือให้ทราบเป้าหมาย
และทิศทางที่ชัดเจน 4) วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศเพ่ือให้มีวิธีคิดที่เหมาะสมในแนวทางเดียวกันซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ American National Standard Institute (2012) ซึ่งพบว่าองค์ประกอบ
ควรมีดังนี้ 1) การตั้งเป้าหมาย 2) การตรวจสอบผลงาน 3) แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
รวมทั้งผลศึกษาของ ศิวกร รัตติโชติ (2555) เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารผลปฏิบัติราชการโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ข้าราชการพลเรือน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอ
องค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ คือ 1) การให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการ
วางแผนและการก าหนดเป้าหมาย 2) การเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 3) การพัฒนาผู้ประเมินให้มีทักษะความรู้ 4) 
ผู้บริหารร่วมพูดคุยกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ Bennett & Bell (2004) ดังนี้ 1) 
ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมาย 2) ความคาดหวังที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 3) 
ความสามารถองค์การ (Capabilities) 4) ความมุ่งมั่น รวมทั้ง J.Sameeksha, G.Aditya (2014: 5) เสนอ
ว่าองค์ประกอบมีดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) กลยุทธ์ให้รางวัล 3) กลยุทธ์ฝึกอบรมและพัฒนา 4) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ การสื่อสารและการสอบงาน 5) การวางแผนอาชีพและกลไกตรวจสอบประสิทธิภาพ 6) 
การจัดการวัฒนธรรม ส่วน Civil Service Commission (2014) น าเสนอดังนี้ 1) วางแผนประสิทธภิาพ 
โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์ประสิทธิภาพ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสอนงานเพ่ือให้
มั่นใจว่าบรรลุเป้าหมาย 3) การทบทวนและประเมินสมรรถนะ 4) ระบบค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนา สร้างแรงจูงใจ  

จากองค์ประกอบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ที่น าเสนอมาข้างต้น จะเห็นว่าองค์ประกอบที่
ส าคัญประกอบด้วย การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสื่อสารไปยังพนักงานเพ่ือให้
ทราบถึงความคาดหวังและความต้องการ จนเกิดความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาผลงาน มีการจัดท า
แผนงานและจัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนา มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับและสอนงานอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งทั้งหมดผ่านการสื่อสารที่ดีเพ่ือเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน อันส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Transforming) ด้านพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งช่วยให้ระบบบริหาร
ผลงานบรรลุผลส าเร็จในที่สุด 
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กระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการบริหารผลงานให้มีประสิทธิภาพ มีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอไว้ดังนี้ 
Wall. A,A. (2013: 231) เสนอว่ากระบวนการการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย  

1) การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร 2) เป้าหมายการบริหารผลงาน 3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ
และตัวชี้วัดในการบริหารผลงาน 4) แผนปฏิบัติงาน 5) การลงมือท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ 

Bhattacharyya,D,K. (2011: 18) ซึ่งเสนอว่ามีขั้นตอนดังนี้  1) เชื่อมโยงผลงานบุคคลให้
สนับสนุนเป้าหมายองค์กร 2) ชี้แจงความต้องการและคาดหวังขององค์กรและพนักงานให้เข้าใจตรงกัน 
3) ให้ความส าคัญกับผลงานที่จะท าให้ประสิทธิภาพงานดีขึ้น รวมทั้งลดงานที่ไม่จ าเป็น 4) พัฒนาสาย
อาชีพ 5) พัฒนาผลงาน 6) ประเมินผลและติดตามผลงาน 

Eckerson W.W. (2009) เสนอว่ากระบวนการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategize)  2) แผนงาน (plan) 3) การติดตามและวิเคราะห์ (Do/Analiyze) 4) 
การลงมือท าและการปรับ (Adjust) กิจกรรมและวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยท า
ให้เป็นวงจรหมุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ Bragais,D,P (2014) เสนอว่าขั้นตอนการบริหารผลงาน
เชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 1) วางแผนและความมุ่งในผลลัพธ์ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสอนงานอย่าง
สม่ าเสมอ 3) ทบทวนและประเมินผล 4) ให้รางวัลและวางแผนพัฒนา ส่วน Booz Allen (2016) ได้
น าเสนอกระบวนการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning) การปฏิบัติงาน (Performing) การประเมินผล 
(Valuating) และการให้รางวัล (Rewarding) โดยให้ความส าคัญกับการน ากลยุทธ์องค์การเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายระดับองค์การและระดับบุคคล รวมทั้งให้ความส าคัญกับความคาดหวังของบุคลากรใน
องค์การ และพฤติกรรมการท างานที่เชื่อมโยงกับระดับสมรรถนะในระดับบุคคล 

จากกระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ที่นักวิชาการข้างตันได้น าเสนอไว้นั้น  ผู้เขียนใคร่
ขอสรุปกระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์การ โดยผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบภาพในอนาคตขององค์การเพ่ือจะได้เชื่อมโยงผลงาน
บุคคลให้สนับสนุนเป้าหมายองค์การ 

2. การวางแผน เพ่ือก าหนดเป้าหมายที่องค์การต้องการและความคาดหวังแล้วชี้แจงให้เข้าใจ
ตรงกันร่วมกันก าหนดมาตรฐานผลส าเร็จของงานโดยมีตัวชี้วัดผลงาน เป็นเกณฑ์วัด 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [733] 

3. การพัฒนา เพ่ือให้ผลงานดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหางานและคิดค้นวิธีท างานที่ดีได้ด้วย
ตนเอง โดยผู้ประเมินควรอธิบายถึงผลงานและพฤติกรรมการท างานอย่างชัดเจนและอธิบายสิ่งที่
ประเมินว่าอยู่ในระดับใดพร้อมให้ก าลังใจในเรื่องที่ได้ลงมือท าไม่ว่าจะส าเร็จหรือล้มเหลว 

4. การประเมินผลงาน หัวหน้างานต้องท าความเข้าใจในแบบประเมินผลงานและท าการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องโดยบันทึกข้อมูลและแจ้งผลให้ลูกน้องทราบ ประเมินอย่างเป็นธรรม มีการ
ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพและบรรยากาศท่ีดีในการท างานและมีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน ท าให้การปฏิบัติงานดีขึ้น 

5. การน าผลประเมินไปใช้งาน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่าระดับผลงานเป็นอย่างไรเมื่อเทยีบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรับค่าจ้างค่าตอบแทน ให้โบนัสรางวัลพิเศษ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือวิธีท างาน หรือวางแผนพัฒนาแต่ละคน เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดกลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น 

ผู้เขียนจึงใคร่ขอน าเสนอกระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ (Strategic Performance 
Management :SPM) ซึ่งเน้นออกแบบกระบวนการให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และกลยุทธ์องค์กร ดังภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดกระบวนการกลยุทธบ์รหิารผลงานสมัยใหม ่

8.SPM activitys 

1. SPM planning 

4. Competency Gap Focus 

6. SHRM design 

7.Specific Knowledge Development 

New Strategic Performance Management 

3. SPM Participation 

 

5.Organization Climate Building 

 

2. SPM manual 

9. Feedback 

(SPM activitys) 10. SPM rewarding 

Co
mm

un
ica

tio
n 

 

co
lla

bo
ra

tio
n 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [735] 

 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่ากรอบแนวคิดการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ จะต้องมีการ
เชื่อมโยงทุกกิจกรรมเข้าด้วยกัน โดยผ่านการสื่อสารและความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในทุกฝ่าย โดย
สามารถอธิบายกระบวนการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ตามกรอบแนวคิดข้างต้น ได้ดังนี้ 

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic performance management planning) เป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญมากของกระบวนการการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ โดยการวางแผนพัฒนา
เชิงกลยุทธ์นั้น จะต้องคิดภาพอนาคตที่องค์การต้องการเป็น มีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
ภายใน เพ่ือให้มีข้อมูลน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โดย
ให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นภาพความส าเร็จขององค์การที่ต้องการจะเป็นหรือ
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตให้ชัดเจน รวมทั้งจะเป็นทิศทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การ โดย
ทิศทางองค์การที่ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและท างานภายใต้ภารกิจที่
ชัดเจนเดียวกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
เพ่ือท าให้องค์การได้เปรียบการแข่งขันโดยผ่านสมรรถนะบุคลากรที่ถูกสร้างขึ้นในระบบการบริหาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์ 

2. การจัดทําคู่มือบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic performance management 
manual) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนทราบถึงเป้าหมายและบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยการจัดท าคู่มือการบริหารผลงานเป็น
การน าหลักการของการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือรวบรวมความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) มากลั่นกรองเพ่ือให้ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากรเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) เพ่ือน าไปเป็นฐานองค์ความรู้ซึ่งถือเป็นขุมพลังที่ส าคัญส าหรับขับเคลื่อน
องค์การต่อไปในอนาคต โดยการจัดท าคู่มือบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้ส าเร็จนั้น ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยต้องมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนระบบ
การบริหารผลงาน มีการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบบริหารผลงานให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในรูปแบบของ Work shop อย่างต่อเนื่อง มีการน าที่
ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาแนะน าในการจัดท า ที่ส าคัญเมื่อจัดท าเสร็จแล้วต้องลองน าไปใช้งาน 
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงให้สมบูรณ์เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด 

3. การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม (Strategic performance management 
participation) เพ่ือให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนเกี่ยวกับระบบบริหารผลงานจากผู้เกี่ยวข้อง โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การ โดยเฉพาะผู้ได้รับการบริหารผลงานกับหัวหน้างานซึ่งจะมารับหน้าที่
โดยตรงในการบริหารผลงานลูกน้อง ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบ 
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ตัดสินใจ รับผิดชอบ วางแผนงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะเพ่ือให้กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
บรรลุวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นจากการท างาน เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้แทนหน่วยงานเข้า
มาร่วมจัดท าแผนงานบริหารผลงาน อีกทั้งเป็นกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารผลงานและร่วมส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้รับการพัฒนา รวมถึงการร่วมจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับบริบทและความคาดหวัง ความต้องการของทั้งหัวหน้างานและผู้รับการพัฒนาผลงานอีกด้วย 

4. การให้ความสําคัญกับช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap Focus) ของการท างาน
ในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะต าแหน่งงานและหน้าที่ที่มีผลโดยตรงต่อผลส าเร็จของเป้าหมาย
องค์การ ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ องค์การจึงควรเน้นและให้ความ
สนใจว่าสมรรถนะของบุคลากรที่ส าคัญและจ าเป็นในการท างานให้ส าเร็จมีอะไรบ้างและความส าเร็จ
ของงานนั้นตรงตามความต้องการและคาดหวังขององค์การหรือไม่ โดยกรณีท่ีสมรรถนะของบุคลากรใน
องค์การที่ไม่ตรงตามความต้องการหรือคาดหวังขององค์การ ความแตกต่างนี้เรียกว่า “ช่องว่าง
สมรรถนะ” ดังนั้น ในการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ต้องค านึงถึงประเด็นนี้เป็นส าคัญด้วย ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาบุคลากรโดยระบบการบริหารผลงานต้องสามารถช่วยให้พนักงานมีสมรรถนะที่ดีขึ้น 
เพ่ือน าผลงานของแต่ละคนไปส่งเสริมและสนับสนุนระดับประสิทธิภาพการท างานองค์การในภาพรวม
ให้ดีขึ้นไปด้วย ดังนั้น การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการลดช่องว่าง
สมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะให้ตรงตามความต้องการและคาดหวังขององค์การเป็นส าคัญด้วย 

5. การสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี (Organization Climate Building) ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดกับบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้เพราะ
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ซึ่งย่อมส่งเสริมและเอ้ืออ านวยให้บุคลากรได้มีโอกาส
น าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ในการท างานอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้ผลงานของ
บุคลากรแต่ละคนมีประสิทธิภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดการรับรู้และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีส่วนจูงใจให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้น ในการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ องค์การจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศการท างานที่ดี เพ่ือให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จนท าให้มีการท างานที่ดียิ่งขึ้นและผลิตผลงานได้เพ่ิมขึ้น 

6. การออกแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic human resource 
management design) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่น ามาใช้ในระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้
เพราะการบริหารผลงานของบุคลากรจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด จะต้องมีพ้ืนฐานที่ส าคัญ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [737] 

มาจากการที่องค์การมีระบบทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  ซึ่งองค์การต้องมีการปรับปรุงและออกแบบ
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมิติเชิงกลยุทธ์ โดยต้องบูรณาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เข้ากับกระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาว่าจ้าง การจัดโครงสร้างองค์การ การ
บริหารค่าจ้างเงินเดือน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ การบริหารผลงาน เป็นต้น 
โดยเมื่อองค์การสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
ระดับองค์การแล้วก็จะส่งผลให้องค์การมีระดับประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้นจนสามารถขับเคลื่อน
องค์การให้ด าเนินกิจกรรมในองค์การจนบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในที่สุด 

7. การพัฒนาความสามารถโดยให้ความสําคัญกับความรู้ เฉพาะด้าน (Specific 
Knowledge Development) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่จ าเป็นในการบริหารผลงาน เพราะปัจจุบัน 
“ความรู้เฉพาะด้าน” ถือว่าองค์ความรู้ที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทอย่างยิ่งในการเพ่ิมอ านาจการ
บริหารขององค์การเป็นอย่างมาก เพราะความรู้ที่เฉพาะด้านในองค์การ เป็นเรื่องอัตลักษณเฉพาะตัว
ขององค์การนั้นๆ เป็นเรื่องที่ยากแก่การเลียนแบบขององค์การอ่ืนๆ (Barney, J.B.& Wright,P.M 
,1997: 12) ทั้งนี้เพราะองค์ความรู้เฉพาะด้านในองค์การจะต้องผ่านการสั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ผ่าน
การแสวงหา ผ่านการระดมสมอง ผ่านการลองผิดลองถูก ผ่านการปรับปรุงพัฒนาในทุกด้าน จนองค์
ความรู้เฉพาะด้านนั้นช่วยท าให้องค์การนั้นมีความแตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน รู้เท่าทันหรือล้ า
หน้าการเปลี่ยนแปลงขององค์การอ่ืน ซึ่งองค์การใดที่มีองค์ความรู้ที่ดี ย่อมจะส่งผลท าให้มีความพร้อม
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่องค์ความรู้เฉพาะด้าน
จะไม่มีประโยชน์เลย หากองค์การนั้นมองขา้มความส าคัญ ไม่มีการสะสมความรู้ ไม่มีการน าองค์ความรู้
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ อาจท าให้การ
บริหารงานขององค์การนั้นย่อมมีประสิทธิภาพด้อยลงและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพของ
องค์การโดยรวม 

8. จัดกิจกรรมสนับสนุนระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic performance 
management activity’s) ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกขั้นตอนการบริหารผลงานด าเนินการไปด้วยความราบรื่น
และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งเพ่ีอสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องในระบบ โดย
กิจกรรมที่จัดท าขึ้น เช่น การค้นหาคนเก่งโดยใช้ผลประเมินหรืออบรมผู้น า การให้รางวัลกับพนักงานที่
สร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานพนักงานที่ออกแบบเครื่องมือใหม่ในการท างาน การโอนย้ายไปยู่ใน



กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ 

[738]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

หน่วยงานที่เหมาะสม การดูแลผู้มีผลงานดีเยี่ยม การให้ทุนการศึกษา เป็นตัน เพ่ือจูงใจให้มุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้มีระดับผลปฏิบัติงานสูงขึ้น 

9. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) โดยหัวหน้าต้องท าความเข้าใจในแบบประเมินผล มี
การบันทึกข้อมูลและแจ้งผลให้ทราบ ประเมินอย่างเป็นธรรมและให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอและต้อง
ชี้ให้เห็นว่าการรักษามาตรฐานและพัฒนาผลงานต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการใดบ้าง 

10. การให้รางวัลและตอบแทน (Strategic performance rewarding) องค์กรควร
ปรับปรุงระบบการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน การให้รางวัล
สิ่งจูงใจที่อยู่บนพ้ืนฐานการน าผลการบริหารผลงานมาใช้ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการที่มีความ
พยายามและตั้งใจในการร่วมกันพัฒนาและบริหารผลงานระดับบุคคลจนสามารถส่งเสริมและสนับสนนุ
พัฒนาให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยทุกขั้นตอนของกระบวนการการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ จะถูกเชื่อมโยงกันด้วย
การสื่อสาร (Communication) และความร่วมมือ (collaboration) ของผู้เกี่ยวข้องในระบบและสมาชกิ
ในองค์การในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันจนสามารถขับเคลื่อนระบบการบรหิาร
ผลงานเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
 
บทสรุป 

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเครื่องมือเพ่ิมสมรรถนะขององค์การ ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารผลงานเชิงกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามที่ต้องการ องค์การต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ โดยต้องก าหนดเป้าหมายและสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจที่องค์การต้องท าทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความคาดหวังและความต้องการของทุกฝ่ายแล้วเชื่อมโยงกันทั่วทั้ง
องค์การ เพ่ือก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยอยู่ภายใต้การสื่อสารและการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับและร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการท างานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์ใน
หลากหลายมิติ ที่ส าคัญทุกคนต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานตนเองและต้องมีการติดตาม
ผลงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีการสร้างกลไกให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์การและมีส่วนร่วมกับความส าเร็จที่มีพ้ืนฐานจากผลงานโดยรวมที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
กระบวนการบริหารผลงานต้องอยู่ภายใต้กรอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ 
โดยมีเป้าหมายองค์การเป็นเป้าหมายหลักเดียวกัน ซึ่งจะสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป โดยกระบวนการที่ส าคัญของการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ สรุปได้ดังนี้  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [739] 

1. การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายองค์การและภารกิจที่ต้องท าทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพ่ือเป็นเสมือนเข็มทิศน าทางองค์การและผู้เกี่ยวข้องให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายหลักองค์กรที่ก าหนดไว้  

2. การออกแบบขั้นตอนการบริหารผลปฏิบัติงานควรอยู่ภายใต้หลักการสื่อสารและการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการยอมรับและร่วมมือกันท างาน  

3. ทุกกิจกรรมการบริหารผลปฏิบัติงานต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานการพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Development) เพ่ือให้ระดับผลงานและศักยภาพบุคลากรสูงขึ้นและเกิดผล
ลัพธ์ในหลายมิติที่สนับสนุนผลลัพธ์ของกลยุทธ์องค์การ (Strategic Result) 

4. ต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจของทุกคนเกี่ยวกับเป้าหมายองค์การและระบบการ
ท างาน และสร้างความชัดเจนในสิ่งที่คาดหวังระหว่างกันของทุกฝ่ายเพ่ือร่วมมือท างาน   

5. สร้างมุ่งมั่นในการน าความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานออกมาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์ให้มากที่สุดจนบรรลุเป้าหมายองค์การ  

6. ระหว่างด าเนินกิจกรรมตามระบบนั้น จะต้องมีการติดตามผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องในทุกระยะ รวมทั้งมีการประเมินและสรุปผล
ด าเนินการตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและ  

7. สร้างกลไกเพ่ือให้พนักงานรู้สึกผูกพันองค์การ (Employee Engagement) และมีส่วน
ร่วมกับความส าเร็จขององค์การที่มีพ้ืนฐานมาจากระดับผลงานโดยรวมที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพลังยิ่งใหญ่
เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ไปใช้ในองค์การ 

ส าหรับทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ไปใช้ในองค์การให้
ประสบความส าเร็จนั้น องค์การควรด าเนินการเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ก าหนดกลไกส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ส าคัญมากใน
ระบบการบริหารผลงานให้มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีในเชิงบวกต่อระบบบริหารผลงาน โดยเน้นการให้
ความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ในแนวคิดการบริหารผลงาน รวมทั้งการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดี 
ทั้งนี้เพ่ือให้หัวหน้างานเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือท างาน เรียนรู้ในความหลากหลายของ
บุคคล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มีการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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2. การสร้างเครือข่าย (Networking) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่
ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการบริหารผลงานเกิดการบูรณาการในการท างาน รวมทั้งเกิดความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมในระบบ โดยการมีเครือข่ายจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เชื่อมโยงกันโดยสมัครใจ อันจะส่งผลท าให้เกิดการรับรู้และมุมมอง (Common Perception) และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) เพ่ือท าให้ด าเนินกิจกรรมต่างๆในระบบบริหาร
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดท ากลไกที่เอ้ือต่อการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานและวิธีการท างานที่ดีเพ่ือสนับสนนุ
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การจัดท าโครงสร้างองค์การ 
(Structure) ที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดท ามาตรฐานงาน (Standards) 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบระดับผลงานที่ปฏิบัติมาและระดับมาตรฐานผลงานที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นต้น 
รวมทั้ง การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการท างาน และเกิด
ความรู้สึกว่า ได้รับการสนับสนุนและความเชื่อใจจากทีมงานและเพ่ือนร่วมงาน ท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงานและเกิดภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาความต้องการ
สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามบุคลากรทางการศึกษา
ของทุกสังกดัในเขตพ้ืนที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 280 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามีความเหมาะสมระดับ
มาก และมีความความต้องการสวัสดิการ 3 ล าดับแรก ได้แก่ อุปกรณ์เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การตรวจสุขภาพประจ าปี การแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากร 
และมีความต้องการสวัสดิภาพ 3 ล าดับแรก ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและคุ้มครอง
สิทธิ์แก่บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว กรณีประสบภัยจากการก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดน
ภายใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา 
สะบ้าย้อย และสะเดา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถรับ - ส่ง
กรณีไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน  
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันมีความ
ต้องการสวัสดิการและสวัสดิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ค ำส ำคัญ: สวัสดิการ, สวัสดิภาพ, บุคลากรทางการศึกษา 
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Abstract 
 The main objectives of this research were: 1) to examine opinions regarding welfare 
and security services administrated by Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel, and 2) to disclose education personnel’s needs in 
welfare and security services. Using a questionnaire with 280 education personnel from all 
Educational Service Area in Betong District, Yala Province was implemented to collect data.  
 Questionnaire results revealed that welfare and security services of Office of the 
Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel was in a high level. 
The first three welfare needs were: 1) suitable educational technology and devices 
consistent with context of educational places, 2) annual physical exam, and 3) indebtedness 
solution. The first three security needs were: 1) there was law assistance and human right 
protection for the education personnel including their families, 2) there were always 24 hour 
security guards to keep watching educational places when there was terrorism in three 
southern border provinces, i.e. Pattani, Yala, and Narathiwat and five districts of Songkha 
Province, i.e. Jana, Natawee, Tepa, Sabayoi, and Sadao, and 3) there was a car service for 
the education personnel when working outside. 
 Hypothesis results indicated that education personnel in different Education Service 
Area needed different security and welfare services at the 0.05 level of significance.  
  
Keywords: Welfare, Security, Education Personnel 
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บทน ำ 
สังคมปัจจุบันมีภาวการณ์แข่งขันการท างานค่อนข้างสูง สถานประกอบการต่างสรรหา

บุคลากรที่มีทักษะและคุณสมบัติตามลักษณะงานที่ต้องการ ในขณะที่ผู้หางานจะพิจารณาจากลักษณะ
งานตามที่จบการศึกษาหรือมีทักษะความช านาญเฉพาะเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นผู้หางานยัง
พิจารณาถึงสวัสดิการและสวัสดิภาพที่พึงจะได้รับขณะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะท างานในองค์กรใด ดังนั้น การที่จะให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจจนสุด
ความสามารถในระยะยาวนั้น องค์กรต้องมีปัจจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากร ซึ่ง
นอกเหนือจากค่าจ้างบุคลากรจะต้องมีขวัญและก าลังใจที่ดี เพราะขวัญและก าลังใจเป็นปัจจัยที่ท าให้
บุคลากรทุ่มเทการท างานให้แก่องค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็น
วิธีการหนึ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลากร อาจให้เป็นตัวเงิน สิ่งของ หรือการบริการที่
สะดวกสบาย เช่น การบริการด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย โอกาสในการศึกษา ความมั่นคงในการ
ท างาน รวมถึงการพักผ่อน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอาชีพที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา อันเป็นพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารที่
เกี่ยวข้องจะต้องเอ้ือต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ท าให้รู้สึกมีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 55 ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วย เงินเดือน 
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรายได้ที่เหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ นอกจากจะจัดระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนให้เหมาะสมแล้ว ระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลนับว่ามีความส าคัญ ซึ่งจะต้องจัดให้มีความเหมาะสมเพียงพอเช่นเดียวกัน 

ที่ผ่านมาแม้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลที่รัฐ
จัดให้แล้วก็ตาม ยังสามารถขอรับสวัสดิการหรือบริการด้านต่างๆ ที่คุรุสภาพจัดให้เพ่ิมเติมจาก
สวัสดิการที่ต้นสังกัดหรือรัฐได้จัดให้ (ประเสริฐ คงแก้ว, 2547: 1 - 3) คุรุสภาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ในสมัยนายทวี บุณยเกตุ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยเล็งเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูกระทบกระเทือนทางการเศรษฐกิจในการด ารงชีพและความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ จึงได้จัดตั้งคุรุสภา ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้ครูทุกคนที่เป็นสมาชิกคุรุสภา มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเริ่มแรกเพ่ือให้ครูปกครองครู และให้คุรุสภาช่วยยกฐานะครูและวิชาชีพครู ซึ่ง
เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือครูด้านต่างๆ ปัจจุบันการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร



การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

[746]  พล  เหลืองรังษี 

ทางการศึกษาอยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผ่านกองทุนและมูลนิธิ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2560) ดังนี้ 1) กองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ศูนย์ช่วยแหลือดูแล
ครอบครัวครูชายแดนใต้ 3) กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 4) มูลนิธิทวี บุณยเกตุ 5) มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 6) มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 7) 
มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย 8) โครงการจัดสวัสดิการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา “สานฝัน ให้เป็นจริง” 9) โครงการฟ้ืนฟู กาย - จิต
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนใต้ และ 10) มูลนิธิพระพฤหัสบดี 

ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา โดยเฉพาะความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภายใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ที่เกิดขึ้นเป็นเวลากว่า 10 ปี 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาความต้องการสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 5 สังกัด ได้แก่ 1) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 3) สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4) สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ 5) สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 3. เพ่ือศึกษาความต้องการสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา จ าแนกตามต้นสังกัด 
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 5. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา จ าแนกตามต้นสังกัด 
 
สมมุติฐำนกำรวิจัย 

1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างกัน 
 2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิภาพที่แตกต่างกัน 
 
วิธีกำรวิจัย 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ลักษณะงาน และสังกัดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ความต้องการสวัสดิการของบุคลกรทาง
การศึกษา และความต้องการสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
 ประชำกรและตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษาของทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวนรวม 931 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 
3, 2559: 13 - 19) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (±5%) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 280 คน ดังนี้ 
  1. บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประชากรจ านวน 474 คน ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 142 คน  
  2. บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ประชากรจ านวน 285 
คน ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 86 คน 
  3. บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรจ านวน 106 
คน ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 32 คน 
  4. บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประชากร
จ านวน 53 คน ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 16 คน 
  5. บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา
อัธยาศัย ประชากรจ านวน 13 คน ตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 4 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ความต้องการสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
9 ข้อ 
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance: ANOVA) 
 
ผลกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมต่อสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สวัสดิกำรและสวสัดิภำพ x̅ S. D. แปลควำม 
1. กองทุนสวัสดิการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 3.08 .882 ปานกลาง 
2. กองทุนสวัสดิการและสวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ผู้เสยีชีวิตในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

3.44 .913 ปานกลาง 

3. มูลนิธิทวี บุณยเกต ุ 3.72 .928 มาก 
4. มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.74 .907 มาก 
5. มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภยัและ 
ภัยธรรมชาต ิ

3.72 .905 มาก 

6. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภยัจากการก่อการร้าย 3.25 .851 ปานกลาง 
7. โครงการจัดสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา “สานฝัน ให้เป็นจรงิ” 

3.87 .898 มาก 

ค่ำเฉลี่ย 3.54 .681 มำก 
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จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.54 คะแนน (ระดับมาก) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า สวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสมโดย
ล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ โครงการจัดสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “สานฝัน ให้เป็นจริง” ค่าเฉลี่ย 3.87 คะแนน (ระดับมาก) มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คา่เฉลี่ย 3.74 คะแนน (ระดับมาก) มูลนิธิทวี บุณยเกตุ และมูลนิธิช่วยเหลือครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย 3.72 คะแนน (ระดับมาก) 
กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ ค่าเฉลี่ย 3.44 คะแนน (ระดับปานกลาง) มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย
จากการก่อการร้าย ค่าเฉลี่ย 3.25 คะแนน (ระดับปานกลาง) และกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.08 คะแนน (ระดับปานกลาง) 
 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็น x̅ S. D. แปลควำม 
1. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบรบิท 
ของสถานศึกษา 

4.16 .801 มาก 

2. มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบุคลากรทางการศึกษา โดยหักจากเงินเดอืน 
ร้อยละ 3 

3.96 .916 มาก 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนด้านการวิจัย เพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาตนเอง 4.01 .818 มาก 
4. ตรวจสุขภาพประจ าป ี 4.05 .945 มาก 
5. แก้ไขปัญหาหนีส้ินของบุคลากรทางการศึกษา 4.05 .928 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการสวัสดิการของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.16 คะแนน (ระดับมาก) ตรวจสุขภาพประจ าปี และ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.05 คะแนน (ระดับมาก) ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.01 คะแนน (ระดับมาก) และมี
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพบุคลากรทางการศึกษา โดยหักจากเงินเดือนร้อยละ 3 ค่าเฉลี่ย 3.96 คะแนน 
(ระดับมาก) 



การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

[750]  พล  เหลืองรังษี 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็น x̅ S. D. แปลควำม 
1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปและกลับในการปฏิบัติ
หน้าที ่

3.68 .958 มาก 

2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง 3.90 1.043 มาก 
3. การให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ์แก่บุคลากรทางการศกึษา
และครอบครัว กรณีประสบภัยจากการก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ 
ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ  
นาทวี เทพา สะบ้าย้อย และสะเดา 

3.96 .904 มาก 

4. รถรับ - ส่งกรณีไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ นอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 3.84 1.067 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการสวัสดิภาพของ

บุคลากรทางการศึกษา โดยล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและ
คุ้มครองสิทธิ์แก่บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว กรณีประสบภัยจากการก่อการร้ายใน 3 จังหวัด
ชายแดนภายใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี 
เทพา สะบ้าย้อย และสะเดา ค่าเฉลี่ย 3.96 คะแนน (ระดับมาก) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 3.90 คะแนน (ระดับมาก) รถรับ - ส่งกรณีไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ นอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.84 คะแนน (ระดับมาก) และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไปและกลับในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.68 คะแนน (ระดับมาก) 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต้นสังกัด 
(n = 280) 
 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 4 9.77 2.44 5.38 0.000* 
ภายในกลุม่ 267 121.37 0.46   
รวม 271 131.14    

*p  .05 

 

จากตารางที ่4 พบว่า บุคลกรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [751] 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการของบุคลากรทาง
การศึกษาจ าแนกตามต้นสังกัด 
 

ต้นสังกัด 
 สพฐ. สช. อปท. สอศ. กศน. 
x̅ 4.17 3.80 4.10 4.23 4.75 

สพฐ. 4.17 - .37* .07 .05 .58 
สช. 3.80  - .30 .43 .95 
อปท. 4.10   - .13 .65 
สอศ. 4.23    - .53 
กศน. 4.75     - 

*p  .05 

 
 จากตารางที่ 5 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิการแตกต่างจากบุคลการทางการศึกษาที่สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน (สช.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต้นสังกัด 
(n = 280) 
 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 4 17.01 4.25 6.52 0.000* 
ภายในกลุม่ 263 171.43 .652   
รวม 267 188.43    

*p  .05 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดแตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิภาพ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 



การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

[752]  พล  เหลืองรังษี 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ค่าเฉลี่ยความต้องการสวัสดิภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาจ าแนกตามต้นสังกัด 
 

ต้นสังกัด 
 สพฐ. สช. อปท. สอศ. กศน. 
x̅ 3.93 3.50 4.07 4.27 4.56 

สพฐ. 3.93 - .42* .14 .34 .64 
สช. 3.50  - .57* .76* 1.06* 
อปท. 4.07   - .20 .49 
สอศ. 4.27    - .30 
กศน. 4.56     - 

*p  .05 

 
 จากตารางที่ 7 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของ
เชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า บุคลากรทางการศึกษาที่มีต้นสังกัดต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ มีค่าเฉลี่ยความ
ต้องการสวัสดิภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรำยผล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปรายในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 1. ควำมเหมำะสมต่อกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.54 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประเสริฐ คงแก้ว ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของข้าราชการครู จังหวัดปทุมธานี ต่อการจัดสวัสดิการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูจังหวัดปทุมธานี มี
ความเห็นว่าการจัดสวัสดิการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของภัทรานิษฐ์ อภิธนัง ศึกษาวิจัยเรื่อง  

แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [753] 

 2. ควำมต้องกำรสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 บุคลากรทางการศึกษา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความต้องการสวัสดิการและสวัสดิภาพ 3 
ล าดับแรก ดังนี้ ด้านสวัสดิการ ได้แก่ อุปกรณ์เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา การตรวจสุขภาพประจ าปี และแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนิตยา เรืองแป้น ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการสวัสดิการเพ่ือสวัสดิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดสวัสดิการเพ่ือสวัสดิ
ภาพเป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านการเงิน และผลการวิจัยของทิพวัลย์ ค าคง ศึกษาวิจัยเรื่อง แนว
ทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางใหม่ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพตรงความต้องการมากที่สุด คือ การเพ่ิมวงเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. และด้านสุขภาพอนามัย ส่วนความต้องการด้าน
สวัสดิภาพผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น คือ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและ
คุ้มครองสิทธิ์แก่บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว กรณีประสบภัยจากการก่อการร้ายใน 3 จังหวัด
ชายแดนภายใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี 
เทพา สะบ้าย้อย และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถรับ - ส่ง
กรณีไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ นอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเรื่องลักษณะเดียวกัน เนื่องจากขอบเขตด้านพ้ืนที่ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
เป็นพ้ืนที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางวางแผนเพ่ือจัดสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะความต้องการด้านสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ืนที่ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและ
คุ้มครองสิทธิ์แก่บุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว กรณีประสบภัยจากการก่อการร้ายใน 3 จังหวัด
ชายแดนภายใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 5 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี 
เทพา สะบ้าย้อย และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถรับ - ส่ง
กรณีไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ นอกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส่วนท้องถิ่น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 416 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
 ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมการท างานในหน่วยงานเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐมากที่สุด รองลงมาคือ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร อีกทั้ง 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐโดย
ผ่านตัวแปรขั้นกลาง คือ คุณธรรมการท างาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลการวิเคราะห์มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 16.64, df = 9, p = 0.060, GFI = 0.99, AGFI = 0.96) แสดง
ว่าโมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี 
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ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
A Causal Relationship of Integrity Culture and Work Integrity Effecting on  

Transparency in Uttaradit Province 
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ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 
Abstract 
 This qualitative research aimed to investigate a causal relationship of 
integrity culture and work integrity effecting on transparency in Uttaradit Province. 
Using purposive sampling technique, 416 local government officers were selected 
as samples of this study. These samples gave information collected as data through 
a questionnaire. Data was analyzed by using Structural Equation Model (SEM) 
through LISREL. 
 The findings found that: 1) work integrity was a causal factor directly 
effecting on transparency the most, followed by integrity culture, and 2) the 
integrity culture indirectly effected on transparency towards a mediator, i.e. work 
integrity. The analysis results revealed that the analysis model was consistent with 
empirical data (2 = 16.64, df = 9, p = 0.060, GFI = 0.99, AGFI = 0.96). This showed 
the model was appropriate with the empirical data at a good level.  
 
Keywords: Integrity Culture, Work Integrity, Transparency Assessment 
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บทน า 
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการน าแนวคิดวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไร
ก็ดีตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการด าเนินงานที่ขาดความโปร่งใส และการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต โดยองค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ มีค่าคะแนน
ค่อนข้างต่ ามาโดยตลอด ในปี พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์ การทุจริตอยู่ที่ 38 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (คู่มือ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ, 2558: 1) 

แต่การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความโปร่งใส มีการ
บริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ยังขาดการสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก่อให้เกิดผลกระทบและความ
เสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการทุจริตมากที่สุด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่
ถูกร้องเรียนและชี้มูลความผิดมากท่ีสุด ตามด้วยเทศบาลต าบล จากผลการศึกษามีหลายสาเหตุที่
ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน คือ ช่องว่างทางกฎหมายท าให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้
ช่องว่างนั้นในการบิดเบือนอ านาจการใช้อ านาจ ใช้ดุลยพินิจ ใช้ราคากลาง ใช้การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ปัญหาโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน ระบบ
อุปถัมภ์ คุณภาพคน การขาดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดกลไกการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งระบบตรวจสอบภายในและภายนอก (สมคิด เลิศไพฑูรย์และคณะ, 2552: 73 - 80)  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556 - 2560) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้น าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติในปี พ.ศ.2557 - 2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
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สูงขึ้นในปี พ.ศ.2558 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งแรก และได้ขยายขอบเขตหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ
ไปทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบการประเมิน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งผลการประเมินฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงาน โดยน าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) หากหน่วยงานได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสแล้วยังท าให้หน่วยงานมีแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น ส่วนใน
ระดับประเทศนั้น จะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ มีการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและสุจริต หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีข้ันตอนและระบบการท างานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
ซ่ึงจะส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มการทุจริตที่ลดลงและหน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด (คู่มือ ITA การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, 2559: 1 - 2) 

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็น
การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งในนั้นดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับความพยายามของหน่วยงานในการเสริมสร้างวัฒธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
โดยจะเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บรกิาร 
นอกจากนี้แล้วกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนและภาคประชาสังคม
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

แม้ว่านโยบายของรัฐและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลได้มีมาตรการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีกฎหมายที่น ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตาม ภายใต้นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
ก าหนดให้ข้อ 10.6 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ (ส านักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ, 2558: 1) 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเห็นความส าคัญที่จะต้องมีการศึกษาและประเมินผล การด าเนินงานขององค์กร



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [759] 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้กรอบแนวคิดและดัชนี 5 ด้านคือ ดัชนีความโปร่งใส 
ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
การองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม และได้รับการจัดระดับของ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตามผลการประเมิน ด้วยกระบวนทางการวิจัย 
 จากที่กล่าวมาผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแปรเพียง 3 กลุ่มจึงท าการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ซึ่งผลการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งในระดับหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศมีการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและสุจริต มีการด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนสูงสุด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 2. คุณธรรมการท างานในหน่วยงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 3. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือกรอบแนวคิดการวิจัย 
 โดยคณะกรรมการส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประยุกต์แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสที่ประยุกต์จากการเรียนรู้ขององค์กรต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองจากสาธารณรัฐเกาหลี 
และก าหนดดัชนีส าคัญเป็นกรอบแนวคิดในการวัดประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐไว้ 5 ดัชนี (ส านักงาน ป.ป.ช., 2558: 8) ได้แก่ ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 



ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
ท่ีส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดติถ์ 
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ประเมิน การด าเนินงานและระบบการร้องเรียนขององค์กร ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability 
Index) ประเมินความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที ่ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัตงิาน 
(Corruption - Free Index) ประเมินการรับรู้ข้อมูลการทุจริตและประสบการณ์ตรงการทุจริต  ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินวัฒนธรรมองค์กร การต่อต้าน การ
ทุจริตขององค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน แต่การศึกษาในครั้ง
นี้จะเป็นการศึกษาเพียงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
เท่านั้น ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศคติในการ
ปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากรุ่นสู่รุ่นจน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมหน่วยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตน
หรือทัศนคติที่ดี เป็นขัดเกลาทางสังคมให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงานจนกระทั่ง
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอาย
หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ รวมไปถึงกระบวนการของ หน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้าง
ให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการ
ของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน (คู่มือ ITA การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, 2560: 25) 
 ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงาน
และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่จะต้อง
ก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้น
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้มีความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
กัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องถึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานภายในหน่วยงานทั้งการบริหารงานบุคคล 
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน พฤติกรรมของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (คู่มือ ITA การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, 2560: 28) ดัชนีความ
โปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับความสมารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [761] 

ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงานจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่
กฎหมาก าหนดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผนงาน 
ร่วมด าเนินการและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
และร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใส (คู่มือ ITA การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ, 2560: 15) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 2,828 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีอายุงานไม่น้อย
กว่า 1 ปี ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
(อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 
95% ได้ตัวอย่างจ านวน 341 คน แต่เพ่ือความความเชื่อมั่นและป้องกันข้อมูลสูญหายผู้วิจัยจึงได้เพ่ิม
ขนาดตัวอย่างอีกไม่น้อยกว่า 20% รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 420 คน  
 2. ขอบเขตพื้นที่ ท าการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจ าแนกตามอ าเภอ 9 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ พิชัย ตรอน ลับแล ท่าปลา น้ าปาด ฟากท่า บ้านโคกและทองแสนขัน โดยแบ่ง
การปกครองส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นออกเป็น 80 แห่ง ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 

วัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

คุณธรรมการท างาน 
ในหน่วยงาน 

ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 



ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
ท่ีส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดติถ์ 

[762] อิราวัฒน์  ชมระกา / กิ่งดาว  จนิดาเทวิน / ภาศิริ  เขตปิยรัตน์ / สยาม  เจติยานนท์ 

เทศบาลต าบล 25 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล 53 แห่งรวม 78 (ยกเว้น 2 แห่ง คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์) 
 3. การสุ่มเลือกตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage Random Sampling) 
(นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2554: 128) โดยก าหนดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  3.1 ก าหนดอ าเภอ โดยเลือกมาทุกอ าเภอ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  
  3.2 เลือกต าบลตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 9 อ าเภอๆ ละ 4 ต าบล  
  3.3 ท าการสุ่มตัวอย่างจากต าบลที่เลือกมา ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ อ าเภอละ 4 
ต าบล ในระดับต าบลท าการสุ่มให้ได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่
ก าหนดจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน 
  จ านวนขนาดตัวอย่างและรายละเอียดการสุ่มตัวอย่างดังแสดงในตาราง 1 
 
ตารางที ่1 ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนเทศบาล 

และ อบต. 
จ านวนบุคลากร 

(คน) 
ขนาดตัวอย่าง 

1 เมือง 19 735 109 
2 ท่าปลา 9 317 47 
3 พิชัย 13 452 67 
4 ลับแล 10 385 57 
5 ทองแสนขัน 5 163 25 
6 ตรอน 7 238 35 
7 น้ าปาด 8 253 37 
8 ฟากท่า  5 155 23 
9 บ้านโคก 4 130 20 

รวม 78 2,828 420 
 
 4. ขอบเขตระยะเวลา ในการท าวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - เมษายน 2559 รวม
ระยะเวลา ทั้งสิ้น 8 เดือน 
 5. ขอบเขตเนื้อ การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจนการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [763] 

จ่ายหรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยส ารวจทั้งในมิติการรับรู้ (Perception - Based) และ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังนี้ 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ือให้ได้กรอบ
แนวคิดการวิจัยในรูปแบบเชิงสมมติฐาน จากนั้นตรวจสอบและปรับรูปแบบเชิงสมมติฐานด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ภารกิจหลักและข้อร้องเรียน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  

2. การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือศึกษา
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 
ระดับ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตรส่วน 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ตอนประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 5 ข้อ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จ านวน 6 ข้อ 
ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน จ านวน 6 ข้อ และด้านความโปร่งใสในการ าเนินงานจ านวน 12 
ข้อ รวมทั้งสิ้น 29 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยเทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน แล้วจึงน าไปทดลองใช้ และหาค่าจ าแนกมีค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 (Nunnally & Bersstein, 1994) 
การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค ได้ความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.959 มีค่ารายด้านของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.955 - 0.960 ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.925 - 0.960 และด้านความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.706 - 0.884 
 ส่วนมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) คือส ารวจจากหลักฐาน การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและเก็บดว้ย

ตนเองในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559 



ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
ท่ีส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดติถ์ 

[764] อิราวัฒน์  ชมระกา / กิ่งดาว  จนิดาเทวิน / ภาศิริ  เขตปิยรัตน์ / สยาม  เจติยานนท์ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ดังนี้  
 1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

2. การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากทฤษฏีที่ได้ศึกษากับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL version 8.72 ทั้งนี้การศึกษาใช้เกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
(2558: 29) ก าหนดไว้ 
 
ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรม
การท างานในหน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ์ จากแบบสอบถามที่แจกไปจ านวน 420 ชุด โดยได้รับการตอบกลับจ านวน 416 ชุด ผู้วิจัยจึง
น าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
  
ตารางที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
135 
281 

 
32.45 
67.55 

ประเภทเจา้หน้าที่ของรัฐ 
          ลูกจ้าง 
          ปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) 
          อ านวยการ (ระดับ 7 - 8) 
          บริหาร (ระดับ 9 - 10) 

 
57 
82 
173 
104 

 
13.70 
19.71 
41.59 
25.00 

ระยะเวลาที่ท างานให้กับหน่วยงาน 
          ต่ ากว่า 5 ปี 
          5 - 10 ปี 
          11 - 20 ปี 
          มากกว่า 20 ปี 

 
26 
63 
212 
115 

 
6.25 
15.14 
50.96 
27.65 

รวม 416 100 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [765] 

 
จากตาราง 2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67.55 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ านวยการ (ระดับ 7 - 8) จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.59 และมีระยะเวลาที่ท างานให้กับหน่วยงานเป็นเวลา 11 - 20 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.96 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีองค์ประกอบ
เป็นตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร มีตัวแปรสังเกตได้ รวมทั้งสิ้น 7 ตัว
แปรผลการศึกษา พบว่า คุณธรรมในการท างานในหน่วยงานเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐมากที่สุด รองลงมา คือ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร อีก
ทั้งวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐโดย
ผ่านตัวแปรขั้นกลาง คือ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ (2) มีค่า
เท่ากับ 16.64 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 9 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.060 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.008 และค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ก าลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.043 โดยค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) เท่ากับ 1.6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2  
 การวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมขององค์ประกอบภายในโมเดลพบว่า 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ระดับ 0.83 และ 0.26 ตามล าดับ อีกทั้ง คุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงานต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐที่ระดับ 1.39 ทั้งนี้ วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กรยังมีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ระดับ 0.89 ซึ่งทั้งหมดเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.82 แสดงว่าตัวแปรใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความโปร่งใสในการด าเนินต่อภาครัฐได้ร้อยละ 82 ดังแสดง
ในภาพประกอบ 2 และตาราง 3 



ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
ท่ีส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดติถ์ 
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ภาพที่  2  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงานที่สง่ผลตอ่
ความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐ 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ปัจจยัสาเหตุ   
ปัจจยัผล 

 
 
                             R2             
                         อิทธิพล 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 
 
                   0.68 
  DE              IE               TE  

ความโปร่งใสในการด าเนนิ 
งานของหนว่ยงานภาครัฐ 

 
                       0.82 
 DE                   IE                  TE 

                          Gamma 
วัฒนธรรมคุณธรรม        SE 
                                   t 

  0.83              -                0.83 
 (0.07)                              (0.07) 
 12.15                             12.15 

 0.26                0.89                1.15 
 (0.05)              (0.12)              (0.17) 
 7.46                 6.57               14.03 

                                Beta 
คุณธรรมการท างาน        SE 
ในหน่วยงาน                   t 

 N/A              N/A              N/A  1.39                   -                  1.39 
 (0.19)                                   (0.19) 
 7.32                                     7.32 

2 = 16.64, df = 9, p = 0.060, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.043 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [767] 

 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) คือ CUL แทนวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องค์กรวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ cul แทนวัฒนธรรมองค์กร และ anti แทน การต่อต้าน
การทุจริตขององค์กร 

2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ได้แก่ Fair แทนคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ได้แก่ person แทนการบริหารงานบุคคล budget 
แทนการบริหารงบประมาณ และ fair แทน ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ITA แทนความโปร่งใส
ในการด าเนินงานต่อภาครัฐวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ oper แทนการด าเนินงานของ
องค์กรและ system แทนระบบร้องเรียนขององค์กร 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ านวยการ (ระดับ 7 - 8) และมี
ระยะเวลาที่ท างานให้กับหน่วยงานเป็นเวลา 11 - 20 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์
ท างานมากพอสมควร จะมีความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กร ระบบการร้องเรียนของ
องค์กร วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงานเป็นอย่างดี  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานใน
หน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีองค์ประกอบ
เป็นตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร มีตัวแปรสังเกตได้รวมทั้งสิ้น 7 ตัว
แปร ผลการศึกษา พบว่า คุณธรรมในการท างานในหน่วยงานเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐมากที่สุด รองลงมาคือ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร อีกทั้ง
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อภาครัฐโดย
ผ่านตัวแปรขั้นกลาง คือ คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ผลการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการ
ท างานในหน่วยงานที่ส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์กับข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ 
(2) มีค่าเท่ากับ 16.64 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 9 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.060 ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 ค่า



ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
ท่ีส่งผลต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตจังหวัดอุตรดติถ์ 
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ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.008 และค่าดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก าลังสอง (RMSEA) เท่ากับ 0.043 โดยค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (2/df) เท่ากับ 1.6 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 2 
 การวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมขององค์ประกอบภายในโมเดลพบว่า 
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธ 
(2559: 140) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผล
องค์การขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านธรรมาภิ
บาลและวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
ภาคเหนืออย่างมีนัยส าคัญ และยังสอดคล้องกับชญานุตม์ ทุ่มทวน และสาโรช เนติธรรมกุล (2559: 
142) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านการบริหารกับผลการ
ด าเนินงานในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี พบว่า การสร้างวัฒนธรรม
องค์การให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับผลการด าเนินงานในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพ อีกทั้ง คุณธรรมการท างานในหน่วยงานส่งผลต่อความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานต่อภาครัฐที่ ทั้งนี้วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (คู่มือ ITA, 
2559: 15) กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐ มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
นั่นก็คือการส่งผลโดยตรงต่อคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและความโปร่งใสในการด าเนินงานด้วย 
นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในพบว่ามีค่าเท่ากับ 
0.82 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความโปร่งใสในการด าเนินต่อภาครัฐ
ได้ร้อยละ 82 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าตัวชี้วัดการต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงาน
บุคคล และระบบการร้องเรียนมีค่าคะแนนความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรน าประเด็นเหล่านี้กับไปทบทวน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
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 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และย้ายสถานที่ท างานท าให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ยัง
ไม่เข้าตัวชี้วัดในการประเมิน ITA และในแต่ละแห่งยังมีการตีความตัวชี้วัดและข้อค าถามแตกต่างกัน 
ระดับจังหวัดหรือส่วนกลางควรมีการจัดอบรมท าความเข้าใจให้ตรงกันทุกๆ ปีก่อนมีการประเมิน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรมีการศึกษาด้านวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามดัชนีทุกด้าน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 ส าหรับนักศึกษา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ก่อน
และหลังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังหควัตถุ 4 ของนักศึกษา ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานวิจัยประกอบด้วย คณาจารย์สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาห้อง บทม.593 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิธีการสนทนากลุ่ม เครื่องมือสังเกตการณ์ เครื่องมือ
ประเมินตนเอง บันทึกการวิเคราะห์และพัฒนาตนเองรวมทั้งผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมโดยแผนกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการหาค่าสถิติ ได้แก่ 
ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า หลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาตนเองที่ผ่านกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาให้น าหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ต้องสร้างความเข้าใจและการปรับทัศนคติให้
เข้าใจความหมายของหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เน้นการสร้างกลุ่มกิจกรรมที่เหมาะสมในการท างาน
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาตามความสนใจ การท ากิจกรรม การเสริมแรงทางบวกเพ่ือเป็นแรงผลักดันใน
การปฏิบัติ โดยกิจกรรมพัฒนาตนเองทั้ง 6 แผนกิจกรรมในด้านของทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตา ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ค่าระดับเฉลี่ยพฤติกรรมด้านสังคหวัตถุ 4 หลังร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม 
 
ค ำส ำคัญ: สังคหวัตถุ 4, การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 
                                                           

1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  e - mail: jirawat.t@pkru.ac.th 
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[772] จิรวัฒน์  ทิพยรส 

ABSTRACT 
 The purposes of this article were: 1) to examine processes of practice promotion 
on Bases of Sympathy 4  for students majoring in Human Resource Management of the 
Faculty of Management Science at Phuket Rajabhat University, and 2 )  to compare 
students’ effectiveness of practicing Bases of Sympathy 4  before and after the practice. 
Action research methods were used to collect data. Thirty participants, i.e. teachers of 
Human Resource Management major, general teachers and HRM 593  students were 
selected as samples of this study. Research instruments comprised in-depth interview, 
focus group discussion, observation, a self-assessment form, a record of self-analysis and 
development, and empirical evidence of social-activity participation. Data acquired were 
analyzed through textual analysis and statistics like percentage, frequency, mean, 
standard deviation and t-test.  
 After completing the activities of applying Bases of Sympathy 4  to develop the 
students, it indicated that application of Bases of Sympathy 4 must focus on: 1) building 
understanding and adjusting attitude for comprehending principles of Bases of Sympathy 
4 , 2) creating collaborative activities appropriate for students’ interests, and 3) creating 
activities with positive reinforcement as for motivating practice of Bases of Sympathy 4. 
Students’ achievement of all six self-assessments regarding generosity, convincing speech, 
rendering services, and even and equal treatment was statistically significant at 0.05 level. 
The average score of student behavior after practicing Bases of Sympathy 4  was found 
higher than those before practicing it. 
 
Keywords: Bases of Sympathy 4, Application of Bases of Sympathy 4’s principles 
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บทน ำ 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ยิ่ง

ท าให้เกิดการแข่งขันกันเพ่ือความอยู่รอดจนมองข้ามความส าคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะการส่งเสริมศีลธรรมในเยาวชนนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันสังคมไทยต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองก่อให้เกิดภาวะ
สับสนในวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม และมีภูมิคุ้มกันด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่ลดลง 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโตฺ), 2553: 37) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบคุกคามต่อเยาวชนท า
ให้เกิดการหลงผิด หรือมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมขาดวินัยในการ
ด าเนินชีวิตจึงท าให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การทะเลาะวิวาทตบตีแย่งชิงกันและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเกิดเป็นข่าวเพ่ิมมากข้ึนในสังคมยุคปัจจุบันปัญหาของเยาวชนที่มีความ
รุนแรงและขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างน่าวิตกนั้น เมื่อพิจารณาถึงต้นเหตุของปัญหาท าให้ทราบได้ว่าเกิดจาก
การขาดการเกื้อกูลช่วยเหลือกันในสังคม  

กระบวนการพัฒนาเยาวชนจึงจ าเป็นต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนในการฝึกพัฒนาตนเอง ผู้อ่ืน
และสังคมโดยรวมด้วยเพ่ือให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของการด ารงชีวิตแก่
เยาวชน การพัฒนาการของเยาวชนสิ่งส าคัญที่สุดจะต้องค านึงถึงบทบาทของเยาวชนโดยเยาวชนนั้น
เป็นทั้งผู้รับการพัฒนาและผู้ด าเนินการพัฒนา โดยทุกฝ่ายต้องมุ่งด าเนินการปลูกฝังและหล่อหลอม
คุณธรรมจริยธรรม แนวทางในการเสริมสร้างศีลธรรมส าหรับเยาวชนจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วย
ผลักดันและสรรค์สร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี วิธีการที่น าพาเยาวชนให้รอดพ้นและผ่านพ้น
วิกฤตดังกล่าวได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (พระเดชา กิตฺติโก (โชติธราธรรม), 2556: 13) จึงสามารถจะ
ช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นคนดีเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ความจ าเป็นอย่าง
เร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักศีลธรรมทางศาสนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนให้มีสติ
รู้ตัว ปัญหารู้คิดในส านึกผิดชอบชั่วดี รู้จักพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็งในการ
ด าเนินชีวิตต่อไปซึ่งหลักธรรมที่ควรน ามาพิจารณาให้เป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ
เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกัน  

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ห้อง บทม.593 พบว่า 
นักศึกษา ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเวลาเรยีน คนที่เรียนเก่งก็ไม่ค่อยอธิบายให้กับเพ่ือนๆ ที่ไม่
เข้าใจฟัง การใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพ นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพราะส่งผลต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น



การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

[774] จิรวัฒน์  ทิพยรส 

ส าคัญ เช่น ด้านตรงต่อเวลา คือ นักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลาที่อาจารย์ก าหนดหรือไม่ท างานตามที่
อาจารย์ได้มอบหมาย การเข้าเรียนไม่ทันตามคาบเรียนในแต่ละรายวิชา ด้านการแต่ งกาย เช่น 
นักศึกษาไม่ติดเข็มสัญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใส่กระโปรงสั้น ซึ่งเป็นการแต่งกายที่
ไม่ถูกระเบียบวินัยของทางสาขาและมหาวิทยาลัย ด้านการพูดจา นักศึกษาพูดกับเพ่ือนด้วยถ้อยค าที่
ไม่สุภาพ พูดกับอาจารย์ไม่มีครับ/ค่ะ พูดจาด้วยน้ าเสียงที่ไม่เหมาะสมขาดสัมมาคารวะต่ออาจารย์ 
เป็นต้น  

โดยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักปฏิบัติตามหลักการสงเคราะห์หรือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
ใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีเป็นแนวทางที่จะท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมะอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประสานความสัมพันธ์อันดี
งามให้เกิดขึ้นในชนหมู่มาก เป็นหลักแห่งการเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บุคลากรในองค์การ
อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข เป็นหลักธรรมะที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่ง
หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทาน คือ คุณธรรมในด้านการให้ ได้แก่ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่
เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ การแนะน าสั่งสอน 
การให้อภัยแก่ผู้ อ่ืน 2) ปิยวาจา คือคุณธรรมในด้านการพูด ได้แก่ การกล่าวค าไพเราะ นุ่มนวล 
อ่อนหวาน ไม่พูดส่อเสียด พูดด้วยค าที่สุภาพนิ่มนวล 3) อัตถจริยา คือ คุณธรรมในด้านการประพฤติ
ประโยชน์ ได้แก่ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการส่วนรวมทั้งในระดับห้องเรียนจนถึงระดับหมู่คณะบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 4) สมานัตตตา คือ คุณธรรมในด้านการเป็นผู้ไม่ถือตัว การปฏิบัติตนเสมอต้น
เสมอปลาย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 นี้ เป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญต่อการ
แสดงพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมในการท างานของบุคลากรในองค์การที่จะสร้างความรัก ความ
สามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน ไม่แสดงความเห็นแก่ตัวในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานจะเป็นหลักอย่าง
หนึ่งที่จะช่วยให้การท างานในองค์การมีความสุข ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีใน
องค์การของบุคลากรโดยน าหลักธรรมนี้มาใช้ควรพิจารณาสถานการณ์ที่จะน าหลักธรรมนี้มาใช้ (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺ), 2553: 21; พระมหานพดล สีทอง, 2554: 35 - 37; พระเดชา กิตฺติโก 
(โชติธราธรรม), 2556: 66) 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโดยการน าหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินชีวิต พัฒนาจิตใจให้มี
ความเอ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ช่วยเหลือกิจการส่วนรวม การปฏิบัติตน
เสมอต้นเสมอปลายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 จึงเป็นพฤติกรรม



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [775] 

จริยธรรมตามพระพุทธศาสนา บุคคลที่ตั้งใจจะช่วยเหลือ หรือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ผู้อ่ืนโดยกระท า
สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยการเสียสละทั้งก าลังกายก าลังใจ ท าให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีน าไปสู่ความสุขของ
คนในสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา” 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ก่อนและหลังการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมสังหควัตถุ 4 ของนักศึกษา 
 
สมมติฐำน 

นักศึกษา บทม.593 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ผ่าน
กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มีพฤติกรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ที่สูงขึ้นหลัง
การพัฒนา 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

หลักธรรม หมายถึง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องน าทางในการด าเนินชีวิต
หลักธรรมนั้นสอนทั้งการด าเนินชีวิตที่จะท าให้ชีวิตตนมีค่าหรือเป็นชีวิตที่ประเสริฐ ชีวิตที่อยู่กับความ
เจริญ คุณธรรมรวมทั้งสอนวิธีการด าเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างสามัคคี สงบและเกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม 

แผนกำรจัดกิจกรรม/กระบวนกำรจัดกิจกรรม หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม 
รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี/แบบแผนเป็นขั้นตอนและวิธีการของการกระท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถให้นักศึกษาได้แสดงออกทั้งด้านการปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดและการ
กระท าเพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ในขณะที่ท ากิจกรรม 

พฤติกรรมตำมหลักสังคหวัตถุ 4 หมายถึง การปฏิบัติตนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ต่อหลักสังคหวัตถุ 4 สามารถแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
  - ทาน คือ พฤติกรรมด้านการให้ ได้แก่ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน 



การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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  - ปิยวาจา คือ พฤติกรรมด้านการพูด ได้แก่ การกล่าวค าไพเราะนุ่มนวล อ่อนหวาน
ไม่กล่าวค าพูด ที่ไม่สุภาพ การพูดจาให้ก าลังใจผู้อ่ืนสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีตลอดค าพูดที่มีสาระ มี
ประโยชน์ 
  - อัตถจริยา คือ พฤติกรรมด้านการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ การช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้อื่น รวมทั้งอาจารย์ และบุคคลภายนอก บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในการมีจิตอาสาต่อส่วนรวม 
  - สมานัตตา คือ พฤติกรรมด้านการเป็นผู้ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย มีความอ่อน
น้อม การมีสัมมาคารวะต่อคณาจารย์ การเข้าเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบวินัยของ
สาขาวิชา  

นักศึกษำ บทม.593 หมายถงึ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้อง บทม.593 
ที่นับถือพุทธศาสนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 กลุ่มเป้ำหมำยของกำรวิจัย 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี
ที่ 1 จ านวน 5 ห้อง ได้แก่ บทม.591, บทม.592, บทม.593, บทม.594 และ บทม.595 จ านวน 212 คน 
(สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, 2559) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา เป็นก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จ านวน 1 ห้อง คือ กลุ่มนักศึกษา บทม.593 จ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มที่นับถือพุทธศาสนา 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 7 คน และอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ห้อง บทม.593 จ านวน 
2 คน รวม 9 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นักศึกษา บทม.593 เรียนกับอาจารย์ภายนอกสาขาจ านวน 2 
รายวิชา และในรายวิชาที่เหลือเรียนกับอาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษา บทม.593 จ านวน 30 คน ที่
นับถือพุทธศาสนา 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรม สังคหวัตถุ 

4 และ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามแผนต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของ
นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นั้นมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988: p.11) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [777] 

  ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) การศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 น ามาจัดท าเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังหควัตถุ 4 โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) 
และการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษาจากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพ่ือหาแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม 
ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้  
  ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Action) เป็นการพัฒนาพฤติกรรมสังคหวัตถุ 4 ตามขั้นที่ 1 ขั้น
วางแผน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ข้างต้น โดยจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรม 
บันทึกพฤติกรรมด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม และเมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการ ผู้วิจัยจะประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาด้วยแบบประเมินพฤติกรรมสังคหวัตถุ 
4 หลังการได้รับการพัฒนาแล้วน าผลการสังเกตมาวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observe) เป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาพฤติกรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักศึกษา คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมสังคหวัตถุ 4 ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ก่อนได้รับการพัฒนาและหลังได้รับการพัฒนา และคะแนน
จากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการพัฒนาพฤติกรรมและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการ
ของนักศึกษา 
  ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Reflect) การด าเนินการขั้นนี้เป็นการประเมินและตรวจสอบ
กระบวนการวิจัย แล้วน าข้อมูลจากขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตมาอธิบาย แปลความหมาย เพ่ือให้ทราบถึงการ
พัฒนาพฤติกรรมสังคหวัตถุ4 ของนักศึกษา ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีส่วนใดที่
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้กระบวนการวิจัยประสบความส าเร็จในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

การวิจัยการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593 สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าแผน
กิจกรรมในการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามการพัฒนาพฤติกรรมของนักศึกษาในการประยุกต์หลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 โดยการให้นักศึกษาได้ส ารวจตนเองเกี่ยวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ที่นักศึกษาได้
ด าเนินการโดยมีแผนกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง จ านวน 6 แผนกิจกรรม ด าเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ก่อนและ
หลังเรียนรู้  

2. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาตนเองโดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้วยการนัดท า
กิจกรรมจ านวน 6 แผนกิจกรรม เวลา 12 สัปดาห์ ตามแผนกิจกรรมดังนี้ 



การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

[778] จิรวัฒน์  ทิพยรส 

  2.1 แผนกิจกรรมที่ 1 Mind Mapping ความดีความงามในตนเองเป็นการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรม มีการละลายพฤติกรรมของนักศึกษา ให้แต่ละกลุ่มสะท้อนความดี
ความงามของตนเองและให้เขียนออกมาน าเสนอในรูปแบบ Mind Mapping และมอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละคนวิเคราะห์ตนเองในบันทึกความดี (สมุดรวมความดีที่ได้ท า) ทั้ง 4 ด้านทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยา สมานัตตา โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมทุกคนมีเรื่องราว ประสบการณ์ การท าความดีความงามใน
ตนเองเป็นการบอกเล่าความดี ความงามของตนเองในแต่ละคนที่ได้ท าพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมให้
ก าลังใจเพ่ือนๆ 
  2.2 แผนกิจกรรมที่ 2 แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชการที่ 9 ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้านการ
ให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการท าความดี จากพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 ผู้ทรงเปี่ยมล้น
ด้วยการให้ทรงเป็นต้นแบบ ในการประพฤติปฏิบัติตามของพสกนิกรชาวไทยสร้างแรงบันดาลใจด้าน
ทานในหลักสังคหวัตถุ 4  
  2.3 แผนกิจกรรมที่ 3 สร้างแรงบันดาลใจด้วยหลักธรรมสังหควัตถุ 4 เป็นการ
ส่งเสริมให้เห็นถึงการสร้างแรงบันดาลใจจากการท าความดีเป็นสิ่งที่ควรกระท าโดยการน้อมน า
หลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะหลักของการร่วมมือร่วมใจกันให้นักศึกษาเกิดแนวคิดการท าความ
ดีต่อสังคมเกิดความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
  2.4 แผนกิจกรรมที่ 4 บอกเล่าความดีงาม เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแต่ละบุคคล
ยอมรับในความทุกข์และสุข ความส าเร็จหรือปัญหาหากแต่สิ่งส าคัญคือ การก าหนดเป้าหมายของชีวิต
ที่เกิดจาก การทบทวนวิเคราะห์ตนเองด้วยความเข้าใจ และตระหนักว่า ตนคือส่วนหนึ่งของสังคมมี
ความส าคัญในการร่วมสร้างสังคมให้เป็นสุข ด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามหลักสังคหวัตถุ4 
  2.5 แผนกิจกรรมที่ 5 ปิยวาจาจากลมปาก เป็นการระดมความคิดให้นักศึกษา
สะท้อนถึงการมีปิยวาจาที่น่าชื่นชมมีกรณีศึกษาให้ศึกษา โดยให้นักศึกษาจัดกลุ่มความคิดความเข้าใจ
การมีปิยวาจาที่ดีเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข 
  2.6 แผนกิจกรรมที่ 6 การบ าเพ็ญประโยชน์ (CSR) ด้วยหัวใจ เป็นการให้นักศึกษา
เกิดแนวคิดการสร้างสังคมแห่งความสุข มีความตระหนักการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโดยให้
นักศึกษาจัดท าโครงการที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุในด้าน อัตถจริยา 

3. ท าการทดสอบนักศึกษาหลังร่วมกิจกรรม โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการบันทึกความดีใน
แต่ละด้านโดยการสะท้อนบอกเล่ากิจกรรมต่างๆ ผ่านการน าเสนอในแต่ละคาบกิจกรรม และให้การ
แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมท ากิจกรรม ความกระตือรือร้น และผลงานที่น าเสนอ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [779] 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมตามหลักสังคหวัตถุ 4 จ านวน 6 แผน แผนละ 1 
ชั่วโมง 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
4. แบบประเมินพฤติกรรมตามหลักสังคหวัตถุ 4 
5. ใบงานและแบบบันทึกผลการตรวจใบงาน 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 

4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการท างานตามกรอบของสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตาศึกษาองค์ประกอบของแผนกิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตนให้มี
พฤติกรรมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และออกแบบกรอบการจัดกิจกรรมแล้วเขียนรายละเอียดของ
แผนการจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความสอดคล้อง ซึ่งกันและกันน าแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหา ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6 - 1.00 แสดงว่าทุกองค์ประกอบของแผนกิจกรรม
มีความสอดคล้องกัน  

2. แบบสังเกตพฤติกรรมตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยผู้วิจัยใช้ในการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
ใน การด าเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 6 แผนกิจกรรมเป็นแบบสังเกตแบบมีโครงสร้างเพ่ือจดบันทึก
พฤติกรรมเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ 

3. แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมในการจัดท าสมุดความดีเพ่ือให้นักศึกษาบันทึกพฤติกรรม
ใน แต่ละวันที่ได้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4  

4. แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นแบบประเมินพฤติกรรม
ส าหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายจ านวน 28 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 - 0.63 และค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งประเมิน
โดย อาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน โดยใช้ประเมิน
ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
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ผลกำรศึกษำ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมกเทกการ์ ด ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นการสังเกต และข้ันสะท้อนการปฏิบัติ โดย
ด าเนินการทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสังคหวัตถุ 4 ส าหรับ
นักศึกษา โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1. กระบวนกำรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตนตำมหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ส ำหรับนักศึกษำ
สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ควรประกอบด้วย 
  1.1 การให้นักศึกษาท างานร่วมกันโดยเน้นการท างานผ่านความร่วมมือระหว่าง
สาขาวิชากับคณาจารย์โดยเชื่อมโยงในรายวิชาและท าการบูรณการ การเรียนการสอนในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  
  1.2. ประชุมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและอาจารย์ในสาขาเพ่ือท าข้อตกลงกัน
ในการวางแนวทางในการเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมในด้านทาน การพูดจาไพเราะ การ
บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืน และการมีความเสมอต้นเสมอปลาย มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ
ต่ออาจารย์ รวมทั้งการเข้าเรียนและการแต่งกายที่ถูกระเบียบตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  1.3 การสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการน าสังคหวัตถุ 4 มา
ใช้โดยที่สามารถท าได้ในทุกๆ วันท าจนเป็นความคุ้นชินและเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวของนักศึกษา ในการ
ท าการให้ความรู้เกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4 ให้นักศึกษาได้ทราบถึงความหมายตามค านิยามของตนเองและ
การท ากิจกรรม (workshop) ในแต่ละด้าน เช่น ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมเกี่ยวกับการมีวินัย มารยาทในสังคม การเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและ
มีประสบการณ์ในการท างาน  
  1.4 การเสริมแรงทางบวกให้กับนักศึกษา และการสร้างความตระหนักต่อ
ความส าคัญในการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน การสะท้อนถึงต้นแบบความรับผิดชอบถึงความส าเรจ็
ในการน าหลักธรรมมาใช้ในการท างานได้ดีมีการให้รางวัลเสริมแรง เช่น การให้รางวัล การจูงใจต่างๆ 
คะแนนจิตพิสัยการกล่าวค ายกย่องชมเชยนักศึกษาในชั้นเรียนและในที่ประชุมสาขาวิชา การเพ่ิม
คะแนนจิตพิสัย การให้แต้มเพ่ิมในกิจกรรมของสาขาวิชา เป็นต้น  
  1.5 การให้รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องมีการก ากับติดตามซึ่งกันและกัน การพัฒนาการท างาน
นั้นควรเน้นการใช้ระบบการประชุมและปรึกษาหารือการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันโดยให้น าเสนอ
โครงการผ่านรูปแบบของที่ประชุมในการตัดสินใจในการท ากิจกรรม และเน้นการให้นักศึกษาสะท้อน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [781] 

ถึงความหมายของหลักธรรมตามความคิดของตนเองเพ่ือท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการน ามาใช้
ได้ง่ายยิ่งขึ้น  
 

2. ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบ ค่ำทีแบบ Paired 
Sample test คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักศึกษา บทม.593 
ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของ
นักศึกษา บทม.593 ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม 
 

รำยกำร 
ค่ำเฉลี่ยพฤติกรรม      
ก่อน หลัง N sd df t p-value 

ด้านทาน 2.66 3.63 30 .44 29  
 
 
 

43.23 

 
 
 
 

.000** 

ด้านปยิวาจา 2.75 3.79 30 .36 29 
ด้านอตัจริยา 2.71 3.65 30 .47 29 
ด้านสมานตัตา 2.89 3.83 30 .65 29 

รวม 2.75 3.72 30   

**P<0.05 

 
จากตารางที ่1 แสดงค่าเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคห - 

วัตถ ุ4 ของนักศึกษา บทม.593 ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการประยุกต์ใช้
หลักธรรมสังคหวัตถ ุ4 สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

1. การพัฒนาพฤติกรรมหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน นักศึกษาได้ใช้หลักทานแบ่งได้เป็น 
3 รูปแบบ คือ ทานในรูปแบบของความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่, ทานในรูปแบบของการการเสียสละ, ทานใน
รูปแบบของการแบ่งปัน การให้โดยการแบ่งปันเป็นสิ่งของ หรือแรงกาย ช่วยเหลือผู้อื่น และในส่วนของ
ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ กลุ่มเป้าหมาย ได้ให้ความหมายว่าเป็นการช่วยเหลือ เกื้อกูลด้วยวัตถุสิ่งของ การ
มีน้ าใจต่อกันรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้อภัยผู้อ่ืนโดยไม่แสดงความโกรธเพ่ือที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ในส่วนของความหมายของทาน ในรูปแบบของความเสียสละนั้น เป็นการยอมเสีย
ผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือผู้อ่ืนหรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระท าของตน การเสียสละ
เวลาส่วนตัวเพ่ือเอาเวลาไปท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การมีน้ าใจ ไม่เห็นแก่ตัวและในส่วน
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ของความหมายของทานในรูปแบบของการแบ่งปัน เป็นการเสียสละสิ่งของต่างๆ หรือทรัพย์สินของตน
ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ ความรัก 
ความหวังดีที่มีต่อกัน แบ่งปันรอยยิ้มและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับโดยที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในด้านทาน พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านทานในระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 โดยเรียงล าดับมาก
ไปน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ การให้ค าปรึกษาและแนะน ากับเพ่ือนในการท างานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
การความช่วยเหลือเพ่ือนในห้องเมื่อเพ่ือนเดือดร้อนหรือต้องการให้ช่วยเหลือ และการให้อภัยกับเพ่ือน
เมื่อเพ่ือนยืมเงินหรือสิ่งของแล้วไม่คืน 

2. การพัฒนาพฤติกรรมหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านปิยวาจา นักศึกษาได้ใช้หลักปิยวาจาใน
การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นโดยการพูดจาดีต่อผู้อื่น การพูดจาอ่อนน้อมถ่อมต้น พูดด้วยถ้อยค าและส าเนียง
ที่สุภาพไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดค าหยาบ รองลงมา คือ การพูดจาให้เกียรติผู้อ่ืน และการพูดให้
ก าลังใจแก่ผู้อ่ืน การพูดจาเป็นกันเองระหว่างเพ่ือนๆ และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในด้านปิยวาจา พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้หลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 ด้านปิยวาจาในระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 โดยเรียงล าดับมากไปนอ้ย 
3 ล าดับ พูดจาให้เกียรติกับเพ่ือนและบุคคลทั่วไปด้วยความเต็มใจไม่มีการเสแสร้งโดย ไม่พูดนินทาว่า
ร้าย รองลงมา คือ พูดจาถูกกาลเทศะ และพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือซึ่งกันและกันใน
ห้องเรียน และการให้ก าลังใจกับเพ่ือนโดยการพูดให้ก าลังใจและไม่พูดจาในสิ่งที่เพ่ือนฟังแล้วรู้สึกไม่
สบายใจ 

3. การใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา นักศึกษาได้ใช้หลักอัตถจริยาในการปฏิบัติ
ตนในการขวนขวายช่วยเหลือเพ่ือนๆ และครูอาจารย์ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน รองลงมา คือ การมีจิตสาธารณะท าตนให้เป็นประโยชน์ในทุกโอกาสที่จะท าได้ช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืนๆ หรือ การช่วยเหลือสังคม เช่น กวาดขยะที่วัด เก็บขยะ บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย
ต่างๆ การรณรงค์ยาเสพติด ฯลฯ และการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสาขา คณะ
และมหาวิทยาลัยโดยหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 ในด้านอัตถจรยิา 
พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยาในระดับ
การปฏิบัติบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 โดยเรียงล าดับมากไปน้อย 3 ล าดับ ช่วยเหลือครูอาจารย์ใน
การช่วยถืออุปกรณ์สิ่งของต่างๆ รองลงมา คือ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยทุกครั้งด้วยความเต็มใจ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [783] 

4. การใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านสมานัตตา นักศึกษาได้ใช้หลักสมานัตตาในการปฏิบัติ
ตน ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลาย การท าความดีเพ่ือสังคมเป็นคนดี รองลงมา คือ 
การมีสัมมาคารวะต่อคณาจารย์ การเข้าเรียนตรงเวลาและการแต่งกายถูกระเบียบวินัยของสาขาวิชา
และการให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนๆ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการให้ข้อมูลแนะน าต่างๆ และหลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในด้านสมานัตตา พบว่า นักศึกษามีการพัฒนา
ตนเองในการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ด้านสมานัตตาในระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 โดยเรียงล าดับมากไปน้อย 3 ล าดับ ปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนในห้อง ไม่ยกตนข่มว่าตัวเอง
เด่นกว่าใครๆ รองลงมา คือ การเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา และให้ความช่วยเหลือกับเพ่ือนๆ ทุกคนเท่า
เทียมกันเพราะเพ่ือนทุกคนมีความเสมอภาคกัน 

นอกจากนั้นจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจ
ในกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 โดยมีการน าเสนอผลงานผ่านการน าเสนอในการท า
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย หรือการบันทึกในสมุดท าความดีในแต่ละวัน และมีการประเมินตนเองโดย
สุ่มเลือกตัวแทนนักศึกษาบอกเล่าถึงการปฏิบัติตน พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาและตั้งใจใน การให้
ทาน การพูดจาที่ดีกับเพ่ือนๆ การเป็นคนที่ใส่ใจต่อสังคม และการแต่งกายถูกระเบียบตามกฎของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยและกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม (อัตถจริยา) 
นักศึกษาได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเป็นจิตอาสา (อัตถจริยา) 
ก่อให้เกิดโครงการเพ่ือสังคมจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อัตถจริยา
ของนักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ วัดโฆษิตวิหาร ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2) 
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดใฝ่ธรรมะ ณ วัดพุทธมงคลนิมิต 3) โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญอัตถจริยาของ
นักศึกษา ณ วัดเขารังสามัคคีธรรม จังหวัดภูเก็ต 4) โครงการคุณธรรมสร้างจิตอาสาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดภูเก็ต และ 5) กิจกรรมจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของ
นักศึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย์ปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 
อภิปรำยผล 

ผลการศึกษาวิจัยถึงกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ส าหรับ
นักศึกษาและศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามแผนต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ทั้งด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้าน



การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

[784] จิรวัฒน์  ทิพยรส 

สมานัตตาที่เข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการคิด พัฒนาและตั้งใจในการให้ทาน การ
พูดจาที่ดีกับเพ่ือนๆ การแต่งกายถูกระเบียบตามกฎของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญตน
ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักศึกษาได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใน
การเป็นจิตอาสา การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการเกื้อกูลสังคมเพ่ิมขึ้นปฏิบัติตนต่อตนเอง
และผู้อ่ืน เมื่อมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ให้ความรู้ค าแนะน ากับเพ่ือนๆหรือบุคคลอ่ืน
นั้นเป็นการท าให้เกิดจิตใจที่ดีงามเมื่อจิตใจที่มอบให้ด้วยความปรารถนาดีนั้นก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปทั้งในรูปแบบการแต่งกายที่ถูกกฎระเบียบของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย การพูดจาที่สุภาพ
ไพเราะ ก่อให้เกิดบรรยากาศของการท างานที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันลดบรรยากาศของความขัดแย้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหานพดล สีทอง (2544: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 และขันติ - โสรัจจะ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
บุคลากร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ4 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ บุคลากรมีคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ4 โดยรวมอยู่ในระดับสูงท าให้ทราบได้ว่า
องค์การแห่งนี้เป็นสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเห็นอกเห็นใจมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ดีในการท างาน  

และสอดคล้องกับเนาวรัตน์ ชุง (2558: 70 - 71) ได้อธิบายเกี่ยวกับการน าหลักธรรมสังคห - 
วัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่ใช้กับการครองคนได้ดีที่สุดเพราะเป็นหลักปฏิบัติส าหรับที่จะให้ทุกอยู่รวมกัน
และท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีความพึงพอใจมีความสอดคล้องกับหลักการเป็นสมาชิกที่ดี
ในองค์การ พฤติกรรมที่ไม่ใช่หน้าที่หลักแต่ช่วยส่งเสริมให้องค์การมีสภาพการณ์หรือสิ่งแวดล้อมการ
ท างานที่ดีและช่วยสนับสนุนให้การท างานหลักมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้
เกิดความรักสามัคคีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันและท าให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ และยัง
สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ที่ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีการน า 8 
คุณธรรมพ้ืนฐานซึ่งได้แก่ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ความสุภาพ
เรียบร้อย ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้ าใจมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันซึ่งสอดคล้องกับ
หลักธรรมสังคหวัตถ ุ4  

ส าหรับวิธีการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบ
กิจกรรมพฤติกรรมตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ทั้งด้านทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตานั้น ได้
น าเสนอกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนในการปฏิบัติตามกระบวนการของสังคหวัตถุ 4 โดยให้นักศึกษา



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [785] 

สามารถเลือกเพ่ือนที่เป็นเพ่ือนสนิทได้เองและมีการจดบันทึกในสมุดท าความดี โดยแต่ละครั้งที่ท า
กิจกรรมจะมีการสุ่มนักศึกษาให้ออกมา เล่าถึงความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติและมีสิ่งใดบ้างที่ต้องการ
พัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มโดยมีเพ่ือนสนิทรับทราบถึงกระบวนการพัฒนาตนเองในแต่ละ
ด้านของนักศึกษา ผู้ที่เป็นเพ่ือนสนิทของตนเองมีกระบวนการให้นักศึกษาได้จัดท าโครงการเพ่ือสังคม 
(CSR) โดยมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการท างานเป็นทีมมีการเสริมแรงโดยการกล่าวค าชมเชยให้ซึ่งกัน
และกันเพ่ือเสริมแรงผลักดันทางบวกที่จะท าให้นักศึกษาได้เกิดการกระท าอย่างต่อเนื่องและท าจน
กลายเป็นอุปนิสัยส่วนตัวเพ่ือพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ซึ่งสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์และ พเยาว์ ยินดีสุข (2557: 133)กล่าวถึงการจัดกิจกรรม
เสริมแรงทางบวกในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษานั้นควรมีการเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น บรรยากาศที่เป็นอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเองใช้กระบวนการท างานเป็นทีม บรรยากาศที่ท้าทายเป็นการสร้างความกระตือรือร้นและ
บรรยากาศของการกระตุ้นความสนใจโดยเพ่ือนนักศึกษารุ่นเดียวกันมีความใกล้ชิดกันและมีความสนิท
สนมกัน และเลียนแบบเพ่ือนโดยอัตโนมัติอันจะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ดีข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตนตามแผนหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 การจัด
กิจกรรมต้องมีการสร้างกฎ กติกา ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีส่วนร่วมของคณาจารย์
ผู้เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลกัธรรมสังคหวัตถุ 4 นั้นควรให้ผู้เรียนได้เผชญิ
กับปัญหาและสถานการณ์ในการฝึกคิด แก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มและมีเพ่ือนคอย
ช่วยเหลือ และในส่วนของกิจกรรมน าเสนอการพัฒนาเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาสะท้อนถึง
การเรียนรู้และมีการพัฒนาการ การปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยการ
เสริมแรง การกล่าวชมเชย แก่นักศึกษาโดยให้เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดีด้านสังคหวัตถุ 4 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการประชุมสโมสรของ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 

2. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรน าแผนกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ในทุกกิจกรรมของสาขาวิชา 
คณะ มหาวิทยาลัยทั้งในด้านของทานการให้ที่เป็นในรูปแบบสิ่งของและการให้ความรู้ ด้านปิยวาจา
การพูดจาไพเราะ การพูดจาถูกกาลเทศะเมื่อมาติดต่องาน รู้จักใช้การพูดเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
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ท างานร่วมกันเป็นทีม ด้านอัตถจริยาการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ และด้านสมานัตตตาในการปฏิบตัิ
ตนด้านการแต่งกายถูกกฎระเบียบข้อบังคับของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย  

3. ควรสร้างระบบกลไกหรือกิจกรรม/โครงการของทางสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตนให้สอดรับกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 โดยก าหนดเป็นนโยบายของสาขาวิชา
ในการท างานและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการท าโครงการไปสู่ภายนอก 
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ความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ในเขตจงัหวัดนครราชสีมา 

Organizational Engagement of Employees in Manufacturing Industries 
in Nakhon Ratchasima Province 

 
 

 
 
 
 

ภูกิจ  ยลชญาวงศ1์ / Phukit  Yolchayawong 
 
 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขต
จังหวัดนครราชสีมาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ท าการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติ t - test, F - test และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยเกี่ยวกับงาน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรในระดับปานกลาง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

[790]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

Abstract 
This quantitative research aimed to: 1 )  examine the level of organizational 

engagement of employees in manufacturing industries in Nakhon Ratchasima Province, and 
2) investigate factors regarding organizational engagement of employees in manufacturing 
industries in Nakhon Ratchasima Province. The samples were 4 0 0  employees of 
manufacturing industries in Nakhon Ratchasima Province. The research instrument was the 
questionnaire, and data collection was analyzed by using the statistical values, i.e. 
percentage, mean, and standard deviation. To test hypothesis, T - Test, F - Test and Pearson 
Product Moment Correlation were implemented. The findings indicated that: 1 )  most 
officers demonstrated a high level of employee engagement to their organizations, and 2) 
factors related to organizational engagement of the employees in manufacturing industries 
in Nakhon Ratchasima Province was at the moderate level with statistically significant at the 
0.05 level. 
 
Keywords: Organizational Engagement, Manufacturing Industries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [791] 

บทน า 
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ท าให้องค์กรต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ โดยการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพราะในการด าเนินการบริหาร
จัดการในองค์กร จะต้องอาศัยพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ก้าวไป
ข้างหน้าจนบรรลุเป้าหมายองค์กรที่ก าหนดไว้ แต่การท างานที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ต่างๆ จะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมและต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน
เพ่ือสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับองค์กร แต่ปัจจุบันพบว่าหลายองค์กรประสบปัญหา
แรงจูงใจในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับต่ า ซึ่งส่งผลท าให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น การขาด
งาน มาสายและลางานสูง ไม่มีการท างานเป็นทีม หัวหน้างานทะเลาะกับลูกน้อง ยอดผลิตไม่ได้ตาม
เป้า มีของเสียจ านวนมาก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการท างาน
โดยรวมขององค์กร โดยแนวทางในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น องค์กรต้องแสวงหาเครื่องมือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานเพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้น าศักยภาพที่แต่
ละคนมีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการท างาน โดยต้องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมพนักงาน
เพ่ือทราบถึงธรรมชาติ ความคาดหวังและความต้องการ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมที่
แสดงออกของพนักงาน โดยผ่านการสื่อสาร 2 ทางเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน อีกทั้งเพ่ือผสมผสาน
ความคาดหวังและความต้องการของทุกฝ่ายในจุดที่เหมาะสม จนท าให้เกิดแรงงานสัมพันธ์และ
บรรยากาศการท างานที่ดี พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน กระตือรือร้นและปรารถนาที่จะท างานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กรต่อไปและส าหรับการสร้างความผูกพันต่อองค์กรนั้น ถือเป็นอีกเครื่องมือการ
จัดการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่ท างานกับองค์กรอย่างมีความสุข รู้สึก
อยากจะท างานด้วยความเต็มใจและพร้อมทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร เป็นผู้มีความหมายและคุณค่าต่อองค์กร  

โดยเหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ.2559 มีการลงทุนถึง 34 โครงการ 
มูลค่าการลงทุนสูงถึง 30,588 ล้านบาท มีการจ้างงาน 5,254 คนและในปี พ.ศ.2560 พบว่ามีผลิตภัณฑ์
มวลรวมในภาคอุตสาหกรรมผลิตมากถึง 72,368 ล้านบาทและมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 2,623 
โรงงาน เงินลงทุน 174,655.21 ล้านบาท ลูกจ้าง 146,628 คน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา, 2559) โดยในทางปฏิบัติพบว่า สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตเหล่านี้ต่าง
ประสบปัญหาการขาดความผูกพันต่อองค์กรเช่นเดียวกัน โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราการหมุนเวียน
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พนักงานและการรับสมัครพนักงานตลอดทั้งปี ซึ่งปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กรใน
ภาพรวม เช่น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพ่ิมขึ้น งานขาดความต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งจาก
สภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานว่าอยู่ในระดับใด
และมีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ทั้งนี้เพ่ือน ามาใช้พิจารณา
ก าหนดนโยบายบริหารจัดการองค์การให้เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรธ ารงรักษาพนักงานเหล่านี้ให้อยู่กับ
องค์กรและสร้างให้พนักงานมุ่งมั่นและตั้งใจท างานเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้ง ส่งผลดีให้องค์กรเข้มแข็งและมี สรรถนะการท างานแข่งขันที่สูงขึ้น จนได้เปรียบการแข่งขัน
และอยู่รอดอย่างยั่งยืนได ้
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยแต่ละด้านมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร อาจสรุปแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามตารางที่ 1 

ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุปกลุ่มความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 
 

กลุ่มที่ 1 ความหมายเชิงพฤติกรรม กลุ่มที่ 2 ความหมายในเชิงทัศนคติ 
Buchanan (1974: 533) คือ ความรู้สึกเป็นพวกมี
เป้าหมายค่านิยมเดียวกันและปฏิบัติงานตาม
บทบาทตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายและค่านิยม 

Luthans (1992: 124) หมายถึง ทัศนคติที่พนักงาน
รู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กร และมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและเจริญ 
รุ่งเรือง 

Steers (1977: 46) คือ ความสัมพันธ์ที่ เหนียว
แน่นของสมาชิกและเป็นพฤติกรรมที่มีค่านิยม
กลมกลืนกับสมาชิก แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับ
องค์กรและเต็มใจอุทิศกายใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กร  

Cherrington (1994: 296) หมายถึง การแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อองค์กรและต้องการเป็นสมาชิก
ต่อไป ผู้ที่ท างานนาน ต าแหน่งสูงและรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของหรือความส าเร็จองค์กรจะส่งผลให้มีความ
ผูกพันสูง 

Hewitt Associate (2003:46) คือ สิ่งที่แสดงออก
ทางพฤติกรรมทั้งการพูดถึงองค์กรในแง่บวก การ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกองค์กรต่อไป รวมทั้งการ
ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนองค์กร  

Baron (1986: 162 - 163) คือ ทัศนคติที่มีต่อองค์กร
ซึ่งแตกต่างจากความพึงพอใจในการท างาน เพราะ
ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตามสภาพ
ท างาน แต่ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่มั่นคง
อยู่ยาวนาน 

 
จากความหมายข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ความผูกพันองค์กร หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกใน

เชิงบวกของพนักงานที่มีต่อองค์กร รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งสื่อถึงความจงรักภักดี มุ่งมั่นทุ่มเท
และยินดีที่จะท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
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2. องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร อาจสรุปได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร 
 

Allen and Meyer  
(1993) 

Steers  
(1977) 

Greenberg, J.,& 
Baron,R.A.(2000) 

1. ความผูกพันด้านความ
ต่อเนื่อง (Continuance 
commitment) 
2. ความผูกพันด้านความรูส้ึก 
(Affective commitment)  
3. ความผูกพันด้านบรรทัด 
ฐานของสังคม (Normative  
commitment) 

1. ความเชื่ออย่างแรงกล้าใน
การยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมอย่างแรงกลา้ 
2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความ
พยายามอย่างมากเพื่อองค์กร 
3. ความปรารถนาอย่างยิ่งยวด
ที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพในองค์กร 

1. ความผูกพันด้านการคงอยู่กับ
องค์กรเพราะเช่ือว่าถ้าอยู่นานจะเกิด
ผลดีและคุ้มค่า 
2. ความผูกพันด้านความรูส้ึก ที่เหน็
พ้องกับค่านิยมและเป้าหมายองค์กร  
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน คือ 
การที่ต้องการอยู่กับองค์กรอัน
เนื่องมาจากแรงกดดันจากคนอ่ืน  

 
จากการศึกษาองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่

ส าคัญที่สุดคือ ความผูกพันด้านจิตใจ ทั้งนี้เพราะการที่คนเชื่อมั่นและยอมรับในองค์กร จะส่งผลให้มี
ทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมแสดงออกเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจนซึมซับเป็นความแน่นแฟ้นและผูกพันต่อ
องค์กรในที่สุด  
 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรไว้หลากหลาย ผู้วิจัยใคร่ขอสรุปตามตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   
 

ปัจจัย Steers (1997) Burke (2003) สมาคมการบริหารบุคคลฯ (2549) 
1. ด้านองค์กร  1) อิสระในงาน 

2) ทักษะ
หลากหลาย 
3) งานมีเอกลักษณ ์
4) ข้อมูลย้อนกลับ 
5) โอกาส
ปฏิสัมพันธ์ 

1. ค่าตอบแทน 
สวัสดิการที่ด ี
 

1) การถ่ายทอดนโยบายและกลยทุธ์ให้กับ
ทุกหน่วยงาน 2) มีช่องทางสื่อสาร 3) เปิด
โอกาสรับฟังความคิดเห็น 4) นโยบายและ
กลยุทธ์หน่วยงานสอดคล้องกันทุกระดับ  
5) มีมาตรฐานงาน 6) มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
7) มีกฎระเบยีบที่เคร่งครัด และบทลงโทษ
กรณีท าผิด 8) ส่งเสริมให้เรียนรู้ 
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร (ต่อ) 
 

ปัจจัย Steers (1997) Burke (2003) สมาคมการบริหารบุคคลฯ (2549) 
2. ด้านงาน  
 

ลักษณะของงาน  
 

งานท้าทาย  1) ให้มีส่วนร่วมตดัสินใจ 2) เตรยีม
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเพียงพอ 3) 
มอบหมายงานให้เหมาะกับความรู้
ความสามารถ 4) มีรูปแบบการท างานท่ี
สอดคล้องกับองค์กร 

3. การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

 ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

1) วางแผนงาน 2) จัดท าสมรรถนะ  
3) บริหารผลงาน 4) พัฒนาฝึกอบรม  
5) ท าเส้นทางอาชีพ 6) ส่งเสริมเรยีนรู้และ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ 7) มีค่าตอบแทนท่ีดี 
8) มีระบบอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน 9) ส่งเสรมิ
กิจกรรมและมีระบบใหค้ าปรึกษา 

4. ภาวะผู้น า  ผู้บริหาร
ยุติธรรม
สนับสนุน
ลูกน้องอย่าง
เที่ยงธรรม 

หัวหน้ามีการแจ้งผลประเมินให้ทราบ 
สื่อสารความคาดหวังในงานให้หน่วยงาน
ทราบ ให้ค าแนะน า รับฟังความเหน็และมี
วิสัยทัศน์ 

5. ลักษณะส่วน
บุคคล 

ตัวแปรที่ระบุ
คุณสมบัติคนนั้น 

  

6. ประสบการณ์
ที่ได้รับในงาน 

ความรูส้ึกและการ
รับรู้การท างาน 

เพื่อนร่วมงานให้
ความร่วมมือท่ีด ี

 

7. ลูกค้า  ตอบสนองความ
ต้องการที่
แท้จริง 

 

 
โดยสรุป จากการที่นักวิชาการการได้น าเสนอข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านองค์กร ด้านลักษณะงาน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ด้านลูกค้า 
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4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมแรงจูงใจของพนักงานให้เกิดขึ้น โดยการตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของแต่ละคนที่แตกต่างกันให้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกลุ่มแนวคิดทฤษฎี
ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปทฤษฎีจ าแนกตามกลุ่มทฤษฎี 
 
1. กลุ่มทฤษฎีเชิงเนื้อหา 2. กลุ่มทฤษฎีเชิงกระบวนการ 3. กลุ่มทฤษฎีการเสริมแรง 
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย์ 
2. ทฤษฎี E.R.G 
3. ทฤษฎีสองปัจจัย 

1. ทฤษฎีความคาดหวัง 
2. ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย 
3. ทฤษฎีความเท่าเทียม 
 

ประเภทของการเสริมแรง 
1. Positive Reinforcement 
2. Negative Reinforcement 
3. Extinction 
4. Punishment 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พิเชษฐ์ ผุงเพ่ิมตระกูล (2554) ได้ศึกษาเรื่องความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา ความไว้วางใจใน
องค์การ ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า ความไว้วางใจในองค์กรและความพึงพอใจในการท างานด้าน
สถานะทางอาชีพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคคลทางการศึกษา 

ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่ง ส่วนงานวิศวกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัย
ที่มีผลท าให้เกิดผูกพันกับองค์กรมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร 

มนัส ตั้งสุข (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร ได้แก่ นโยบาย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กร การก ากับดูแลจากภายนอก การสื่อสารในองค์กร 
ค่าตอบแทนตามล าดับ 

Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดย
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ดูจากการพูด (Say) การด ารงอยู่ (Stay) และการใช้ความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่ (Strive) เพ่ือให้
ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนธุรกิจองค์กร  

Violet Swinton - Douglas (2010) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานพบว่า
ประกอบด้วย ความท้าทาย (Challenges) ความร่วมมือ (Collaboration) ภาวะผู้น า (Leadership) 
ลักษณะงานปัจจุบัน (Current Job) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยง
(Participation and Involvement) พนักงานและความสัมพันธ์ (Workers and Relationships) ความ
ภาคภูมิใจและวัตถุประสงค์ (Pride and Purpose),รางวัลและการเอาใจใส่ (Rewards and Recognition) 
แรงกระตุ้นของตนเอง (Self - Motivated) โครงการพิเศษ (Special Projects) และเครื่องมือ (Tools)  

Buchanan (1974) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของผู้บริหารในภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล พบว่าตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร คือ ความอาวุโส 
(Seniority) หรือระยะเวลาท างาน กล่าวคือ ยิ่งมีอายุงานมากก็ยิ่งมีความผูกพันต่อองค์กรมากเป็นล าดับ  

จากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันกับองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น ผู้
ศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรอิสระ สร้างข้อค าถามและน ามาใช้ในการ
อภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยในการศึกษาในครั้งนี้
ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดของ Steers (1977) มาประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล    
1. เพศ  2. อายุ 3. สถานภาพการสมรส  
4. ระดับการศึกษา  5. ระดับต าแหน่ง   
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  7. อายุงาน 
8. ระดับรายได ้  9. หน่วยงานท่ีสังกัด  

ความผูกพันต่อองค์กร 
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
และการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมขององค์กร  
2. ความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร  
3. ความเต็มใจที่จะทุ่ม เท
ความพยายามอย่างมากใน
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ขององค์กร 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน  
1. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. โอกาสความก้าวหน้า 4. ความมั่นคงในงาน 
5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
6. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
7. การมีส่วนร่วมในการบรหิาร  
8. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการท างาน 



ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

[798]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

1.1 ตัวแปรอิสระ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา หน่วยงาน ต าแหน่งงาน อายุงาน รายได้ต่อเดือน 2. ปัจจัยเกี่ยวกับงานได้แก่ 1. ลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3. โอกาสความก้าวหน้า 4. ความมั่นคงในงาน  
5. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 6. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 7. การมีส่วนร่วมในการบริหาร 
8. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการท างาน  
  1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ยอมรับ
เป้าหมายและคุณค่าขององค์กร 2. มีความต้องการอย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์กร
อยู่ต่อไป 3. ความรู้สึกเต็มใจและทุ่มเทในการท างานเพ่ือประโยชน์กับองค์กร 

2. ขอบเขตทางด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาได้แก่ พนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 146,628 คน (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา, 2559) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage 
Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาด
สถานประกอบการเป็นเกณฑ์คือ 1) ขนาดเล็กมีเงินลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านบาท 2) ขนาดกลางเงิน
ลงทุน 10 - 100 ล้านบาท 3) ขนาดใหญ่มีเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท ขั้นตอนที่ 2 จัดสรรขนาด
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) แล้วคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) จนครบจ านวนตัวอย่างตามที่ต้องการ ดังแสดงในตารางที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 จ านวนประชากรและขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
3. ขอบเขตด้านเวลา เริ่มศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 

ขนาดโรงงาน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม 
จ านวนโรงงาน 1,660 696 267 2,623 
ประชากรรวม 17,895 29,396 99,337 146,628 
สัดส่วนประชากร (%) 12.20 20.05 67.75 100 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 49 80 271 400 
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฏี
เกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ปัจจัยที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3 ด้านความผูกพันในองค์การและตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมที่มีผลต่อองค์กร 

5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและน ามาหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้ค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbachs’ AlphaCoefficient) ซึ่งพบว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจึง
น าไปใช้เก็บข้อมูล 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ของแบบสอบถามโดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
  6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ในการ
ทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร ใช้ค่าสถิติ t-test F-test ส่วนการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านงานกับความผูกพันต่อองค์กร ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 
ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 63.6 และอายุ 30 - 40 ปี ร้อยละ48, สถานะภาพโสด ร้อยละ 43, การศึกษา ม.ต้น 
ร้อยละ 46.50, เป็นพนักงานฝ่ายผลิตร้อยละ 38.7, อายุงานต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 34.7, รายได้ต่อเดือน 
8,000 - 10,000 บาท ร้อยละ 47.6 และหน่วยงานที่ส่วนใหญ่สังกัดคือ ฝ่ายผลิต ร้อยละ 49.5
  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงได้ตามตารางที่ 6 ดังนี้  
 



ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

[800]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

ตารางที่ 6 ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวม 
 

ความผูกพันต่อองค์กร Mean S.D ระดับ 

1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร 3.20 0.47 มาก 
2. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร 3.12 0.44 มาก 
3. ด้านความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบัติงานแก่องค์กร 2.98 0.54 มาก 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์กร 3.10 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ให้ค่าระดับของความคิดเห็น

ของพนักงานต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขต
จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
และด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
3.20 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ใน
ล าดับถัดมา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 ในระดับมาก และด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือ
ปฏิบัติงานแก่องค์กรอยู่ในล าดับสุดท้ายมีค่าเฉลี่ย 2.98 ในระดับมาก 
  1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ าแนกรายข้อ 
   1.3.1 ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร แสดงได้ตามตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [801] 

ตารางที่ 7 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมาย
และค่านิยมองค์กร 
 

ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและ 
ค่านิยมองค์กร 

Mean S.D ระดับ 

1. ท่านภาคภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนว่า ท่านเป็นพนักงานในบริษัทนี้  3.21 0.52 มาก 
2. บริษัทนี้เป็นองค์กรที่ดีที่ท่านมัน่ใจว่า ตลอดการท างานท่ีนี่จะท าให้ชีวิต
ท่านมั่นคง มีความสุข 

3.18 0.45 มาก 

3. ท่านมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในบริษัทนี้เสมอ 3.38 0.55 มาก 
4. ท่านยินดีและเต็มใจท่ีจะปฎิบัตนิโยบายและมาตรการต่างๆของหน่วยงาน
และบริษัท 

3.14 0.43 มาก 

5. ท่านคิดว่าปัญหาของบริษัท เปน็เรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข 3.09 0.41 มาก 
ภาพรวมความผูกพันต่อองค์กร 3.20 0.47 มาก 

 
  1.3.2 ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร แสดงได้ตามตารางที่ 8 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร 
 
ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร Mean S.D ระดับ 
1.แม้ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือโอนย้ายต าแหน่งไปอยู่กับหน่วยงานอื่น 
และมรีายได้ที่สูงกว่าแต่ท่านก็สมคัรใจที่จะท างานท่ีนี่ต่อให้องค์การ 

3.11 0.43 มาก 

2.ท่านไม่คิดจะลาออกถึงแม้องค์การจะประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 3.03 0.46 มาก 
3.ท่านมีความตั้งใจท่ีจะท างานในบริษัทน้ีจนเกษียณอาย ุ 3.18 0.46 มาก 
4. การรักษาผลประโยชน์และปกป้องช่ือเสียงบริษัทเป็นสิ่งส าคัญทีท่่านท า 3.16 0.41 มาก 

เฉลี่ย   3.12 0.44 มาก 

 
 



ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

[802]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

  1.3.3 ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร แสดงได้ตามตารางที่ 9 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 แสดงระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงาน
แก่องค์กร 
 

ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือปฏิบัติงานแก่องค์กร Mean S.D ระดับ 
1. ท่านเต็มใจท่ีจะท างานหนัก เพื่อให้บริษัทบรรลคุวามส าเรจ็ตามเป้าหมาย 3.02 0.52 มาก 
2. ท่านพร้อมในการท างานเพิ่มนอกเหนือจากความรับผิดชอบในต าแหน่ง 3.12 0.48 มาก 
3. ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบตัิงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 3.01 0.53 มาก 
4. ท่านจะท างานในเวลางานเท่านัน้ถึงแม้งานที่รับมอบหมายยังไม่เสร็จ 2.85 0.60 มาก 
5. ท่านพร้อมในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งงานเพื่อช่วยงานบรษิัท 2.9 0.57 มาก 

เฉลี่ย   2.98 0.54 มาก 

 
2) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการงานกับ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีการทดสอบโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) 
พบว่ามีความสัมพันธ์ไปทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [803] 

ตารางที ่10 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวกับงานกับความผูกพันต่อองค์กร 

 ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับงานกับความผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยการ
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานกับความผูกพันต่อองค์ กรมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก โดยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) โดยรวมอยู่ที่ 0.515 โดยปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร
มากที่สุดคือ 0.57 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

ความเช่ือมั่นอยา่งแรง ความปรารถนาอยา่งแรง ความรูส้กึเต็มใจและ

กลา้ยอมรบัเปา้หมาย กลา้ในการด ารงความ ทุม่เทในการท างานเพ่ือ

และคุณค่าขององค์กร เปน็สมาชิกองค์กรต่อไป ประโยชน์กับองค์กร
1. ลักษณะงานท่ี rxy 0.452 0.489 0.498 0.57
รับผิดชอบ sig. 0.000** 0.000** 0.000**
2. ค่าตอบแทนและ rxy 0.545 0.548 0.587 0.55
สวสัดิการ sig. 0.000** 0.000** 0.000**
3. โอกาส rxy 0.451 0.428 0.483 0.454
ความกา้วหน้า sig. 0.000** 0.000** 0.000**
4. ความมัน่คง rxy 0.481 0.421 0.472 0.458
ในงาน sig. 0.000** 0.000** 0.000**
5. ความสัมพนัธ์ rxy 0.423 0.561 0.522 0.502
กบัผู้บังคับบัญชา sig. 0.000** 0.000** 0.000**
6. ความสัมพนัธ์ rxy 0.515 0.55 0.561 0.542
กบัเพือ่นร่วมงาน sig. 0.000** 0.000** 0.000**
7. การมส่ีวนร่วม rxy 0.582 0.538 0.578 0.566
ในการบริหาร sig. 0.000** 0.000** 0.000**
8. บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม

rxy 0.463 0.489 0.482 0.478
สภาพแวดล้อม sig. 0.000** 0.000** 0.000**

โดยรวม 0.489 0.521 0.535 0.515

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม  

การผลติในเขตจังหวัดนครราชสมีา  

โดยรวม

ปจัจัยด้านงาน



ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

[804]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงานเรียงตามล าดับ
และด้านโอกาสความก้าวหน้า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ 0.454 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยใคร่อภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.6 
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการว่าจ้างแรงงานหญิงและ
อายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48, สถานะภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 43, การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 46.50 อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 เด็กต้องเข้าศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3, ส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตคิดเป็นร้อยละ 38.7 และ
อายุงานต่ ากว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 34.7 และหน่วยงานที่ส่วนใหญ่สังกัดคือ ฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 
49.5 ซึ่งอาจเป็นเพราะธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่นี้ ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของ
พนักงานในต าแหน่งฝ่ายผลิตมากกว่า 50% และส่วนใหญ่กลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตจะมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างต่อเนื่อง เพราะหากที่ใดมีค่าแรงมากกว่า สวัสดิการให้ดีกว่า เช่น ค่ากะ ค่าข้าว ค่ารถ 
เป็นต้น หรือมีงานล่วงเวลาปกติให้ท าอย่างต่อเนื่อง ก็พร้อมลาออกและไปท างานที่ใหม่ทันที ส่วน
รายได้ต่อเดือน 8,000 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6 อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายวนั
รับค่าแรงขั้นต่ าคือ 310 บาท/วัน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาจึงท าให้ส่วนใหญ่มีช่วงรายได้ต่อ
เดือนอยู่ช่วงนี้ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ โอสถอ านวยโชค (2555) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล อายุงาน การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
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  2.1) ความผูกพันต่อองค์กรด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรอยู่ต่อไป พบว่า อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่
ท างานในฝ่ายผลิต มีอายุงานน้อย ค่าตอบแทนได้รับเป็นรายวัน โอกาสความก้าวหน้าในงานน้อยเพราะ
วุฒิการศึกษาต่ า ไม่มีความมั่นคงในการท างาน ไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบริหาร ดังนั้น การมีงานท า
และมีรายได้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่พนักงานต้องรักษาสถานะภาพไว้และหากประสงค์จะให้
พนักงานมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็นสมาชิกองค์การ ต้องอาศัยทฤษฎี Side - 
bet Theory (อ้างถึงใน John P. Meyer and Natalie J. Allen, 1984: 372) ซึ่งองค์กรต้องสร้างความรู้สึก
ให้เกิดกับพนักงานให้ได้ว่าเมื่อเขาได้ลงทุนแรงกาย สติปัญญาและเวลาและยอมเสียโอกาสบางอย่างไป 
ดังนั้น เขาย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนจากองค์กร แต่หากลาออกไปแล้วอาจต้องสูญเสียบางอย่าง 
เช่น เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ โบนัสประจ าปี รางวัลพิเศษให้ตามอายุงาน ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
ความมั่นคงในงาน เป็นต้น ดังนั้น ควรด ารงความเป็นสมาชิกองค์กรให้นานที่สุดเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
ในฐานะสมาชิกองค์กร ซึ่งหากอยู่นานมากเท่าไหร่ ความผูกพันต่อองค์กรจะมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Violet Swinton - Douglas (2010) ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันของพนักงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อความต้องการอย่างแรงกล้าในการด ารงความเป็น
สมาชิกองค์กรต่อไป คือ ลักษณะงานปัจจุบัน, ความเป็นเจ้าของ,รางวัลและการเอาใจใส่ 
  2.2 ความผูกพันต่อองค์กรกับความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ยอมรับเป้าหมายและ
คุณค่าขององค์กร พบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับมากในล าดับที่ 2 ซึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อมั่นเป็นเรื่องของ
ทัศนคติของพนักงาน ทั้งนี้เพราะหากเมื่อบุคคลใดเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์กรแล้ว บุคคล
นั้นจะรู้สึกผูกพันองค์กรและจะเห็นว่างานคือ หนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชน์ให้กับองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายได้ ดังนั้น หากประสงค์จะให้พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ยอมรับเป้าหมายและ
คุณค่าขององค์กร องค์กรต้องการก าหนดนโยบายและเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนในด้านต่างๆ แล้ว
สื่อสารออกไปให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ เพ่ือมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนัส ตั้งสุข (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
องค์กรมากที่สุดได้แก่ องค์การมีก าหนดนโยบายและเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจนและผลการศึกษาของ
มนัส ตั้งสุข (2560) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรมากที่สุดได้แก่ องค์การมีก าหนด
นโยบายและเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน 



ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

[806]  ภูกิจ  ยลชญาวงศ์ 

  2.3 ความผูกพันต่อองค์กรกับความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ขององค์กร พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะ พนักงานขาด
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการท างานองค์กร ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยที่เกี่ยวกับงานทั้งระบบงาน 
บรรยากาศการท างาน ทัศนคติ เพ่ือนร่วมงานหรือปัจจัยอ่ืนๆ ดังนั้น การท าให้พนักงานเต็มใจและ
ทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์องค์กร จ าเป็นต้องสร้างความผูกพันให้เป็นความพึงพอใจในการท างานให้
เกิดขึ้นกับพนักงานก่อน (Harter, J. K., & Schmidt, F. L. (2002) รวมทั้งสร้างปัจจัยค้ าจุนซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงแต่จะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนท าให้พึง
พอใจในการปฏิบัติงานนั้นๆ มากขึ้น สอดคล้องกับ Robert J. Vance (2006) ที่กล่าวว่า การก าหนด
นโยบายและน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนจะเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดย
พนักงานจะร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทุ่มเทท างาน ซึ่งท าให้องค์กรนั้นมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นและมีความ
ได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนูรีมัน ดอเลาะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพใน
องค์กร ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือองค์กร และชนิดา เล็บครุฑ (2554) 
ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่าง
มากเพ่ือท าประโยชน์ให้องค์กรเห็นด้วยอยู่ในระดับสูงสุด 

3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับ
การงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในเขต
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยในภาพรวมมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับมากสุด คือ ด้านลักษณะ
งาน ซึ่งเป็นไปตาม แนวคิดของ Hewitt Associates (Hewitt Associates, 2003) ที่ศึกษาไว้ว่าลักษณะ
งาน ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรโดยดูจากพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกในส่วนการพูด (Say) 
การด ารงอยู่ (Stay) และการดูว่าพนักงาน ได้ใช้ความสามารถและพยายามอย่างเต็มที่ (Strive) เพ่ือให้
ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนธุรกิจองค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการท างานในสถาน
ประกอบการ ลักษณะงานที่รับผิดชอบนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะหากพนักงานได้มีโอกาสท างาน
ที่ตนเองถนัดหรือตรงกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาจบมาหรือมีประสบการณ์ตรงมา หรือลักษณะงานตรง
กับที่ตนเองชอบ จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน สามารถน าความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ออกมาใช้ในการท างานอย่างเต็มที่ ท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
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ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข จนเกิดความผูกพันกับองค์กรในที่สุด ส่วนความผูกพัน
องค์กรกับปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านโอกาสความก้าวหน้านั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่ง 
พนักงานฝ่ายผลิต มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโอกาสความก้าวหน้าเติบโตตาม
เส้นทางสายอาชีพน้อยมาก อีกทั้งส่วนใหญ่มีอายุงานต่ ากว่า 5 ปีและส่วนใหญ่พนักงานนี้กลุ่มนี้จะมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพราะหากที่ใดมีค่าแรงมากกว่า มีงานสวัสดิการให้ดีกว่า หรือมี
งานล่วงเวลาปกติให้ท าตลอดก็พร้อมลาออกเพ่ือหารายได้ต่อวันที่มากกว่าและไปท างานแห่งใหม่ 
ดังนั้น จึงท าให้ค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ John P. Meyer & N.J. 
Allen (1997) กล่าวว่า องค์ประกอบความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเกิดจาก 3 ปัจจัยได้แก่ อายุ 
ระยะเวลาในการท างาน ความพึงพอใจในงาน 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นเครื่องมือทางการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือการธ ารงรักษาพนักงานที่ดีไว้ท างานกับองค์กรให้นาน
ที่สุด โดยแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์การนั้น องค์กรจะศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติของ
พนักงานเพื่อทราบถึงความคาดหวังและความต้องการพ้ืนฐาน รวมทั้งปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานเพ่ือจัดสนองตอบให้เหมาะสม โดยปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่มีการ
สร้างความผูกพันผ่านการสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน (Employee Experience) โดยต้องอาศัย
ปัจจัยส าคัญคือ วัฒนธรรมองค์กร การจัดการข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคลและการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนผสมผสานเข้าด้วยกันเพ่ือให้พนักงานได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิด
ความเต็มใจที่จะเค้นศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าให้กับ
องค์กร ซึ่งงานและคุณค่าที่เกิดขึ้นจะถูกส่งมอบต่อไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร น าไปสู่การ
สร้างแบรนด์องค์กรที่ดี จนเกิดเป็นประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งประทับใจใน
สินค้าและบริการจากองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป (ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ, 2561) 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายและมาตรการช่วยเหลือแรงงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมให้มีคณุภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้น เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นเพ่ือให้ได้ค่าจ้าง
ที่สูงขึ้น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการการออมให้ลูกจ้างมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณ การออกกฏหมาย
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เพ่ือบังคับนายจ้างจ่ายค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาวิชาชีพและขยายเพ่ิมสาขาอาชพี
ที่นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงที่เหมาะสมให้มากขึ้น การขยายความคุ้มครองสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใน
กฏหมายประกันสังคมเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้แรงงานเกิดความมั่นคงใน
การท างาน 

2. องค์กรควรสื่อสารนโยบายและทิศทางองค์กรให้พนักงานได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์และควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ ทั้งนี้เพ่ือให้นโยบายได้รับการยอมรับและตรงตามความต้องการของลูกจ้างในสถาน
ประกอบการมากที่สุด 

3. องค์การควรจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์กรและเพ่ือให้มุ่งมั่นทุ่มเทท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน ค่ากะ ค่ารถ ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้
พนักงานที่มีเงินเดือนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

ควรศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตขนาดเล็กเปรียบเทียบกับขนาดใหญ่หรือศึกษาเปรียบเทียบความผูกพันองค์กรของพนักงานที่มี
ขนาดและประเภทเดียวกัน เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว กรณีศึกษา
โรงแรมในย่านอโศก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว ประกอบไปด้วย ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ใน
การท างาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เลือกแบบเฉพาะเจาะจงมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล จากพนักงานโรงแรมในระดับ 5 ดาวในย่านอโศก จ านวน 212 ตัวอย่าง ผลที่ได้จากการวิจัย
พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ความหลากหลายของงาน ความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ความท้าทายของงาน โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน
มากกว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน อันได้แก่ ความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนอง 
ความรู้สึกว่าโรงแรมเป็นที่พ่ึงพาได้ และความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อโรงแรม โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
ลักษณะงานเรื่องความหลากหลายของงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน พบว่ามีผลต่อความผูกพัน
มากที่สุด ส่วนปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานเรื่องความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อโรงแรม
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ: ความผูกพัน,  โรงแรมระดับ 5 ดาว  
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Abstract 
This quantitative research aimed to discover factors influencing hotel staffs on 

their relationship to five-star hotels in terms of working factors and working experience 
factors. Collecting data was done using questionnaires with 212  hotel staffs of five-star 
hotels in Asok Avenue. These samples were selected using purposive sampling technique. 
Results revealed that four aspects of working factors, i.e. a variety of work, working 
independence, challenging work and opportunity to interact with others effected the 
hotel staffs’ relationship rather than those of working experience factors, i.e. hope for 
receiving responses, feeling of hotels as dependable places, and feeling of their 
importance to the hotels. According to working factors, aspects of a variety of work and 
interaction with others were found correlated with hotel staffs’ relationship to the hotels 
in the highest level. While of the working experience factors, the aspect of feeling of hotel 
staffs’ importance to the hotels was found correlated with their relationship to the hotels 
the most. 
 
Keywords: Relationship, Five - Star Hotels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [813] 

บทน า 
กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากเป็น

อันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในปี 2555 เป็นปีทองส าหรับการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ เนื่องจากมีหลายปัจจัยส าคัญที่เกื้อหนุน อาทิ ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ ที่กลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อปราศจากภัยจากการชุมนุมทางการเมือง และ
ภัยธรรมชาติ ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจการบินต้นทุนต่ าในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการเพ่ิม
เที่ยวบินตรงจากตลาดท่องเที่ยวส าคัญของไทยมายังกรุงเทพฯ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) โครงการ
เมืองเดินได้ - เมืองเดินดี (GoodWalk) ที่ด าเนินการโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Urban Design 
and Development Center, Uddc) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับย่านอโศก ที่ถือเป็น Prime Area (พ้ืนที่ส าคัญแหล่ง
รวบรวมสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล) ของกรุงเทพฯ ย่านหนึง่ 
ดังนั้น ชาวต่างชาติหลายประเทศเข้ามาด าเนินงานและติดต่อเจรจาธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจโรงแรม
ในย่านนี้จึงเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว 

โรงแรมระดับ 5 ดาว คือที่พักแรมให้แก่นักท่องเที่ยว มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล โดยโรงแรมมีการตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายนอกและภายใน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวก และบริการที่ประทับใจ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีมาก 
นอกจากนั้นยังมีระบบการตรวจเช็ค ความปลอดภัย และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย (กรมการท่องเที่ยว, 2557) 
ซึ่งในการบริหารธุรกิจโรงแรม ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงพนักงานเป็นหลักและท าให้พนักงานเกิดความ
ผูกพัน เพราะพนักงานถือว่าเป็นผู้ส่งมอบบริการที่ส าคัญของโรงแรม รวมทั้งเป็นผู้อ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า เปรียบเสมือนต้นทุนที่มีค่ามหาศาลมีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จ (กฤษกร ดวง
สว่าง, 2540) 

ความผูกพันของพนักงานจะเกิดขึ้นได้มีปัจจัยหลายประการที่เป็นสาเหตุตั้งแต่ระดับองค์การ
เอง กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์การที่เชื่อมโยงกันหลายระบบ อาท ิคุณลักษณะของผู้บริหาร 
วิธีการบริหารจัดการองค์การเพ่ือให้คนในองค์การสามารถสื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการ
ท างานร่วมกัน วิธีการสร้างขวัญก าลังในการท างาน คุณลักษณะที่ส าคัญของตัวพนักงานเองที่เป็นตัว
ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเพียรพยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และศักยภาพของตนในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพภายใต้บริบทที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกันอย่าง
เหมาะสมระหว่างองค์การกับพนักงาน (Karatepe, Beirami, Bouzari, & Sofavi, 2014 อ้างในปัจเจก 
ทัพพรหม, 2550) นอกจากนี้ความผูกพันยังใช้เป็นตัวท านายการเปลี่ยนงานได้ดีกว่าความพึงพอใจใน
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งานและบุคคลที่มีความผูกพันสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าบุคคลที่ความผูกพันต่ า รวมทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ (Steers, 1977: 46)  
 ดังนั้นการทราบถึงปัจจัยที่ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การถือว่าเป็นหลักส าคัญ
เพราะถ้าหากท าให้พนักงานผูกพันต่อองค์การสูง จะท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความ
ตั้งใจในการท างานด้วยก าลัง สติปัญญา ความสามารถ มีความร่วมมือในการท างานให้มีคุณภาพ เต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือความส าเร็จขององค์การ รวมทั้งต้องการที่จะปฏิบัติงานให้กับ
องค์การตลอดไป (เรืองกฤษฎิ์ สุวรรณอ าไพ, 2549: 10) แต่ทางกลับกันถ้าหากองค์การไม่สามารถท าได้ 
ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การได้ก็จะท าให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาจากการขาดลา ปัญหา
จากการลาออกท าให้โรงแรมขาดแคลนคนงาน ปัญหาความขัดแย้งกันของคนในองค์การ เป็นต้น ด้วย
ปัญหาที่ได้กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
โรงแรมในระดับ 5 ดาว ย่านอโศกในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะช่วยป้องกัน
ปัญหาจากการลาออก ปัญหาการขาด ลา มาสายของพนักงาน รวมถึงการท าให้ผู้บริหารโรงแรมระดับ 
5 ดาวสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรมใน
ระดับ 5 ดาว 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์
ท างาน 

2. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานปฏิบัติงานในโรงแรมย่านอโศก ใช้วิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 212 คน 

3. ขอบเขตด้านสถานที่พ้ืนที่การศึกษาคือ โรงแรมย่านอโศก ได้แก่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ 
สุขุมวิท ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แสดงกรอบแนวคิด (ที่มา: คณะผู้ศึกษา) 

 
วิธีการด าเนินการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนดังนี้  
1) การลงรหัส (Coding) ซึ่งในส่วนนี้จะน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และถูกต้องมาลง

รหัสตามที่ก าหนดขึ้นมา 
2) การประมวลผลข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ท าการลงรหัสเรียบร้อยแล้ว มาบันทึกข้อมูลลง

ในคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
และพรรณาปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. เพศ 2 อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส  
5. รายไดต้่อเดือน 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
7. ต าแหน่ง 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1. ความหลากหลายของงาน  
2. ความมีอิสระในการท างาน 
3. ความท้าทายของงาน 
4. โอกาสในการปฏสิัมพันธ์กับผู้อืน่ 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
1. ความคาดหวังว่าจะไดร้ับการตอบสนองของโรงแรม 
2. ความรู้สึกว่าโรงแรมเป็นที่พ่ึงพาได ้
3. ความรู้สึกว่าตนมีความส าคญัตอ่โรงแรม 

ความผูกพันต่อองค์การ 
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ผลการศึกษา 
จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 212 คน แบ่งเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 57.1 

และเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 43.12 จ าแนกตามอายุพบว่าประชากรที่เป็นผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี คิด
เป็นร้อยละ 17.5 อายุระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.8 อายุระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.3 อายุระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอายุมากกว่า 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.9 จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีผู้ใดมีระดับการศึกษาประถมศึกษา ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 2.8 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 16.0 อนุปริญญา หรือ 
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 12.7 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.9 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.5 
จ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว่า มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 59.0 สมรสคิดเป็นร้อยละ 39.2 
และหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 1.9 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า มีรายได้ต่อเดือน 
10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.5 รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 46.2 
และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
พบว่า มีระยะเวลาปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 1 - 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 และมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.6 จ าแนกตามต าแหน่งพบว่า มีต าแหน่ง 
Manager Level คิดเป็นร้อยละ 3.3 ต าแหน่ง Supervisor Level คิดเป็นร้อยละ 35.8 และมีต าแหน่ง 
Operational Level คิดเป็นร้อยละ 60.8 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะงานที่มีผลต่อระดับความผูกพัน 
 

ปัจจัยลกัษณะงาน �̅� SD. ระดับความผูกพัน 
ความหลากหลายของงาน 4.26 0.69 มากที่สุด 
ความมีอิสระในการท างาน 4.02 0.69 มาก 
ความท้าทายของงาน 4.30 0.69 มากที่สุด 
โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 4.26 0.73 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.70 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 สามารถแยกเป็นล าดับรายข้อ ได้แก่ความท้าทายของงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [817] 

รองลงมาความหลากหลายของงานและโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ
ความมีอิสระในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เป็นอันดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ท่ีมีผลต่อระดับความผูกพัน 
 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน �̅� SD. ระดับความผูกพัน 
ความคาดหวังว่าจะไดร้ับการตอบสนองของโรงแรม 3.86 0.86 มาก 
ความรูส้ึกว่าโรงแรมเป็นท่ีพึ่งพาได ้ 3.88 0.68 มาก 
ความรูส้ึกว่าตนมีความส าคัญต่อโรงแรม 4.22 0.63 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.99 0.72 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ที่มีผลต่อความผูกพัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 สามารถแยกเป็นล าดับรายข้อ ได้แก่ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อโรงแรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ความรู้สึกว่าโรงแรมเป็นที่พ่ึงพาได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และความคาดหวังว่า
จะได้รับการตอบสนองของโรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เป็นอันดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
 

ปัจจัยความผูกพัน �̅� SD. ระดับความผูกพัน 
ปัจจัยลักษณะงาน 4.21 0.70 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 3.99 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.10 0.70 มาก 

 
จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความผูกพัน พบว่าภาพรวมของทั้งสองปัจจัยส่งผลต่อ

ระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 สามารถแยกเป็นล าดับรายข้อ ได้แก่
ปัจจัยลักษณะงานมีผลต่อระดับความผูกพันมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ปัจจัยด้านประสบการณ์
ในการท างานมีผลต่อระดับความผูกพันมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อ
ระดับความผูกพันขององค์การ ของพนักงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยปัจจัยลักษณะงานมีผลต่อ



ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมในย่านอโศก กรุงเทพมหานคร 

[818]  เขวิกา  สุขเอี่ยม และคณะ 

ระดับความผูกพันมากกว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ อนิรุจน์ 
มั่งคั่ง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงาน
โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประสบการณ์ เรื่องความรู้สึกว่า
ตนเองมีความส าคัญกับองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากร ได้ร่วมงานกับโรงแรมมามากกว่า 10 ปี พนักงานจึงมีความผูกพันในการท างาน
ให้กับโรงแรมมายาวนานจนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขอโรงแรมแห่งนี้ จากทฤษฎีเรื่องของความ
ผูกพันของพนักงานของ Steers (1977) กล่าวว่าปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพันต่อองค์การ ช่วยลด
ความบกพร่องและประหยัดเวลาในการท างาน และมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ ซึ่งปัจจัยลักษณะงานเป็นปัจจัยเบื้องต้นของความผูกพัน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความ
บกพร่องและประหยัดเวลาในการท างานให้กับโรงแรมได้ 

ปัจจัยรายด้านในด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ พบว่าความคาดหวงั
ที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การมีความสัมพันธ์ต่อระดับความผูกพันขององค์การอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความคาดหวังที่จะได้รับงานที่ตรงกับความสามารถของตนเอง การได้
ท างานที่ตรงกับความสามารถของตนเองจะท าให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากตัว
พนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977) ได้ศึกษาปัจจัยเบื้องต้น
ของความผูกพันต่อองค์การ พบว่ามีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง สภาพของงานที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบัติอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไร 
เช่น ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายในงาน งานที่มีโอกาสพบปะผู้อ่ืน และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ มนัชยา วงษ์ลือ (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทไทย
แลนด์พริวิเลจคาร์ด จ ากัด พบว่าปัจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
เนื่องจากพนักงานมีอิสระในการท างาน ลักษณะของงานมีความหลากหลาย ท าให้พนักงานต้องใช้
ความสามารถ ทักษะหลายๆ ด้านประกอบกัน จึงท าให้พนักงานรู้สึกว่างานมีความหลากหลายไม่เกิด
ความซ้ าซากจ าเจ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ปกภณ จันทศาสตร์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัย
คุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของ
พนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานในด้านความ
อิสระในการท างาน ความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีผลต่อความผูกพันกับองค์กร ส่วนใน
ด้านความเข้าใจในการท างาน ความหลากหลายในการท างาน ความท้าทายในการท างานและงานที่ท า
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนนั้นไม่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กร และปัจจัยแรงจูงใจในด้าน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [819] 

ความก้าวหน้าความม่ันคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีผลต่อความผูกพันกับองค์กร 

ด้านความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิงได้จากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พ่ึงพิง
ได้มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันขององค์การอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานมีความเชื่อมั่น
ต่อองค์การ การที่พนักงานมีความเชื่อมั่นต่อองค์การส่งผลให้ตัวพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ
มีความรู้สึกอยากที่จะพัฒนาองค์การให้ดีขึ้นไป สอดคล้องกับแนวคิดของ มนัชยา วงษ์ลือ (2553) ได้
ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จ ากัด โดยพบว่า
ประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพัน เนื่องจากพนักงานรู้สึกว่าองค์การ
เป็นที่พ่ึงพาได้และองค์การได้ปฏิบัติต่อตนเองว่ามีความส าคัญในความส าเร็จขององค์การ 

ด้านความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญในองค์การจากการศึกษาพบว่า ความรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญในองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันขององค์การมีระดับมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า
พนักงานท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเทและเต็มที่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสายธาร ทอง
อร่าม (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษากรณี บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด สาขา
รามค าแหง ผลจากการศึกษาพบว่า ความผูกพันในองค์กรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ด้านรายได้ พบว่า ความทุ่มเทความทุ่มเทในการท างาน และความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
อยู่ระดับค่อนข้างสูง และสอดคล้องกับการศึกษาของปัจเจก ทัพพรหม (2550) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีแนวโน้มไปในทางปานกลางจนถึงสูง หมายถึง พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ คิดว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมจะท าทุกอย่างเพ่ือให้องค์กรอยู่รอดและพัฒนายิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาองค์การชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ด้านความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความเต็มใจในการท างาน 
ด้านคงอยู่ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะงานและปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ในการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านประสบการณใ์น

การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว กรณีศึกษา: โรงแรมใน
ย่านอโศก กรุงเทพมหานคร ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมปัจจัยในด้านอ่ืนๆ และท าการ
เปรียบเทียบปัจจัยแต่ละด้าน 

2. รูปแบบของการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการบริการใน
ด้านอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว 

3. ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือเพ่ือเป็นการยืนยันค าตอบจากแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
กรมการท่องเที่ยว. (2557). มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว เล่มที่ 1 ประเภทโรงแรมระดบั 5 ดาว. 

กรมการท่องเที่ยว: กรุงเทพฯ 
กฤษกร ดวงสวา่ง. (2540). ความผูกพันต่อองค์การของบคุลากรในธุรกจิปิโตรเลียม. วิทยานพินธ์

จิตวิทยามหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
ปกภณ  จันทศาสตร.์ (2559). ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มี

ผลต่อความผูกพันกับองค์กร ของพนักงานเอกชนระดับปฏบิัติการ ในเขตลาดพรา้ว - 
จตุจักร. การค้นคว้าอิสระบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ปัจเจก  ทัพพรหม. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองค์การ ความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการท างานของพนักงานบริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน). 
วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มนัชยา  วงษ์ลือ. (2553). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด
จ ากัด. การค้นคว้าอิสระศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาเกษตรศาสตร.์ 

เรืองกฤษฎิ์  สุวรรณอ าไพ. (2549). คุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟในประเทศไทย. วิทยานิพนธว์ิทยา



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [821] 

ศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง. 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). กรุงเทพเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ ปี’56 ท่องเที่ยวกรุงเทพ
คึกคัก:คาดรายไดจ้ากตา่งชาตสิะพัด 3.48 แสนล้านบาท. เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2561. 
จาก https://www.marketingoops.com/news/brand-move/mastercard-global-
destinationcities-index-2016/. 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ. (2557). ความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน. สารนิพนธ์ 
 มหาบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร.์ 
สายธาร ทองอร่าม. (2550). ความผูกพันต่อองค์กร: ศึกษากรณี บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 

สาขารามค าแหง. สารนิพนธ์รฐัศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
อนิรุจน์  มั่งคั่ง. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาพนักงาน

โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร.ี 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. (2559). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธรุกิจโรงแรมและภตัตาคาร. 
 สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2560. จาก http://www.sms-stou.org. 
Steers, R. M. (1997). Antecedents and outcome of organization commitment. 

Administrative Science Quarterly, 22, 46-56. 
 
  



ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว กรณีศึกษาโรงแรมในย่านอโศก กรุงเทพมหานคร 

[822]  เขวิกา  สุขเอี่ยม และคณะ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [823] 

 
 

เศรษฐกิจชุมชน:  
การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่งทุนสังคมเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 
Community Economy: Community Capital Accumulation through 

 Social Capital Methods for Survival in the 21st Century 

 
 

 
 
 
 

ทศพร  แก้วขวัญไกร1 / Thotsaporn  Kaewkhwaunkrai 
 

 
 
บทคัดย่อ 
 เศรษฐกิจชุมชนมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของคนในชุมชนที่ต้องสร้างฐานรากเพ่ือความ
มั่นคงให้มีภูมิคุ้มกันต่อการแข่งขันของทุนเสรีนิยมที่ถาโถมเข้ามาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
การที่คนในชุมชนจะต้านทานทุนเสรีนิยมดังกล่าวได้นั้นจะต้องมีการสร้างพลังจากคนในชุมชนด้วยการ
ถักทอสายใยให้มีก าลังเหนียวแน่นของเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สิ่งส าคัญคือการสะสมทุนจาก
การสร้างพลังทุนชุมชนให้มีก าลังเพ่ิมขึ้นน ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในการต้านทานก าลังรุนแรง
ทางเศรษฐกิจภายนอกชุมชน ซึ่งวิถีแห่งการสะสมทุนด้วยการสร้างทุนชุมชนจะน าพาซึ่งความอยู่รอด
ในศตวรรษที่ 21 และมีความยั่งยืนอย่างเป็นเอกภาพกับเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในโลกปัจจุบัน 
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Abstract 
Community economy is vital to the existence of people in the community who 

need to build a solid foundation for immunity against liberal capital competition that has 
plagued both domestic and international aspects. The way in which the people in the 
community are capable to resist the liberal capital must base on empowering construction 
from the people in the community. This empowerment can be completed by bonding 
solidarity to strengthen the community economy. Additionally, accumulating capital from 
constructing community capital empowerment as for increasing its authority and 
accelerating it to resist severe external economy is also necessary. This practice led to 
survival in the 21st century and harmonic sustainability consistent with local community 
economy in current world. 
 
Keywords: Community Capital, Social Capital, Capital Management 
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บทน ำ 
 ค าว่า “ทุน” (Capital) ได้ก่อก าเนิดแนวคิดอย่างเด่นชัดจากนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนาม
ว่า Adam Smith (ค.ศ.1776) โดยแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ได้รับการยกย่องเป็น “บิดาทาง
เศรษฐศาสตร์” ได้สร้างกระแสแห่งค าว่า “ทุน” ให้เกิดการสร้างประกายแนวคิดเพ่ือน าไปสู่ทิศทางแหง่
ระบบทุนนิยมและสามารถยกระดับความรุนแรงแห่งการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน โดยค าว่า “ทุน” ทาง
เศรษฐศาสตร์นั้น (ทศพร, 2556: 5) เป็นการอธิบายถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบในการอ านวย
ความสะดวกในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือใช้ในการประดิษฐ์ คิดค้นต่างๆ ให้เกิดความ
ประหยัดเวลา ลดต้นทุน ลดแรงงานก าลังคนซึ่งอาจอยู่ในรูปของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ต้น โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดของทุนที่มีลักษณะทุนแท้จริง (Real Capital) ที่สามารถบ่งบอกถึง
ก าลังการผลิตที่แท้จริงที่มิได้รวมค าว่าทุนในแบบรูปของเงิน นอกจากนั้นค าว่า “ทุน” สามารถ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1. ทุนถาวร 2. ทุนด าเนินการ 3. ทุนสังคม หลักแห่งการน าทุน
ดังกล่าวมาเป็นปัจจัยกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตามหลักเศรษฐศาสตร์เพียงต้องการก าไร
สูงสุดในการตอบสนองความต้องการเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
 ในโลกปัจจุบันกลับมองเรื่อง “ทุน” ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์เป็นพลังท าลายที่รุนแรงส่งผล
ต่อการแบ่งแยกทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความห่างของช่องว่างในทุกๆ ด้านที่มีการแข่งขันเพียง
ก าไรอย่างเดียว โดยมิต้องค านึงถึงสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและความผาสุกของมนุษย์ จึงเกิดค าถาม
จะท าอย่างไรในการใช้ค าว่า “ทุน” เพ่ือน ามาสร้างเป็นพลังและเปลี่ยนวิธีคิดเดิมๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่
ยกระดับ รวมทั้งลดช่องว่างของการแข่งขันเพียงต้องการก าไรเท่านั้น จึงมีแนวคิดเชิงบูรณาการค าว่า 
“ทุน” กับ “ชุมชน” เป็นการมองแบบใหม่ด้วยการบูรณาการจากทุนเดิมๆ กลายมาเป็นทุนแท้จริงรวม
กับทุนมิใช่แท้จริงมาสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืนและพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการลดปัญหาความยากจน การว่างงานของประชากร สร้างการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ของคนในชุมชนเอง ดังนั้นเพ่ือให้เห็นความส าคัญ
และแนวคิดที่ชัดเจนของทุนชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการทุนชุมชนให้เป็นระบบขึ้น ในการอธิบาย
จึงแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 1. แนวคิดและความส าคัญของทุนชุมชน 2. องค์ประกอบของทุนชุมชน 3. 
การบริหารจัดการระบบการสะสมทุนชุมชน 4. การวิเคราะห์ในการด าเนินงานการจัดการทุน 5. บทส่ง
ท้ายแห่งความท้าทายของการจัดการแกนทุน 
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วัตถุประสงค์ 
1. วิเคราะห์กระบวนการสร้างระบบการสะสมทุนชุมชน 
2. วิเคราะห์การจัดการระบบการสะสมทุนชุมชน 
 

แนวคิดและควำมส ำคัญของทุนชุมชน 
 การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนให้มีความเจริญเติบโตที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ปัจจัยพ้ืนฐานเริ่มจากฐานของชุมชนเป็นหลัก (Jones, T. 2013: 155 - 156) ที่จะสามารถ
สร้างรูปแบบการขับเคลื่อนให้ชุมชนได้พัฒนาทางเลือกอันเกิดจากครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความ
เป็นเพ่ือนบ้านกันอย่างไม่เป็นรูปแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสายสัมพันธ์ทั้งเป็นเครือญาติ เพ่ือนบ้านที่ก่อ
ตัวเป็นชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ความคิดเหมือนกัน การประกอบอาชีพบน
พ้ืนฐานดั่งเดิมจากบรรพบุรุษเกี่ยวโยงเป็นสายสัมพันธ์ที่มีการทักทอกันเป็นพลังของชุมชนก่อให้เกิด
มูลค่าในหลายด้าน อาทิเช่น มูลค่าสังคม มูลค่าวัฒนธรรม มูลค่าภูมิปัญญา เป็นต้น ซึ่งมูลค่าเหล่านี้ท า
ให้เกิดเป็นฐานแห่งชุมชนที่เรียกว่า “ทุนชุมชน” ขึ้นมาสร้างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะอย่างในแต่ละพ้ืนที่
อย่างเป็นรูปธรรม 
  “ทุนชุมชน” ถือว่าเป็นแก่นแท้แห่งการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือความกินดีอยู่ดีของสังคม (Adler, P.S. 
and Kwon, S.-W., 2002: 18 - 20) โดยมีสังคมหรือชุมชนเป็นโครงสร้างซึ่งภายในโครงสร้างก็จะมี
ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความเคลื่อนไหวให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชน สิ่งที่เป็นองค์ประกอบย่อยท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์ อาจผ่านมายัง 1) ด้านความสัมพันธ์ทางตลาด (market relations) 
ที่เป็นแหล่งการผลิตสินค้าและบริการในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งเกิดมายาคติทางการเงินขึ้นมา 
2) ด้านความสัมพันธ์ทางชนชั้น (hierarchical relations) การนับถืออาวุโส การเคารพบรรพบุรุษเชื่อ
ฟังในจิตวิญญาณทางความคิดเป็นล าดับขั้นที่สืบทอดกันมา 3) ความสัมพันธ์ทางสังคม (social 
relations) ที่มีทั้งความสัมพันธ์ในเชิงการแลกเปลี่ยนทางการเงินของผู้มีอ านาจและความสัมพันธ์
ทางการแลกเปลี่ยนของสังคมทางความคิด การเรียนรู้ที่มีการพ่ึงพากัน เกื้อกูลกัน ดังนั้น “ทุนสังคม
หรือทุนชุมชน” มีพลังที่ไม่สามารถคาดการณ์ก าลังได้ ถ้ามีการเชื่อมระหว่างระดับฐานล่างสู่ฐานบนได้
หรือจากระดับจุลภาครวมกลายเป็นระดับมหภาคซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาจากปัจจัยภายในชุมชนที่
เข้มแข็งได้อย่างเหมาะสม 
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องค์ประกอบของทุนชุมชน 
 กรอบแนวคิดของทุนชุมชนที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตระหนักถึงการน ามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพที่จะสามารถสร้างให้ชุมชุนประสบผลส าเร็จในการพ่ึงพาตนเองตามหลักพ้ืนฐานเศรษฐกจิ
พอเพียง ประกอบด้วย 7 ประเภท (Jacobs, C. 2007: 1 - 16, The Reconsider Team, 2013: 4 - 9) 
คือ 1. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 2. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 3. ทุนมนุษย์ (Human 
Capital) 4. ทุนสังคม (Social Capital) 5. ทุนการเมือง (Political Capital) 6. ทุนก่อสร้าง (Built 
Capital) 7. ทุนการเงิน (Financial Capital) ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  1  องค์ประกอบความยั่งยนืของชุมชนดว้ยทุนชุมชน. ที่มา: Jacobs, C. 2007: 1. 

 
ทุนธรรมชำติ (Natural Capital) เป็นทุนขั้นพ้ืนฐานที่อยู่ฐานล่างของทุนชุมชนทุกประเภท

ที่เป็นทุนทางกายภาพที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ ซึ่งทุนธรรมชาติสามารถแบ่งลักษณะเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นทุนทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) คือ ทุกสิ่งที่มนุษย์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมที่ส่งต่อการด ารงชีพและสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ป่าไม้ น้ า พลังงานฟอสซิล สัตว์ 
อากาศ แร่ธาตุ ลม ดิน เป็นต้น  

ส่วนที่ 2 เป็นทุนเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem service) เป็นกระบวนที่เกิดจาก
ธรรมชาติให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันท าให้เกิดการผลิตสิ่งที่ เป็นอาหารกินได้ สร้าง
สุนทรียศาสตร์ทางธรรมชาติเกิดภูมิทัศน์จรรโลงใจให้มนุษย์ รวมทั้งท าให้เกิดความหลากหลายทาง

 

องค์ประกอบควำมยั่งยืน 
ของชุมชนด้วยทุนชุมชน 

 
ทุนการเงิน 

 
ทุนธรรมชาติ 

 
ทุนวัฒนธรรม 

 
ทุนมนุษย์ 

 
ทุนสังคม 

 
ทุนก่อสร้าง 

 
ทุนการเมือง 
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ชีวภาพ พันธุกรรมที่ท าให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ ถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต
โดยทัว่ไปที่สามารถสร้างแหล่งการท่องเที่ยวต่างๆ ของเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) เป็นทุนที่ปรากฏในชุมชนท้องถิ่นภายใต้บริบทที่
แตกต่างกันตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความเชื่อความศรัทธา โดยทุนวัฒนธรรมสามารถแบ่งเป็น 2 
ลักษณะ กล่าวคือ  
  ส่วนที่ 1 ทุนวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible forms) คือ ทุนเกิดเป็นรูปธรรมที่มี
การสืบทอดเป็นต านาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าและบริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มี
การละเล่นการแสดงที่แสดงนัยถึงความเจริญทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน อาทิเช่น 
การทอผ้าไหม การรดน้ าสงกรานต์ การปั่นฝ้าย การเล่นว่าว การแห่นางแมวขอฝน การวาดภาพใน
โบสถ์ เป็นต้น ซึ่งทุนวัฒนธรรมในลักษณะนี้สามารถแสดงถึง อารมณ์ ความรู้สึกผ่านผลงานการด าเนิน
กิจกรรมที่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ได้รับรู้ ได้เห็นเป็นที่ประจักษ ์
  ส่วนที่ 2 ทุนวัฒนธรรมที่มิสามารถจับต้องได้ (Intangible forms) เป็นลักษณะทุน
วัฒนธรรมในเชิงจิตวิญญาณที่ได้รับสืบทอดในทางความคิด จิตใจ มุมมองต่างๆ อันเกิดจากการสืบทอด
จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อาทิเช่น การเชื่อฟัง
ผู้มีอาวุโส การมีวินัย การกลัวบาปบุญคุณโทษ การเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้า การเชื่อเรื่องสวรรค์ - นรก 
การไม่เบียดเบียนคนอ่ืนทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต้น โดยการสืบทอดวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นการบ่ม
เพาะตั้งแต่เล็กมาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความคิดที่ฝังอยู่ในจิตใจแห่งจิตวิญญาณ 

ทุนวัฒนธรรมถือว่าเป็นทุนแห่งพ้ืนฐานที่ส าคัญของทุนสังคมที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่จับต้องได้และมิสามารถจับต้องได้ท าให้เกิดเป็นตัวก าหนดมูลค่าวัฒนธรรมที่แสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพาะ การสะสมของทุนวัฒนธรรมที่มีการสืบต่อกันมาท าให้เกิดเป็นเครือข่ายแห่งความเชือ่ 
ศรัทธาส่งผลต่อพฤติกรรมคนในชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดบรรทัดฐานการก าหนดกฎกติกาภายในสังคม ซึ่ง
เป็นจุดแข็งของทุนวัฒนธรรมท าให้เกิดการก าหนดกรอบหลักปฏิบัติพ้ืนฐานตามความต้องการของ
สังคมนั้นๆ  

ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดย
แนวคิดและทฤษฎีทุนมนุษย์มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเป็นตัว
แปรหนึ่งประเภทที่ต้องน ามาเข้าสู่โครงสร้างการพัฒนาประเทศ อาทิการส่งเสริมแรงงานในภาคการ
ตลาดแรงงานทั้งประเทศ การส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิถึงทุติยภูมิและการศึกษานอก
ห้องเรียน ที่ต้องการยกระดับฐานความคิด ทักษะเพ่ือให้เกิดการต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยการน า
แนวคิดและทฤษฎีมาปรับใช้ต่อการพัฒนาประเทศนั้น ส่วนใหญ่ใช้แนวคิดของเบคเกอร์และมินเซอร์ 
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ในหนังสือที่มีชื่อว่า “Human Capital” ที่มีชื่อเสียง หนังสือเล่มดังกล่าวตีพิมพ์ในปี พ.ศ.1968 ซึ่งใน
หนังสือได้อธิบายประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับ “ทุนมนุษย์” ไว้ว่ามี 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะเฉพาะ 
(specific) 2) ลักษณะทั่วไป (general) อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อการเชื่อมต่อกัน
ของการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ถึงที่สุดของปัจเจกบุคคล นอกจากนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์สามารถ
ยกระดับทั้งผ่านการฝึกฝนให้เกิดความช านาญแต่ก็สามารถเกิดการพัฒนาได้ อันเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระบบของแนวคิด ท าให้เกิดยกฐานทุนมนุษย์จากปัจเจกบุคคลเป็น “ฐานทุนทาง
สังคม” (social capital) ที่สูงขึ้นได้ (ทศพรและจตุพร, 2559: 98 - 106) ดังนั้นเมื่อพิจารณาแนวคิด
ของค าว่า “ทุนมนุษย์” สามารถสรุปแนวคิดได้ว่า “ทุนมนุษย์เป็นการยกระดับฐานความคิด ทักษะ
ต่างๆ ต่อการเพ่ิมศักยภาพของปัจเจกบุคคลให้เกิดการสร้างมูลค่าแห่งการผลิต โดยเมื่อปัจเจกบุคคล
ได้ยกระดับทุนมนุษย์ซึ่งจะท าให้เกิดภาพรวมของสังคมกลายเป็นทุนทางสังคมท าให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพให้เกิดประสิทธิภาพของทุนมนุษย์สามารถเพ่ิมการ
ลงทุนทั้งการเสริมสร้างการศึกษาและการฝึกอบรมในลักษณะต่างๆ” 
 ทุนมนุษย์สามารถก าหนดรูปแบบตามแนวคิดของเบคเกอร์ บอริสกรอยส์เบอร์กและแอนดรู 
เอนแมคลีน และนิตินนอร์เนีย แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ 
  1. ทุนมนุษย์เพ่ือการจัดการทั่วไป (general management human capital) เป็น
การสร้างความ สามารถทุนมนุษย์ในด้านการยกฐานความรู้ ทักษะประเภทเกี่ยวกับการบริหารสู่การ
ปฏิบัติ อาทิเช่น ภาวะผู้น า ด้านการเงิน ด้านตัดสินใจ ด้านเทคนิค เป็นต้น 
  2. ทุนมนุษย์เพ่ือสร้างกลยุทธ์ (Strategic human capital) เป็นการเพ่ิมศักยภาพใน
ด้านความรู้ความสามารถด้านสร้าง วางแผน ออกแบบกลยุทธ์เฉพาะด้าน เช่น กลยุทธ์การลดต้นทุน 
กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์แก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น 
  3. ทุนมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรม (Industrial human capital) เป็นการสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ในสายด้านอุตสาหกรรมที่ให้เกิดการพัฒนากระบวน ขั้นตอน วิธีการต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม
ต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ 
  4. ทุนมนุษย์สัมพันธ์ภาพ (Relationship human capital) เป็นการเพ่ิมความ
สร้างสรรค์ของทุนมนุษย์เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ทีมงานต่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
การเป็นท างานเป็นกลุ่มเพ่ือก าหนดเป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 
  5. ทุนมนุษย์เพ่ือความสามารถเฉพาะด้าน (Company specific) เป็นการสร้างฐาน
เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ต่อการพัฒนาสายงานเฉพาะ อาทิเช่น โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์
องค์กร เป็นต้น 
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ทุนสังคม (Social Capital) เป็นทุนอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดในลักษณะเป็นความสัมพันธ์ขนาด
ใหญ่ ในลักษณะอันเกิดจากความเชื่อมโยงเป็นสายสัมพันธ์หรือเครือข่ายโดยมีฐานแห่งผู้มีบารมีทาง
ความคิดหรือผู้มีอิทธิพลแห่งการเป็นผู้น าชุมชนหรือสังคมที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในด้านกิจกรรม
ต่างๆ ก่อให้เกิดทิศทางที่ดีในการพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลายเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งสามารถน ามาสร้างเป็นพลังแห่งการพัฒนา
ชุมชน อาทิเช่น การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การรวมกลุ่มธนาคารคนจน การตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงทุนสังคมสามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 
แบบทุนทางสังคมภายในหรือทุนทางสังคมที่จับต้องมิได้เกี่ยวกับเรื่องความคิด ความเชื่อ จิตใจ การ
รวมกลุ่มเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน การเอ้ืออาทร เป็นต้น ขณะที่ลักษณะที่ 2 แบบทุนทางสังคม
ภายนอกหรือทุนทางสังคมที่สามารถพิจารณาแล้วสามารถเห็นได้ง่าย อาทิเช่น ความสัมพันธ์สายโลหติ 
การตั้งกลุ่มเป็นองค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ให้เห็นชัดเพ่ือสร้างบรรทัดฐานของ
สังคมในรูปของกฎ กติกา ระเบียบ เป็นต้น 

ทุนกำรเมือง (Political Capital) เป็นพลังทุนที่มีอ านาจในเรื่องสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่
สามารถแสดงออกตามกฎหมายภายในประเทศหรือตามกติกาชุมชนหรือท้องถิ่น ที่สามารถแสดง
อ านาจตามหลักประชาธิปไตยในการออกเสียง คัดเลือกผู้น าชุมชนที่เห็นว่าเหมาะสมตามทัศนคติของ
ตน อีกท้ังสามารถเสนอแนะในมุมมองทางการเมืองอย่างมีเสรีเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นเป็นหลัก 

ทุนก่อสร้ำง (Built Capital) เป็นทุนเชิงประจักษ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ก่อก าเนิดด้วย
แนวคิดของมนุษย์ในการสร้างให้เกิดความสะดวก สบายในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ซึ่งปัจจัย
ถือว่าสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ ณ โลก
ปัจจุบัน อาทิเช่น ถนน การประปาชุมชน การผลิตเสื่อหรือสิ่งทอต่างๆ ทีวี โทรศัพท์ โทรทัศน์ รถยนต์ 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

ทุนกำรเงิน (Financial Capital) เป็นทุนที่เกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ที่สร้างสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินมูลค่าสินค้าต่างๆ ออกมาเป็นรูปมายาคติทาง
การเงิน โดยทุนการเงินสามารถตอบสนองความต้องการในกับชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาให้มี
เป้าหมายที่ดีขึ้นด้วยการฐานเครื่องมือในการใช้ท าการลงทุนในด้านต่างๆ หรือเพ่ือการเพ่ิมพูนธุรกิจ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนอีกทั้งสามารถเก็บสะสมทุนการเงินเพ่ือเป็นทรัพย์สินให้กับลูกหลานในอนาคต 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [831] 

 ดังนั้น การน าทุนธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนการเมือง ทุนก่อสร้างและ
ทุนการเงินมาบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์กันก่อตัวให้เกิดการสร้างวิสาหกิจชุมชนที่เข้มเข็มได้นั้น มี
ความเชื่อมโยงกัน ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2  การบรูณาการความสัมพนัธ์ของทุนทั้ง 7 ประเภท 

ที่มา: Sustainable Measures, 2018 จาก http://www.sustainablemeasures.com/node/32. 

 
กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรสะสมทุนชุมชน 
 การบริหารจัดการในระบบการสะสมทุนชุมชน ถือว่ามีความส าคัญในการวางแผนการใช้ทุน
ชุมชนที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 7 ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น การจะท าให้เกิดมรรค
ผลแห่งความส าเร็จในการสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นนั้นต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ดังที่ สุริยจรัส เต
ชะตันมึนสกุลและเฉลิมชัย ปัญญาดี (2554: 42 - 43) อธิบายถึงการบริหารจัดการเพ่ือวางแผนการใช้
ทุนชุมชนอย่างรู้คุณค่านั้น ประกอบด้วย 2 ปัจจัยใหญ่ กล่าวคือ 
 1. ปัจจัยทำงตรง เป็นปัจจัยในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้คนในชุมชนต่อ
ระบบการบริหารจัดการสะสมทุนชุมชน เมื่อมีการรวมกลุ่มหรือเพ่ิมพลังให้กับความคิดไว้ใจจะท าให้
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ิมขึ้น ในการมองเป้าหมายต่อการพัฒนาชุมชนที่ควรจะเป็นไปได้ 
 2. ปัจจัยทำงอ้อม เป็นปัจจัยในการสร้างเครือข่ายชุมชนที่มีแนวทางคล้ายกัน เพ่ือเป็นฐาน
แห่งการเรียนรู้และพัฒนาต่อการแลกเปลี่ยนวิถีทางต่างๆ จากการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภท
ต่างๆ ซึ่งหัวใจแห่งปัจจัยทางอ้อมเกิดจากน าองค์ความรู้ทางการศึกษา น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ด้วย
การสร้างเยาวชนท้องถิ่นด้วยการฝึกอบรม พัฒนาแปลงเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนให้เป็นฐานสาธิต 
นอกจากนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องราวของหมู่บ้าน ชุมชนจากต านานและประวัติศาสตร์การ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ระบบ
นิเวศวิทยา 

สุนทรียะ
ธรรมชาติ 

ทุนธรรมชาติ 
(Natural Capital) 

มนุษย์ เครือข่าย 
ทุนมนุษย์และทุนสังคม 

(Human and Social Capital) 

สร้างวัตถุ 

ทุนก่อสร้างและทุนการเงิน 
(Built and Financial Capital) 

ฐานราก 

ฐานบน 

ทุนวัฒนธรรมและทุนการเมือง 
(Cultural and Politic Capital) 
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เปลี่ยนแปลงของบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นให้น ามาเขียนหนังสือไว้เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลกับคนรุ่นหลัง 
และส่งเสริมให้คนในชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงการรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิดในการพัฒนาให้ยั่งยืน โดยมิได้
มองถึงความมั่งคั่งทางการเงินเป็นตัวตั้งด้วยการสร้างความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมั่งคั่งแห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต 
 นอกจากนั้นการจะบริหารจัดการเพ่ือการสะสมทุนจะต้องมีปัจจัยหลายๆ ปัจจัยน ามาสร้างเพ่ือ
การบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างมีนัยส าคัญ ดังที่การน าค าว่า “การบริหาร” กับ “การจัดการ” 
มาเป็นแนวทางในการสะสมทุนให้ยั่งยืน (อรุณ จิตตะเสโน และคณะ, 2551: 7 - 8) จะต้องพิจารณาถึง
กระบวนการหรือแผนงานที่จะท าให้ระบบเกิดประสิทธิภาพด้วยการน าวิธีการจัดการที่เป็นเครื่องมือ 
โดยเฉพาะคนให้เกิดน ามาสร้างให้เป็นกลไกให้ขับเคลื่อนระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่การ
บริหารจัดการเพ่ือการสะสมทุนจะต้องพิจารณาตัวชี้วัดให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่จะสามารถตอบโจทย์
ในการจัดการทุนชัดเจนขึ้น สามารถน าปัจจัยในระดับจุลภาคสู่ระดับมหภาคในการก าหนดความส าเร็จ 
ในที่นี้จะประกอบด้วย 4 มิติที่เน้นด้านทุนการเงินเป็นหลัก ดังนี้ (ส านักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2558: 9 - 10) 
 มิติที่ 1 ตัวชี้วัดระดับครอบครัว เป็นการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของครอบครัวใน
แต่ละชุมชนมีฐานแห่งทุนเป็นอย่างไรบ้าง ในด้านระดับรายได้หลักและรายได้เสริมต่อความสม่ าเสมอ
ในแต่ละปีย้อนหลัง 3 - 5 ปีขึ้นไป ภาวะหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบของอัตราการเพ่ิมหนี้หรือลด
หนี้ด้วยวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือนของการใช้จ่ายเพ่ือให้เห็นประเด็นของหนี้ที่ก่อให้เกิดปัญหามาก
ที่สุดเรียงล าดับความส าคัญในการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นสิ่งส าคัญแห่ง
การยั่งยืนต้องมีภูมิคุ้มกันของเงินออมที่เกิดจากรายได้ว่ามีการแบ่งส่วนต่างๆ เก็บเงินออมไว้ยาม
ฉุกเฉินมากน้อยเพียงใด ดังนั้นประเด็นที่จะสู่การหาปัจจัยในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับครอบครัวได้
ต้องมีการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างมีระบบและสม่ าเสมอในแต่ละครัวเรือน 
 มิติที่ 2 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บ้ำน เป็นการยกระดับจากภาคครอบครัวสู่
ระดับกลุ่มองค์กรหรือชุมชน หมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นด้วยการดูการขับเคลื่อนภายใต้ตัวชี้วัดที่จะพิจารณาถึง
ความเข้มแข็ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ของหลายๆ ครอบครัวเป็นองค์กรหรือชุมชน หมู่บ้าน 
อาทิเช่น วิเคราะห์ถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดการกลุ่มหรือกองทุนในชุมชน หมู่บ้านแล้วมีสมาชิกใน
ชุมชนเหล่านั้นมีการสมัครเพ่ิมมากด้วยการเปรียบเทียบในแต่ละปี นัยส าคัญบ่งบอกถึงความร่วมมือ 
ความเชื่อมั่นแห่งการพัฒนาของคนในชุมชน ท้องถิ่นมีทิศทางในด้านบวก นอกจากนั้นการจัดการตั้ง
องค์กรหรือกองทุนเพียง 1 อย่างมิสามารถบ่งบอกถึงการพัฒนาได้ จึงต้องมีการพัฒนาองค์กรให้มี
กองทุนหลายๆ ด้านในการแก้ปัญหา เช่น กองทุนออมทรัพย์ กองทุนขยะ กองทุนแก้ปัญหายาเสพติด 
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กองทุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน หมู่บ้านและดูพฤติกรรม
ความต้องการของการสมัครสมาชิกว่าเป็นอย่างไร ถ้าเพ่ิมขึ้นบ่งบอกถึงปัญหาที่จะต้องมาร่วมในการ
พัฒนาเชิงลึกมากขึ้น อย่างไรก็ตามในการจัดการระบบสะสมทุนของกลุ่มองค์กรหรือชุมชน หมู่บ้าน
ต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการในการตรวจสอบทุกระดับตามหลักประชาธิปไตยและ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สามารถยกระดับแห่งกองทุนต่างๆ ได้ต้องผลักดันให้เกิดเป็นสหกรณ์ของคนในชุมชน 
ก้าวต่อเป็นวิสาหกิจชุมชนและสามารถท าได้ให้กลายสภาพเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อไป โดยระบบดังกล่าวจะสู่ความยั่งยืนต่อชุมชน 
 มิติที่ 3 ระดับพื้นที่/ต ำบล เป็นการก าหนดทิศทางด้วยการสร้างแผนงานให้เป็นระบบด้วย
การก าหนดให้หน่วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการด าเนินการขับเคลื่อนทุก
ภาคส่วน โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการประสานงานในมิติต่างๆ ซึ่งแผนงานจะต้องครอบคลุม
ถึงระบบการจัดการทุนทั้ง 7 ทุน อันประกอบด้วย 1. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 2. ทุนวัฒนธรรม 
(Cultural Capital) 3. ทุนมนุษย์ (Human Capital) 4. ทุนสังคม (Social Capital) 5. ทุนการเมือง 
(Political Capital) 6. ทุนก่อสร้าง (Built Capital) 7. ทุนการเงิน (Financial Capital) ที่สามารถน ามา
เป็นชุดความรู้ให้เกิดเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนและทุนในพ้ืนที่ให้เกิดมูลค่าในแต่ละด้านอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการด าเนินการจะต้องมีตัวชี้วัดในด้านทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นอกจากนั้นต้องมี
เวทีในการแลกเปลี่ยนในระดับพ้ืนที่/ต าบลต่อการพัฒนาที่เกิดประสิทธภิาพหรือพัฒนาแล้วเกิดประสบ
ผลส าเร็จให้น ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งวัตถุดิบต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ให้มีการเคลื่อนย้ายต่อ
การจัดสรรทรัพยากรในการน าไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้ครบวงจรและเกิดราคาเป็นธรรม
มากที่สุด  
 มิติที่ 4 ตัวชี้วัดระดับจังหวัด เป็นระดับใหญ่ในมิติทั้งหมดที่จะสร้างแผนพัฒนาให้ครอบคลมุ
ทั้งระดับพ้ืนที่/ต าบล ระดับกลุ่มองค์กร/ชุมชน/หมู่บ้านและระดับครอบครัว โดยปัจจัยหลักต้องให้
อิสระต่อการด าเนินการของชุมชน หมู่บ้านและครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่จะเกิด
การเรียนรู้และความสนใจจากภายในตัวตนแล้วค่อยน าตัวชี้วัดระดับจังหวัดมาช่วยในการสนับสนุน 
ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงทุกมิติ รวมทั้งหาแหล่งข้อมูลหรือแหล่งการตลาดให้กับการพัฒนา
เศรษฐกิจหรือการหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยในลักษณะแบบนี้จะท าให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนจากระดับรากหญ้าสู่ความต้องการในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของตนเองและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพ่ึงตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาเป็น
ขั้นตอนอย่างมีระบบ 
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[834] ทศพร  แก้วขวัญไกร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  3  มิติแห่งระบบตัวช้ีวัดการสะสมทุน. ที่มา: ผูเ้ขียนวเิคราะห.์ 

 
 จากภาพที่ 3 เป็นการจัดระบบการบริหารที่มีตัวชี้วัดในการสะสมทุนจากฐานราก คือ 
ครอบครัว แล้วขยายการพัฒนาสู่ฐานที่กว้างขึ้นเป็นองค์กร/ชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้งยกระดับเป็น
พ้ืนที่/ต าบลและจังหวัดตามล าดับ ดังนั้นการจะสร้างความเข้มแข็งแห่งการสะสมทุนที่ทราบถึงทุนของ
ตนเองที่มีอยู่ส าคัญที่สุด ในขณะที่ฐานบนสุดก็มีหน้าที่ในการสนับสนุน/ประสานในด้านต่างๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับฐานรากให้เข้าถึงให้มากที่สุด อาทิเช่น ทุนการเงิน ทุนความรู้ ทุนสังคมแห่งการ
แลกเปลี่ยน เป็นต้น น ามาบูรณาการให้เกิดภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับฐานแห่งการสะสมทุนในบริบท
ต่างๆ ของพ้ืนที่นั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ในการบริหารจัดการระบบสะสมทุนนั้น มีจุดส าคัญหลายจุดที่จะสามารถน้อมน ามาให้เกิดทิศ
ทางการสะสมทุนพร้อมมีตัวชี้วัดทั้งปริมาณและทั้งคุณภาพของการประเมินผลที่ได้ แต่อย่างไรจุดที่
ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการระบบสะสมทุนให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ต้องวิเคราะห์ระบบสะสมทุนชุมชน 
คือ ด้าน “ทุนสังคม” (Social capital) เป็นหัวใจหลัก ดังที่กล่าวเบื้องต้นของค าว่า “ทุนสังคม” เป็น
การสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพต่อกลุ่มทุนต่างๆ ทั้ง 7 ทุนให้เกิดความ
เข้มแข็ง โดยทุนสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ (Kristine B., 2011: 66 - 68) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
มนุษย์ที่รวมตัวกันแล้วเกิดการสร้างทุนสังคมภายใต้ความเชื่อมโยง บรรทัดฐาน ความคิดความเชื่อผ่าน
สถานการณ์แห่งปัญหา หรือการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ น ามาด้วยการรวมทุนทั้ง 7 ทุน โดยมีผู้น า
หรือปราชญ์ชาวบ้านจุดประกายความคิดสร้างเป็นรูปแบบท าให้เกิดความเชื่อมั่นกลายเป็นการสร้าง
กลุ่มและเครือข่ายในการน าซึ่งพัฒนาทุนในลักษณะต่างๆ  

มิติที่ 1 ตัวช้ีวัดครอบครัว 

มิติที่ 2 ตัวช้ีวัดองค์กร/ชุมชน/หมูบ่้าน 

มิติที่ 3 ตัวช้ีวัดพื้นที่/ต าบล 

มิติที่ 4 ตัวช้ีวัดจังหวัด 

การสะสมทุนจากฐานรากสู่ฐานบน 

สนับสนุน/ประสานฐานบนสู่ฐานราก 

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 
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 องค์ประกอบของการก่อตัว “ทุนสังคม” นั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์
ใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบท าให้เกิดจากทุนมนุษย์เพียงคนเดียวที่ด าเนินการในการแตกต่างจากความคิด
ของแนวคิดกระแสหลัก แล้วมีการด าเนินการเรื่อยๆ จากการปฏิบัติเมื่อถึงระยะหนึ่งของการปฏิบัติ
จนถึงจุดสูงสุด ท าให้เกิดการระเบิดทางความคิดสู่ทุนมนุษย์ที่เป็นปัจเจกชนที่มีแนวคิดเหมือนกันและ
เกิดปัญหาเหมือนกันเริ่มมารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนกัน ก่อให้เกิดการขยายฐานความคิดดังกล่าวดึงกลุ่ม
ทุนมนุษย์ต่างๆ เข้ามารวมกัน สร้างเป็นกลุ่มพ้ืนฐานอันประกอบด้วย 1. การรวมกลุ่มจากการเชื่อมโยง
ระดับเดียวกันและต่างระดับ 2. มีแนวคิดที่ทรงคุณค่าแห่งความเชื่อมั่นของการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแห่ง
ทุนสังคม ภายใต้บรรทัดฐานสังคมและการคาดการณ์ 3.สร้างทิศทางการแก้ปัญหาและด าเนินการไป
ด้วยกัน (Kristine B., 2011: 71)จากผลงานวิจัยของ Ian Falk และ Sue Kilpatrick (2000: 87 - 110) 
ท าให้เห็นว่า “ทุนสังคม” เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการในการสะสมทุน ภายใต้ความต้องการ
ของชุมชน/ท้องถิ่น โดยประเด็นที่ส าคัญของการรวมกลุ่มเป็นทุนสังคมท าให้เกิดการพัฒนาทักษะ การ
รับรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มทุนที่แต่ละปัจเจกชนมีทุนมนุษย์
ที่มีมาแตกต่างกัน รองลงมาเป็นการแลกเปลี่ยนมูลค่าประสบการณ์ของปัญหาที่เจอมาให้มีทิศทางการ
หาทางออกปัญหา และสุดท้ายเกิดกิจกรรมชุมชนสร้างความเข้มแข็งเป็นกองทุน สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน ตามล าดับ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจะพบว่า “หัวใจ” ส าคัญของการบริหารจัดการระบบสะสมทนุจะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญต่อเกิดจากทุนสังคม (Social Capital) เป็นฐานรากที่มั่งคงที่จะท าให้ภายใน
ชุมชนในท้องถิ่นเริ่มพัฒนา เมื่อก่อตัวได้ในระยะหนึ่งก็จะเกิดการเชื่อมโยงการจากภายในชุมชนท้องถิ่น
ไปสู่กลุ่มชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดหรือเครือข่ายความสัมพันธ์และเมื่อมี
ความเข้มแข็งมากพอก็จะยกระดับเป็นกลุ่มสังคมเมืองแห่งทุนและสถาบันขึ้นมาท าให้เกิดผลลัพธ์ทาง
หลักการเด่นชัดขึ้น (Woolcock M., 1998: 186 - 187) 
 
กำรวิเครำะห์ในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรทุน 
 การบริหารจัดการทุนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต้องมีกระบวนการ
วิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลของการน าไปพัฒนา ดังที่กล่าวไปแล้วว่าทุนประกอบด้วย 7 ทุน คือ 1. ทุน
ธรรมชาติ (Natural Capital) 2. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 3. ทุนมนุษย์ (Human Capital) 4. 
ทุนสังคม (Social Capital) 5. ทุนการเมือง (Political Capital) 6. ทุนก่อสร้าง (Built Capital) 7. ทุน
การเงิน (Financial Capital) ในที่นี้จะท าสร้างเป็นกระบวนการเพ่ือน าไปวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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 การยกระดับการจัดการทุนสู่วิสาหกิจชุมชนทุกประเภทจะใช้กระบวนการด าเนินงานมี 4 
ขั้นตอน 
  1. ปัจจัยน ำเข้ำ (Input capital) เป็นการวิเคราะห์พ้ืนฐานทุนของตนเองว่าใน
ขณะนี้มีทุนอยู่ในระดับใด ซึ่งมีอยู่แล้วแต่น ามาแบ่งเป็นประเด็นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยในที่นี้ขอวิเคราะห์
อาชีพการท านาเป็นตัวอย่าง ดังนี้  
  ทุนมนุษย์ อันประกอบด้วย อาชีพ การศึกษา องค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่มี
อยู่ในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปีขึ้นไปแล้วมีความช านาญในระดับหนึ่งว่ามีอะไรบ้างซึ่งต้องเลือกอาชีพที่
เห็นว่ามีพ้ืนฐานที่ท าเป็นประจ าและมีความช านาญที่สุดจากหลายๆ อาชีพที่เคยปฏิบัติมา ยกตัวอย่าง
เช่น มีการประกอบอาชีพท านามาแต่บรรพบุรุษ 
  ทุนธรรมชาติที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันคงเหลือมีอะไรบ้าง เช่น ที่นา แหล่งน้ า หญ้า
ธรรมชาติ ต้นไม้ ปุ๋ยคอก ก าลังแรงงานของครอบครัว เป็นต้น ค านวณเป็นตัวเลข ประมาณการณ์
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
  ทุนก่อสร้าง อาทิเช่น โรงเรือน ควาย วัว เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ  
  ทุนวัฒนธรรมเป็นทุนที่ด าเนินการจนถือว่าเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา 
อาทิเช่น การประกอบอาชีพท านา การขอฝน การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น 
  ทุนสังคมที่เป็นทุนเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือไม่ในชุมชนใน
เรื่องอาชีพท านา มีแหล่งอบรมพัฒนาทางสังคมที่ใดบ้าง 
  ทุนการเมืองเป็นทุนที่มีผู้มีอ านาจในการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเป็นผู้มีบารมีในการ
แต่งตั้งหรือโดยธรรมชาติหรือไม่ที่สามารถขับเคลื่อนเป็นผู้น าชุมชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าขึ้น 
  ทุนการเงินเป็นทุนที่ใช้ในยามฉุกเฉินเพ่ือต้องการซื้อสินค้าและบริการ แต่ต้องกู้ยืม
ให้น้อยที่สุดแต่พ่ึงพาทุนทางการเงินตนให้มากที่สุด 
  2. ปัจจัยกระบวนกำร (Process capital) เป็นการน าผลของการแบ่งปัจจัยน าเข้า
ที่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมาสร้างความสัมพันธ์ที่เรียงล าดับความเหมาะสม โดยเริ่มจากฐานแหง่
ทุนมนุษย์ที่เรามีอยู่ที่มีความช านาญ ในที่นี้ยกตัวอย่างเรื่องการประกอบอาชีพท านาจากการจดบันทึก
เพ่ือการวิเคราะห์ก่อนการเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 ปี ว่ามีการลงทุนในการท านาอะไรบ้าง มีกระบวนการ
ปลูกด้วยการใช้ปัจจัยที่เคยท ามาเป็นอย่างไรทุกขั้นตอนจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวสู่การน าไปขายเพ่ือ
น าผลมาวิเคราะห์ถึงการลงทุนที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นอย่างไร 
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เมื่อทราบถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีการจดบันทึกต้องพิจารณาต่อว่าท าอย่างไรจะสามารถใช้ทุน
ธรรมชาติ ทุนก่อสร้างและทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างการลดต้นทุนได้บ้าง เช่นเริ่มจากการลดปุ๋ยเคมี
เป็นปุ๋ยธรรมชาติ การปลูกพืชหว่านเป็นการปลูกพืชหยอด เป็นต้น ทุนก่อสร้างที่มีอยู่ท าอย่างไรจะ
ประยุกต์ให้เกิดการน ามาใช้ลดเวลา แรงงานที่มีจ ากัดให้ทันเวลารวมทั้งน าทุนวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติ
มาสร้างเป็นจุดแข็งของการช่วยเหลือกันทางการเกษตรให้ได้ ซึ่งในกระบวนการต้องมีทุนทางสังคม ทุน
ทางการเมืองที่สามารถหว่านล้อม โน้มน้าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สังคมจะได้รับในการสร้างเป็น
เครือข่ายการประกอบอาชีพ ในกระบวนการต้องใช้เวลาหลายปีที่จะเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนได้ 
ดังนั้นต้องมีความเชื่อมั่นและอย่าย่อท้อ ถือเป็นหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีของการพัฒนาในที่นี้ 
  3. ปัจจัยผลผลิต (Output capital) น าข้อมูลจดบันทึกเปรียบเทียบจากเดิมกับ
ข้อมูลบันทึกใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนวิธีการผลิตว่ามีจุดดี จุดอ่อนอย่างไร 
ทั้งปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายรับ รายจ่ายที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งที่เป็นนามธรรมของการช่วยเหลือกัน
ของชุมชน รวมกลุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
  4. ปัจจัยประสิทธิภำพ (Outcome capital) เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรคที่เกิดจากการผลิตที่สามารถน ามาปรับปรุง พัฒนาได้อย่างไรต่อไปที่จะสร้างให้เป็นเครือข่าย
หรือกลุ่มสหกรณ์ที่สามารถมีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้าและบริการภายในชุมชนต่อกลุ่มชุนชน
อ่ืนๆ ได้อย่างยั่งยืน 

จากแนวคิดเบื้องต้นสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการด าเนินการเพ่ือจัดการ
ต่อความสัมพันธ์ของระบบทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่ 4  กรอบแนวความคดิเพื่อการด าเนินการจัดการระบบทุน.  ทีม่า: ผูเ้ขียนวิเคราะห.์ 

 
 จากภาพที่ 4 แสดงถึง กรอบแนวความคิดในการด าเนินการบริหารจัดการระบบทุน ภายใต้
การมีจุดเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในสู่ปัจจัยภายนอก พบว่า ในการจะก่อให้เกิดปฏิกิริยา
จัดระบบทุนให้เกิดรูปธรรมต้องเริ่มมาจากการผู้น าหรือผู้มีอุดมการณ์ในชุมชนต่อการปฏิบัติที่สวนทาง
กับระบบทุนนิยมด้วยการด ารงชีพอย่างพอเหมาะ แบบอย่างที่ดีที่เป็นรูปธรรม ด้วยการใช้ระยะเวลา
มากกว่า 10 ปีขึ้น โดยผู้น าอุดมการณ์นี้จะเป็นผู้ก่อสร้างฐานความเชื่อมั่นให้เกิดความไว้ใจด้วยการ

ทุนมนุษย์ 
(ผู้น าแห่งอุดมการณ์) 

ทุนมนุษย์ 

ทุนมนุษย์ 

 

 

หลอมรวมแนวคิด/อุดมการณ์เดียวกัน= ทุนสังคม 

หลอมรวมแนวคิด/อุดมการณ์เดียวกัน= ทุนสังคม 

ทุนธรรมชาติ 

I          P       O 

I  P  O 

ทุนวัฒนธรรม 

ทุนการเมือง 

I  P  O 

I  P  O 

ทุนก่อสร้าง/ 
ทุนการเงิน 

เช่ือมโยงปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก 

เช่ือมโยงปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก 

เช่ือมโยงปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก 

เช่ือมโยงปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก 

ทุนมนุษย์ 
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สร้างทุนมนุษย์ของตนให้เกิดเป็นภาพประจักษ์ พร้อมท าให้เกิดแรงดึงดูดแนวร่วมที่มีทุนมนุษย์
เดียวกัน เกิดการหลอมรวมแนวคิด อุดมการณ์เดียวกันด้วยการจัดตั้งกลุ่มหรือกองทุนขึ้นมา ในขั้นตอน
นี้จะเกิดเป็น “ทุนสังคม” ที่มีการน าปัจจัยต่างๆ เข้ามาจากทุนมนุษย์ที่หลากหลายแล้วมีการก าหนด
กฎเกณฑ์ กติกาหรือเป้าหมายเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ถือว่าเป็นขั้นตอนที่
ทรงพลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) อันเกิดจากฐานรากที่สามารถขับเคลื่อนความต้องการได้อย่าง
เร็วมากขึ้นกว่าขั้นตอนเริ่มแรก ซึ่งขั้นตอนแรกจะก่อตัวจะใช้เวลานานและถ้าไม่มั่งคงแห่งอุดมการณ์
ของผู้น าก็อาจจะต้องล้มเหลวและต้องเริ่มหาผู้น าอุดมการณ์ใหม่อีกครั้ง 
 การเกิดทุนสังคมในสังคมหนึ่งสังคมใดได้นั้น จะต้องเป็นสิ่งที่สร้างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถดึง
ทุนชุมชนในด้านต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นทุนธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรม ทุนการเมือง และทุนก่อสร้างรวมทั้ง
ทุนการเงิน ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ของทุนสังคมที่มีความต้องการยกระดับทุนทั้งหมดให้เกิด
ประสิทธิภาพ ด้วยการน ากระบวนการวิเคราะห์ในแต่ละด้านทุนใช้การจัดการที่เรียกว่า IPO กล่าวคือ 
เป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มของปัจจัยน าเข้า (Input) ในที่นี้ให้เป็นขั้นตอนที่ 1 ที่น าปัจจัยที่ส่งผล
กระทบทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาก าหนดเป็นฐาน ขั้นตอนที่ 2 
สร้างเป็นกระบวนการ (Process) ในการน าปัจจัยน าเข้ามาก่อให้เกิดการบูรณาการภายใต้ต้นทุนต่ า
สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุด และขั้นตอนที่ 3 เป็นผลลัพธ์ (Output) หรือเป้าหมายที่ต้องการของชุมชน
ว่าอยากให้เป็นอะไร โดยต้องมีการประเมินผลที่ได้แล้วน ากลับไปพิจารณาปรับปรุงเข้าสู่วงจรการ
พัฒนาของ IPO ตามเดิม ดังนั้น จะเห็นว่าการยกระดับในการพัฒนาการจัดการทุนชุมชนจะเป็นระบบ 
พร้อมทั้งมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนของคนในชุมชนในแต่ละทุนที่พิจารณา 
 เมื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ภายใต้การด าเนินการบริหารจัดการทุนที่จะสร้าง
ความมั่งคั่งและมั่นคงต้องเกิดภาพของค าว่า “ทุนสังคม” ที่เด่นชัด ที่สร้างให้เกิดพลังแห่งปฏิกิริยาของ
การพัฒนาทุนต่างๆ ตามมาให้สืบทอดในแต่ละรุ่นของการยกระดับ (Adler, P.S. & Kwon, S.-W., 
2002: 24 - 27) ท าให้เกิดโอกาสของการพัฒนาอย่างช้าๆ ต่อความมั่งคงจาการสร้างแรงจูงใจจากความ
เชื่อมั่นของทุนมนุษย์ที่มีอุดมการณ์จากจุดเริ่ม โดยในประเด็นนี้จะสร้างความสามารถในการพัฒนา
ทักษะความหลากหลายในด้านต่างๆ ต่อการเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนในการมา
วางแผนในการปฏิบัติ (Kilpatrick, S. & Field, J. & Falk, I., 2003: 431) พร้อมทั้งในการตรวจสอบเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงจากโครงสร้างแนวคิดของชุมชนนั้นๆ ด้วยการเริ่มจากระดับขนาดเล็กก่อตัวของ
โครงสร้างฐานถักทอเหมือนใยแมงมุมสร้างความแข่งแกร่งแต่ยืดหยุ่นจากฐานเล็กสู่ระดับขนาดใหญ่ให้
พอประมาณกับพ้ืนที่ของตนหรือของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Glaeser, E. L. &Laibson, G. & 
Sacerdote, B. (2002: F456 - F457) ท าการศึกษารูปแบบของการเพ่ิมทุนในทางเศรษฐกิจ พบว่า การที่
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จะท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการต่อการแข่งขันจะต้องเริ่มจากการค้นให้พบเกี่ยวกับทุนสังคมของ
บริบทในพ้ืนที่นั้น โดยน าทุนสังคมเป็นแกนของการหมุนวงล้อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ 
เนื่องด้วยการแข่งขันของตลาดภายนอกพ้ืนที่รวมทั้งยังต่างประเทศมีการแข่งขันที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆ 
ดังนั้น การน าทุนสังคมให้เข้มแข็งแล้วปรับให้เกิดการการพัฒนาขอบเขตให้มีความยืดหยุ่นต่อการ
ลงทุนอย่างง่ายไปสู่ความซับซ้อนของการผลิตเพ่ิมขึ้น 
 
บทส่งท้ำยแห่งควำมท้ำทำยของกำรจัดกำรแกนทุน 
 “ทุน” คือ ปัจจัยส าคัญท าให้ชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในการสร้างให้เกิดฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามถึงจะมีทุนสมบูรณ์ทุกประเภทดังที่กล่าวมาแล้วแต่ผู้ที่ใช้ “ทุน” ไม่
เกิดความตระหนักถึงกระบวนการใช้ให้มีความเหมาะสม สมดุลตามบริบทในสถานการณ์ต่างๆ ถ้า
บริหารจัดการ “ทุน” ที่มีอยู่ด้วยการเห็นประโยชน์ของตนเองเป็นหลักก็สามารถเสื่อมลงได้ ดังนั้น การ
จะพัฒนาหรือบริหารจัดการทุนให้เกิดผลดีต้องเริ่มจากผู้ที่ใช้ นั่นก็คือ ชุมชนคนในท้องถิ่นที่จะต้อง
มองให้เห็น ด้วยพัฒนาทุนภายในจิตใจของตนเองออกมาเพ่ือให้ยกระดับทุนภายนอกให้เกิดการ
ประสาน ร้อยเรียงให้เกิดการบูรณาการซึ่งดัชนีตัวชี้วัดที่จะเกิดความท้าทายของการด ารงอยู่ของชุมชน
ได้จะต้องสร้างฐานทุน โดยเฉพาะทุนสังคมที่มีความร้อยเรียงสานสัมพันธ์ในชุมชนอยู่แล้ว แต่น ามา
เป็นแกนกลางในการหมุนเพ่ือดึงทุนมนุษย์ของชุมชนที่มีทักษะ บทบาทหรือความรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆ มาเป็นกลไกในทุนสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน และ
น ามาซึ่งการก าหนดเหตุการณ์ กิจกรรมหรือกลุ่มกองทุนต่างๆ แต่ความท้าทายในการจัดการด้วยการ
น า “ทุนสังคม” มาเป็นแกนหลักมิใช่จะประสบผลส าเร็จทุกชุมชนหรือหมู่บ้านทั้งหมดแต่อย่างใด 
เพราะการจะน าทุนสังคมมาหลอมรวมทุนต่างๆ ที่มีอยู่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้ง
ต้องมีความเสียสละเป็นอย่างมากที่จะขับเคลื่อนภายใต้สถานการณ์กดดันของทุนนิยมภายนอก ดังนั้น
อุดมการณ์แห่งความคิดของชุมชนต้องมีอยู่ในหัวใจของกลุ่มทุนสังคมที่หยั่งรากฐานสู่ทุนมนุษย์ภายใต้
จิตใจของทุกคน 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [841] 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 
ทศพร  แก้วขวัญไกร. (2556). เศรษฐศำสตร์มหภำคเบื้องต้น. บุรีรัมย์: ซีพี พิมพ์. 
ทศพร  แก้วขวัญไกร และจตุพร  จันทารัมย์. (2559). ศึกษาความสัมพันธ์ของการเพ่ิมทุนมนุษย์, 

พัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง
จังหวัดบุรีรัมย.์ วำรสำรวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์, 11(ฉบับพิเศษ 
พฤศจิกำยน 2559). 

ส านักสนับสนุนขบวนองค์กรชมุชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). (2558). คู่มือ
สนับสนุนกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักสนบัสนุนขบวนองค์กร
ชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). 

สุริยจรสั  เตชะตันมึนสกุล และเฉลิมชัย  ปัญญาดี. (2554). อิทธิพลของการบรหิารจัดการที่ดีและการ
สร้างทุนทางสงัคมต่อความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทนุของชุมชนโดยธนาคาร
หมู่บ้านภาคเหนือตอนบน. วำรสำรสมำคมนักวิจัย, 16(3), จากhttp://www.ar.or.th/ 
ImageData/Magazine/29/DL_167.pdf?t=635979516966610609 

อรุณ  จิตตะเสโนและคณะ. (2551). หลักการและวิธีการบริหารจัดการชุมชน. เอกสำรประกอบกำร
เรียนรู้ชุมชนในโครงกำรวิจัยและพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภำวะองค์รวม
ภำยใต้แผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ. สถาบันวจิัยระบบสุขภาพภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ 

Adler, P.S. and Kwon, S.-W. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept.  
The Academy of Management Review, Vol. 27, No. 1, pp.17 - 40. 

Glaeser, E. L. &Laibson, G. & Sacerdote, B. (2002).An Economic Approach to Social 
Capital. The Economic Journal, 112 (November), F437 - F458. 

Ian Falk and Sue Kilpatrick. (2000). What is social capital? A study of interaction in a rural 
community. Sociologia Ruralis, Vol. 40, No. 1, pp. 87 - 110. 

Jacobs, C. (2007). Measuring Success in Communities: Understanding the Community 
Capitals Framework. Extension Extra Community Capitals Series 1 - 8. Retrieved 
from http://agron-www.agron.iastate.edu/Courses/agron515/Capitals 
Extension%20Extra.pdf. 



เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่งทุนสังคมเพื่อความอยู่รอดในศตวรรษท่ี 21 

[842] ทศพร  แก้วขวัญไกร 

Jones, T. (2013). Community capital and the role of the state: an empowering 
approach to personalization. People, Place and Policy, pp. 153 - 167. DOI: 
10.3351/ppp.0007.0003.0004. 

Kilpatrick, S. & Field, J. & Falk, I. (2003). Social Capital: an analytical tool for exploring 
lifelong learning and community development. British Educational Research 
Journal, Vol. 29, No. 3, pp. 417 - 433. 

Kristine B. (2011). Enterprise Related Social Capital: Different Levels of Social Capital 
Accumulation. Economics & Sociology, Vol. 4, NO 2, pp. 66-83. 

Sustainable Measures. (2018). Key term: Community Capital. Retrieved from 
http://www.sustainablemeasures.com/node/32. 

The Reconsider Team. (2013). Community Capital and Alternative Financing 
Resource Guide: Exploring the Methods for Aggregating and Disseminating 
Community Capital to Spur Diversified Economic Development. Community 
Capital Resources: Washtenaw County, Michigan.  

Woolcock M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical 
synthesis and policy framework. Theory and Society, 27, pp. 151 - 208. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [843] 

 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทเุรียนหลงลบัแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
Factors Affecting Decision Making in Purchasing Long - Laplae Durians 

of Consumers in Uttaradit Province 

 

 
 
 

สมเกียรติ  จิระวงศเ์สถียร1 / Somkiat  Jirawongsatian 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลังลับแล 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 400 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ และทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์สัน Pearson product moment correlation coefficient ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 
41 - 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 10,000 - 20,000 บาท 2) ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ทุกด้านไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ 4) ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลงลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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Abstract  
 The purposes of this study were: 1 )  to discover factors affecting consumers’ 
behavior on purchasing Long-laplae durians of consumers in Uttaradit Province, and 2) to 
explore marketing mix factors influencing decision making in purchasing Long-laplae 
durians in Uttaradit Province. The samples were 400  purchasers who bought durians in 
Uttaradit Province. A questionnaire was used for data collection. To analyze the data, 
percentage, mean, standard deviation, chi-square and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient with significant of 0.05 level were employed.  
 Results revealed that: 1) most respondents were married females who were 41-
50 years old, got bachelor degree and had average income 10,000-20,000 baht, 2) the 
consumers satisfied with all the four aspects of the marketing mix factors in the high level, 
3) demographic factors, i.e. gender, age, marital status, education level and income were 
statistically significant at 0.05 level, and 4) all the aspects of marketing mix factors were 
relevant to behavior of consuming Long-laplae durians in Uttaradit Province at the 
statistical significant of 0.05 level. 
  
Keywords: Purchasing Behavior, Long - laplae Durians, Consumers 
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บทน ำ  
“ทุเรียน” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย และเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว มีเปลือกหนา หนามแหลม มีกลิ่นที่โดดเด่น มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป 
จึงได้ถูกเรียกชื่อว่าเป็น King of Fruit แหล่งปลูกทุเรียนที่ส าคัญ คือภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยองและจังหวัดตราด ในภาคใต้ มีการปลูกกันมากในจังหวัดชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์
ธานี และจังหวัดนราธิวาส ส าหรับในภาคเหนือมีการปลูกกันมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีการปลูก
ทุเรียนทีม่ีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ปลูกตามหุบเขา  
 จากสถิติพบว่าในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 686,582 ให้ผลผลิตแล้ว 
573,293 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด มีปริมาณผลผลิตรวม 603,332 ตัน โดยมีการ
ส่งออกในรูปทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์จ านวน 382,800 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.45 ของปริมาณผลผลิต
ทั้งประเทศ มีมูลค่า 15,080 ล้านบาท โดยผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ส่งไปจ าหน่ายตลาด
ประเทศจีน ส่วนการบริโภคทุเรียนสดภายในประเทศมีปริมาณ 220,532 ตัน (ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) โดยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคมของทุกปีและผลผลิต
ทุเรียนมากกว่าร้อยละ 50 จะออกสู่ตลาดเดือนเมษายน - มิถุนายน  
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของภาคเหนือตอนล่าง โดยสภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงสลับซับซ้อน ซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือและทาง
ตะวันออกของจังหวัด เนื่องจากท าเลที่ตั้งดังกล่าวจึงท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีอากาศค่อนข้างร้อนอบ
อ้าวในฤดูร้อน และมีช่วงฤดูแล้งคั่นอยู่อย่างชัดเจน ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภา
คม เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ส่วนใหญ่ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกติจะมีแหล่งก าเนิดบริเวณทะเลอันดามัน ท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์มี
ช่วงฤดูฝนกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงที่สุด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยใช้
พ้ืนที่ในการท าการเกษตรประมาณร้อยละ 26.70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ
ทางด้านปศุสัตว์ รวมทั้งมีการท าพืชไร่ปลูกผลไม้นานาชนิด โดยผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 
ทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล และลางสาด ปัจจุบัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 
39,759 ไร่ เป็นพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 32,038 ไร่ มีเกษตรกร 4,228 ราย โดยปลูกมากที่อ าเภอลับแล เนื้อที่ 
33,663 ไร่ รองลงมาคือ อ าเภอท่าปลา และอ าเภอเมือง เนื้อที่ 4,329 ไร่ และ 1,766 ไร่ ตามล าดับ  
 ทุเรียนหลงลับแล เป็นทุเรียนสายพันธุ์พ้ืนเมือง โดยมีพ้ืนที่ปลูกในอ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์ปัจจุบันมีความนิยมจากผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศสูง เนื่องจากมีรสชาติหวาน
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มัน กลิ่นอ่อนเฉพาะตัว สุกมากและเนื้อเละ ขั้วหลุด ท าให้มีราคาแพงและปริมาณไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของ
ผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือต้องการทราบถึงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด พฤติกรรมการซื้อทุเรียน ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคทุเรียน จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการจ าหน่ายทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกษตรผู้ปลูกทุเรียน
ก็สามารถจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตทุเรียนให้สอดคล้องกับความต้อง
ของผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลังลับแล  
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัด
อุตรดิตถ์  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ประชำกร หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 รายในการศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งไม่ใช่ประชากรทั้งหมดของจังหวัดอุตรดิตถ์
  
 พฤติกรรมกำรบริโภค หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการแสดงออกของบุคคล กลุ่มบุคคลใน
การเลือก การซื้อสินค้าหรือบริการและแนวความคิดต่างๆ หรือการเข้าไปมีประสบการณ์ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของแต่ละคน 
 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม การเลือก
ซื้อทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์โดยพิจารณาปัจจัยทางการตลาดทั้งหมด  4P ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด 
- ด้านผลติภณัฑ ์
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

พฤติกรรมกำรซ้ือทุเรียนหลงลับแล
ของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ปริมาณการซื้อทุเรยีน 
- ราคาในการซื้อ 
- แหล่งที่ซื้อ 
- เหตุผลในการตดัสินใจซื้อ 
- วัตถุประสงค์การซื้อ 
- ช่วงระยะเวลาในการซื้อ 
- ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 
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 ทุเรียนหลงลับแล หมายถึง ทุเรียนที่มีสายพันธุ์เฉพาะของท้องถิ่น สามารถท าการปลูกใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีเอกลักษณ์คือ การปลูกทุเรียนบนภูเขา ซึ่งผลจะมีขนาดเล็กถึงปานกลาง 
มีรูปทรงกลม เนื้อละเอียด สีเหลืองค่อนข้างจัด และมีรสชาติหอมหวานมัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง  

งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชำกรศำสตร์ 
ลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น 

เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึง
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถ
บ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความ
แตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558) 

ลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้รับความนิยมที่มักใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ช่วยบ่งชี้ตลาด
เป้าหมายได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวชี้วัดด้านประชากรศาสตร์ที่มีความง่าย ชัดเจน และสะดวกต่อการ
จัดกลุ่ม ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 41 - 42) 
  1. เพศ (Sex) ถือเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งความแตกต่าง
ของเพศเป็นตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน เพราะลักษณะของเพศที่
แตกต่างกันของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถอธิบาย และแยกแยะการตอบสนองของผู้บริโภคที่แตกต่าง
กันได้ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากเพศชาย และเพศหญิงจะมีค่านิยม ความคิด วิธีคิด วิธีการตัดสินใจและ
ทัศนคติที่แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 
  2. อำยุ (Age) นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากการแบ่งแยกอายุของผู้บริโภค
ในการก าหนดกลยุทธ์ หรือศึกษาความต้องการในสินค้าของผู้บริโภคได้ ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุจะมีความต้องการเลือกซื้อสินค้า มีความจ าเป็นต่อ
สินค้าที่แตกต่างกัน หรือบริโภคสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น วัยเด็กจะมีความต้องการสินค้า หรือบริโภคที่
ต่างกับวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น  
  3. สถำนภำพกำรสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของบุคคล เนื่องจากวิธีคิด ทัศนคติ ความจ าเป็น หรือแนวทางการตัดสินใจ หรือบุคคลที่มี
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อิทธิต่อความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่างกันตามแต่สภาพการสมรส เช่น บุคคลที่มีสถานภาพโสด
จะมีอิสระทางความคิด สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเพียงล าพัง การตัดสินใจต่างๆ ได้อิสระและใช้
เวลาน้อยกว่าคนที่สมรสแล้ว เป็นต้น 
  4. รำยได้ กำรศึกษำ และอำชีพ (Income, Education and Occupation) การ
แบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านรายได้อย่างเดียว อาจไม่เหมาะสมต่อการศึกษาด้านการตลาดคือ 
รายได้จะกลายเป็นตัวชี้วัดการมีหรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งในความเป็นจรงิ
แล้วการเลือกซื้อสินค้าอาจจะมาจากรูปแบบของการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตัว เป็น
ต้น นักการตลาดส่วนใหญ่จึงมักใช้ตัวแปรด้านรายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ตัวอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และ
อาชีพร่วมกัน เป็นต้น 

จากแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ที่กล่าวมา มีงานวิจัยของ ณัฐพล อนันทวัธน์ (2547) ได้
ศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อผักและผลไม้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 
ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักและผลไม้ และรายได้ต่อเดือน ความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน จะท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผักและผลไม้แตกต่างกัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าลักษณะด้านประชากรศาสตร์มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคใน
จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory)  
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหา 

การเลือกซื้อ การใช้ และประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังว่าจะ
ตอบสนองต่อความต้องการของเขา (Schiffman & Kanuk, 2007) และนอกจากนี้ Kotler (1997) ได้
เสนอโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการและนักวิจัยต่างๆ แนวคิดนี้ได้ถูก
น ามาใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยจะน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ ซึ่งในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นจะใช้เทคนิคค าถามเพ่ือ
หาค าตอบ 7 ประการ คือ 6Ws และ 1H โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

[850]  สมเกียรติ  จิระวงศเ์สถียร 

  1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
  2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามที่ต้องการ
ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) และต้องการได้จากผลิตภัณฑ ์
  3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objects) ว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าเพ่ืออะไร 
  4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
เพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มไหน (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ 
  5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
โอกาสในการซื้อ ว่าเป็นช่วงเดือนใดของปี ช่วงวันใดของเดือน และช่วงเวลาใดของวัน 
  6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบ
ถึงช่องทางหรือแหล่งที่ผู้บริโภคไปท าการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการมา 
  7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพ่ือทราบถึง
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) การรับรู้ถึงปัญหา 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผล
ทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) ความรู้สึกภายหลังจากการซื้อ 
 

3. แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix Concept) 
ปัจจุบันธุรกิจที่ประสบความส าเร็จจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย (Target 

Customer) ที่ตนต้องการเป็นอย่างดี เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) 
(Waheed & Asif, 2012) ธุรกิจจะใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด (Bannett, 1997) ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญ ซึ่งอาจเรียกว่า 4 P’s โดยที่การน าเสนอลักษณะทางกายภาพนั้น 4 P’s เป็นองค์ประกอบหลักที่
ส าคัญของทุกธุรกิจที่จะใช้วางแผนทางการตลาดและน ามาปฏิบัติ (Chai, 2009) ซึ่ง Kotler (2009) ได้
ให้ค าจ ากัดความของส่วนประสมทางการตลาด ไว้ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ธุรกิจจะต้องพิจารณาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นหลัก เพ่ือธุรกิจจะสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์นั้น อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ส่วนประกอบส าคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น ความ
หลากหลายของสินค้า คุณภาพของสินค้า การออกแบบ รูปร่างลักษณะของสินค้า ตรายี่ห้อ บรรจุ
ภัณฑ์ ขนาดของสินค้า การบริการ การรับประกันคุณภาพและการรับคืนสินค้า  
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  2. รำคำ (Price) ราคา คือ จ านวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพ่ือใช้ผลิตภัณฑ์ การตั้ง
ราคานั้นธุรกิจจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อระบบกลไกของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมาย ใน
ความคิดของลูกค้า ราคาผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ แต่เป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์
ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเพ่ือให้ได้กรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ลูกค้าจะใช้ราคาเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เขาคาดหวังว่าจะได้รับ ดังนั้น การก าหนด
ราคาที่เหมาะสมจะเป็นวิธีหนึ่งที่จูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
  3. กำรจัดจ ำหน่ำย (Place) การจัดจ าหน่าย หมายถึง วิธีการสถานที่ หรือช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่ธุรกิจน าผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจสามารถหาหลายๆ ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายในการน าผลิตภัณฑ์ให้ถึงกลุ่มลูกค้า 
  4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือ
การติดต่อและส่งข้อความให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทราบข่าวสาร การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมที่
อธิบาย ชักจูง และมีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่
ส าคัญ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การขายโดยใช้
พนักงาน (Personal Selling) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) 
และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
    
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคที่มีต่อทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผู้บริโภคทุเรียนหลงลับแล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 50) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อน +5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non - probability Sampling) โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคผลไม้ประเภททุเรียน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 64) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
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การตลาด 2) ตัวแปรตาม (Dependant Variable) คือ พฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลงลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย (1) ปริมาณการซื้อทุเรียนในแต่ละครั้ง (2) ราคาในการซื้อต่อครั้ง (3) สถานที่ใน
การตัดสินใจซื้อ (4) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ (5) วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อ (6) ช่วงระยะเวลาใน
การตัดสินใจซื้อ (7) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (8) แหล่งข้อมูลที่ให้ข่าวสารในการซื้อ ลักษณะ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้
กรอกข้อมูลเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลงลับแล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 
ระดับตามแนวคิดของ ลิเกิร์ต (Likert) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557: 75) 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลงลับ ของผู้บริโภค ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check - List) และ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การผู้บริโภคทุเรียนหลงลับแล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open - Ended) โดยผู้วิจัย
น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องสมบูรณ์ และ
ครอบคลุมเนื้อหาข้อค าถามทุกข้อ ส าหรับแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ส าหรับ
แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ผู้วิจัยตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการ
หาค่า Cronbach’s Alpha ซึ่งค่าที่ได้เท่ากับ 0.89 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ โดย
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 100) น ามาวิเคราะห์หา ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีหาค่า ไคสแควร์ (Chi - Spuare Test)  
 
ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัด
อุตรดิตถ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้  

1. ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
จากผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 400 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน ร้อยละ 56.25 เป็นเพศชาย จ านวน 175 คน ร้อยละ 43.75 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 129 คน ร้อยละ 32.25 

รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 81 คน ร้อยละ 20.25 อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 77 คน ร้อยละ 
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19.25 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 69 คน ร้อยละ 17.25 และอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 44 คน ร้อยละ 
11.00 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 220 คน ร้อยละ 55.00 สถานภาพ
โสด จ านวน 140 คน ร้อยละ 35.00 สถานภาพหย่าร้าง จ านวน 15 คน ร้อยละ 3.75 สถานภาพหม้าย 
จ านวน 13 คน ร้อยละ 3.25 และสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 12 คน ร้อยละ 3.00 คน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 151 คน ร้อยละ 37.75 
รองลงมา ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 104 คน ร้อยละ 26.00 ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา จ านวน 
37 คน ร้อยละ 9.25 ระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 36 คน ร้อยละ 9.00 ระดับการศึกษา 
ปวช. จ านวน 24 คน ร้อยละ 6.00 ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 21 คน ร้อยละ 5.25 ระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 21 คน ร้อยละ 5.25 และระดับการศึกษาอ่ืน  ๆจ านวน 6 คน ร้อยละ 1.50  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 147 คน ร้อยละ 36.75 
รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 138 คน ร้อยละ 34.50 รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 66 
คน ร้อยละ 16.50 รายได้ 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 39 คน ร้อยละ 9.75 รายได้ 40,001 - 50,000 
บาท จ านวน 6 คน ร้อยละ 1.50 และรายได้ 50,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 4 คน ร้อยละ 1.00 
 

2. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแลของ
ผู้บริโภค 
 ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแลของ
ผู้บริโภค จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.74, 
S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีรายละเอียดดังนี้  

ด้ำนผลิตภัณฑ์ 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ในระดับ

มาก โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี้ รสชาติ 
ความอร่อยของทุเรียนหลงลับแล เมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์อ่ืน (=4.3, S.D.=2.09) รองลงมา คือ 
คุณภาพของทุเรียนหลงลับแล เมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์อ่ืน (หมอนทอง, ชะนี ฯลฯ) (=4.13, S.D.=0.67) 
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของทุเรียนหลงลับแล (=4.18, S.D.=0.72)  
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ด้ำนรำคำ  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงล าดับความพึง

พอใจจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี้ ความเหมาะสมของราคาทุเรียนหลงลับแล เมื่อ
เทียบกับความอร่อยและคุณภาพ (=3.70, S.D.=0.79) รองลงมา คือ การก าหนดราคาขายทุเรียนหลง
ลับแลของผู้ขาย มีความเหมาะสม (=3.39, S.D.=1.71) และราคาของทุเรียนหลงลับแล เมื่อเทียบกับ
ทุเรียนพันธุ์อ่ืน ท่านเห็นว่าก าหนดราคาต่ า (=3.35, S.D.=0.97)  

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับปานกลาง โดย

สามารถเรียงล าดับความพึงพอใจจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี้ ความสะดวกในการ
หาซื้อทุเรียนหลงลับแล (=3.65, S.D.=0.83) รองลงมา บริการขายทุเรียนหลงลับแล โดยจัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์ (=3.43, S.D.=1.03) และความเพียงพอของทุเรียนหลงลับแลที่ผู้ขายน ามาขายมีความ
เพียงพอ (=3.32, S.D.=0.93)  

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก โดยสามารถ

เรียงล าดับความพึงพอใจจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนี้ การติดสติ๊กเกอร์บนทุเรียน
หลงลับแล เพ่ือรับประกันคุณภาพ จะจูงใจให้ท่านซื้อ (=4.15, S.D.=0.86) รองลงมา การลดราคาของ
ผู้ขาย เมื่อซื้อทุเรียนหลงลับแลในปริมาณการลดราคาของผู้ขาย เมื่อซื้อทุเรียนหลงลับแลในปริมาณ
มาก จะจูงใจให้ท่านซื้อ (=4.03, S.D.=0.92) และงานประจ าปี เทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล มี
อิทธิพลในการจูงใจให้ท่านซื้อทุเรียนหลงลับแล (=4.01, S.D.=0.85)  
 

3. พฤติกรรมกำรบริโภคทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคทุเรียนหลงลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า ปริมาณการซื้อทุเรียนในแต่ละครั้งของผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อจ านวน 1 - 5 กิโลกรัม 
จ านวน 280 คน ร้อยละ 70.00 รองลงมาซื้อจ านวน 5 - 10 กิโลกรัม จ านวน 98 คน ร้อยละ 24.50 
และซื้อมากกว่า 10 กิโลกรัมขึ้นไป จ านวน 22 คน ร้อยละ 5.50  
 ราคาในการซื้อทุเรียนต่อครั้งส่วนใหญ่ซื้อต่ ากว่า 500 บาท จ านวน 160 คน ร้อยละ 40.00 
รองลงมาซื้อระหว่าง 500 - 1,000 บาท จ านวน 159 คน ร้อยละ 39.75 ซื้อจ านวนเงิน 1,001 - 1,500 
บาท จ านวน 45 คน ร้อยละ 11.25 และ ซื้อ 1,501 บาทขึ้นไป จ านวน 36 คน ร้อยละ 9.00  
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 สถานที่ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อทุเรียนหลงลับแล ส่วนใหญ่เลือกซื้อที่ตลาดผลไม้ (เทศบาลเมือง) 
จ านวน 223 คน ร้อยละ 30.97 รองลงมา เลือกซื้อที่ตลาดผลไม้ (หัวดง) จ านวน 183 คน ร้อยละ 25.42 
เลือกซื้อที่แผงขายผลไม้ส่วนตัว จ านวน 88 คน ร้อยละ 12.22 เลือกซื้อแบบขายตรง จ านวน 70 คน 
ร้อยละ 9.72 เลือกซื้อจากงานแสดงสินค้า จ านวน 40 คน ร้อยละ 5.56 เลือกซื้อในลักษณะอ่ืนๆ (ซื้อ
ทางไปรษณีย์) จ านวน 35 คน ร้อยละ 4.86 ซื้อทีส่หกรณ์การเกษตรลับแล จ านวน 31 คน ร้อยละ 4.31 
ซื้อที่ตลาดบ้านด่านนาขาม จ านวน 28 คน ร้อยละ 3.89 ซื้อกับผู้ค้าส่ง (ต่างจังหวัด) จ านวน 11 คน 
ร้อยละ 1.53 และซื้อทางออนไลน์ (Facebook) จ านวน 11 คน ร้อยละ 1.53 
 เหตุผลในการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล ส่วนใหญ่ซื้อเพราะรสชาติ จ านวน 304 คน ร้อย
ละ 33.89 รองลงมามีการบอกราคาให้ทราบ จ านวน 53 คน ร้อยละ 5.91 ความน่าเชื่อถือของตัวผู้ขาย 
จ านวน 49 คน ร้อยละ 5.46 การรับประกันการส่งคืนสินค้า จ านวน 36 คน ร้อยละ 4.01 มีการรับรอง
มาตรฐาน จ านวน 33 คน ร้อยละ 3.68 การให้ข้อมูลสินค้า จ านวน 27 คน ร้อยละ 3.01 และเหตุผล
อ่ืนๆ (การเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง) จ านวน 12 คน ร้อยละ 1.34  
 วัตถุประสงค์ในการซื้อทุเรียนหลงลับแล ส่วนใหญ่ซื้อไปเพ่ือบริโภคเอง จ านวน 350 คน ร้อย
ละ 56.52 รองลงมาซื้อไปเพ่ือน าไปเป็นของฝาก จ านวน 288 คน ร้อยละ 36.71 น าไปขายต่อ จ านวน 
22 คน ร้อยละ 3.54 น าไปผลิตต่อ/แปรรูป จ านวน 14 คน ร้อยละ 2.25 และซื้อไปด้วยเหตุผลอ่ืนๆ 
(สนับสนุนผลไม้ในจังหวัด) จ านวน 6 คน ร้อยละ 0.97  
 ช่วงระยะเวลาในการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ซื้อในช่วงกลางฤดูกาล 
(กรกฎาคม - สิงหาคม) จ านวน 210 คน ร้อยละ 52.50 รองลงมาช่วงต้นฤดูกาล (พฤษภาคม - 
มิถุนายน) จ านวน 182 คน ร้อยละ 45.50 ปลายฤดูกาล (กันยายน) จ านวน 6 คน ร้อยละ 1.50 และ
อ่ืนๆ (ซื้อเมื่อมีความต้องการบริโภค) จ านวน 2 คน ร้อยละ 0.50 
 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นตัวของผู้บริโภคเอง
ที่มีอิทธิพลมาก จ านวน 183 คน ร้อยละ 45.75 รองลงมา คนในครอบครัว จ านวน 90 คน ร้อยละ 
22.50 ซื้อเพราะได้รับอิทธิพลจากพนักงานขายจ านวน 56 คน ร้อยละ 14.00 ซื้อเพราะได้รับค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 34 คน ร้อยละ 8.50 ซื้อเพราะได้รับอิทธิพลชักจูงจากเพ่ือน/คนรู้จักแนะน า 
จ านวน 28 คน ร้อยละ 7.00 ซื้อเพราะได้รับอิทธิพลจากญาติพ่ีน้อง จ านวน 8 คน ร้อยละ 2.00 และ
ซื้อเพราะได้รับอิทธิพลจากสิ่งอ่ืนๆ (ลูกค้าที่เคยบริโภคทุเรียนหลงลับแล) จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.25 
 แหล่งข้อมูลข่าวสารของทุเรียนหลงลับแลที่ผู้บริโภคได้รับ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารด้วยการแนะน าจากคนรู้จัก จ านวน 312 คน ร้อยละ 38.76 รองลงมาจากสื่อโทรทัศน์ 
จ านวน 119 คน ร้อยละ 14.78 จากสื่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 109 คน ร้อยละ 13.54 จากสื่อวิทยุ 
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จ านวน 85 คน ร้อยละ 10.56 จากการให้ข้อมูลของพนักงานขายจ านวน 82 คน ร้อยละ 10.19 จากสื่อ
หนังสือพิมพ์ จ านวน 52 คน ร้อยละ 6.46 จากสื่อนิตยสาร/วารสาร จ านวน 20 คน ร้อยละ 2.48  จาก
แผ่นพับ/ใบปลิว จ านวน 19 คน ร้อยละ 13.54 และสื่ออ่ืนๆ (จากป้ายโปสเตอร์ที่ติดตามแหล่งขาย) 
จ านวน 7 คน ร้อยละ 0.87 
 

4. ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียน

หลงลับแล ของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมติฐานที่ 1  
 

ลักษณะ 
ประชำกรศำสตร์ 

พฤติกรรมกำรบริโภคทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปริมำณ รำคำ สถำนท่ี เหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ ผู้ท่ีมีอิทธิพล แหล่งข้อมูล 

ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ 

เพศ 0.162 0.130 0.005* 0.021* 0.150 0.120 0.044 0.600 
อายุ 0.103 0.076 0.003* 0.001* 0.002* 0.202 0.011 0.003* 
สถานภาพ 0.830 0.135 0.064 0.006* 0.628 0.088 0.007* 0.006* 
ระดับการศึกษา 0.035* 0.017* 0.000* 0.000* 0.000* 0.070 0.086 0.001* 
รายได้  0.000* 0.023* 0.467 0.589 0.206 0.004* 0.071 0.001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนทุเรียนหลงลับแลด้าน
สถานที่ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ แต่เพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล ในด้านอ่ืนๆ 
อายุมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลด้านสถานที่ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ และ
วัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งข้อมูลในการซื้อ แต่อายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล 
ในด้านอ่ืนๆ สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลด้านเหตุผลในการซื้อ ผู้ที่มีอิทธิพล
ในการซื้อและแหล่งข้อมูลในการซื้อ ในขณะที่สถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล 
ในด้านอ่ืนๆ  
 ในขณะที่ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลด้านปริมาณในการซื้อ 
ราคาในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งข้อมูลในการซื้อ 
แต่ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล ในด้านอ่ืนๆ  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [857] 

 ส าหรับรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนด้านปริมาณการซื้อ ราคาในการซื้อ ระยะเวลา
ในการซื้อ แหล่งข้อมูลในการซื้อ แต่รายได้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแล ในด้านอ่ืนๆ  
 

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อทุเรียน
หลงลับแลของ ผู้บริโภค ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 
 

ปัจจัย 
ส่วนประสม 

ทำงกำรตลำด 

พฤติกรรมกำรบริโภคทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปริมำณ รำคำ สถำนท่ี เหตุผล วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ ผู้ท่ีมีอิทธิพล แหล่งข้อมูล 

ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ ในกำรซื้อ 

ด้านผลิตภัณฑ์ .038* .440 .636 .520 .003* .320 .229 .720 
ด้านราคา .278 .002* .002* .078 .000* .003* .020 .612 
ด้านช่องทางการ 
จัดจ าหน่าย 

.015* .010* .001* .038* .000* .221 .000* .021 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

.015* .031* .000* .155 .000* .045 .070 .012 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลงลับแลด้านปริมาณในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลง
ลับแลด้านราคาในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการซื้อ  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคทุเรียนหลงลับแลด้านปริมาณในการซื้อ ราคาในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ 
วัตถุประสงค์ในการซื้อ และผู้ที่มีอิทธิพลในการซื้อ  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคทุเรียนหลงลับแล
ด้านปริมาณในการซื้อ ราคาในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
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อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 
  1.1. กำรวิเครำะห์ด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 
10,001 - 20,000 บาท ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร นาคชาตรี (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากร้านโกลเด้นเพลสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
รายได้เฉลี่ย 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน  
  1.2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดทั้ง 4 ด้ำน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมาก ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ ในขณะที่ด้านราคาและด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์ ทองแก้ว, พัฒนา สุขประเสริฐ 
และเฉลิมพล จตุพร (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของ
ประเทศ: กรณีศึกษาผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจทุเรียนที่ผลิตได้ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน  
  1.3. กำรวิเครำะห์ด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พบว่า ปริมาณการซื้อทุเรียนในแต่ละครั้งของผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อจ านวน 1 - 5 กิโลกรัม ราคาในการ
ซื้อทุเรียนต่อครั้งส่วนใหญ่ซื้อต่ ากว่า 500 บาท ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อทุเรียนหลงลับแล ส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ที่ตลาดผลไม้ (เทศบาลเมือง) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อทุเรียนหลงลับแล ส่วนใหญ่ซื้อเพราะรสชาติ 
วัตถุประสงค์ในการซื้อทุเรียนหลงลับแล ส่วนใหญ่ซื้อไปเพ่ือบริโภคเอง ช่วงระยะเวลาในการซื้อทุเรียน
หลงลับแลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ซื้อในช่วงกลางฤดูกาล (กรกฎาคม - สิงหาคม) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นตัวของผู้บริโภคเองที่มีอิทธิพลมาก แหล่งข้อมูล
ข่าวสารของทุเรียนหลงลับแลที่ผู้บริโภคได้รับ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยการ
แนะน าจากคนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์ ทองแก้ว, พัฒนา สุขประเสริฐ และเฉลิมพล 
จตุพร (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศ: 
กรณีศึกษาผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อทุเรียนขนาดผลที่ซื้อมีน้ าหนักเฉลี่ย 2.66 กก./ผล และมี
ความเต็มใจ ที่จะจ่ายเงินเพ่ิมเพ่ือซื้อทุเรียนคุณภาพ  
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วิเครำะห์ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ทุกด้านไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

รายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภคในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร นาคชาตรี (2554) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากร้านโกลเด้นเพลส เกือบทุกพฤติกรรม ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล อนันทวัธน์ (2547) ได้ศึกษา พฤติกรรม
การเลือกซื้อผักและผลไม้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล
ของผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักและ
ผลไม้และรายได้ต่อเดือน ความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน จะท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเลือก
ซื้อผักและผลไม้แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล ชื่นส าราญ และธีรเวท กิจการุณ 
(2556) ทีศ่ึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคอาหารแช่แข็ง ประเภทอาหาร
ส าเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคอาหารแช่แข็ง
ประเภทส าเร็จรูป 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคทุเรียน
หลงลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา 
ทิพย์มณฑา (2559) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) ผู้บริโภคที่มีปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาดอ่ืนๆ ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารกล้องบรรจุถุงของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ 
 ผู้สูงอายุไทยเป็นประชากรที่มีความเสี่ยงด้านหลักประกันทางรายได้อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททางเศรษฐกิจตามอายุที่เพ่ิมขึ้น และการขาดการออมที่เพียงพอในวัยท างาน ท า
ให้แนวคิดการส่งเสริมการท างานในวัยสูงอายุเป็นมาตรการหนึ่งที่มีการส่งเสริมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ของผู้สูงอายุ การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายได้จากการท างาน จ าแนกตามภาค ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการ
ท างานของผู้สูงอายุไทย โดยใช้ข้อมูลจาก “โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุข
ในบริบทสังคมสูงวัย” พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
ตัวอย่างทั้งหมด 6,575 ตัวอย่าง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีแหล่งรายได้หลักจากการท างานต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 
23.3 ในขณะที่ผู้สูงอายุในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร มีรายได้หลักจากการ
ท างานที่ร้อยละ 45.4 36.5 35.5 และ 28.5 ตามล าดับ และเมื่อศึกษาความต้องการท างานของผู้สูงอายุ
จ าแนกตามภาค พบว่า ผู้สูงอายุภาคอีสานมีความต้องการท างานในสัดส่วนต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 41.1 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ และภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้ท างาน (ร้อยละ 
54) ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการท างานของผู้สูงอายุในภาคอีสานที่ต้องการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เพศ อายุ และการเตรียมตัวด้านการท างาน โดยพบว่า ผู้สูงอายุ
หญิงมีโอกาสการท างานน้อยกว่าผู้สูงอายุชาย ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุเพ่ิมมากขึ้นโอกาสการท างานก็
จะน้อยลง และผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมด้านการท างานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีโอกาสการ
ท างานมากกว่าผู้ที่ไม่มีการเตรียมความพร้อม ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุภาค
อีสานมีความมั่นคงด้านรายได้จากการท างานต่ า มาตรการที่จะเพ่ิมโอกาสการท างานของผู้สูงอายุใน

                                                           
1 วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  e - mail: Rukchanok.K@chula.ac.th 
2 วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคอีสานคือการส่งเสริมโอกาสการท างานของผู้สูงอายุหญิง และการส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ด้านการประกอบอาชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 

ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุไทย, ความมั่นคงด้านรายได้, การท างาน 
 

Abstract 
 Thai elderly tended to have a high risk of income security due to economic role 
change in the elderly’s increasing age and a deficiency of saving in their working age. 
Promoting work for the elderly was one of the key measures to secure their income. This 
study aimed to: 1) investigate Thai elderly’s working income sources in different regions, 
and 2) analyze factors consistent with Thai elderly’s working opportunity based on the 
Survey of Population Change and Well-being in the Context of Aging Society in 2016 
conducted by College of Population Studies, Chulalongkorn University. Samples of this 
study were 6,575 Thai elderly who were over 60 years old.  

Results showed that northeastern Thai elderly had the lowest working income 
(23.3%), comparing to Thai elderly in other regions, i.e. North (45.4%), Central (36.5%), 
South (35.5%) and Bangkok (28.5%). Results from the elderly’s working need indicated 
that northeastern Thai elderly had the lowest need to work (41.1%), comparing to other 
regions. 54% of northeastern Thai elderly was found unemployed. Factors consistent with 
northeastern Thai elderly’s working need was found significantly at 0.05 level. According 
to gender factor, Thai female elderly had less working opportunity than Thai male elderly. 
According to age factor, Thai elderly with increasing age had less working opportunity. 
According to working preparation factor, Thai elderly with well-working preparation had 
more working opportunity than those who did not do. All of these results could be 
concluded that: 1) northeastern Thai elderly had the lowest working income, 2) a key 
measure to increase northeastern Thai elderly’s working opportunity was to promote the 
female elderly’s working opportunity, and 3) well-working preparation when becoming 
the elderly should be promoted. 
 
Keywords: Thai Elderly, Income Security, Work 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [865] 

บทน า 
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่อุปสรรค

หนึ่งที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ คือ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร กล่าวคือ อัตราการตายลดต่ าลงท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น 
ตามมาด้วยอัตราการเกิดที่ลดต่ าลงท าให้ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง เป็นผลให้ผลิตภาพ
แรงงานเติบโตในอัตราที่ต่ า ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและการดูแลผู้สูงอายุมีจ านวนสูงขึ้น 
จึงส่งผลให้การออมและความมั่งคั่งของประเทศลดลง (ปริษฐา อังคะรัตนา, 2551) 

จากโครงสร้างของประชากรในประเทศไทยที่มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง ถือเป็นปัญหาส าคัญซึ่งคนในประเทศรวมทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรมองข้าม เพราะอาจเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาที่เกิดจากประชากรวัยแรงงานมีความสามารถในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุลดน้อยลง การ
ด าเนินงานนโยบายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ ปัญหาจากการไม่เตรียมความพร้อม
ทางด้านการเงินทั้งในการลงทุนและการออมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงท าให้ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยต้อง
ประสบกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ดูแลสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลในยามชรา ที่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพความเสื่อม
ถอยของร่างกาย ภาระจึงตกอยู่กับประชากรวัยแรงงานของแต่ละครัวเรือนที่ต้องแบกรับปัญหาเหล่านี้ 
(ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2556) 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและมีรายได้ที่มั่นคงยามสูงอายจุงึ
เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้มาจาก 3 แหล่งที่ส าคัญ คือ การท างาน การ
พ่ึงพิงบุตร และสวัสดิการ โดยเฉพาะแหล่งรายได้จากบุตร ยังเป็นรายได้หลัก แต่ในอนาคตคนเริ่มเป็น
โสดเพ่ิมขึ้นและมีบุตรน้อยลง ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ผู้สูงอายุในอนาคตจะไม่สามารถ
พ่ึงพิงบุตรในด้านเศรษฐกิจได้อีก (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2559) 

ดังนั้น การศึกษาการท างานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทยนี้ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้
ความส าคัญ เพราะผลจากการศึกษาสามารถช่วยให้หลายฝ่ายมองเห็นถึงปัญหา หรือโอกาสที่จะเกิด
ขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศภายใต้การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการสะท้อนภาพความ
เป็นอยู่ของผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรส่วนหนึ่งที่สังคมไม่ควรละเลย เพ่ือเป็นประโยชน์สังคมในการสรา้ง
คุณภาพชีวิตด้านความมั่งคั่งต่อผู้สูงอายุ และเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ในการวาง
นโยบายส่งเสริมการออมและความมั่งคั่งของประชากรก่อนวัยสูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุไทย จ าแนกตามภาค 
2. เพ่ือศึกษาความมั่นคงด้านรายได้จากการท างานของผู้สูงอายุไทย 
3. เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของผู้สูงอายุไทยในภาคอีสาน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความม่ันคงด้านรายได้ หมายถึง แหล่งรายได้หลักซึ่งเป็นแหล่งที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ 
 แหล่งรายได้จากตนเอง หมายถึง แหล่งรายได้จากการท างาน หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงิน
บ านาญ หรือดอกเบี้ยเงินออม/เงินออม/ทรัพย์สิน 
 แหล่งรายได้จากรัฐ หมายถึง แหล่งรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 แหล่งรายได้จากผู้อ่ืน หมายถึง แหล่งรายได้จากคู่สมรส หรือลูก (รวมลูกเลี้ยง/ลูกบุญธรรม) 
หรือพ่อ/แม่/พ่ี/น้อง/ญาติ หรือได้รับบริจาค/เพ่ือน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ข้อมูลจาก 
“โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย” พ.ศ.2559 โดย
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการวิจัยครั้งนี้ได้ถ่วงน้ าหนักให้ตัวอย่างมีการ
กระจายแบบประชากรแล้ว จึงมีจ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ที่
เป็นตัวอย่างทั้งหมด 6,575 ตัวอย่าง 
 

2. ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย ข้อมูลที่ได้การวิจัยครั้งนี้ จะถูกจ ากัดตามข้อค าถามที่
มีอยู่ในการส ารวจ “โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย” 
พ.ศ.2559 ซึ่งจะเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross - sectional Data) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความรู้สกึ 
การรับรู้ และสภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวเท่านั้น 

 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้  น าเสนอการอธิบายโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และใช้การถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพหุ  (Multiple Binary Logistic 
Regression) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [867] 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษา 

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 56.5 เปรียบเทียบกับร้อยละ 

43.5) มีอายุเฉลี่ยประมาณ 68.74 ปี ส่วนใหญ่มีคู่สมรส (ร้อยละ 66.1) อาศัยอยู่ในเขตชนบทมากกว่า
เขตเมือง (ร้อยละ 59.4 เปรียบเทียบกับร้อยละ 40.6) มีสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในภาคอีสานมากที่สุด (ร้อย
ละ 33.4) มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 76.6) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 6,575) 
 

คุณลักษณะ ร้อยละ คุณลักษณะ ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
อาย ุ(ปี) 
     60-64 
     65-69 
     70-74 
     75-79 
     80 ขึ้นไป 
สถานภาพสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หม้าย/หย่า/แยก 

 
43.5 
56.5 

 
34.9 
25.6 
19.5 
11.2 
8.8 

 
3.8 
66.1 
30.1 

เขตท่ีอยู่อาศัย 
     เมือง 
     ชนบท 
ภาค 
     กลาง 
     เหนือ 
     ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ใต ้
     กรุงเทพมหานคร 
ระดับการศึกษา 
     ไม่ได้เรียน 
     ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
     มัธยมศึกษาขึ้นไป 

 
40.6 
59.4 

 
26.1 
20.6 
33.4 
10.9 
9.0 

 
9.1 
76.6 
14.3 

ปัจจัยด้านประชากร 
  1. เพศ   2. อายุ 
  3. สถานภาพสมรส 4. เขตที่อยู่อาศัย 
  5. ระดับการศึกษา 
ปัจจัยด้านการเตรียมตัวเพ่ือวัยสูงอายุ 
  6. การเตรียมตัวด้านสุขภาพ 
  7. การเตรียมตัวหางาน/อาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยสูงอาย ุ

การท างานของผู้สูงอายุไทยใน
ภาคอีสานที่ต้องการท างาน 
- ไม่ได้ท างาน 
- ท างาน 



การท างานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทย 

[868]  รักชนก  คชานุบาล / สุภจักษ์  แสงประจักษ์สกุล 

2. ความม่ันคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทย 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้หลักมาจากตนเองมากที่สุด (ร้อย

ละ 39.7) รองลงมา คือ จากคู่สมรส/ลูก/ญาติ (ร้อยละ 33.0) และจากรัฐ (ร้อยละ 27.3) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายภาค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ 

(Chi - Square Test) ปรากฏว่า ค่าสถิติทดสอบ 
2 = 673.255 , p < 0.01 แสดงว่า ผู้สูงอายุในภาคที่

แตกต่างกัน จะมีแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันด้วย กล่าวคือ ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่มี
แหล่งรายได้จากตนเองน้อยที่สุด (ร้อยละ 26.9) ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุในภาคอีสานกลับมีสัดส่วน
ของผู้ที่มีแหล่งรายได้จากรัฐมากที่สุด (ร้อยละ 36.7) และเมื่อพิจารณาถึงที่มาของแหล่งรายได้จาก
ตนเอง จะพบว่า ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่มีแหล่งรายได้จากการท างานน้อยที่สุด (ร้อยละ 
23.3) นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุในภาคอีสานไม่มีแหล่งรายได้จากดอกเบี้ยเงินออม/เงินออม/
ทรัพย์สิน 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้สูงอายุในแต่ละภาค จ าแนกแหล่งรายได้ (N = 6,575) 
 

ภาค ** 

แหล่งรายได้ที่ส าคัญท่ีสุดในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

รวม 
ตนเอง 

รัฐ 
คู่สมรส/
ลูก/ญาติ การ

ท างาน 
บ าเหน็จ/
บ านาญ 

ดอกเบี้ยเงินออม/
เงินออม/ทรัพย์สิน 

รวม 

กลาง 
เหนือ 
อีสาน 
ใต ้
กทม. 

36.5 
45.4 
23.3 
35.5 
28.5 

6.9 
3.2 
3.6 
6.3 
11.7 

1.3 
0.8 
0.0 
1.3 
5.7 

44.7 
49.4 
26.9 
43.1 
45.9 

26.7 
28.7 
36.7 
14.8 
6.8 

28.6 
21.9 
36.4 
42.1 
47.3 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

รวม 39.7 27.3 33.0 100.0 

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ส าหรับความต้องการท างานและการท างานของผู้สูงอายุไทย (ตารางที่ 3 และ 4) เมื่อ
เปรียบเทียบรายภาค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (

2 = 223.596 , p < 0.01) พบว่า ผู้สูงอายุในภาค
อีสานมีสัดส่วนของผู้ที่ต้องการท างานน้อยที่สุด (ร้อยละ 41.1) และเมื่อพิจารณาถึงการท างานในรอบ
ปีของผู้สูงอายุในภาคอีสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (

2 = 124.644 , p < 0.01) พบว่า มีสัดส่วน
ของผู้ที่ท างานน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ท างาน (ร้อยละ 46.0 เปรียบเทียบกับร้อยละ 54.0) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [869] 

ตารางที่ 3 ร้อยละของผู้สูงอายุในแต่ละภาค จ าแนกตามความต้องการท างาน (N = 6,575) 
 

ภาค ** 
ความต้องการท างานของผู้สูงอายุ 

รวม 
ไม่ต้องการ ต้องการ 

กลาง 
เหนือ 
อีสาน 
ใต ้
กทม. 

40.3 
35.9 
58.9 
46.2 
49.1 

59.7 
64.1 
41.1 
53.8 
50.9 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

รวม 47.0 53.0 100.0 

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 4 ร้อยละของผู้สูงอายุในแต่ละภาค จ าแนกตามการท างาน (N = 6,575) 
 

ภาค ** 
การท างานของผู้สูงอาย ุ

รวม 
ไม่ได้ท างาน ท างาน 

กลาง 
เหนือ 
อีสาน 
ใต้ 
กทม. 

48.1 
37.6 
54.0 
48.6 
60.6 

51.9 
62.4 
46.0 
51.4 
39.4 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

รวม 49.1 50.9 100.0 

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ข้างต้นนี้ กล่าวคือ ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีแหล่งรายได้จากการท างาน

น้อยที่สุด ไม่มีเงินออมหรือทรัพย์สิน อีกทั้งต้องพ่ึงพิงเงินสวัสดิการจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ น่าจะเป็นผล
มาจากสัดส่วนของผู้สูงอายุในภาคอีสานที่ต้องการท างานนั้นมีน้อย อีกท้ังมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่
ท างานน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท างาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานของ
ผู้สูงอายุในภาคอีสาน ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 

 
 



การท างานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทย 

[870]  รักชนก  คชานุบาล / สุภจักษ์  แสงประจักษ์สกุล 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของผู้สูงอายุไทยในภาคอีสานที่ต้องการท างาน 
 เมื่อควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพหุ (ตารางที่ 5) 
ในระดับหลายตัวแปร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการท างานของผู้สูงอายุไทยในภาคอีสานที่ต้องการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก เพียงตัวแปรเดียว คือ มี
การเตรียมตัวหางาน/อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุในภาคอีสานที่ต้องการท างาน 
และมีการเตรียมตัวหางาน/อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ มีโอกาสที่จะท างานมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้เตรียม
ตัวหางาน/อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ 
 
ตารางที่ 5 อัตราส่วนโอกาสที่จะท างานของผู้สูงอายุไทยในภาคอีสานที่ต้องการท างาน จ าแนกตาม
ปัจจัยต่างๆ (N = 903) 
 

ปัจจยัด้านประชากร Odds Ratio 
ปัจจยัด้านการเตรียมตัว 

เพ่ือวัยสูงอาย ุ
Odds Ratio 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
2. อาย ุ(ป)ี 
     60-64 
     65-69 
     70-74 
     75-79 
     80 ขึ้นไป 
3. สถานภาพสมรส 
     โสด 
     สมรส 
     หม้าย/หยา่/แยก 
4. เขตที่อยู่อาศยั 
     เมือง 
     ชนบท 
 

 
1.000 
0.226* 

 
1.000 
0.546* 
0.166* 
0.156* 
0.036* 

 
1.000 
1.016 
0.616 

 
1.000 
1.032 

 

5. ระดับการศกึษา 
     ไมไ่ดเ้รยีน 
     ประถมศึกษาหรอืต่ ากว่า 
     มัธยมศึกษาขึ้นไป 
6. การเตรียมตัวด้านสขุภาพ 
     ไมไ่ดเ้ตรียม 
     เตรยีมตัว 
7. การเตรียมตัวหางาน/ 
อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอาย ุ
     ไมไ่ดเ้ตรียม 
     เตรยีมตัว 
 
 
 
 
 
R2 = 0.278* 

 
1.000 
0.996 
0.336 

 
1.000 
1.170 

 
 

1.000 
7.787* 

 

 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / R2 หมายถึง ค่าที่บอกสัดส่วนหรือร้อยละซึ่ง

สามารถอธิบายการแปรผันของการท างาน / 1.000 หมายถึง กลุ่มอ้างอิง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [871] 

ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการท างานของผู้สูงอายุไทยในภาคอีสานที่ต้องการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางลบ ได้แก่ เพศหญิง อายุ 65 - 69 ปี อายุ 70 - 74 
ปี อายุ 75 - 79 ปี และอายุ 80 ปีขึ้นไป กล่าวคือ ผู้สูงอายุในภาคอีสานที่ต้องการท างาน เป็นเพศหญิง 
อายุ 70 - 74 ปี อายุ 75 - 79 ปี และอายุ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะท างานน้อยกว่า เพศชาย และอายุ 60 - 
64 ป ี
 จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุเพศหญิง ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป และ
ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวหางาน/อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของ
ผู้สูงอายุในภาคอีสาน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการท างานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ยังคงมีความต้องการท างาน ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการท างาน เพียง
เล็กน้อยก็ตาม ส าหรับการท างานในรอบปีของผู้สูงอายุนั้น ปรากฏว่า มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท างาน
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ท างาน เพียงเล็กน้อยเช่นกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ท างาน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังคงท างานเพ่ิมสูงขึ้น 
จากปี พ.ศ.2543 ถึง 2557 โดยเฉพาะผู้สูงอายุในวัยต้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2560) ทั้งนี้ สาเหตุที่ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการท างานและท างานอยู่นั้น อาจเป็นเพราะยังคงมี
ภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ มีภาระหนี้สิน ต้องการรายได้เพ่ือออม ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดี 
ต้องการใช้ความรู้ที่มีอยู่เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคม และการท างานก็เพ่ือช่วยพัฒนาจิตใจของตนเอง 
เป็นต้น (รัศมี ศักดา และสุทิณี อยู่ประสิทธิ์, 2554) 

เมื่อพิจารณาถึงความมั่นคงด้านรายได้และการท างานของผู้สูงอายุไทย โดยการเปรียบเทียบ
รายภาค พบว่า ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่มีแหล่งรายได้หลักมาจากรัฐ (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) มากที่สุด อีกทั้งผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่มีแหล่งรายได้หลักมาจากการท างาน
น้อยที่สุด และผู้สูงอายุในภาคอีสานยังคงมีสัดส่วนของผู้ที่มีแหล่งรายได้หลักมาจากดอกเบี้ยเงินออม/
เงินออม/ทรัพย์สิน น้อยที่สุดเช่นกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่
ต้องการท างานน้อยที่สุด และผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่ท างานน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ท างาน ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความยากจนได้มากที่สุด หรือ
ต้องเผชิญกับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ทั้งนี้ มีรายงานถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุไทย 2559 พบว่า ผู้สูงอายุ
ไทยร้อยละ 34.3 มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน อีกทั้งบุตรยังเป็นแหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ แต่ก็



การท างานกับความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุไทย 
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ลดลงอย่างมาก จากร้อยละ 52 ในปี พ.ศ.2550 เหลือร้อยละ 37 ในปี พ.ศ.2557 ในขณะที่รายได้จาก
การท างานมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วกลับลดลง นอกจากนี้ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังท างานก็เพ่ิมสูงขึ้น 
กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 59 ของผู้มีอายุ 60 - 64 ปี และร้อยละ 46 ของผู้มีอายุ 65 - 69 ปี 
ยังคงท างานอยู่ และในปี พ.ศ.2559 มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 8 ล้านคน โดยรัฐจ่ายเบี้ยยังชีพสูงถึง 
63,219 ล้านบาท (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) 

ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้ท างานของผู้สูงอายุในภาคอีสานที่ต้องการท างาน พบว่า 
ผู้สูงอายุเพศชาย ผู้สูงอายุที่มีอายุไม่มาก และผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวด้านการประกอบอาชีพ จะมี
โอกาสที่ได้ท างานมากกว่า ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุเพศหญิงที่ยังมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น เพ่ือเป็นสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
กลุ่มดังกล่าว โดยผ่านการท างาน ตลอดจนส่งเสริมการออมและการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้กับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับอภิชญา จิ๋วพัฒนกุล วรางคณา อดิศรประเสริฐ และ 
ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ (2554) พบว่า ควรส่งเสริมการออมให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการออม ว่าควรมีการวางแผนการออมอย่างไร หรือออมด้วยรูปแบบใด เพ่ือให้เพียงพอ
ส าหรับใช้จ่ายในยามที่มีอายุมากขึ้น รัฐบาลจึงควรกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้เกิดการรับรู้ในนโยบายต่างๆ 
มากขึ้น เพ่ือช่วยให้เกิดการออมมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการใช้จ่ายในขณะที่ไม่
สามารถท างานหาเงินได้แล้ว กล่าวคือ ท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นนั่นเอง โดยไม่ต้อง
เป็นภาระของลูกหลานมากนัก ทั้งนี้ จากการส ารวจประชากรสูงอายุไทยปี พ.ศ.2545 2550 2554 และ 
2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จ านวนบุตรของผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลง และแหล่งรายได้
จากบุตรของผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มลดลงอย่างมากด้วย 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจาก “โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุข
ในบริบทสังคมสูงวัย” พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
ตัวอย่างทั้งหมด 6,575 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุในภาคอีสานมีสัดส่วนของผู้ที่มีแหล่งรายได้หลักจากการท างาน
ต่ าที่สุด และเมื่อศึกษาความต้องการท างานของผู้สูงอายุจ าแนกตามภาค พบว่า ผู้สูงอายุภาคอีสานมี
ความต้องการท างานในสัดส่วนต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ และภาคอีสานมีสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้ท างาน ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการท างานของผู้สูงอายุในภาค
อีสานที่ต้องการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เพศ อายุ และการเตรียมตัวหางาน/
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อาชีพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุหญิงมีโอกาสการท างานน้อยกว่าผู้สูงอายุชาย ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่มีอายุเพ่ิมมากขึ้นโอกาสการท างานก็จะน้อยลง และผู้สูงอายุที่มีการเตรียมความพร้อมด้าน
การท างานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีโอกาสการท างานมากกว่าผู้ที่ไม่มีการเตรียมความพร้อม ดังนั้น ผล
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุภาคอีสานมีความมั่นคงด้านรายได้จากการท างานต่ า มาตรการ
ที่จะเพ่ิมโอกาสการท างานของผู้สูงอายุในภาคอีสาน คือ การส่งเสริมโอกาสการท างานของผู้สูงอายุ
หญิง และการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
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บทคัดย่อ 
 รายงานวิจัย เรื่อง อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวด้านการ
วางแผนและระบบขององค์การที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวด้านการปฏิบัติงานแบบด าเนินการที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสี
เขียวด้านการปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสารที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผู้วิจัย
ก าหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย (Thai 
Hotels Association: THA) จ านวน 644 แห่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารธุรกิจโรงแรมที่เป็น
สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยระดับมาตรฐาน 3 ถึง 5 ดาว จ านวน 346 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างเดือนมีนาคม 2561 และ
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 319 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืนร้อยละ 92 ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย  
 ผลการวิจัย พบว่า การวางแผนและระบบขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การปฏิบัติงานแบบด าเนินการมีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การปฏิบัติเพ่ือการสื่อสารไม่
มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ค าส าคัญ: องค์การสีเขียว, ผลการด าเนินงานของธุรกิจ, ธุรกิจโรงแรม 
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[876]  ศิริกานดา  แหยมคง 

Abstract 
 This study aims at investigating the influence of Green Organization on business 
performance of hotel industry in Thailand. The main objectives are to find out the extent 
to which Green Organization has an impact on: 1) hotel business’ planning and their 
organization management, 2) the operational performance, and 3) the operational 
communication, respectively. The population in this study were the business administrators 
from 644 hotels who have been a member of Thai Hotel Association (THA). Given to this 
criteria, 346 members of THA who administered three to five star hotel businesses were 
selected by using Multi-Stage Sampling technique. Data were gathered with 319 
respondents (92%) through a questionnaire in May 2013. The data were analyzed through 
Multiple Regressions. 

The findings showed that there were not any statistical significant in the impact 
of planning and organization system on hotel business. On the contrary, the operational 
performance affected the hotel performance with statistical significant of 0.05 level. 
Moreover, the operational communication impact on the hotel business was not found 
with any statistical significant.  
 
Keywords: Green Organization, Business Performance, Hotel Industry 
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บทน า 
แนวคิดองค์การสีเขียวเป็นแนวคิดที่ธุรกิจสมัยใหม่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก หรือเป็น

กระแสนิยมที่เรียกว่า Going Green หรือกระแสนิยมในการปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจให้มีความเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล, 2560: ออนไลน์) โดยที่ธุรกิจต้องแสวงหารูปแบบทาง
ธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามการด าเนินการเพ่ือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากการที่
ธุรกิจมีความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมจะท าให้ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มีความ
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ การสร้างความพึงพอใจ ขวัญก าลังใจ
และความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน การมีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีขึ้น การมีผลก าไรของธุรกิจที่ดีขึ้น 
และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Enzand & Siguaw, 1999., Chen et al, 2006., Chen, 
2010., Chang & Fong, 2010) ส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมนั้นในช่วงแรกๆ เหตุผล
หลักส าหรับธุรกิจโรงแรม ในการ “หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม” ในระยะแรก เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของรัฐ และเพ่ือลดต้นทุนที่เกี่ยวกับขยะของเสียและการใช้พลังงาน แต่เนื่องจากปัจจุบัน
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นปัญหาร้ายแรง และมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของภาวะโลกร้อนไปทั่วโลก จึงมีธุรกิจโรงแรมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
ที่มีความต้องการด าเนินงานที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืนอย่างแท้จริงที่จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน
ของตนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม (Shevchenko, 2012)  

ประเด็นดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับ Enzand & Siguaw. (1999) ทีก่ล่าวว่า การด าเนินงานของ
โรงแรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกระแสของอนาคตและเหตุผล คือ ประการแรก ผู้ประกอบการ
เชื่อว่าการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรท า ประการ
ที่สอง การด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท าเพ่ือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐซึ่งมี
มากขึ้น และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม พบว่า สัดส่วนของแขกที่มาพักต้องการให้มีการด าเนินงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเดินทางและการพักผ่อนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจโรงแรมจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างจุดหมายปลายทางที่ “เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือจ าเป็นต้องใช้นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม เพ่ือความอยู่รอด และความสามารถ
ในการแข่งขันได้ (Pantelidis et al., 2010) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการโรงแรมที่ถูกมองว่ามีส่วน
ท าลายสิ่งแวดล้อม (Shevchenko, 2012) ตัวอย่างเช่น Millar & Baloglu. (2008) กล่าวว่า การ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยแนวโน้มต่างๆ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก ได้กลายมาเป็นหัวข้อส าคัญที่ได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจ
การเดินทางและท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวธุรกิจโรงแรมต่างๆ จึงยินดีที่จะเริ่ม
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[878]  ศิริกานดา  แหยมคง 

เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
เท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นกัน เนื่องจากการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนมี
ผลกระทบต่อการเลือกโรงแรมของแขกอย่างมาก หรืออาจกล่าวได้ว่านักเดินทางจะให้ความใส่ใจกับ
ธุรกิจโรงแรมที่มีการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ จึงกลาย
มาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจส าหรับ นักเดินทางเมื่อจะเลือกโรงแรมที่จะเข้าพัก ซึ่งหลักฐานที่
แสดงว่าลูกค้าของโรงแรมมีความคาดหวังให้ธุรกิจโรงแรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของแขกที่มาพักโรงแรมในอเมริกาเหนือในปี 2007 ของ J.D. Power et al. แสดงให้เห็น
ว่าเกือบร้อยละ 75 ของแขกที่มาพักในโรงแรมต้องการอย่างสมัครใจในการมีส่วนร่วมในโปรแกรมเพ่ือ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือโรงแรม Kimpton Hotels & Restaurants รายงานว่าร้อยละ 16 
ของแขกที่เข้าพักท่ีโรงแรม เนื่องจากโรงแรมมีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การท าความสะอาด
ห้องพักที่ใช้ สารไร้สารพิษและมีกระบวนการจัดการด้วยการน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น 
และ Gustin & Weaver (1996) ได้ตรวจสอบการตระหนักและทัศนคติของนักเดินทางในประเด็นที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม พบว่า ร้อยละ 70 ของนักเดินทางพอใจที่จะพักอยู่ในโรงแรมที่มี
กลยุทธ์ในด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พวกเขายังมีความสุขกับการกระท าที่ช่วยลดการใช้พลังงานและ
การรีไซเคิล เช่น การเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวแบบนานๆ ครั้งหรือการติดตั้งก๊อกน้ าแบบอัตโนมัติ หรือฝักบัว
แบบไหลช้า เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมควรมีนโยบายการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาเลือกพักธุรกิจโรงแรม รวมถึงมีความส าคัญต่อการดึงดูดลูกค้าใหม่ 
หรือลูกค้าที่มีมูลค่าสูงในตลาดเฉพาะส่วน (Millar & Baloglu, 2008) และ Rahman et al. (2011) ที่
กล่าวว่า การให้ความเอาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในตลาดเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรม 
และอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินเป็นอย่างมากในการด าเนินการเกี่ยวกับการเอาใจใส่
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับ Razalli et al. (2012) ที่พบว่า โรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสามารถท าให้ธุรกิจโรงแรมมีความสามารถในการประสานงานเพ่ิมขึ้น เกิดการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและลูกค้าเพ่ิมขึ้น และพนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย รวมถึงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยได้มี
การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย 
โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีความพยายามปรับปรุงโรงแรมให้
มีประสิทธิภาพ ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรีนลีฟหรือมูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf 
Foundation: GLF) ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการใบไม้
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เขียว (The Green Leaf) มากกว่า 1,000 แห่ง เนื่องจากการได้รับการรับรองจากมูลนิธิใบไม้เขียว 
(Green Leaf Foundation) เป็นเครื่องมือที่ช่วยท าให้ธุรกิจโรงแรม มีความสามารถทางด้าน
สิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน คือ (1) ประโยชน์โดยรวม ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ซึ่งท าให้ชุมชนหรือท้องถิ่นมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น (2) ประโยชน์ของธุรกิจที่ได้รับการ
รับรองจากมูลนิธิใบไม้เขียว ได้แก่ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากการที่ธุรกิจโรงแรมเข้าร่วม
โครงการใบไม้เขียวและปฏิบัติตามมาตรฐานกรีนลีฟธุรกิจโรงแรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการด าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน ต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ลดลง 
ตลอดจนธุรกิจโรงแรมสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและธุรกิจโรงแรม มีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น และ (3) ประโยชน์ของลูกค้า ได้แก่ เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้า มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม ลูกค้ามีทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการตัดสินใจเข้าพักกับธุรกิจโรงแรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจโรงแรมทั่วไป และท าให้ลูกค้าที่เข้าพักในธุรกิจโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของ การรักษาสิ่งแวดล้อม (Sintunawa, 2013)  
 แต่เนื่องจากผู้บริหารธุรกิจโรงแรมเชื่อว่า ปัญหามลพิษในระดับกว้าง เช่น การท าอันตรายต่อ
ชั้นโอโซนหรือท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดการปนเปื้อนอย่างหนัก และการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด
ไปจ านวนมหาศาลนั้นธุรกิจโรงแรมจึงไม่ได้ถูกจับตามองเป็นอันดับต้นๆ เกี่ยวกับการก่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมดังเช่นอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น (Rahman et al., 2011) 
จึงส่งผลให้การด าเนินการตามแนวคิดองค์การสีเขียวไม่ได้รับการตอบสนองจากธุรกิจโรงแรมในระดับ
ไม่สูงมากนัก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลายธรรมชาติ และมีมลพิษน้อยที่สุด เป็นต้น (จิรพล สินธุนาวา, 2550) ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความสัมพันธ์หรือผลกระทบของการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น Butler. (2008) ได้กล่าวว่า ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ธุรกิจโรงแรมควรมีการวางแผนงานเพ่ือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะหากธุรกิจโรงแรมมี
การด าเนินงานที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนคู่แข่งขัน ธุรกิจโรงแรมอาจจะสูญเสียลูกค้าและ
ความภักดีของลูกค้า ดังนั้นธุรกิจโรงแรมควรมีนโยบายการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่ลูกค้าใช้ในการพิจารณาเลือกพักโรงแรม รวมถึงมีความส าคัญต่อการดึงดูดลูกค้าใหม่ หรือ
ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงในตลาดเฉพาะส่วน (Millar & Baloglu, 2008) เช่นเดียวกับ Rodriguez & Cruz. 
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(2007) ที่กล่าวว่า ความส าคัญของบริบทเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นกลยุทธ์ส าหรับโรงแรมที่
สามารถช่วยให้โรงแรมสามารถเอาตัวรอดได้จากการแข่งขันที่สูงขึ้น และข้อดีของการบูรณาการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ การเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
การเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด การลดความรับผิดชอบ การเข้าถึงตลาดใหม่ ความสามารถในการจูงใจลูกค้า
และการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีขึ้น การเข้าถึงแหล่งการเงิน 
รวมถึงความได้เปรียบเกี่ยวกับกฎหมายและคู่แข่งทางธุรกิจ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการศึกษาถึงส าคัญของการด าเนินการตามแนวคิดองค์การสีเขียวที่มีต่อผล
การด าเนินงานธุรกิจ โดยศึกษาระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
และศึกษาอิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือท าให้ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน
และก าหนดนโยบายของธุรกิจเข้าใจถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับองค์การสีเขียวที่มีความส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ และสามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับองค์การสีเขียวให้มีความเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถ
ในการมีผลการด าเนินงานที่ดีของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน

ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผลการด าเนินงานของธุรกจิ 

- ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
- ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
 

 
องค์การสีเขียว 

- การวางแผนและการปฏิบัติงานขององค์กร 
- การปฏิบัติงานแบบด าเนินการ 
- การปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสาร 
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วิธีด าเนินการ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

สามารถอธิบายได้ดังนี้  
  1.1 การก าหนดประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจ
โรงแรม ที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association: THA) จ านวน 644 แห่ง  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage - Sampling) ตามการก าหนดประชากรตามหลักเกณฑ์การดูแล
สมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งแบ่งเป็น 10 ภาค จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างตามการ
ก าหนดขนาดตัวอย่างของชั้นภูมิเป็นสัดส่วนกับจ านวนหน่วยทั้งหมดในชั้นภูมินั้นๆ (Proportional to 
Size) ตามระดับโรงแรมตามหลักเกณฑ์การดูแลสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งแบ่งเป็น 10 ภาค 
  ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทน ที่
ดี ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้สูตรค านวณของ Yamane. (1973) ซ่ึง
ค านวณได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 247 ตัวอย่าง ทั้งนี้เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินการ
องค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการด าเนินการองค์การสี
เขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailing) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ตอบมักไม่ให้ความร่วมมือ
มากนัก หรือหมายถึงสัดส่วนที่ผู้ตอบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่ า ผู้วิจัยจึง
ได้ท าการประมาณอัตราการตอบกลับเป็น 247 x 0.4 = 99 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) ดังนั้น 247 + 
99 = 346 เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นการส ารองหรือลดความ
คลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่มีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่ า 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน น่าเชื่อถือมากขึ้น จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จ านวน 346 
ตัวอย่าง ซึ่งมีจ านวนเพียงพอที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1.3 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage - Sampling) โดยมีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยจ านวน 2 กลุ่ม
หรือ 2 ขั้นตอน ซึ่งหน่วยขั้นที่ 1 เป็นการก าหนดประชากรจากสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยซึ่งแบ่งเป็น 
10 ภาค ตามหลักเกณฑ์การดูแลสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย โดยการจัดสรรขนาดของตัวอย่างในแต่
ละชั้นภูมิแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) คือ การจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ 
(สุรินทร์ นิยมางกูร, 2552) หน่วยขั้นที่ 2 เป็นการเลือกตัวแทนของกลุ่มผู้บริหาร ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
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สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) โดยเป็นการเลือกตัวอย่างที่ให้แต่ละหน่วยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ 
กันในแต่ละครั้งของการเลือก (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) โดยมีการสุ่มตัวอย่างเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 
ตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อของประชากรที่ได้จัดท าไว้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 แสดงจ านวน
โรงแรมในประเทศไทย 10 ภาค แบ่งตามการจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional Allocation) 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงแรมในประเทศไทย 10 ภาค แบ่งตามการจัดสรรแบบสัดส่วน (Proportional 
Allocation)  
 

โรงแรมในประเทศไทย 10 ภาค จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
(1) เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 196 106 30.64 
(2) เขตภาคกลาง 7 4 1.16 
(3) เขตภาคตะวันออก 77 41 11.85 
(4) เขตภาคตะวันตก 45 24 6.94 
(5) เขตภาคเหนือตอนบน 78 42 12.14 
(6) เขตภาคเหนือตอนล่าง 7 4 1.16 
(7) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 6 1.73 
(8) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 4 1.16 
(9) เขตภาคใต้ตะวันออก 88 47 13.58 
(10) เขตภาคใต้  127 68 19.65 

รวม 644 346 100.00 

 
2. เครื่องมือการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ

ไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งการสร้างเครื่องมือการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการ
จะศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ได้มีผู้ท าการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเด็นค าถามที่ได้ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับ การวิจัย และผู้วิจัย
ได้น าข้อค าถามที่ได้พัฒนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถามที่ได้
จากการแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย เนื่องจากเป็นข้อค าถามที่ผู้วิจัยน ามาจากวรรณกรรมจาก
ต่างประเทศและผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพ่ือจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง 
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หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับร่างดังกล่าวมาท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในหัวข้อการ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตัวเลือก (Checklist) จ านวน 5 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม ปัจจัยพ้ืนฐานของธุ รกิจ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Checklist) จ านวน 6 ข้อค าถาม ประกอบด้วย ลักษณะ
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ระดับมาตรฐานของโรงแรม จ านวนเงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจการนับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ จ านวนพนักงาน จ านวนห้องพัก  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการองค์การสีเขียว ประกอบด้วย การวางแผนและ
ระบบขององค์การ การปฏิบัติงานแบบด าเนินการ และการปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสาร ผู้วิจัยใช้มาตรวัด
จากงานวิจัยของ Banerjee et al. (2003), Lorente et al. (2003), Benito & Benito. (2005) Chang 
& Fong. (2010) และมูลนิธิใบไม้เขียว. (2556) โดยมาตรวัดที่ใช้ในการวัดองค์การสีเขียว เป็นมาตรวัด
แบบ Five - point Likert - type Scale Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ (5) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริง
มากที่สุด (4) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงมาก (3) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงปานกลาง (2) 
หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อย (1) หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด การวัดองค์การสีเขียว
เป็นข้อค าถามแบบ Multi - item Scale จ านวน 13 ข้อค าถาม ตัวอย่างค าถาม เช่น ธุรกิจมีนโยบาย
และแผนงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ หมายถึง การวัดผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ผลการด าเนินงาน
ด้านลูกค้า ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน และผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต ผู้วิจัยใช้มาตรวัดจากงานวิจัยของ Kasim & Minai. (2009) เนื่องจากมาตรวัดของ Kasim 
& Minai. (2009) เป็นมาตรวัดที่นิยมใช้ในการวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ โดย
มาตรวัดที่ใช้ในการวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจเป็นมาตรวัดแบบ Five - point Likert - type Scale 
Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ (5) หมายถึง ผลการด าเนินงานของธุรกิจดีกว่าคู่แข่งขันมาก (4) หมายถึง 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจดีกว่าคู่แข่งขัน (3) หมายถึง ผลการด าเนินงานของธุรกิจเท่ากับคู่แข่งขัน 
(2) หมายถึง ผลการด าเนินงานของคู่แข่งขันดีกว่า (1) หมายถึง ผลการด าเนินงานของคู่แข่งขันดี
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มากกว่า การวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ (1) การวัดผลการ
ด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) จ านวน 4 ข้อค าถาม (2) การวัดผลการด าเนินงาน 
ด้านลูกค้า (Customer Performance) จ านวน 7 ข้อค าถาม (3) การวัดผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Performance) จ านวน 5 ข้อค าถาม และ (4) การวัดผลการ
ด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Performance) จ านวน 4 ข้อ
ค าถาม รวมทั้งหมด 20 ข้อค าถาม ด าเนินการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมากับคู่แข่งขัน 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีกระบวนการด าเนินการ 7 ขั้นตอนหลัก เพ่ือศึกษา
อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพ่ือท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พ้ืนฐานในการวิจัยและ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่
จะพัฒนาสารสนเทศให้มีคุณค่าและที่ส าคัญยิ่งคือผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั้งใน
เชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยการศึกษาถึง
อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามจากการ
สังเคราะห์และพัฒนาข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนการทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
โรงแรม จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ จ านวน 1 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง ข้อค าถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด และผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ด้วยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (Try 
Out) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนน าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับผู้บริหารธุรกิจโรงแรมจ านวน 346 คน เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสรุปและ
อธิบายเนื้อหาสาระส าคัญให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ค าถามในการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยตามที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สรุปผลและ
อภิปรายผลการวิจัย โดยน าเสนอผลการวิจัยที่มีเหตุผลประกอบตามหลักการ และเป็นที่ยอมรับได้ ไม่
มีซึ่งค าวิจารณ์ รวมถึงเป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  
 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการธุรกิจ รวมถึงเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) เพ่ือท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้พ้ืนฐานในการวิจัยและน ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) กับผู้บริหารธุรกิจโรงแรม อาทิเช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้ธุรกิจ 1 แห่ง มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 1 
คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 346 คน โดยการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailing)  
 ส าหรับขั้นตอนของการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือแนะน าตัวของ
ผู้วิจัย แนบแบบสอบถามและค าอธิบายเกี่ยวกับการกรอกแบบสอบถาม ซองจดหมายจ่าหน้าซองส่งถึง
ผู้วิจัย พร้อมติดตราไปรษณีย์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจโรงแรมในการส่งแบบสอบถาม
กลับคืน ระบุเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน โดยแบบสอบถามดังกล่าวผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท า
เลขรหัสเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและติดตามแบบสอบถาม 
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5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผู้วิจัยน ามาใช้เพ่ือการอธิบาย/บรรยายถึงคุณสมบัติ
หรือลักษณะของการแจกแจงข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามปัจจัยด้านคุณลักษณะของกลุ่ม โดยก าหนดการ
วัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาใช้เพ่ือการอธิบาย/บรรยายถึงลักษณะการแจกแจง และการ
กระจายของตัวแปร โดยก าหนดการวัดเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ส่วนที่ 2 สถิติการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ส าหรับการวิเคราะห์เชิงอนุมานนั้น ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการใช้สถิติการทดสอบเชิงอนุมาน คือ สถิติทดสอบ Multiple 
Regression เพ่ือทดสอบอิทธิพลขององค์การสีเขียวต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย และสถิติ Pearson’s Product Moment Correlation เพ่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
ผลการศึกษา 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 319 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 ส่วนเพศชาย มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 40 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 
รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 ผู้ที่มีอายุ 51 - 60 ปี มี
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 และผู้ที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.00 รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.70 และผู้ที่
มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป จ านวน 151 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ ผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 11 - 15 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.60 ผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 และผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.70 รองลงมา คือ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 ต าแหน่งผู้ช่วย
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กรรมการผู้จัดการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ต าแหน่งผู้จัดการใหญ่ จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.40 ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 และต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60  
  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 ธุรกิจโรงแรมซึ่งใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจ าแนกตามลักษณะรูปแบบของการจัดตั้ง
ตามกฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มี การจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 233 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 รองลงมา คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล หุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 19.10 และส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคล จ านวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.90  
 ธุรกิจโรงแรมจ าแนกตามระดับมาตรฐานของโรงแรม โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมระดับ
มาตรฐาน 4 ดาว จ านวน 138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมา คือ ระดับมาตรฐาน 3 ดาว จ านวน 
120 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.60 และระดับมาตรฐาน 5 ดาว จ านวน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.10  
 ธุรกิจโรงแรมจ าแนกตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวน
เงินทุนจดทะเบียน 200,000,001 บาทขึ้นไป จ านวน 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.20 รองลงมาคือ 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000,001 - 50,000,000 บาท จ านวน 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.10 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 100,000,001 - 200,000,000 บาท จ านวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.70 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 50,000,001 - 100,000,000 บาท จ านวน 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.80 
และจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 1,000,001 - 10,000,000 บาท จ านวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.20  
 ธุรกิจโรงแรมจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศไทย โดยส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศไทย 20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมา คือ ระยะเวลา 10 - 19 ปี จ านวน 104 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 32.60 ระยะเวลา 6 - 9 ปี จ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.50 และระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.60 
 ธุรกิจโรงแรมจ าแนกตามจ านวนพนักงาน โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนพนักงาน
ไม่เกิน 100 คน จ านวน 101 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมา คือ จ านวนพนักงาน 101 - 200 คน  
จ านวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.00 จ านวนพนักงาน 201 - 300 คน จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 13.20 จ านวนพนักงาน 301 - 400 คน จ านวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.60 จ านวนพนักงาน 
501 คนขึ้นไป จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.10 และจ านวนพนักงาน 401 - 500 คน จ านวน 27 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.40 



อิทธิพลขององค์การสีเขียวท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

[888]  ศิริกานดา  แหยมคง 

 ธุรกิจโรงแรมจ าแนกตามจ านวนห้องพัก โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนห้องพัก 
101 - 200 ห้อง จ านวน 104 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.60 รองลงมา คือ จ านวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง 
จ านวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.90 จ านวนห้องพัก 201 - 300 ห้อง จ านวน 62 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 19.40 จ านวนห้องพัก 401 ห้องขึ้นไป จ านวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.60 และจ านวนห้องพัก 
301 - 400 ห้อง จ านวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.50 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านการวางแผนและระบบขององค์การอยู่ในระดับมาก 
โดยสามารถเรียงล าดับจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ดังนี้ ธุรกิจมุ่งมั่นให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม (=4.38 
S.D.=0.74) รองลงมา คือ ธุรกิจมีนโยบาย และแผนงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน 
และศิลปวัฒนธรรม (=4.33 S.D.=0.74) ธุรกิจฝึกอบรมหรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม (=4.15 S.D.=0.80) และธุรกิจให้รางวัลพนักงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม (=3.91 S.D.=0.89) ตามล าดับ  
 ด้านการปฏิบัติงานแบบด าเนินการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยสามารถเรียงล าดับจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ ธุรกิจใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิง
ธุรกิจและการบริการ (=4.36 S.D.=0.75) รองลงมา คือ ธุรกิจมีการบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด (=4.32 S.D.=0.72) ธุรกิจให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม (=4.16 
S.D.=0.82) และธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
(=4.11 S.D.=0.78) ตามล าดับ  
 ส่วนด้านการปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ ธุรกิจมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ด้วยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดี (=4.23 S.D.=0.79) รองลงมา คือ ธุรกิจมีแผนการตลาดและการประชา
สัมพันธ์ โดยใช้ประเด็นด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (=4.16 S.D=0.82) ธุรกิจด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือความแตกต่างจากคู่แข่งขันในการจูงใจลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 
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(=4.07 S.D.=0.87) ธุรกิจจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้สนับสนุนในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (=4.02 S.D=0.91) และธุรกิจจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมใน
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (=3.88 S.D.=1.03) ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านผลการด าเนินงานด้านการเงินอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ เรียงล าดับ
จากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ รายได้จาก
การขายเพ่ิมขึ้น (=4.09 S.D.=0.68) รองลงมา คือ ความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึ้น (=4.08 
S.D.=0.69) การควบคุมต้นทุนภายในมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (=3.89 S.D.=0.76) และต้นทุนการ
ด าเนินงานลดลง (=3.78 S.D.=0.75) ตามล าดับ  
 ด้านผลการด าเนินงานด้านลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ด้านผลการ
ด าเนินงานด้านลูกค้าอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ ความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน (=4.34 S.D.=0.65) 
รองลงมา คือ ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าเพ่ิมขึ้น (=4.33 S.D.=0.70) ความสามารถในการรักษาลูกค้าเก่า
เพ่ิมขึ้น (=4.31 S.D.=0.75) การเพ่ิมขึ้นของลูกค้าใหม่ (=4.20 S.D.=0.66) ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง 
(=4.17 S.D.=0.75) ส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึ้น (=4.06 S.D.=0.73) และความสามารถในการท าก าไร
จากลูกค้าเพ่ิมขึ้น (=4.03 S.D.=0.70) ตามล าดับ  
 ด้านผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้
ด้านผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายในอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากรายการข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ิมขึ้น (=4.20 S.D.=0.68) รองลงมา คือ การตอบสนองที่ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าถูกต้องเพ่ิมขึ้น (=4.17 S.D.=0.68) การบริการมีความหลากหลาย ครอบคลุม
เพ่ิมขึ้น (=4.11 S.D.=0.74) การพัฒนานวัตกรรมการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าเพ่ิมขึ้น 
(=4.09 S.D.=0.77) และการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าระหว่างแผนกงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (=4.08 S.D.=0.69) ตามล าดับ  
 ส่วนด้านผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับการรับรู้ด้านผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงล าดับจากรายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหารายการข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนี้ 
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ความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการบริการของพนักงานเพ่ิมขึ้น (=4.15 S.D.=0.71) รองลงมา คือ ขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ิมขึ้น (=4.15 S.D.=0.69) ทักษะและความสามารถในการ
บริการของพนักงานเพ่ิมขึ้น (=4.12 S.D.=0.72) และพนักงานได้รับข้อมูลลูกค้าที่มีความถูกต้องและ
รวดเร็ว (=4.11 S.D.=0.72) ตามล าดับ  
 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร พบวา่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 6 คู่ ซึ่งตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์
ทางบวก มีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.569 - 0.788 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดตัวแฝงเดียวกัน พบว่า ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8) จ านวน 3 คู่ ตัวแปรคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ 
การวางแผนและระบบขององค์การ (X1) กับการปฏิบัติงานแบบด าเนินการ (X2) และการปฏิบัติงาน
แบบด าเนินการ (X2) กับการปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสาร (X3) (r = 0.788) ส่วนตัวแปรคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด คือ การวางแผนและระบบขององค์การ (X1) กับการปฏิบัติงานเพ่ือการ
สื่อสาร (X3) (r = 0.778) 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้วัดตัวแฝงต่างกัน พบว่า ตัวแปรทุก
คู่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (0.6 < r < 0.8) จ านวน 1 คู่ และตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง (0.4 < r < 0.6) จ านวน 2 คู่ ตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ การปฏิบัติงาน
แบบด าเนินการ (X2) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Y) (r = 0.646) ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ าที่สุด คือ การวางแผนและระบบขององค์การ (X1) กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ (Y) (r = 0.569) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทุกคู่ในภาพรวม พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกคู่ส่วนใหญ่ มีค่าไม่เกิน 0.800 ความสัมพันธ์ดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรมีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่เกิดปัญหา Multicollineartiry (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543) 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [891] 

 ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 พบว่า การวางแผนและระบบขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่าธุรกิจโรงแรมมีนโยบายและแผนงานที่ให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน ธุรกิจโรงแรมมุ่งมั่นให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมฝึกอบรมหรือส่งพนักงานเข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และธุรกิจโรงแรมให้รางวัล
พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น .141  
 การปฏิบัติงานแบบด าเนินการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่าธุรกิจโรงแรมใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ ธุรกิจโรงแรมมีการบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ธุรกิจโรงแรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น .227 
 การปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่าธุรกิจโรงแรมมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้ประเด็นด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ด้วยการ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงที่ดี ธุรกิจโรงแรมด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือความแตกต่างจากคู่แข่งขันในการจูงใจลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า ธุรกิจ
โรงแรมจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้สนับสนุนในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจโรงแรมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น 1 
หน่วย ผลการด าเนินงานของธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น .079 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทยสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้ 
 จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานแบบด าเนินการ (Operational Practices) มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่า
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ธุรกิจโรงแรมใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจ และ
การบริการ ธุรกิจโรงแรมมีการบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ธุรกิจโรงแรมให้ลูกค้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ Enzand & Siguaw. (1999) ที่กล่าวว่า ผล
การส ารวจการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าชี้ให้เห็นว่าลูกค้ามีความพอใจในระดับสูงจากการที่ลูกค้าได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม และภาพลักษณ์ของธุรกิจโรงแรม
ดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมที่ได้รับรางวัลจากการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อว่า การด าเนินงานด้วยความ
ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมีผลเชิงบวกต่อขวัญก าลังใจและเพ่ิมความภาคภูมิใจของพนักงานที่มีต่อธุรกิจ
โรงแรม และงานวิจัยของ Benito & Benito. (2005) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก
กับผลการด าเนินงานของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า การที่ธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ท าให้ธุรกิจมีผลการด าเนินงานทางด้านการตลาดด้วยการมีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า นอกจากนี้การด าเนินงานตามแนวคิดองค์การสีเขียวสามารถท าให้ธุรกิจโรงแรม
สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการภายในธุรกิจโรงแรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งท าให้การบริการมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น (Green Leaflet, 2007., โยธิน อยู่จงดี, 2555) ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ธุรกิจโรงแรม
มีความสามารถทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์ของลูกค้า เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม ลูกค้ามีทางเลือกเพ่ิมขึ้นในการตัดสินใจเข้าพักกับธุรกิจโรงแรมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจโรงแรมทั่วไป และท าให้ลูกค้าที่เข้าพักในธุรกิจโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเกิดความภูมิใจในตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อม (Sintunawa, 2013) 
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยควรที่จะต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับองค์การสี
เขียว เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการตลาดในปัจจุบันที่สามารถหนุนน าให้ธุรกิจโรงแรมมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และน าไปสู่ความประสบผลส าเร็จได้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การสรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.80 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ร้อย
ละ 41.40 รองลงมา คือ ผู้ที่มีอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 31.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 69.00 รองลงมา คือ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ 30.70 ส่วนใหญ่ มี
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ประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 47.40 รองลงมา คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
11 - 15 ปี ร้อยละ 21.60 และส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป ร้อยละ 77.70 รองลงมา คือ 
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ร้อยละ 9.70  
 
 2. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีการจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด ร้อยละ 73.00 
รองลงมา คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล หุ้นส่วนจ ากัด ร้อยละ 19.10 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรม
ระดับมาตรฐาน 4 ดาว ร้อยละ 43.30 รองลงมา คือ ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ร้อยละ 37.60 ส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 200,000,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 23.20 รองลงมา คือ 
จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 10,000,001 - 50,000,000 บาท ร้อยละ 20.10 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรม
ที่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศไทย 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 37.30 รองลงมา 
คือ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศไทย 10 - 19 ปี ร้อยละ 32.60 ส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนพนักงานไม่เกิน 100 คน ร้อยละ 31.70 รองลงมา คือ จ านวนพนักงาน 
101 - 200 คน ร้อยละ 26.00 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนห้องพัก 101 - 200 ห้อง ร้อยละ 
32.60 รองลงมา คือ จ านวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ร้อยละ 21.90 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรม 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวของธุรกิจ
โรงแรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การสีเขียวของธุรกิจโรงแรมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งหมายถึง การที่ธุรกิจโรงแรมมีการวางแผนและระบบขององค์การเกี่ยวกับการที่ธุรกิจมี
นโยบายและแผนงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจโรงแรม
มุ่งมั่นให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมมีการฝึกอบรมหรือ
ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ธุรกิจโรงแรมให้รางวัลพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ใน
ด้านการปฏิบัติงานแบบด าเนินการ ซึ่งหมายถึง ธุรกิจโรงแรมใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด 
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ ธุรกิจโรงแรมมีการบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ธุรกิจโรงแรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับมาก 
ส่วนด้านการปฏิบัติงานเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ธุรกิจโรงแรมมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ด้วยการ



อิทธิพลขององค์การสีเขียวท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

[894]  ศิริกานดา  แหยมคง 

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดี ธุรกิจโรงแรมมีแผนการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ โดยใช้ประเด็นด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือความแตกต่างจากคู่แข่งขันในการจูงใจลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 
ธุรกิจโรงแรมจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้สนับสนุนในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจโรงแรมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องใน
ระดับมาก  

 
 4. ข้อมูลผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมทางด้านผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการรับรู้เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง ธุรกิจโรงแรมมีผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินเกี่ยวกับการมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้น มีความสามารถในการท าก าไรเพ่ิมขึ้น 
มีการควบคุมต้นทุนภายในมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และมีต้นทุนการด าเนินงานลดลงอยู่ในระดับมาก 
ด้านผลการด าเนินงานด้านลูกค้า ซึ่งหมายถึง มีความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึน มีลูกค้ากลับมาใช้
บริการซ้ าเพ่ิมข้ึน มีความสามารถในการรักษาลูกค้าเก่าเพ่ิมข้ึน มีการเพ่ิมข้ึนของลูกค้าใหม่ มีข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึ้น และมีความสามารถในการท าก าไรจากลูกค้า
เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก ด้านผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน ซึ่งหมายถึง การที่ธุรกิจโรงแรม
มีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ิมขึ้น การตอบสนองที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าถูกต้องเพ่ิมขึ้น การบริการมีความหลากหลายครอบคลุมเพ่ิมขึ้น การพัฒนานวัตกรรม การ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้าเพ่ิมขึ้น การติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้า
ระหว่างแผนกงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก และด้านผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้
และการเจริญเติบโต ซึ่งหมายถึง ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการบริการของพนักงานเพ่ิมขึ้น ขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ิมขึ้น ทักษะและความสามารถในการบริการของพนักงาน
เพ่ิมขึ้น และพนักงานได้รับข้อมูลลูกค้าที่มีความถูกต้องและรวดเร็วอยู่ในระดับมาก  

 
 5. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 6 คู่ ซึ่งตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันและความสมัพันธ์
ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [895] 

ทางบวก มีขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.569 - 0.788 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกคู่ในภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกคู่ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 0.800 ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัว
แปรมีระดับความสัมพันธ์ไม่สูงมากนัก ไม่เกิดปัญหา Multicollineartiry (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
 
 6. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสี เขียวที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของระดับการด าเนินการองค์การสีเขียวที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงแรม พบว่า การวางแผนและระบบขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่าธุรกิจโรงแรม มีนโยบายและ
แผนงานที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน ธุรกิจโรงแรมมุ่งมัน่
ให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมฝึกอบรมหรือส่งพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
โรงแรมให้รางวัลพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น .141  
 การปฏิบัติงานแบบด าเนินการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่าธุรกิจโรงแรมใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ ธุรกิจโรงแรมมีการบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ธุรกิจโรงแรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม และธุรกิจ
โรงแรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น .227 
 การปฏิบัติเพ่ือการสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยหมายความว่าธุรกิจโรงแรมมีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยใช้
ประเด็นด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจโรงแรมมุ่งมั่นสร้างภาพลักษณ์ด้วยการ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงที่ดี ธุรกิจโรงแรมด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือความแตกต่างจากคู่แข่งขันในการจูงใจลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า ธุรกิจ
โรงแรมจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้สนับสนุนในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ



อิทธิพลขององค์การสีเขียวท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

[896]  ศิริกานดา  แหยมคง 

และสิ่งแวดล้อม และธุรกิจโรงแรมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น 1 
หน่วย ผลการด าเนินงานของธุรกิจปรับตัวเพ่ิมขึ้น .079 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยเพ่ือน าผลที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจโรงแรม เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า 
การด าเนินการองค์การสีเขียวด้านการปฏิบัติงานแบบด าเนินการ (Operational Practices) มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น เพ่ือให้ธุรกิจ
โรงแรมมีผลการด าเนินทางธุรกิจที่ดีขึ้น ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการธุรกิจควรให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานเกี่ยวกับองค์การสีเขียว ด้านการปฏิบัติงานแบบด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ยกระดับผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม โดยผู้บริหารจึงควรด าเนินการให้ธุรกิจโรงแรมใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชิงธุรกิจและการบริการ และมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนักงาน และท าให้ธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนที่ดีขึ้น ผู้บริหารจึงควรมีการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงความส าคัญของ การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรม
หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะใน การปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีการให้รางวัลกับพนักงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
การที่พนักงานมีความรู้เรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะท าให้พนักงานสามารถให้ความรู้แก่ลูกค้า
เกี่ยวกับการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งลูกค้าน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกเข้า
พักโรงแรม 
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บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา “เรื่องให้ธุรกิจ
การให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561” ว่ามีผลกระทบต่อผู้เช่าและผู้ให้
เช่าในประการใดบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประกาศให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงที่เกิดขึ้นในสังคม  

จากการศึกษาพบว่า ประกาศฉบับดังกล่าวได้ยกเว้นหลักเสรีภาพของบุคคลในการท าสัญญา
ตามกฎหมายเอกชน ซึ่งไม่ใช่การบริการสาธารณะ โดยเหตุผลที่รัฐต้องการควบคุมสัญญาเช่าห้อง
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เช่า แต่ผลของประกาศกลับเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ให้เช่าเกินสมควร 
เป็นผลให้การประกอบธุรกิจหยุดชะงักหรือผู้ให้เช่าบางรายอาจถึงขั้นต้องขายกิจการเพราะไม่สามารถ
แบกรับค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจได้ ดังจะเห็นได้จากปัญหาความไม่ชัดเจนของประกาศดังกล่าว
ในส่วนของหลักเกณฑ์การคิดค านวณค่าน้ า ค่าไฟ อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องช าระค่าภาษีอากร 
เป็นต้น  
 
ค ำส ำคัญ: ผู้เช่า ผู้ให้เช่า ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
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วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เร่ืองให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561  

ที่มีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
Analysis of Effects of Notification of the Contract Committee  

Re: The Stipulation of Residential Property Leasing  
as a Contract-Controlled Business B.E.2561  

on Lessors and Lessees 

 



วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ท่ีมีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

[900]  ธรรมเนียบ  แก้วหอมค า 

Abstract  
 The purpose of this study was to analyze how Notification of the Contract 
Committee Re: The Stipulation of Residential Property Leasing as a Contract-Controlled 
Business B.E.2561 (2018) had an effect on lessors and lessees. This implementation was 
likened to feedback and guidelines for notification amendment corresponding with 
genuine state of society.  

Results revealed that the notification exempted Freedom of Person in contract 
making in a manner of private law with nonpublic service. Upholding justice for the lessees 
was a crucial reason that residential property leasing as a contract-controlled business 
had been enacted by the government. Due to this enactment, bearing the increased 
burden (increased expenses) fell to the lessors, resulted in business interruption and 
liquidation. Confused principles for electric and water expense calculation stated in the 
notification as well as tax payment also affected the lessors. 
 
Keyword: Lessors, Lessees, Notification of the Contract Committee 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [901] 

บทน ำ 
 สังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้ การเช่าทรัพย์สินถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมกันอย่าง
แพร่หลาย อาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยเรื่องความเสี่ยงทางด้านการเงินเพราะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
แต่ละครั้ง อาทิ บ้าน หรือคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่าสูง และถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงพอสมควร 
และมคี่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าดูแลรักษา ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น อีกทั้ง ปัจจัย
เรื่องความไม่แน่นอนของที่อยู่อาศัยจึงเป็นเหตุผลให้คนเลือกท าสัญญาเช่ามากกว่าการท าสัญญาซื้อ
ขาย เช่น บางคนอาจอยู่ในระหว่างก าลังศึกษาเล่าเรียนยังไม่แน่นอนว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะท างานที่ใด 
หรือบางคนมีงานท าแล้ว ซึ่งต าแหน่งหน้าที่การงานที่ตนท าอาจจะมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่
อาศัยตลอดเวลา ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การท าความเข้าใจในเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์จึงถือเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวเรา เพราะไม่แน่ว่าในวันข้างหน้าเราอาจเป็นหนึ่งในผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ได้ โดยมูลเหตุที่ก่อให้เกิด
การเช่าทรัพย์สินพอสรุปได้ ดังนี้2  
 (1) เจ้าของทรัพย์สิน โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ซึ่งมิได้ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินนั้นเห็นว่าถ้าปล่อยทิ้งร้างไว้ก็จะเสื่อมสภาพไป และอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล
บ ารุงรักษา จึงน าทรัพย์สินไปออกให้เช่า 
 (2) เจ้าของทรัพย์สินอาจจะให้ผู้อ่ืนเช่าทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมรายได้ในการด ารงชีพ แต่ผู้ให้เช่า
มิได้ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินเป็นอาชีพหลัก 
 (3) บุคคลที่ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ หรือประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคาร ที่ดิน 
 (4) ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่าตึกแถว ห้องแถว หรือส านักงาน
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือเช่าพ้ืนที่จอดรถยนต์ให้แก่พนักงานบริษัทเพ่ือเป็นสวัสดิการ 
หรือเช่าที่ดินของบุคคลอ่ืนเพ่ือท าการเกษตร 
 (5) เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มิ ได้มุ่ งหวังรายได้จากค่าเช่าเป็นหลักส าคัญ ดังเช่น 
มหาวิทยาลัยบางแห่งให้เช่าพ้ืนที่ในอาคารเรียนเพื่อให้ผู้อ่ืนประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม 
เครื่องถ่ายเอกสาร แก่นักศึกษา 
 (6) ผู้ที่ต้องการเช่าบ้าน ห้องพัก หรือคอนโดมิเนียม เนื่องจากบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลจาก
สถานที่ท างานประกอบกับบุคคลดังกล่าวประสบปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดมาก 

                                                           
2 ไผทชิต เอกจริยากร. (2556). ค าอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (Hire of Property, Hire-purchase). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
น. 11 - 14. 



วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ท่ีมีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

[902]  ธรรมเนียบ  แก้วหอมค า 

 (7) คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในบางกรณีจึงต้อง
ท าการเช่าทรัพย์สิน 

ภายหลังจากผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ท าสัญญาเช่าทรัพย์แล้วอาจมีเรื่องของการกระทบกระทั่ง 
หรือมีข้อโต้แย้งตามสัญญาเช่าทรัพย์กัน โดยปรากฏข้อมูลจากส านักงานคุ้มครองผู้บรโิภคว่า ในปี พ.ศ.
2557 ถึงปี พ.ศ.2561 ธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์มีการร้องเรียนมากเป็นอันดับ 1 ส่วนอันดับ 2 เป็น
เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ และอันดับ 3 เป็นสินค้าเสริมความงาม ส าหรับสถิติการร้องเรียนเรื่อง
อสังหาริมทรัพย์แสดงได้ ดังตารางที่ 1 ตารางแสดงสถิติการร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ.
2557 ถึงปี พ.ศ.2561 และตารางที่ 23 ตารางแสดงประเภทการร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ.
2560 ถึงปี พ.ศ.2561 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถิติการร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
 

ตำรำงแสดงสถิติกำรร้องทุกข์ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 
ในปี พ.ศ.2557 - 2561  

ปี พ.ศ. จ ำนวนผู้ร้องทุกข์ (รำย) 
2557 1,716 
2558 2,044 
2559 2,301 
2560 2,316 
2561 1,183 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 สคบ. (2561). “สคบ.” เผยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฯแชมป์ร้องเรียน ชู 2 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเชิงป้องกัน (ออนไลน์). 
สืบค้นจาก: http://prop2morrow.com/2018/05/16/ [สืบค้นวันที่ 27 มิถุนายน 2561]. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [903] 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงประเภทการร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ.2560 - 2561 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ร้องทุกข์ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ในปี พ.ศ.2560 - 2561 
เดือนตุลำคม 2560 - เมษำยน 2561 

ประเภทย่อย จ ำนวนผู้ร้องทุกข์ (รำย) 
อาคารชุด 558 
บ้านจัดสรร 322 
อพาร์ตเมนต์/หอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า 113 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 60 
ว่าจ้างก่อสร้าง 60 
คอนโดมิเนียม 39 
อาคารพาณิชย์ 20 
ที่ดิน 8 
เช่าพ้ืนที่/เช่าช่วง 3 

รวม 1,183 
 

จากตารางจะเห็นว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจเรื่องอสังหาริมทรัพย์มี
การร้องเรียนอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอด โดยเรื่องที่มีการ
ร้องเรียน อาทิ การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า การเรียกเก็บเงินค่าประกันสูงเกินไป หรือเรียกเก็บแบบไม่
มีเหตุผล หรือการคิดค านวณเงินค่าน้ า ค่าไฟที่สูงเกินไปโดยไม่มีอัตราที่แน่นอน รวมไปถึงข้อสัญญา
เช่าทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ4 จากข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นเหตุให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง 
ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หลังจากประกาศฉบับ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทางด้านผู้ประกอบการ
ธุรกิจห้องเช่า อพาร์ตเมนท์ แมนชั่น บ้าน หรืออาคารชุดถึงความไม่เป็นธรรมในประกาศฉบับนี้ 

ดังนั้น ในบทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลกระทบของประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 

                                                           
4 สคบ. (2561). “เรื่องเดียวกัน”  



วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ท่ีมีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

[904]  ธรรมเนียบ  แก้วหอมค า 

พ.ศ.2561 ว่ามีผลต่อผู้ให้เช่าและผู้เช่าในประการใดบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงตัว
ประกาศให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม 

 
วิเครำะห์ผลกระทบของประกำศคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ เรื่องให้ธุรกิจกำรให้เช่ำอำคำร 
เพื่ออยู่อำศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญำ พ.ศ.2561 ที่มีต่อผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 โดยธุรกิจการให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศัยที่จะตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ
ประกาศฉบับนี้คือ การประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการในฐานะผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลที่เป็นบุคคล
ธรรมดาไดใ้ช้บ้าน ห้องพัก อาคารชุด อพาร์ตเมนท ์อาคารเพ่ืออยู่อาศัย และบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้เชา่
ตกลงจะให้ค่าเช่าเพ่ือการได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น โดยมีสถานที่จัดให้เช่า หรือแบ่งให้
เช่าตั้งแต่ห้าหน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่
จะตกอยู่ในบังคับของประกาศฉบับนี้ต้องเป็นการท าสัญญาเช่ากับบุคคลธรรมดา และต้องมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ือการอยู่อาศัยเท่านั้น และต้องเป็นการแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 
หน่วยขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงแรมและหอพัก โดยประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาทั้งหมด 4 
ข้อ ซึ่งสามารถได้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนแรกเป็นข้อก าหนดที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีใน
สัญญาเช่าทรัพย์ ส าหรับส่วนที่สองเป็นข้อก าหนดที่ห้ามมีในสัญญาเช่าทรัพย์ ซึ่งข้อก าหนดทั้งสอง
ส่วนนี้ยังมีข้อถกเถียงและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมของกฎหมายฉบับนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาใน
ข้อก าหนดบางประการยากต่อการบังคับใช้ในทางปฏิบัติและขัดต่อสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแง่มุมของปัญหาที่เกิดจากประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

ประกำรที ่1 ข้อสัญญาที่ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน
และห้ามริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับกรณีห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน
กว่า 1 เดือน แต่ในส่วนห้ามริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้านั้น เห็นว่า การที่ผู้ให้เช่าได้ก าหนดค่า
เช่าล่วงหน้า และเงินประกันไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักประกันเบื้องต้นในการชดเชยความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า เนื่องจากทรัพย์สินในห้องเช่า เช่น แอร์ 
ทีวี ตู้เย็น โต๊ะ ตู้ เตียง เป็นต้น เมื่อรวมกันแล้วจะมีมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวรวมหลายหมื่นบาท 
เมื่อน ามาเทียบกับจ านวนเงินประกันที่ผู้เช่าน ามาวางเพ่ือประกันความเสียหาย เห็นได้ว่า แทบไม่ได้
ครึ่งของความเสียหาย เพราะผู้ให้เช่าอาจจะไม่ได้ทั้งค่าเช่า ค่าน้ า และค่าไฟ หากผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สิน
ของตนออกไปโดยไม่บอกกล่าวให้ผู้ให้เช่าทราบ ดังนั้น การที่ผู้ให้เช่าเขียนสัญญาให้ตนมีสิทธิริบเงิน
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ประกันหรือเรียกค่าเช่าล่วงหน้านั้น ย่อมถือว่าเหมาะสมแล้ว นอกจากนั้น ในกรณีที่ผู้เช่าขนย้าย
ทรัพย์สินของตนออกไปโดยไม่ช าระค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า และ
เมื่อพิจารณาประกาศฉบับนี้แล้ว เห็นว่า ในกรณีที่สัญญาเช่ายังไม่สิ้นสุด แม้ผู้เช่าจะไม่ช าระค่าเช่า 
ค่าน้ า ค่าไฟให้แก่ผู้ให้เช่า เนื่องจากตามประกาศนี้ ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าเพ่ือให้
ปฎิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือ หากผู้เช่าละเลยไม่
ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว ผู้ให้เช่าจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้5  

ในกรณีดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า พฤติการณ์ที่ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า หรือการขนย้ายทรัพย์สิน
ออกไป ย่อมชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าผู้เช่าไม่ประสงค์จะเช่าต่อ การตั้งข้อก าหนดให้ผู้ให้เช่าต้องบอก
กล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้เช่า และให้ระยะเวลาแก่ผู้เช่าอีก 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าว กรณี
นี้จึงไม่มีความจ าเป็น และเหตุผลอีกประการ คือ ในช่วงระยะเวลาในการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่า
นั้น กฎหมายได้ก าหนดเวลาไว้นานเกินไป เหตุเดือดร้อนบางเหตุไม่อาจรอเวลาดังกล่าวได้ เพราะอาจ
ส่งผลต่อผู้เช่ารายอ่ืน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผู้เช่ารายนั้น ท าให้ต้องย้ายตามออกไปด้วย เช่น 
กรณีที่ผู้เช่ามีพฤติการณ์ ส่งเสียงดัง หรือทะเลาะกันทุกวัน หรือเสียงดังจากทีวี หรือเสียงพูดคุยที่ดัง
เกินไป หรือชอบกินเลี้ยงกันในยามวิกาล เมื่อมีการบอกกล่าวตักเตือนผู้เช่าแล้วยังคงท าพฤติกรรม
เหมือนเดิม หรือบางครั้งถึงกับมีปากเสียงจนต้องพ่ึงต ารวจกลายเป็นปัญหาข้างห้องจนเป็นที่มาของ
การย้ายหนีของผู้เช่ารายอ่ืน หรือพวกชอบท าอาหารแล้วส่งกลิ่นเป็นที่ร าคาญของผู้เช่ารายอ่ืน หรือพวก
ชอบสะสมขยะไว้จนมีปริมาณมาก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ดังจะเห็นได้จากข่าวที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ขอนแก่น “เจ้าของอพาร์ตเมนท์ที่จังหวัดขอนแก่นต้องตะลึง หลังเข้าตรวจดูห้องพักของสาวรายหนึ่งที่
ค้างค่าเช่านาน 2 เดือน เมื่อเปิดประตูเข้าไปพบขยะเต็มห้องส่งกลิ่นเหม็นเจ้าของอพาร์ตเมนท์ ได้ถ่าย
คลิปวีดีโอสภาพภายในห้องพักแห่งหนึ่งย่านสนามกีฬากลาง ที่ภายในห้องเต็มไปด้วยขยะ ขวดน้ าดื่ม
กองท่วมพ้ืนห้อง พื้นห้องเต็มไปด้วยฝุ่น เศษผม และกระดาษช าระใช้แล้ว บนที่นอนพบเศษเงินเหรียญ
จ านวนหนึ่ง ซองขนม ถาดโฟมใส่อาหารที่กินหมดแล้ว แก้วน้ าพลาสติก และเศษกระดาษบิลอาหาร

                                                           
5 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.
2561 ข้อที่ 3… (6) การผิดสัญญาที่เป็นข้อสาระส าคัญของสัญญาเช่าอาคารที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
จะต้องเป็นข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวด าหรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัด
กว่าข้อความทั่วไป และการบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่า
อาคารภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือ และผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
บอกกล่าวนั้น ผู้ประกอบธุรกจิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารได้ 



วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ท่ีมีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

[906]  ธรรมเนียบ  แก้วหอมค า 

จากร้านสะดวกซื้อ โดยตู้เสื้อผ้ามีเสื้อผ้าอยู่ เพียง 1 ชุดเท่านั้น นอกจากนี้ภายในห้องน้ าเต็มไปด้วย
กระดาษช าระ และผ้าอนามัยกองท่วมชักโครกส่งกลิ่นเหม็น” แสดงได้ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขยะขวดพลาสติกในห้องเช่า  ภาพที่ 2 เศษกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้ว 

 
จากกรณีดังกล่าวข้างต้นแทนที่ทางผู้ให้เช่าจะสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยอาศัย

ข้อตกลงที่ท ากันไว้ในสัญญาเช่าได้ตามหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาท าสัญญาตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1517 อันเป็นหลักของกฎหมายเอกชน ซึ่งมีแนวคิดเนื่องจากหลักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม 
เรื่องเสรีภาพในการท าสัญญา (Freedom of contract) และปรัชญากฎหมาย เรื่อง “ปัจเจกชนนิยม” 
(Individualism)8 โดยมีสาระส าคัญว่า คู่สัญญามีอิสระที่จะคิดและตัดสินใจว่าจะตกลงท าสัญญาต่อกัน
หรือไม่ และเมื่อตัดสินใจว่าจะท าสัญญาก็มีสิทธิที่จะเลือกท าสัญญาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหาในสัญญา และสามารถก าหนดเนื้อหาในสัญญาให้แตกต่างจากไปจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
มิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้9 หลักเสรีภาพในการท า

                                                           
6 ผู้จัดการออนไลน์ (2561). “แทบอ้วก! เจ้าของหอพักโพสต์ประจานผู้เช่าทิ้งขยะ-ผ้าอนามัยเกลื่อน ซ้ าค้างค่าเช่า 2 
เดือน” (ออนไลน์). สืบค้นจาก: https://mgronline.com/local/detail/9610000060011. [สืบค้นวันที่ 27 มิถุนายน 
2561]. 
7 มาตรา 151 บัญญัติว่า การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ 
8 พอพันธุ์ คิดจิตต์. (2536). “แนวความคิดและผลกระทบเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม”. นิตยสารกระทรวง
ยุติธรรม 6, 40 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2536): 38 - 54. 
9 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ.์ (2556). ค าอธิบายนิติกรรม - สัญญา. (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. น. 291. 
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สัญญาจะแตกต่างจากหลักกฎหมายมหาชนที่มุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะ หรือการบริการสาธารณะเป็น
หลัก โดยที่การบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ประกอบกิจการ และจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน10 การที่เอกชนเป็นผู้ประกอบการให้เช่าห้องพัก
แก่เอกชนด้วยกัน กรณีจึงไม่เข้าองค์ประกอบของการบริการสาธารณะดังกล่าว ดังนั้น การที่ประกาศ
ก าหนดให้ผู้ให้เช่าแจ้งผู้เช่าทราบก่อน เพ่ือให้ยุติปัญหาที่เกิดขึ้นและจะต้องรอให้ครบก าหนด 30 วัน 
นับแต่มีการแจ้ง เท่ากับเป็นการที่ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาได้ นั้น ต้องรอระยะเวลานานนับเดือน ท า
ให้ผู้ให้เช่าได้รับความเสียหายเพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลา และในขณะเดียวกัน หากผู้เช่าบางรายไม่ยอม
จ่ายค่าเช่าและขนย้ายทรัพย์สินหนี ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ผู้ให้เช่าต้องแบกรับภาระท่ีเกินสมควร การที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคออกประกาศดังกล่าว จึงเป็นการออกประกาศที่ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ซึ่ง
ในเรื่องดังกล่าวนายไพรัช เกิดศิริ อดีตผู้พิพากษาได้ให้ความเห็นว่า “การก าหนดของส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคเช่นนี้ท าให้เห็นถึงความเข้าใจที่ตื้นเขินต่อการประกอบการธุรกิจ เป็นผลให้มีการออก
ประกาศอย่างลุกลี้ลุกลนโดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ นอกจากนั้นแล้ว ประกาศ
ดังกล่าวยังขัดต่อพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
และลักษณะของสัญญา พ.ศ.2552 มาตรา 4 (6) ที่ระบุว่า “การก าหนดลักษณะของสัญญาต้องไม่เป็น
การเพ่ิมภาระเกินควรแก่การประกอบธุรกิจ”11  

ประกำรที่ 2 ข้อสัญญาห้ามผู้ให้เช่าก าหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้า และน้ าประปาเกิน
อัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและประปาเรียกเก็บ12 จากผู้ประกอบการ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ 
การไฟฟ้าหรือการประปาเรียกเก็บเท่าใด ผู้ให้เช่าจะต้องเรียกเก็บเท่านั้น และต้องระบุอัตราที่เรียกเก็บ
ไว้ในสัญญาด้วย13 อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค านวณอัตราการเรียกเก็บ 

                                                           
10 นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2560). หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
น. 34 - 35. 
11 ไพรัช เกิดศิริ. (2561). “อดีตผู้พิพากษาร่ายข้อกฎหมาย ชัดประกาศ สคบ. คุมราคาอัตราน้ าไฟหอพัก ผิดกฎหมาย
แนะฟ้องศาลปกครอง. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :https://today.line.me/th/. [สืบค้นวันที่ 27 มิถุนายน 2561]. 
12 ข้อ 4 ก าหนดว่า ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้เช่าต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือความหมายในลักษณะ
ท านองเดียวกัน ดังต่อไปนี้ ... (7) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและ
น้ าประปาเกินอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ าประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ 
13 ข้อ 3 ก าหนดว่า สัญญาเช่าอาคารที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้เช่าต้องมี … (ซ) อัตราค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ โดยแสดงวิธีการก าหนดระยะเวลาช าระค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว 
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ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้าที่ก าหนดให้ผู้ให้เช่าคิดในอัตราเดียวกับที่ช าระแก่การไฟฟ้า และการประปา
เรียกเก็บนั้น เป็นผลให้เกิดความขัดแย้งในตัวของประกาศเอง เพราะอัตราค่าไฟฟ้าและน้ าประปาที่
เรียกเก็บในแต่ละเดือนมีอัตราผันแปรไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหน่วยที่ใช้ หากมีการระบุอัตราค่าไฟฟ้าหรือ
ค่าน้ าประปาในสัญญา เมื่อมีการเรียกเก็บจากการไฟฟ้ากลับมียอดช าระไม่ตรงกับที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บ
จากผู้เช่า กรณีนี้ถือได้ว่า ผู้ให้เช่าไม่ได้เรียกเก็บตามที่การไฟฟ้าหรือการประปาเรียกเก็บ ผู้ให้เช่าจึงมี
ความผิดตามกฎหมาย และอัตราโทษที่ลงแก่ผู้ให้เช่า คือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งถือเป็นอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายในทางกฎหมายแพ่ง 
นอกจากนั้น ผู้เขียนยังเห็นว่า การออกข้อก าหนดที่ไม่เป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรค
แก่ฝ่ายผู้เช่าและฝ่ายผู้ให้เช่า ประกอบกับเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนมากเกินควร ส่งผลให้การ
ประกอบธุรกิจติดขัดไม่มีความคล่องตัว ดังนั้น หากต้องการจะให้ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าบริการ
กระแสไฟฟ้าและน้ าประปาตามที่การไฟฟ้าหรือการประปาเรียกเก็บ การไฟฟ้าหรือการประปาต้อง
สามารถบอกได้ว่า ค่าไฟฟ้าในลักษณะของการเช่าประเภทนี้คิดยูนิตละเท่าใด เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
และค านึงถึงความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ประกอบกับเมื่อพิจารณาเนื้อหาของประกาศฉบับนี้แล้ว เห็น
ได้ว่าไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภคก้าวล่วงไปถึงการก าหนดอัตราค่าสินค้าและค่าบริการได้ แต่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามหลัก
เสรีภาพในการท าสัญญา และให้เป็นไปตามกลไกการตลาดที่ควรจะเป็น เนื่องจากในความเป็นจริงแล้ว 
การประกอบธุรกิจผู้ประกอบการย่อมต้องมุ่งหวังผลก าไร หรือหลังจากการหักกลบลบกับต้นทุนแล้ว
ควรจะมีก าไรบ้าง เพราะการท าธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจห้องเช่าสิ่งที่ผู้ให้เช่าต้องค านึงถึง คือ ระยะเวลา
ในการคืนทุน ท าเลในการท าห้องเช่า สภาพแวดล้อม ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นต้นทุนของ
ผู้ประกอบการหรือผู้ให้เช่า หากท าเลและสภาพแวดล้อมไม่ดีย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเช่า
ทรัพย์ของผู้เช่า นอกจากนั้น ต้นทุนในการท าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนสูงประกอบกับ
ระยะเวลาในการคืนทุนที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานอย่างน้อยประมาณ 10 - 20 ปี ขึ้นไป การท าธุรกิจ
ประเภทนี้ผู้ให้เช่ายังต้องแบกรับทั้งอัตราค่าภาษีไม่ว่าจะเป็น อัตราค่าภาษีโรงเรียนและที่ดิน14 อัตรา
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และอัตราค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย 

ในส่วนของฝ่ายผู้เช่า การที่มีข้อก าหนดดังกล่าวอาจถือเป็นผลดีส าหรับผู้เช่า แต่ผู้เขียนเห็น
ว่า ผู้เช่าอาจได้รับผลกระทบมากขึ้นกว่าเดิม เพราะเมื่อผู้ให้เช่าถูกควบคุมด้วยประกาศฉบับดังกล่าวที่
ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ผู้ให้เช่าอาจมีการปรับค่าเช่าขึ้น หรือเพ่ิมค่าส่วนกลาง เช่น ค่า

                                                           
14 มาตรา 8 บัญญัติว่า ให้ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น นั้น ในอัตราร้อยละสิบสองครึ่งของค่ารายปี 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [909] 

แม่บ้านท าความสะอาด ค่าเก็บขยะ ค่าไฟส าหรับทางเดินในตัวอาคาร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการชดเชยค่าส่วน
ต่างของรายได้ที่สูญเสียไป อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าทรัพย์อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมนิติกรรมหรือสัญญาที่
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันที่มีพ้ืนฐานมาจากเสรีภาพของบุคคลในการท าสัญญา (freedom of contract) 
ตามหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา โดยรัฐจะไม่เข้าแทรกแซงแม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่เนื่องจากในปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้
ที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าวเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่
มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมาก ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม 
สมควรที่รัฐจะก าหนดกรอบของการใช้หลักความศักดิ์สิทธ์ของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล 
เพ่ือแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคมดังกล่าว โดยก าหนดแนวทางให้แก่ศาลเพ่ือใช้
ในการพิจารณาว่าข้อสัญญา หรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้อ านาจแก่ศาลที่จะสั่งให้ข้อสัญญา
หรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี15 ดังนั้น เมื่อผู้เช่า
เป็นผู้บริโภค16 จึงอยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้ หากผู้เช่าเห็นว่าตนถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม สามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือวินิจฉัยให้เกิดความเป็นธรรมได้ ดังนั้น เฉพาะในประเด็น
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปานี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 จึงไม่มีอ านาจที่จะก าหนดในเรื่องที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดไว้แลว้
ได้ ทั้งนี้ เทียบเคียงได้จากบันทึกของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาจะมีอ านาจก าหนดให้การบริการสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้
หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) มีความเห็นว่า “เมื่อกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ให้บรกิาร
สาธารณูปโภคได้บัญญัติเรื่องอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการวางนโยบาย และการ
ก าหนดราคาค่าบริการสาธารณูปโภคไว้โดยเฉพาะแล้วตามนัยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ.2522 คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 จึง
ไม่อาจใช้อ านาจที่จะก าหนดให้บริการสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้”17 

                                                           
15 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 
16 มาตรา 3 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ … “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบ
ธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความ
รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
17 เรื่องเสร็จที่ 132/2544 
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ประกำรที่ 3 ข้อสัญญาห้ามไม่ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิกระท าการปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์
ในอาคารหรือมีสิทธิเข้าไปในอาคารเพ่ือยึดทรัพย์สิน หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า ในกรณีที่ผู้เช่าไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับการเช่าอาคาร จะเห็นได้ว่าข้อก าหนดดังกล่าวย่อมขัดต่อ
สภาพความเป็นจริงในการประกอบธุรกิจการให้เช่าซึ่งสัญญาเช่าทรัพย์มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบ
แทน18 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่จะต้องช าระตอบแทนกัน โดยต่างเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ซึ่งกันและ
กัน โดยผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องช าระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า ในขณะเดียวกันผู้ให้เช่าก็มีหนี้ต้องให้ผู้เช่าได้ใช้
หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า กรณีนี้จึงต้องน าบทบัญญัติในมาตรา 369 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์19 มาบังคับเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพและลักษณะของสัญญาเช่า ดังนั้น ถ้าหากผู้
เช่าไม่ยอมช าระค่าเช่าตามที่ตกลงกัน ผู้ให้เช่าจึงไม่มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ตอบแทน คือ ไม่ยอมให้ผู้เช่า
เข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน20  

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ให้เช่าจะใช้หลักการดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีการเขียนก าหนดไว้ในสัญญา 
ดังจะเห็นได้จากแนวค าพิพากษาศาลฎีกาที่เคยมีการตัดสินไว้ ในกรณีที่เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าใช้ไม้
กระดานตีขวางประตูห้องเช่าเพ่ือไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินในกรณีท่ีผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า21 
หรือกรณีที่ตัวผู้เช่าไปต่างจังหวัดโดยใส่กุญแจและฝากเพ่ือนบ้านให้ดูแล ต่อมา ผู้ให้เช่าได้ตัดหูร้อย
กุญแจบ้านออกและให้ผู้เช่ารายใหม่เข้าไปอยู่อาศัย สามารถกระท าได้แต่ถ้าหากฝ่ายผู้ให้เช่าไม่ได้เขียน
ก าหนดไว้ในสัญญา กรณีอย่างนี้ตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกาได้ตัดสินว่า การกระท าของผู้ให้เช่าเป็น
ความผิดทางอาญาฐานบุกรุกเพราะในระหว่างที่มีการเช่ากันอยู่นั้นตัวผู้เช่าย่อมมีสิทธิครอบครองในตัว
ทรัพย์สินที่เช่า22 การกระท าดังกล่าวของผู้ให้เช่าย่อมเป็นการล่วงล้ าเข้าไปในอ านาจการครอบครอง
ของผู้เช่า ถือเป็นการรบกวนการครอบครองอันเป็นความผิดฐานบุกรุกตามกฎหมายอาญา และอาจ
เป็นความผิดฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 อีกด้วย23 

                                                           
18 ไผทชิต เอกจริยากร. “เรื่องเดียวกัน” น. 35. 
19 มาตรา 369 บัญญัติว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมช าระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช าระ
หนี้ หรือขอปฏิบัติการช าระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก าหนด” 
20 ไผทชิต เอกจริยากร. “เรื่องเดียวกัน” น. 35. 
21 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2512 
22 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 363/2518 
23 มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี 
แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [911] 

ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณาตามแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาแล้วเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่เดิมได้
คุ้มครองตัวผู้เช่าอยู่แล้วแม้ตนจะไม่ได้เป็นเจ้าของก็ตาม จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีข้อก าหนด
ดังกล่าวมาควบคุมอีก ส าหรับฝ่ายผู้ให้เช่า แม้ผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่า แต่การที่จะเข้า
ออกในบ้านหรือห้องที่น ามาท าธุรกิจให้เช่าทรัพย์จะท าไม่ได้นอกจากจะมีการก าหนดไว้ในสัญญา 
มิฉะนั้น หากมีการกระท าการดังกล่าวเกิดขึ้นผู้ให้เช่าจะมีความผิดฐานบุกรุก ตัวอย่างข้อความที่ศาล
ฎีกาเคยตัดสินว่าการกระเช่นนี้ตัวผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดฐานบุกรุก เช่น “หากผู้เช่าผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า
หรือผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และใช้สิทธิครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้
ทันที” หรือในสัญญาเช่าระบุว่า “ถ้าผู้เช่าประพฤติผิดล่วงละเมิดสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใด หรือ
กระท าผิดวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใด ยอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้ายึดถือครอบครองสถานที่
และสิ่งที่เช่าได้โดยพลัน และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ดังนี้ หากต่อมาผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญา
แล้ว ผู้เช่าย่อมไม่มีสิทธิอยู่ในห้องพิพาทต่อไป การที่ผู้ให้เช่าใช้สิทธิตามสัญญาเข้าไปในห้องพิพาทแล้ว
ใช้คีมหนีบกุญแจลูกบิดประตูบานพับหน้าต่างถอดสะพานไฟฟ้าและเครื่องรับโทรศัพท์ในห้องพิพาท
ออกไป จึงไม่มีความผิดฐานบุกรุก24” หากเป็นกรณีดังกล่าว เมื่อผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าผู้ให้เช่าจึงจะ
สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และใช้สิทธิครอบครองทรัพย์สินที่ออกให้เช่าได้ทันที ข้อสัญญาลักษณะนี้ 
ไม่ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนสามารถบังคับกันได้ หรือกรณีหากผู้
เช่าค้างช าระค่าเช่า ผู้ให้เช่าใช้ลวดไขกุญแจห้องเช่าออกเอากุญแจใหม่ใส่เข้าไปแทนเพ่ือไม่ให้ผู้เช่าเข้า
ห้องเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาเช่าผู้ให้เช่าจึงไม่มีความผิดทางอาญาฐานบุกรุก25 ดังนั้น เมื่อตาม
กฎหมายเช่าทรัพย์ตัวผู้เช่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะสามารถที่
จะฟ้องตัวผู้ให้เช่าได้ หากไม่มีการเขียนข้อก าหนดยกเว้นความรับผิดของตนในสัญญาไว้ ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวถือเป็นการยกเว้นหลักกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าบางรายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือห้อง
เช่า ในการใช้สอยทรัพย์สินของตนเอง การขัดขวางไม่ให้ผู้อ่ืนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนเองตลอดจน
การติดตามเอาทรัพย์สินของตนเองคืนจากผู้ไม่มีอ านาจ26 

ผู้เขียนเห็นว่า ประกาศข้อนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้น แต่กลับเป็นโทษแก่ผู้ให้เช่าเกิน
สมควรในการแบกรับภาระเพียงฝ่ายเดียว หากเกิดกรณีที่ผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าแล้วยังทิ้งขยะมหึมาไว้ 
ย่อมสร้างความเสียหายแก่ผู้ให้เช่ากรณีนี้ใครจะรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ให้เช่าได้รับ และเมื่อผู้
                                                           
24 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5845/2537 
25 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 788/2519 
26 มาตรา 1336 บัญญัติว่า "ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ าหน่ายทรัพย์สินของตน
และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือ
ไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย" 



วิเคราะห์ผลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ท่ีมีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

[912]  ธรรมเนียบ  แก้วหอมค า 

เช่าหนีไป ผู้ให้เช่าต้องรอไปฟ้องศาลได้แต่เพียงอย่างเดียว แล้วห้องเช่าพิพาทผู้ให้เช่าไม่อาจน าออกให้
เช่าแก่ผู้เช่ารายใหม่ กรณีนี้จะท าประการใดได้บ้างเพ่ือบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า เพราะกว่าจะ
รอกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเสร็จ ผู้ให้เช่าบางรายอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการลงเพราะทนต่อการ
ขาดทุนไม่ไหว อีกทั้ง ผู้ให้เช่าจะเข้าตรวจสอบห้องเช่าโดยไม่แจ้งให้ผู้เช่าทราบก็ไม่ได้27 

ประกำรที่ 4 ห้ามไม่ให้ผู้ให้เช่ามีข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของอาคาร ตลอดจนไม่ต้อง
รับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่าตามประเพณีนิยม
หรือที่ก าหนดในสัญญาเช่า โดยห้ามผู้ให้เช่าก าหนดข้อสัญญาให้ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์ที่เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 55228 เช่น ผู้เช่าตกลงเช่าห้องพัก
ของผู้ให้เช่า หากมีกรณีห้องพักได้รับความเสียหายแล้วผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่
ห้องพัก ผู้เช่าต้องใช้ห้องพักเพ่ือการอยู่อาศัยเท่านั้น หากผู้เช่าน าห้องพักไปใช้เพ่ือการพาณิชย์และ
ห้องพักได้รับความเสียหาย ผู้เช่าต้องรับผิดแก่ผู้ให้เช่า แต่อย่างไรก็ดี การใช้ถ้อยค าว่า “การใช้งาน
ตามปกติ” อาจท าให้ผู้เช่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าผู้เช่าไม่ต้องสงวนทรัพย์ที่เช่าด้วยการดูแล 
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเล็กน้อยตามมาตรา 55329 แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เช่น กรณีหลอดไฟ
ฟ้าภายในห้องพักท่ีเช่าใช้การไม่ได้ ผู้เช่าอาจมีความเข้าใจว่าผู้ให้เช่าต้องน าหลอดไฟฟ้าอันใหม่มา
เปลี่ยนให้แก่ผู้เช่า โดยผู้เช่าอ้างว่าผู้เช่าได้ใช้หลอดไฟฟ้าตามปกติ ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
การโต้เถียงในลักษณะดังกล่าว ควรที่จะระบุข้อความเพ่ือให้สอดคล้องกับกรณีผู้เช่ามีหน้าที่ในการ
ซ่อมแซมเล็กน้อยตามบทบัญญัติดังกล่าว 

ประกำรที่ 5 ข้อสัญญาที่ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า
อาคาร อัตราค่าสาธารณูปโภค อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และอัตราค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ก่อนสัญญา
เช่าอาคารสิ้นสุดลง ส าหรับข้อนี้ผู้เขียนเห็นพ้องด้วย เพราะเป็นการเคารพหลักการแสดงเจตนาของ

                                                           
27 ข้อ 4 ก าหนดว่า ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้เช่าต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือความหมายใน
ลักษณะท านองเดียวกัน ดังต่อไปนี้ … (6) ข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนเข้าตรวจสอบอาคาร
โดยมิต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า 
28 มาตรา 552 บัญญัติว่า อันผู้เช่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจาก ที่ใช้กันตามประเพณีนิยมปกติ 
หรือการดั่งก าหนดไว้ในสัญญานั้น ท่านว่าหาอาจจะท าได้ไม่ 
29 มาตรา 553 บัญญัติว่า ผู้เช่าจ าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกับที่วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง 
และต้องบ ารุงรักษาทั้งท าการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [913] 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา และเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าที่จะไม่ต้องกังวลว่า
จะมีการปรับขึ้นค่าเช่าหรือค่าบริการโดยที่ตนไม่ยินยอม แต่ข้อสัญญานี้ควรมีข้อยกเว้น กรณีอาคาร
ตามสัญญาเช่าเกิดความเสียหายขึ้นด้วยเหตุที่ไม่อาจจะโทษคู่สัญญาฝ่ายใดได้ เช่น เหตุสุดวิสัย  
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีมีเหตุที่ท าให้ธุรกิจห้องเช่าไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได้ หรือกรณีผู้เช่าที่ไม่
สามารถผ่อนช าระค่าเช่าได้ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถตกลงเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อ
สัญญาได้ก่อนสิ้นระยะเวลาเช่าตามที่ก าหนดไว้ 

ประกำรที่ 6 ข้อสัญญาที่ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนมีสิทธิตรวจสอบ
อาคารที่ออกให้เช่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ในประเด็นนี้บางส่วนได้กล่าวไว้ในประการที่
สามแล้ว และขอกล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้เขียนมีความเห็นพ้องด้วย เนื่องจากเป็นผลดีต่อผู้เช่าในการที่จะใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน ตลอดจนมีสิทธิครอบครองหวงกันไม่ให้บุคคลอ่ืนละเมิดสิทธิในทรัพย์สินที่เช่า 
แต่ผู้เขียนเห็นควรให้เพ่ิมข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุเกิดขึ้นในห้องเช่า อันเป็นการสมควรที่ผู้ให้เช่าจะเข้า
ไปในอาคารเช่าได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปกป้องรักษาทรัพย์สินของตน ตลอดจนทรัพย์สินของผู้เช่ารายอ่ืน
ที่เข้าพัก หรือป้องกันไม่ให้เกิดภัยอาชญากรรมขึ้น ดังจะเห็นได้จากข่าวดังปี พ.ศ.2561 ข่าวไอ้วุธฆ่า
น้องเมย์ตายในห้องเช่าในซอยสิงหบุรานุกิจ 10 เขตมีนบุรี30 ซึ่งกรณีที่จะถือว่ามีเหตุสมควรอันเป็น
ข้อยกเว้นดังกล่าว ผู้เขียนเห็นควรเทียบเคียงมาตรา 69 และมาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา31 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้เช่าทุกรายที่อาศัยอยู่ใน
อาคารเดียวกัน 

                                                           
30 ทูเดย์ (2561). “ฆ่าทุบหัวน้องเมย์แล้วหั่นศพไปทิ้ง” (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://today.line.me/th/pc/article. 
[สืบค้นวันที่ 26 มิถุนายน 2561]. 
31 มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
เป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้าย
เกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น 

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 
(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น ควรสงสัยว่า

ได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนัน้ 
(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระท าความผิดหรือได้

ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ใน
นั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือ
ท าลายเสียก่อน 

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 
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สรุป 
บทความนี้ผู้เขียนต้องการวิเคราะห์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา “เรื่อง ให้ธุรกิจการ

ให้เช่าอาคารเพ่ืออยู่อาศยัเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561” ว่ามีผลกระทบต่อผู้เช่าและผู้ให้เชา่ใน
ประการใดบ้าง โดยพิจารณาเจตนารมณ์และพิจารณาเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็น
ประกาศที่มุ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เช่าเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งแท้ที่จริงแล้วสัญญาเช่าทรัพย์มีพ้ืนฐานมา
จากกฎหมายเอกชนไม่ใช่กฎหมายมหาชนที่มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ การที่ประกาศให้ความ
คุ้มครองเฉพาะผู้เช่าจึงส่งผลกระทบต่อผู้ให้เช่า นอกจากนั้น ในส่วนเนื้อหาของประกาศเห็นว่ามี
ข้อก าหนดที่ไม่มีชัดเจนจนก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ให้เช่าในการปฏิบัติตามประกาศ หรือท าให้ผู้ให้เช่า
หรือผู้เช่าเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด หรือขัดแย้งต่อหลักทั่วไปใน
ประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการมีก าไร และมีข้อก าหนดที่เป็นการยกเว้นหลักการส าคัญของ
สัญญาเช่าทรัพย์ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ
พิการร่วมในพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือสร้างกระบวนการ
รวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม และ 3) เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ใน
พ้ืนที่อ่ืน โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นหลักและ
ประยุกต์ใช้ คุณลักษณะ และวิธีวิทยา และวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (CBR) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุพิการ
ร่วม ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 115 คน  

ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุพิการร่วมบ้านท่าสองคอน
ปัจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรลดลง สาเหตุเกิดจากการส่งเสริมของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดียวใช้สารเคมีในการผลิต ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
พ่ึงพาตัวเองลดลง การประกอบอาชีพเกษตรกรยังชีพลดลง ดังนั้นการสร้างกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม ได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างเกษตรกรผู้สูงอายุ
พิการร่วมต้นแบบ 2) การรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมและการ
ขยายผลเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง คือ บ้านโคกพระ ต าบลท่า
สองคอน พบว่า กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน สร้าง
ระบบ ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ การสร้าง
ความเป็นเจ้าของ การสร้างพลังจิตส านึกและการปฏิบัติด้วยส านึกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบ
ยั่งยืน 
 

                                                           
1 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  e – mail: prapatsorn_ty@hotmail.com 
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ค ำส ำคัญ: การสร้างชุมชนการเรียนรู้ กลุ่มอาชีพบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม  ผู้สูงอายุพิการร่วม  
 
Abstract 
 The objectives of this study were: 1) to study career grouping situations of the 
disabled elderly in Tha Song Khon Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province, 
2) to create career grouping processes for the disabled elderly based on social 
acquaintance, and 3) to expand learning acquisition to other areas. This mixed method 
research was mainly based on qualitative methods which application of characteristics 
and methodology of community-based research (CBR) were also employed. One 
hundred and fifteen disabled elderly in Tha Song Khon Sub-district, Mueang District, Maha 
Sarakham Province were selected as samples of the study.  
 Results indicated that current agricultural career grouping of the disabled elderly 
in Tha Song Khon Sub-district was decreased. This was resulted from industry promotion 
by the government, chemical monoculture promotion, natural resource and 
environmental destruction, self-reliance reduction, and agricultural career decrease. In 
order to solve these problems, creating career grouping processes for the disabled elderly 
based on social acquaintance was done. These were: 1) creating disabled elderly farmer 
models, 2) career grouping of the disabled elderly based on social acquaintance and 
collaborative learning, and 3) expanding leaning acquisition to nearby areas. The 
expansion of leaning acquisition to nearby areas was done in Ban Khok Phra in Ta Song 
Kon Sub-district, revealing that the disabled elderly of this area anchored sufficiency 
economic philosophy to drive and build individual, family, and social systems through 
learning acquisition, senses of ownership, conscious power making, and conscious practice 
for sustainable community development. 
 
Keywords: Learning Community Building, Career Grouping Based on Social Acquaintance, 
 Disabled Elderly 
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บทน ำ  
 เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ
จากสังคมหลัก จึงต้องเผชิญกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงสิทธิพ้ืนฐาน รวมทั้งการเคลื่อนไหว การคมนาคม 
การดูแลสุขภาพ การบริการ และการศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้าไม่ถึงสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และ
โอกาสได้รับการจ้างงาน เนื่องจากนายจ้างมักจะคิดว่าคนพิการไม่สามารถท างานได้ ไม่มีความเข้าใจ มี
ทัศนคติเหมารวมและขาดการสร้างความตระหนักต่อคนพิการ ประเทศไทยมีจ านวนคนพิการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ระบุ
จ านวนคนพิการที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,675,753 คน คิดเป็นประมาณ 3% ของจ านวนประชากรทั้งหมด
ของประเทศโดยแบ่งเป็นชาย 899,974 คนและหญิง 775,779 คน (Dunsirichai, 2013) 
 นอกจากกฎหมายต่างๆ ที่มีการบังคับใช้ทั้งระดับประเทศและระดับสากลแล้ว ปัจจุบันยังมี
องค์กรเพ่ือคนพิการมากมายที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพ่ือ
สนับสนุนคนพิการรวมถึงจัดหางานแก่คนพิการ ซึ่งองค์กรเพ่ือคนพิการในหลายประเทศมีบทบาท
ส าคัญมากในการให้การสนับสนุนคนพิการที่ต้องการท างาน และหางานท า ซึ่งบ่อยครั้งเป็นการช่วยปิด
ช่องว่างในบริการจัดหางานภาครัฐในลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 
องค์กรภาคเอกชนเหล่านี้ยังคงให้บริการจัดหางานอย่างต่อเนื่องและควรจะได้รับการมองว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเสริมงานด้านบริการจัดหางานภาครัฐเพราะแน่นอนว่าการมีงานท า
เป็นความปรารถนาของทุกคน การจ้างงานคนพิการจึงเป็นงานท้าทายที่ยิ่งใหญ่ คนพิการที่เข้าถึงสิทธิ์
ก็ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจและความรู้ความสามารถ ทุกคนต้องการแสดงถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมในสังคม คนพิการจึงต้องแสดงให้เห็นถึงพลังในตนเองและน าพลังนี้ไปพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการสร้างความมั่นคงทาง
รายได้ การมีงานท าเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถและพ่ึงพาตนเอง สามารถแบ่งเบา
ภาระของครอบครัวและสังคมเป็นสิ่งที่คนพิการต้องการ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่
สังคมว่าคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เช่นกัน (Ministry of 
Social Development and Human Security, 2016)  
 จากการศึกษาสถานการณ์กลุ่มอาชีพของคนพิการในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน โดยได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกัน พบว่าในอดีตข้อมูลของกลุ่มอาชีพคนพิการใน
ชุมชน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในยุคก่อตั้งบ้านอุปราช หรือ (ยุคอุดม
สมบูรณ์) ปี พ.ศ.2460 - 2506 มีการประกอบอาชีพโดยการพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักในการ
ด ารงวิถีชีวิตของชุมชน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในการประกอบของอาชีพกลุ่มต่างๆ เชน่ 
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การใช้หนองน้ าวัดอุปราช หนองฝ่ายล าน้ าชีสาธารณะ ป่าชุมชน การด าเนินวิถีชีวิต เชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกันของกลุ่มอาชีพในชุมชน ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และท านาร่วมกัน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้อุดม
สมบูรณ์ กล่าวโดยสรุป ยุคนี้เป็นยุคที่มีความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ การประกอบอาชีพและวัฒนธรรม 
ของกลุ่มอาชีพในชุมชนเดียวกัน (สุกัญ เรืองสิท, สัมภาษณ:์ 20 มีนาคม 2560) 

ยุคบ้านท่าสองคอน สร้างชลประทาน (ยุคถดถอย) ในปี พ.ศ.2507 - 2535 โดยได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกัน พบว่ารัฐได้ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ได้ใช้ล าน้ าชีในการเกษตรหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลง เช่นการ
ท านาสองฤดู รวมทั้งการท าเกษตรกรรมอ่ืนๆ การท านาแบบเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่ โดยไม่ค านึงถึง
นิเวศธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์มุ่งหวังผลผลิตเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี 
สารเคมี และยาปราบศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมถูกท าลาย 
จากการเสวนากลุ่มอาชีพพบว่า การตัดไม้ท าลายป่า เกษตรกรท านาสองครั้งในรอบปี การประกอบ
อาชีพของเกษตรกร การส่งเสริมใช้ปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีสมัยและใช้ปัจจัยภายนอก ก่อให้เกิด
ปัญหาหลายประการ เช่น ความหลากหลายของชีวภาพลดลง เกษตรกรรับผลกระทบจากการผันผวน
ของเศรษฐกิจและนิเวศการเกษตรกรรม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการตัดไม้ท าลายป่า การ
ใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืชมากเกินไป ความล่มสลายทางสังคม วัฒนธรรมและการผลกัดันให้คนจนคน
พิการต้องอพยพ ไปอยู่ชายขอบของสังคมมากขึ้น ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านสูญหายไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ ในสภาพเงื่อนไขของ
นิเวศท้องถิ่น และเทคนิคการเกษตรที่ใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกมากเกินไปในการประกอบอาชีพ
ของชุมชน กล่าวโดยสรุปยุคนี้ถือเป็นยุคถดถอยหรือท าลาย สาเหตุ จากการเปลี่ยนแปลงล าน้ า
ธรรมชาติ การปรับเปลี่ยนอาชีพในกลุ่มอาชีพต่างๆ ในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การล่มสลาย
ของสังคมวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนถดถอย (สุกัญญา ลาจ้อย, สัมภาษณ:์ 22 มีนาคม 2560) 

ยุคบ้านท่าสองคอนกับการเปลี่ยนแปลง (ยุคขัดแย้งและแย่งชิง) ปี พ.ศ.2536 - 2559 โดยได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกัน พบว่าเป็นยุคที่มีการประกอบอาชีพใน
ชุมชน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกันและลักษณะการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน ปัจจัยส าคัญทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองมีผลกระทบความเป็นอยู่ของชุมชน ปฏิสัมพันธ์
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมือง ท าให้ความต้องการใช้เงิน เพ่ือจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้า
อุตสาหกรรม อิทธิพลวัฒนธรรมเมืองจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ ท าให้มีความ
ต้องการในสิ่งใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการถูกผนวกรวมเข้าระบบตลาดพาณิชย์ ท าให้เปลี่ยนแปลง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [921] 

ชนิดและคุณภาพของการผลิตจนเกิดลักษณะการพ่ึงพาต่อปัจจัยการผลิตจากฝ่ายนอก ระบบตลาด 
การขนส่ง ระบบเงินกู้ซึ่งเกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้น้อยลง ความมั่นคงในการท าเกษตรก็ลดลง 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตรและเทคนิคการเกษตรพ้ืนบ้าน ก าลังสูญ
หายไปอย่างรวดเร็ว เพราะองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพ้ืนบ้านไม่ได้รับความสนใจจนท าให้ระบบ
การเกษตรแผนใหม่ ขยายตัวถูกครอบง าระบบเกษตรดั้งเดิม การประกอบอาชีพในชุมชนและการท า
การผลิตที่ท าลายความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมืองท าให้ชนบท
ขาดแรงงานหนุ่มสาวในการประกอบอาชีพการเกษตร ความเสื่อมโทรม ของดินและน้ าอันเนื่องมาจาก
การใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ในการท าลายผลผลิตใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการประกอบ
อาชีพมากเกินควรกับวิถีชีวิตยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตของสังคมปัจจุบัน (สุชามาศ เจริญฤทธิ์, 
สัมภาษณ:์ 30 มีนาคม 2560) 

สรุปได้ว่าสังคมสูงวัยกลายเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญในศตวรรษที่ 
21 โดยมีแนวคิดต่อสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจในเชิงบวกที่ส าคัญ ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุพิการร่วมสามารถ
เป็นกลุ่มแรงงานที่มีศักยภาพในการสร้างผลผลิต และเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีก าลังซื้อ การผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือตลาดผู้สูงอายุพิการร่วมจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น าเสนอล าดับประเด็น
ปัญหาในยุคต่างๆ ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีพันธกิจที่ส าคัญเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม ต าบลท่าสอง
คอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นสถานการณ์การรวมกลุ่มอาชีพจากอดีต - ปัจจุบัน 
ว่าเป็นอย่างไรจะสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมได้อย่างไร
บ้างและจะขยายผลการเรียนรู้ในพ้ืนที่อ่ืนได้อย่างไร โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
กลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืนในชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การรวมกลุ่มอาชีพคนพิการในพ้ืนที่ ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพ่ือสร้างกระบวนการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมในพ้ืนที่ ต าบล
ท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

3. เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมใน
พ้ืนที่อ่ืน 



การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ ส าหรับผู้สูงอายุพิการร่วม 

[922]  ประภัสสร   ปรีเอี่ยม 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้กำรวิจัยแบบผสมผสำน (mixed method research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลสถิติตัวเลขเป็นหลัก โดยใช้
แบบสอบถามผู้สูงอายุพิการร่วมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม และต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทดสอบความเชื่อถือได้ของ
มาตรวัดเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ที่ค่าอัลฟ่า 0.80 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการใช้
ข้อมูลสารสนเทศที่มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ด้านคุณลักษณะ แนวคิดและทัศนคติ มาร่วมอธิบาย
ความส าคัญที่ได้จากข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณ ส่วนวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลแล้วน ามาสรุป จากนั้นน าข้อค้นพบที่
ได้จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาบูรณาการกับข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงปริมาณอีกครั้งก่อนจะสรุป
ผลการวิจัยซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
มหาสารคาม และได้จดทะเบียนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 370 ราย และท าการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับชั้นภูมิ (Proportional Stratified 
Random Sampling) 
  เชิงคุณภาพได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม
องค์กรชุมชนในต าบลท่าสองคอน  จ านวน 6 กลุ่ม จ านวน 85 คน ได้แก่ 1) กลุ่มการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพชุมชน จ านวน 14 คน 2) กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าสองคอน จ านวน 17 คน 3) 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านท่าสองคอน จ านวน 21 คน 4) กลุ่มท านา จ านวน 14 คน 5) กลุ่มทอผ้า 
จ านวน 10 คน และ 6) โรงเรียนต้นแบบขนาดเล็กบ้านท่าสองคอน ที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 4 คน 
และผู้ปกครอง 5 คน รวมเป็น จ านวน 9 คน  
 2. การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือ (1) เชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถาม และ (2) เครื่องมือเชิงคุณภาพ เป็นเส้นบอกเวลา (Time - line) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับผู้ช่วย
วิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาด้านเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาสถานการณ์กลุ่มอาชีพคน
พิการ บนฐานความใกล้ชิดทางสังคม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใช้วิธีแบบจด



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [923] 

บันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) การศึกษาราย
กรณี (Case Study) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) 
  2) ศึกษาด้านเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ข้อที่สอง เพ่ือการสร้างกระบวนการรวมกลุ่ม
อาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม แบบจดบันทึก การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 
Interview) การศึกษารายกรณี (Case study) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) 
  3) ศึกษาด้านเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ข้อที่สาม เพ่ือขยายผลการรวมกันของกลุ่ม
อาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมในเขตพ้ืนที่อ่ืนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) 
  4) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ ส่วนเชิงคุณภาพใช้แบบ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary) แผนที่เดิน
ดินชุมชน การศึกษารายกรณี (Case study) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth interview)  การสนทนากลุ่ม (Focus group) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Work shop) การเขียนบันทึก (Journal) แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเชิง
พรรณนา เป็นการวิเคราะห์ทั้งในระหว่างการเก็บข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูลโดยการจัดระเบียบ
ข้อมูล (Data organizing) คือ น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจ าแนกตามประเภทและจัดกลุ่มข้อมูลที่
ได้ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายผลการศึกษาอยู่ในรูปการพรรณนา 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้มีการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์สรุปอุปนัยโดยมีการจัดกระท าข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้ 
  1) น าข้อมูลมาจัดกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2) น าข้อมูลมาจัดแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะของข้อมูลในแต่ละประเภท 
  3) การอ่านทบทวนข้อมูลที่ได้จัดระเบียบไว้อีกครั้งหนึ่งเพ่ือคัดเลือกข้อความที่มี
ความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ พร้อมกับตั้งชื่อก ากับข้อความ 
  4) การแสดงข้อมูลน าข้อมูลย่อยกลุ่มต่างๆ ที่มีความหมายสัมพันธ์กันเข้ามารวมกัน
ตามประเด็นหัวข้อการวิเคราะห์ เพ่ือบรรยายเรื่องราวที่มีความหมาย เพ่ือน าไปสู่ค าตอบในการวิจัย 
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ผลกำรวิจัย 
 กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพเป็นการขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐาน
ความใกล้ชิดทางสังคมในพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
 ตอนที่ 1 สถำนกำรณ์กลุ่มอำชีพคนพิกำรบนฐำนควำมใกล้ชิดทำงสังคมในพื้นที่ต ำบลท่ำ
สองคอน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ผลจากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุพิการร่วมมีอายุระหว่าง 
61 - 70 ปี การศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 65.4 ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 13.1 ว่างงานร้อย
ละ 65 รายได้ต่อเดือนของครอบครัวพบว่าร้อยละ 80.5 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท 
แหล่งที่มาของรายได้ร้อยละ 60 มีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการและร้อยละ 40 มีรายได้เสริมจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุพิการร่วมรับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้เพียงร้อยละ 10 ส่วน
สวัสดิการช่วยเหลือคนพิการด้านอาชีพ เช่น การบริการจัดหางานไม่เหมาะกับผู้สูงอายุพิการร่วม ร้อย
ละ 90 ต้องการขอรับสิทธิการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพ่ือคนพิการส าหรับน าไปเป็นทุนประกอบอาชีพ 
ส่วนเชิงคุณภาพใช้วิธีลงพ้ืนที่ชุมชนจากสถานการณ์ปัจจุบันในการประกอบอาชีพส่ วนใหญ่แล้ว 
เกษตรกรคนพิการให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพแบบยังชีพ พอประมาณตามสภาพความเป็น
จริงของการด าเนินวิถีชีวิต นั้นหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลให้
ชุมชนชนบทถูกครอบง าไปด้วยสื่อต่างๆ ทั้งด้านปัจจัยการบริโภค ความเป็นอยู่อย่างบีบคั้น ภาระ
หนี้สิน ด้วยภาครัฐหรือที่สังคมก าหนดให้ เพราะการส่งเสริมที่ไม่เข้าใจภูมิสังคม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยลืมไปว่าปัจจุบันเรายังต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ ในการด าเนินวิถีชีวิตอยู่ 
ความเป็นครอบครัว และสังคมเครือญาติยังคงพอมีและบางส่วนที่ให้อนุรักษ์สืบทอดความรู้ให้น ามา
ปฏิบัติพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะของห่วงเวลาการเปลี่ยนถ่าย ผลจากภาคเกษตรกรยังชีพได้
ลดลง เพราะภาคอุตสาหกรรมลุกล้ าส่งเสริมปลูกพืชเชิงเดี่ยว จนท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
ส่งผลต่อการท าเกษตรกรยังชีพ และการน าปัจจัยภายนอกมาใช้ในการผลิต รวมทั้งการใช้สารเคมี ยา
ปราบศัตรูพืช เพ่ือหวังผลผลิตด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ จนท าให้ต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตคนในชุมชน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรคนพิการและปรับเปลี่ยนค่านิยม 
วิถีชีวิตใหม่ ด้วยกระบวนการคิดใหม่ ในพ้ืนที่ระดับรากฐาน ในการประกอบอาชีพชุมชน โดยการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตของ
กลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรคนพิการลดค่านิยมด้านวัตถุ
นิยมลง เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมงครัวเรือน ภายใต้ ค าว่า ปลูกกิน แบ่งปัน เหลือขายหรือ 
ไม่ซื้อเท่ากับขายและไม่จ่ายเท่ากับออม ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเกษตรกรคนพิการต้นแบบกลุ่มอาชีพคน
พิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม สู่เกษตรยั่งยืน เข้มแข็ง มั่นคง  
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [925] 

 ตอนที่ 2 สร้ำงกระบวนกำรรวมกลุ่มและพัฒนำกำรรวมกลุ่มอำชีพคนพิกำรบนฐำนควำม
ใกล้ชิดทำงสังคมในพื้นที่ต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม จากสถานการณ์กรณี
ที่กล่าวข้างต้น กลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม จึงได้น าเกษตรกรคนพิการต้นแบบ 
ที่มีการรับรู้การสร้างกระบวนการสร้างกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม ในการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม เพ่ือให้
เกิดพลัง สู่การปฏิบัติ เกิดคุณค่างอกงาม ต่อชุมชนและครอบครัวในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ระดับ
รากฐาน ภายใต้การสร้างเสริมการใช้ทรัพยากรรวมกัน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกัน ในการ
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และประมงครัวเรือนหรือกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ บนฐานความใกล้ชิดภาคครัวเรือนและ
ชุมชนสู่การพัฒนาความรู้ในครัวเรือนบนฐานความใกล้ชิดเครือญาติที่เคารพตามแบบอย่างของ 
บรรพบุรุษสืบทอด ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่างกลุ่มคน ระหว่างวัย ในพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคามโดยมีกระบวนการดังนี้ 1) กลไกหนุนเสริมอาชีพของผู้สูงอายุพิการร่วม 2) 
การพัฒนาความร่วมมือขององค์กร เพ่ือคนพิการ 3)กระบวนการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วม การ
ฝึกอบรม การทดลองฝีมือ การจัดหางาน การสร้างเครือข่าย กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ที่ส่งผลต่อ PLC (Professional Learning Community) เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
พิการร่วมและสมรรถนะของผู้สูงอายุพิการร่วม พบว่าผู้สูงอายุพิการร่วมมีปัญหาในเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับการประกอบอาชีพ มีปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีตลาดถาวรรองรับอาชีพหลังฝึกอบรมด้านอาชีพ
แล้ว และสิ่งที่เครือข่ายคนพิการต้องการมากที่สุดคือเงินทุนสนับสนุนส าหรับการประกอบอาชีพแก่
ผู้สูงอายุพิการร่วมและผู้ดูแล รวมทั้งการมีอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากเบี้ยยังชีพไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 ตอนที่ 3 กำรขยำยผลเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มอำชีพคนพิกำรบนฐำนควำมใกล้ชิดทำง
สังคมในพื้นที่อ่ืน จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้การสร้างกระบวนการกลุ่มอาชีพคนพิการบน
ฐานความใกล้ชิดทางสังคม การขยายผลการด าเนินการไปที่เครือข่ายผู้สูงอายุพิการร่วมที่บ้านโคกพระ 
ต าบลโคกพระ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการท าโครงการร่วมกันของพ้ืนที่ต้นแบบและ
พ้ืนที่ขยายผล คือโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุพิการร่วม เพ่ือพัฒนา
ทักษะให้กับผู้สูงอายุพิการร่วมในการประกอบอาชีพและเพ่ือให้ผู้สูงอายุพิการร่วมเป็นที่ยอมรับใน
สังคมมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดให้มีงานแสดงนิทรรศการและจัดจ าหน่ายสินค้าของผู้สูงอายุพิการร่วม โดย
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวกลางในการประสานงานและดูแลเว็บไซต์ เพ่ือให้สินค้าของผู้สูงอายุพิการร่วม
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายช่องทาง จะท าให้สินค้าของผู้สูงอายุพิการร่วมขายได้และมีรายได้ที่



การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ ส าหรับผู้สูงอายุพิการร่วม 

[926]  ประภัสสร   ปรีเอี่ยม 

แน่นอน จึงชี้ให้เห็นถึง การสร้างมิติของการขับเคลื่อนงานระบบเกษตรกรยังชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความ
ใกล้ชิดผ่านครัวเรือนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ วิถีเกษตรกรยังชีพแบบยั่งยืน คือ 
ปลูกกิน แบ่งปันและขาย การตลาดใหม่จึงเป็นการท าเกษตรกรแนวคิดใหม่ ภายใต้กลไกการตลาด เปน็ 
ความสุขสูงสุดของเกษตรกรซึ่งกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิด ทางสังคม ได้ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกัน เป็นแนวทางใหม่ เช่น วิธีการ ปลูกกิน แบ่ง 
เหลือขาย เป็นเกษตรกรพ้ืนบ้านยังชีพอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน นั้นคือ “ไม่ซื้อกินเท่ากับขาย ไม่จ่ายเท่ากับ
ออม” และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้รวมกันของกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความ
ใกล้ชิดทางสังคมและกลุ่มอาชีพอ่ืน ในพ้ืนที่เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพอ่ืน  
 
อภิปรำยผล  

1. ศึกษำสถำนกำรณ์กำรรวมกลุ่มอำชีพคนพิกำรในพื้นที่ ต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม  
  1.1 คนพิการถูกผลักจากสังคมให้กลายเป็นคนด้อยโอกาส บทบาทขององค์กรเพ่ือ
คนพิการจึงต้องท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้พิการอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของคนพิการให้สามารถเข้าสู่สังคมโดยมีสภาพชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปตาม
กรอบว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับ Jankaew (2012) พบว่าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการยังไม่
สามารถบรรลุเป้าหมาย 
  1.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการพบว่า หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนไม่ได้
ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ ในด้านของคนพิการนั้นพบว่า
ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพของตนเองเพ่ือต้องการลดปัญหาและภาระของครอบครัว ดังนั้น
ทางเลือกอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมจะท าให้คนพิการมีเครือข่าย
ชุมชนของการเรียนรู้ที่มีความต้องการบนพ้ืนฐานเดียวกัน 
 
 2. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรรวมกลุ่มอำชีพคนพิกำรบนฐำนควำมใกล้ชิดทำงสังคมในพื้นที่ 
ต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม องค์กรเพ่ือคนพิการของประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับคนพิการในทุกระดับชั้น มีการจัดตั้งระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างมีมาตรฐาน 
กล่าวคือ มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนพิการ มีการจัดตั้งศูนย์บริการศึกษาความพิการเชิงสังคมและ
เป็นองค์กรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ มีหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคนพิการรวมถึงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมอันเป็นไปเพ่ือการฟ้ืนฟู
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สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และการฝึกทักษะการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจัดตั้งระบบเครือข่ายร่วมกับชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ประกอบด้วย 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self - stream) 2) การพ่ึงตนเอง (Self - reliance) 
3) การเสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งสอดคล้องกับ Hongron (2007) พบว่า คุณลักษณะภายในของ
คนพิการส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เพื่อขยำยผลกำรเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มอำชีพคนพิกำรบนฐำนควำมใกล้ชิดทำงสังคมใน
พื้นที่บ้ำนโคกพระ ต ำบลโคกพระ อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม ผลจากการขยายผลการ
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม ในพ้ืนที่บ้านโคกพระ จากการศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ ภายใต้กระบวนการสร้างกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม พบว่า 
การสร้างมิติของการสร้างกระบวนการกลุ่มอาชีพ ขับเคลื่อนงานระบบเกษตรกรยังชีพ การสร้างความ
ใกล้ชิดผ่านครัวเรือน ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ วิถีเกษตรกรยังชีพ แบบยั่งยืน ปลูก
กิน แบ่งปัน และเหลือขาย โดยยึดหลักการตลาดใหม่ที่ว่า “การเกษตรแนวคิดใหม่” ภายใต้ “ปลูกกิน 
แบ่งขาย” ส่วนกลุ่มอาชีพคนพิการบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม ส่งเสริมให้น าทรัพยากรมาใช้ร่วมกัน 
เชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกัน เป็นแนวทางใหม่ ยึดหลักปลูกกิน แบ่งปัน เหลือขาย จะ
เป็นเกษตรกรยังชีพอย่างเข้มแข็งเป็นเครือข่ายของชุมชนพ้ืนที่อ่ืน ให้คุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักที่ว่า 
“ไม่ซื้อเท่ากับขาย ไม่จ่ายเท่ากับออม” และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม
อาชีพอ่ืนในพ้ืนที ่เพ่ือน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพอ่ืนต่อไป 
 
สรุป 
 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุพิการ
ร่วมเป็นการเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เชื่อมโยงภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกัน กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้
ศึกษาวิจัยได้ค้นพบวิธีการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การสร้างครอบครัวต้นแบบ โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนชุมชนต าบลท่าสองคอน หรือชุมชนอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

1. น าผลการวิจัยไปปรับใช้ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุพิการร่วมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ศึกษาให้เป็น
ครอบครัวต้นแบบ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติในชุมชนบ้านท่าสองคอนเปน็
งานวิจัยที่สามารถน าไปปรับใช้ได้กับทุกพ้ืนที่  
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 2. สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างจิตส านึกเพ่ือการขับเคลื่อนกลุ่มให้เข้มแข็ง 
 3. พัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม สร้างจิตใต้ส านึก สร้าง
องค์ความรู้ เกิดปัญญา แนวคิดใหม่ ผลิตใช้ในครัวเรือน แบ่งปันและการจ าหน่าย โดยการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนา 

4. แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการประยุกต์ยกระดับให้เป็นต้นแบบของคน 
ครอบครัว กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้สามารถใช้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันได้อย่างสมดุล  

5. การขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม มีการศึกษา
เรียนรู้ด้วยความอดทนและเข้าใจในความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ละเอียดอ่อน ต้องมีการ
ออกแบบเพ่ือการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทาง
สังคม จึงจะขับเคลื่อนงานได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีแนวทางขับเคลื่อนงาน ที่ต่อเนื่อง
เหมาะสมสร้างสรรค์ในท้องถิ่น สร้างกติกากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุพิการร่วมบนฐานความใกล้ชิดทางสังคม 
ตามหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา (Go To Know) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
พระราชทานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลตามแนวคิด
การค้าที่เป็นธรรมเพ่ือลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาด้านการตลาด และเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการแข่งขัน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
และเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการศึกษาครั้งนี้แบ่งระยะการปลูกทุเรียนออกเป็น 3 ระยะ ตามระยะใน
การปลูกที่เหมาะสม สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแลมี จ านวน 105 ราย มีสมาชิก
ที่ช่วยท าสวนทุเรียนหลงลับแล จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.90 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นเกษตรกร
เอง จ านวน 321 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.62 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ต้นทุนในการปลูกที่เหมาะสมเฉลี่ยไร่ละ 
38,699.27 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยสูงสุด 2,657.33 กิโลกรัม/ไร่/ปี รายได้เฉลี่ย 199,757.65 บาท/
ไร่/ปี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 75 บาท ซึ่งได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน  
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 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินเพื่อวัดผลตอบแทนตามเกณฑ์การตัดสินใจ ได้แก่ 
ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน และผลตอบแทนการลงทุนโดย
ก าหนดอัตราคิดลด ร้อยละ 7 อายุโครงการมีระยะเวลา 13 ปี โดยจ าแนกการวิเคราะห์ตามระยะเวลา
การปลูก พบว่า การปลูกทุเรียนหลงลับแลในช่วงระหว่าง 1 - 6 ปี เป็นช่วงที่ทุเรียนหลงลับแลยังไม่ให้
ผลผลิต ในปีที่ 7 ถึงปีที่ 13 ระยะห่างในการปลูก 4 x 4 ได้รับผลตอบแทนดีที่สุดโดยมีระยะคืนทุน 10  
ปี 1 เดือน 28 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิในอัตรา 564,059 บาท มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ได้รับมีค่า
เท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงจึงสมควรพิจารณาลงทุนในโครงการนี้ 
 
ค าส าคัญ: ผลตอบแทน, การวิเคราะห์ต้นทุน, ทุเรียนหลงลับแล 
 
Abstract 
 This study aims to analyze the costs and benefits from the production of Long 
Lub-Lae durian under fair trade principles to reduce disadvantages in Long Lub-Lae durian 
market mechanism at Mae-Pool-district, Lub-Lae District, Uttaradit Province. The data are 
collected from 105 farmers in Mae-poo Sub-district, an area of Long Lub-Lae durian 
production.  The costs and benefits analysis is classified into 3 types of planting distance. 
Payback Period (PB), Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR), based on 
a 7 % rate of return, are employed to measure financial returns.  The results show that 
4m. x 4m. planting distance of Long Lub-Lae durian has the highest returns and should 
make an investment.  Its average cost of production is 38,699.27 baht per rai, producing, 
on average, 2,657.33 kilograms per rai and per year. This results in around 75 baht of 
production cost per kilogram. For sales revenue, Long Lub-Lae durian generates, on 
average, 199,757.65 baht per rai and per year. The Payback Period is 10 years 1 months 
and 28 day. The Net Present Value is 564,059 baht, while Internal Rate of Return is equal 
to 8 %, more than an expected return. 
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บทน า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกทุเรียนหลากหลายพันธุ์พ้ืนที่ปลูกเป็นบริเวณ

พ้ืนที่บนภูเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาในอ าเภอลับแล พันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์หลงลับแล พันธุ์หลิน
ลับแล และพันธุ์หมอนทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนพันธุ์หลงลับแลและพันธุ์หลินลับแลมีราคา
จ าหน่ายสูงกว่าทุเรียนพันธุ์ทั่วไป เนื่องจากมีลักษณะพิเศษ คือ เปลือกผลบาง เนื้อแห้งสีเหลืองหรือสี
ทอง เนื้อละเอียดเหนียว กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เนื้อมาก เมล็ดลีบเล็ก จึงได้รับความนิยมและเป็น
ที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป คือ ทุเรียนหลงลับแล ซึ่งเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อยและหาทาน
ได้เฉพาะในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น จากการที่ทุเรียนหลงลับแลเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก ท าให้ราคาทุเรียนหลงลับแลมีราคาที่สูง และมีราคาที่ขึ้นลงตามท้องตลาด ซึ่งยากต่อการ
ควบคุม เหตุผลที่ส าคัญมีการผูกขาดในการรวบรวมทุเรียนหลงลับแลไปขายตามช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็น
ช่องทางการตลาดที่ชาวสวนหรือเกษตรกรเข้าไม่ถึง ซึ่งยังขาดความสมดุลของข้อมูลข่าวสารในการ
ติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ท าให้เกิดการเสียเปรียบในการค้า เกิดการค้าที่ไม่
เป็นธรรมในระบบกลไกทางการตลาดทุเรียนหลงลับแล 
 กลไกการตลาดของทุเรียนหลงลับแล ขณะนี้ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีหลายช่องทาง ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรรายย่อยที่สามารถขายปลีกผ่านระบบออนไลน์ การขายสินค้าทางโทรศัพท์ 
การขายสินค้าผ่านพาณิชย์จังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พลู ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการขายสินค้าโดยตรงซึ่งแต่ละช่องทางมีความแตกต่างด้านราคาทุเรียน 
โดยเฉพาะความแตกต่างของราคาสินค้าที่รับมาจากเกษตรกรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายในท้องตลาด
มีความแตกต่างกันมากในส่วนของการก าหนดราคาก่อนส่งทุเรียนไปถึงมือของผู้บริโภคส่วนของต้นทุน
ด้านการผลิตทุเรียนก็ยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับต้นทุนในการปลูกทุเรียนต่อปีว่าในแต่ละปีมี
ผลผลิตเท่าไร ท าให้ไม่มีข้อมูลส าหรับก าหนดการวางแผนการผลิตหรือควบคุมปริมาณผลผลิต ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการก าหนดราคาต่อไปท าให้เกิดการขาดอ านาจต่อรองในการตั้งราคาขายของเกษตรกรกับคน
กลางทางการตลาด..." (ตัวแทนของกลุ่มการตลาด, 2557: ประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนตามแนวคิดการค้าที่เป็นธรรม เพ่ือลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาด้านการตลาด และเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการแข่งขัน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
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ศักยภาพทางการตลาดและเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
นิยามศัพท ์
 ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปลูกทุเรียนหลงลับแล ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ทุเรียนหลงลับแล หมายถึง ทุเรียนที่มีสายพันธุ์เฉพาะของท้องถิ่น สามารถท าการปลูกใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีเอกลักษณ์คือ การปลูกทุเรียนบนภูเขา ซึ่งผลจะมีขนาดเล็กถึงปานกลาง 
มีรูปทรงกลมเนื้อละเอียด สีเหลืองค่อนข้างจัด และมีรสชาติหอมหวานมัน 
 ผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่มาจากการลงทุนปลูกทุเรียนหลงลับแล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกทุเรียนหลงลับแลในต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหลงลับแลของเกษตรกร ในเขตต าบลแม่พูล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท าสวนต้นทุนการปลูกทุเรียนหลงลับแล ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่าแรงในการเกบ็เกี่ยว และการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแล  
  
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลตามแนวคิด
การค้าที่เป็นธรรมเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล ในต าบลแม่พูล จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีขอบเขตการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการน าแนวคิดที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 
แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงการ มาศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการ
ปลูกทุเรียนหลงลับแลในต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
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 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ในต าบลแม่พูล อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ในการวิจัย คือ ก าหนดท าเลที่ตั้งของสวนทุเรียนหลงลับแล ณ 
ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 170 ราย  
 4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 
 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกร ในเขตต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกร ในเขตต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินการตามขึ้นตอนดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามที่สร้างสมบูรณ์แล้วไปท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เกษตรกร ในเขตต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และท าการประมวลผลน าข้อมูลที่ได้มาหาอัตราส่วนทางการเงิน 
เพ่ือวิเคราะห์หาความคุ้มค่าทางการลงทุนประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method: 
PBP) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method: NPV) และอัตราผลตอบแทนจากโครงการ
ลงทุน (Internal Rate of Return Method: IRR) 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การตีความข้อมูล (Interpretation) การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) การ
สังเคราะห์ข้อมูล (Data Synthesis) และการสรุปผล (Generalization) 
  



ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแล ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

[936] วิไลวรรณ ศรหีาตา / นันท์มนัส  หอมเพยีร / สุทธิรัตน์  พลอยบุตร / กรรณิการ์  ธรรมสรางก ู

 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) (Denzin, 1970) ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
ต่างๆ นั้น มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อมูลเหมือนกัน 
แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
  2. การตรวจสอบผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้
เก็บข้อมูลต่างคนว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
ทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
  3.การตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) ตรวจสอบว่าสามารถใช้
แนวคิด ทฤษฎีต่างจากเดิม ตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจท าได้ง่ายกว่าถ้ายังอยู่ใน
ระดบัสมมติฐานชั่วคราว และแนวคิดขณะลงมือตีความ สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง 
  4. การตรวจสอบด้านการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น การใช้การสังเกตควบคู่กับการ
ซักถามพร้อมกันนั้นศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเอกสารหรือการซักถามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซักถาม
ผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความจริงหรือไม่ 
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ผลการวิจัย   
ผลการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลในต าบลแม่พูล 

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการดังต่อไปนี้ 
 
1. ประมาณการต้นทุนโครงการ 

  1.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเริ่มแรกตั้งแต่
การเตรียมอุปกรณ์ไปจนถึงการปลูกแล้วเสร็จค่าอุปกรณ์เครื่องมือเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่ปลูก
ทุเรียนหลงลับแล จ านวน 535,085 บาท 
 
ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 เครื่องสูบน้ า 315,200 
2 เครื่องตัดหญ้า 107,730 
3 เครื่องพ่นยา 87,400 
4 กรรไกรตดักิ่ง 10,250 
5 มีดดายหญ้า 7,680 
6 จอบเสียม 5,250 
7 สายยางรดน้ า 1,575 

รวม 535,085 

ที่มา: จากการประมาณการ 

 
  1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในระยะเวลา 1 - 6 ปี (Operation cost) มีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปลูก ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่าย ในการเก็บ
เกี่ยวและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆใช้เงินทุนเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแล จ านวน 564,059 บาท 
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ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 ค่าใช้จ่ายในการเรยีมดิน 33,021 
2 ค่าต้นพันธ์ุทุเรียน 31,750 
3 ค่าแรงงานในการปลูก 26,399 
4 ค่าปุ๋ยในการปลูก 3,039 
5 ปุ๋ยคอก 12,600 
6 ปุ๋ยเคม ี 36,150 
7 ค่ายาป้องกันและก าจดัศัตรูพืช 27,900 
8 ค่าแรงงาน 269,200 
9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) 103,000 
10 ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ ์ 21,000 

รวม 564,059 

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
ตารางที ่3 แสดงรายละเอียดค่าจ้างแรงงานในการตัดจ าหน่าย 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท/ไร่) 
1 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 7 1,918 
2 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 8 1,918 
3 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 9 1,918 
4 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 10 1,918 
5 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 11 1,918 
6 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 12 1,918 
7 อายุทุเรียนหลงลับแลปีท่ี 13 1,918 

รวม 13,425 

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

  
จากตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายในการตัดจ าหน่ายปีที่ 6 - 13 ใช้เงินทุนเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของ

เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแล จ านวน 13,425 บาท 
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2. การประมาณผลตอบแทนหรือรายได้ของโครงการ 
ผลตอบแทนจากการลงทุนท าสวนทุเรียนหลงลับแล พ้ืนที่ในการปลูก จ านวน 321 ไร่ 

ระยะห่างในการปลูก 4 x 4 เมตร คิดจากรายได้ของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 รายได้ของโครงการ 
 

อายุทุเรียน 
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

(กิโลกรัม) 
ราคาเฉลี่ย/
กิโลกรัม 

จ านวนเงิน 

7 981.33 85 83,413.05 
8 2,112.63 85 179,573.55 
9 2,657.33 85 225,873.05 
10 2,350.09 85 199,757.65 
11 2,188.98 85 186,063.30 
12 2,093.64 85 177,959.40 
13 979.66 85 83,271.10 

รวม  1,135,911.10 

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
จากตารางที ่4 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีของการปลูกทุเรียนหลงลับแลที่มีระยะห่างในการ

ปลูกระหว่างต้น 4 x 4 มีก าไรมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปีที่ 9 จ านวน 225,873.05 บาท รองลงมา
ปีที่ 10 จ านวน 199,757.65 บาท และปีที่ 11 จ านวน 186,063.30 บาท ตามล าดับ 

การตัดสินใจเพ่ือการลงทุน ในการค านวณทางการเงินส าหรับโครงการนี้ พิจารณาจากข้อมูล
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของ 5 สถาบันการเงินชั้นน าของเมืองไทย ประกอบด้วย ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 7% ต่อปี ดังนั้นในการเลือกอัตราส่วนลดครั้งนี้จึงเลือกใช้อัตราส่วนลด
ที่ 7% 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเพื่อการลงทุน  
  3.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การหาระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจโดยการ
พิจารณากระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนในปีเริ่มแรก ว่าใช้เวลา
เท่าใดที่จะท าให้กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มกิจการ 
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ตารางที่ 5 ระยะเวลาคืนทุนของการปลูกทุเรียนหลงลับแล  
 
ปีที ่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดสะสม เงินลงทุน ณ เร่ิมโครงการ การคืนทุน 

7 83,413.05 83,413.05 535,085.00 ไม่คืนทุน 
8 179,573.55 262,986.60 535,085.00 ไม่คืนทุน 
9 225,873.05 488,859.65 535,085.00 ไม่คืนทุน 
10 199,757.65 688,617.30 535,085.00 คืนทุน 
11 186,063.30 874,680.60 535,085.00 คืนทุน 
12 177,959.40 1,052,640.00 535,085.00 คืนทุน 
13 83,271.10 1,135,911.10 535,085.00 คืนทุน 

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
จากตารางที่ 5 ระยะเวลาคืนทุน โครงการด้วยวิธี Payback Period จากเงินลงทุนเริ่มแรก 

จ านวน 535,085 บาทโครงการสามารถให้ผลตอบแทนสะสมได้ 1,135,911.10 บาทในปีที่ 13 และมี
ระยะเวลาคืนทุน 10 ปี 1 เดือน 28 วัน 
 
  3.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 
ตารางที่ 6 แสดงมูลค่าปัจจุบัน  
 

ปีที ่
กระแสเงิน

สดรับ 
กระแสเงิน 
สดสะสม 

ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานต่อป ี

อัตราคิดลด 
(7.00) 

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (NPV) 

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิสะสม 

7 83,413.05 83,413.05 1,757.19 0.6227 50,847.10 50,847.10 
8 179,573.55 262,986.60 1,757.19 0.5820 103,489.12 154,336.22 
9 225,873.05 488,859.65 1,757.19 0.5439 121,896.07 276,232.29 
10 199,757.65 688,617.30 1,757.19 0.5083 100,643.63 376,875.92 
11 186,063.30 874,680.60 1,757.19 0.4751 87,563.83 464,439.75 
12 177,959.40 1,052,640.00 1,757.19 0.4440 78,233.78 542,673.53 
13 83,271.10 1,135,911.10 1,757.19 0.4150 33,828.27 576,501.80 

 รวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิคิดลด (NPV) 576,501.80  

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [941] 

จากตาราง มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนลดในการค านวณมูลคา่
ปัจจุบันสุทธิ ร้อยละ 7 สามารถน ามาค านวณโดย 

NPV = (-535,085) + 576,501.80 = 41,416.80 
 
การประเมินโครงการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หากค านวณค่าปัจจุบันสุทธิเป็นค่าบวกควร

ลงทุนในโครงการนั้นและควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากค่าปัจจุบันเป็นลบ จากการค านวณนี้มีค่าเป็น
บวก  จ านวน  576,501.80  บาท หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินทุน
เริ่มแรก ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ 
 

4.3 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 
ตารางที่ 7 แสดงอัตราผลตอบแทนภายในธุรกิจ 
 

รายการ อัตราผลตอบแทน 
ระยะเวลาคืนทุน  10 ปี 1 เดือน 28 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (คิดลดร้อยละ 7) 576,501.80 
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ) 8 

ที่มา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงในการปลูกทุเรียนหลงลับแล 

ให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินโครงการนีจ้งึ
ควรพิจารณาลงทุนและเหมาะสมกับการลงทุน 
 
สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัว โดยแยกเป็นสมาชิกในครอบครัวของ
เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแลของ สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแลในต าบล
แม่พูล จ านวน 105 ราย มีสมาชิกท่ีช่วยท าสวนทุเรียนหลงลับแล จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 
61.90 ที่ดินที่เกษตรกรใช้ปลูกทุเรียนหลงลับแลที่ใช้เป็นตัวอย่างทั้งหมด 321 ราย พ้ืนที่ทั้งหมดซึ่งเป็น
เกษตรกรเอง พ้ืนที่ในต าบลแม่พูล จ านวน 654 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.62 สาเหตุของเกษตรกรที่นิยม
ปลูกทุเรียนหลงลับแลส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าจ าหน่ายได้ราคาดี ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพืชชนิดอ่ืน ใช้ระยะ



ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแล ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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การปลูก 4 x 4 เมตร จ านวน 76 ราย คดิเป็นร้อยละ 55.47 มีการกู้ยืมเงินทุนน ามาใช้ในการเพาะปลูก 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.33 ส่วนใหญ่ได้กู้เงินมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.19 ได้รับความรู้จากเพ่ือนเกษตรกร 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.37 
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.85 และเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.15 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเกษตรกร จ านวน 
116 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.67 ไม่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเกษตรกรที่คิดจะปลูกทุเรียนหลงลับแล
เพ่ิมขึ้นจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 137 ราย มีจ านวนเท่ากับ 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.27 มี
ความคิดที่จะขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียนหลงลับแล จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.79 มีความคิดคง
พ้ืนที่เดิมในการปลูกทุเรียนหลงลับแล จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.94 มีความคิดที่จะลดพ้ืนที่
การปลูกทุเรียนหลงลับแล เกษตรกรคิดที่จะปลูกทุเรียนหลงลับแลเพ่ิมขึ้นจากการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด มีจ านวนเท่ากับ 62 ราย และเกษตรกรส่วนใหญ่ จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.32 มี
ความคิดที่จะปลูกทุเรียนหลงลับแลเพิ่มขึ้นเพราะต้องการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้กับครอบครัว 
สาเหตุที่คิดจะปลูกทุเรียนหลงลับแลเพ่ิมขึ้นเพราะถ้าอนาคตราคาผลผลิตสูงขึ้นเพราะเป็นอาชีพหลัก
และต้องปลูกไว้ให้ลูกหลานเกษตรกร จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.42 สาเหตุที่คิดจะปลูกทุเรียน
หลงลับแลเพ่ิมเพราะต้องการขยายพ้ืนที่สวนทุเรียนหลงลับแล และเกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.53 สาเหตุที่คิดจะปลูกทุเรียนหลงลับแลเพ่ิมขึ้นเพราะมีตลาดแน่นอนอยู่ในพ้ืนที่ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการปลูก จากการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในปีที่ 0 - 6 โครงการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 535,085 บาท มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 564,059 บาท และค่าจ้างคนงานในการตัดจ าหน่าย เท่ากับ 13,425 บาท ดังนั้นโครงการมี
ต้นทุนรวมเท่ากับ 1,112,569 บาท และโครงการมีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 1,135,911 บาท สรุปผล
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินของโครงการ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 576,501.80 
บาท ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกทุเรียนหลงลับแลปี มีผลผลิตเฉลีย่ 
1,677.67 กิโลกรัม/ไร่/ปี ท าให้มีต้นทุนการผลิตทุเรียนหลงลับแลประมาณ 75 บาท/กิโลกรัม มีรายได้
จากการจ าหน่ายทุเรียนหลงลับแลเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี 125,825.25 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มี
ค่าเท่ากับร้อยละ 8% ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรืออัตราคิดลดที่ก าหนด คือร้อยละ 7.00 
และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีค่าเท่ากับ 10 ปี 1 เดือน 28 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลา
ด าเนินงานของโครงการ เมื่อน าผลการศึกษาที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนแล้วโครงการ
ธุรกิจสวนทุเรียนหลงลับแลมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [943] 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาด้านการตลาดอยู่ไกลจากสวนทุเรียนหลงลับแล ใน
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนหนึ่งจะท าการเสนอต่อพ่อค้าให้มาซื้อผลผลิตเองที่สวน ปัญหาแหล่งน้ า 
เนื่องจากสวนทุเรียนหลงลับแลส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเขาแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าสวนทุเรียนหลงลับแลจึง
เป็นน้ าฝนที่ได้จากธรรมชาติจะมีเกษตรกรเพียงบางรายที่ท าบ่อบาดาลไว้เสริมในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้ผลของทุเรียนหลงลับแลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ปัญหาทางวิชาการ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้ใน
การปลูกทุเรียนหลงลับแลจากเพ่ือนเกษตรกรด้วยกันเอง หรือจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และมี
ส่วนน้อยมากที่เกษตรกรจะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

การท าธุรกิจสวนทุเรียนหลงลับแลถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลงทุนเพราะสภาพตลาดใน
ปัจจุบันมีการขยายตัวที่เพ่ิมมากขึ้น ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้เหมาะที่จะ
ลงทุน โดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเฉลิม กิจกุลเลิศ (2557) เรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
การเงินในการท าสวนทุเรียนและการตลาดทุเรียนของจังหวัดชุมพร ดังนั้นการเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจ
สวนทุเรียนหลงลับแลส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจด้านการเกษตรโดยสอดคล้องกับแนวคิดของ วลัยเงิน มหาคุณ และ
พิมพ์หทัย วิจิตรธนาวัน (2557) เรื่องทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยสอดคล้องในส่วนการลงทุนท า
ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรก็จะประสบความส าเร็จได้ต้องมีการวางแผนที่ดีถึงแม้การลงทุนท าการเกษตร
จะต้องใช้ระยะเวลานาน สภาพอากาศและพ้ืนที่ในการท าสวนเป็นส่วนส าคัญจะต้องศึกษาให้รอบคอบ
เพ่ือให้ผลผลดี มีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ในการวิเคราะห์และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ
เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนหลงลับแล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
  1. รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะท าการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการใน
การท าสวนทุเรียนหลงลับแล การบ ารุงรักษา และการดูแลรักษาทุเรียนหลงลับแลให้ถูกต้องตามแต่ละ
พ้ืนที่ที่ปลูกของเกษตรกร โดยอาจจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรเป็นครั้งคราว เพ่ือที่
เกษตรกรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูก การบ ารุงและดูแลรักษาทุเรียนหลงลับแลได้อย่างถูกต้อง  
  2. เกษตรกรควรที่จะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือที่จะได้มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการถูกกดราคาผลผลิต มีการจัดหาแหล่งตลาดที่จะท าการจ าหน่ายผลผลิตใกล้ๆ กับ
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แหล่งเพาะปลูกเพ่ือที่จะได้ไม่เกิดปัญหาการขนส่ง และอาศัยช่องทางตลาดกลางขายส่งผลไม้และแหลง่
ท่องเที่ยวต่างๆ 
  3. รัฐบาลควรสนับสนุนทางด้านการลงทุนแก่เกษตรกร โดยมีการจัดการแหล่ง
เงินทุนหรือแหล่งกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกร 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในการปลูกผลไม้อ่ืนๆ ที่หลากหลาย

มากขึ้นศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกและวิธีดูแลผลไม้อย่างไรให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและ
คุณภาพดีและศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มและสภาวะตลาดของตลาดทุเรียนหลงลับแลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ธุรกิจการปลูกทุเรียนประสบความส าเร็จ รวมทั้งการศึกษาเรื่อง
การลงทุนขยายตลาดในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาคณะกรรมการด าเนินงานชุดโครงการการศึกษาและพัฒนาการจัดการธุรกิจเกษตรเพ่ือลดความ
เสียเปรียบของเกษตรกรในกลไกตลาดข้าวอินทรีย์และทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับและจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ให้ความร่วมมือในการให้ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน าเป็นอย่างดี 
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Public Space of Green Market Saving Groups  
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บทคัดย่อ 

พ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม เป็นกระบวนการจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตร และด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคม ผู้ผลิตได้พบกับผู้บริโภค และเข้าใจถึง ความต้องการ
ตลาดในการปรับตัวของผู้ผลิต เพ่ือให้มีผลผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับ “ตลาด
เกษตรกรหรือตลาดเขียว” เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการพัฒนา เป็นสถานที่ ในการสร้างการเรียนรู้ ให้
เกษตรกรได้ปรับแนวคิดด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองจากผู้ผลิตเพ่ือยังชีพเหลือกินจึงขาย 
มาผลิตเพ่ือการค้าและก้าวสู่การยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้รูปแบบการสะสม
ทุนของกลุ่มสะสมทุนผู้ผลิตน าสินค้าเกษตรของตนเองมาขายที่ตลาดเกษตรกรหรือตลาดเขียว ด้วย
วิธีการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรกร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์รูปตลาดเกษตรกร สัญลักษณ์สีคือสีเขียว 
เกษตรกรที่น าสินค้ามาขายแต่งกายด้วยหมวกคลุมผม มีผ้าเอ๊ียมผูกด้านหน้า สินค้าที่น ามาขายมีบรรจุ
ภัณฑ์ ชื่อตราสินค้า หรือมีการปกป้องสินค้าเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ความ
สะอาด มาตรฐานปลอดภัยจากกระบวนการผลิตสู่ผู้บริโภคให้เกิด ความเชื่อมั่นที่ผู้ผลิตตั้งใจผลิตสินค้า
คุณภาพดี มาตรฐานปลอดภัยการด าเนินการดังกล่าว 

แม้ว่าเกษตรกรจะท าการผลิตตามความเคยชิน เมื่อจะขยายเป็นการผลิตเพ่ือขาย เกิดการ
ปรับตัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาทักษะการผลิตและการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาด หากไม่สามารถพัฒนาได้หรือขาดความรู้ประสบการณ์ก็จะประสบปัญหาผลิต
ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน หาตลาดยาก สินค้าขายไม่ได้หรือขาดทุน มีทุนจ ากัด ขาดข้อมูลข่าวสาร
ด้านการผลิตและการตลาดดังนั้นเจ้าหน้าที่ภาคราชการคือส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม    
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จึงมีบทบาทท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าส่งเสริม ให้โอกาส
กับเกษตรกรที่ไม่กล้าตัดสินใจน าสินค้ามาขายโดยให้เหตุผลว่าอยู่ที่บ้านก็ขายได้ ให้ค าแนะน าว่าลอง
                                                           

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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[948] ชลิดา  แย้มศรีสุข 

มาขายจะเห็นโอกาสทางการตลาดมากขึ้น การรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ผลิตท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน มีรายได้หลังจากการขายเพ่ิมขึ้น เกษตรกรและกลุ่มมีการน าเงินส่วนเกินหรือก าไรจากการขาย
มาออม ท าให้มีการออมเงินเป็นการสะสมทุนด้วยตนเอง 
 

ค าส าคัญ: พ้ืนที่สาธารณะ กลุ่มสะสมทุน ตลาดเขียว  
 

Abstract 
The Nich market accumulate in public sphere, Mahasarakham Province is a 

farmers process to social enterprise for safety food for all. The social enterprise and 
manufacturers met with consumer, and to understand the market demand in adaptation 
of the manufacture. In order to produce food safety to consumers, the concept about 
“Green market” concept. That is development the place in the creation of farmer 
learning. Farmers have to adjust with the exchange of learning to development their own 
ideas from the manufacture for a living to sold the product; to trade and step by step to 
rise farmers are enterpreneurs. The pattern of capital accumulation group brought their 
agricultural products manufactures to sell at farmers markets or green market. The yield 
management standard, non-toxic productivity development products farmers to add 
value.  

The image emblem market farmers symbol color is green, farmers bring goods for 
sale dress with the cap. The fabric apron tied in front of goods sold are packaging, brand 
name, or to protect the product and safety standards from the production process to the 
consumer to occur. The confidence that the manufacture intended product quality.  

Although farmers were produced by habit. When will expand was produced for 
sale. The adaptation is share and learn together and develop skills, production and 
management to satisfy. But they lack of knowledge and experience to produce upgrade 
quality of the product and lackof propaganda That government is the cooperative office 
of Mahasarakham province, The Cooperative Promotion Department, Ministry of 
Agriculture and Cooperative.. The role acts as a mentor to guide promote. The 
opportunity for farmers to decide the goods sold that reason on at home. 
 

Keywords: Public Sphere, Accumulation Groups, Nich market 
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บทน า 
การจัดการผลผลิตของเกษตรทางเลือก หรือ ตลาดเขียว ในจังหวัดมหาสารคาม เป็นรูปแบบ

การจัดการการผลิต อาหารปลอดภัยให้มีพ้ืนที่จ าหน่าย หรือกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคในราคาที่
เป็นธรรม หรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของการจัดการอาหารท้องถิ่น รูปแบบตลาดทางเลือกพ้ืนที่
สาธารณะในภาคอีสาน ประกอบด้วย ตลาดในแปลงของเกษตรกร เช่น แปลงเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลาด
นัดในชุมชน ตลาดในระดับต าบล ตลาดในระดับอ าเภอ ตลาดในระดับเมือง จังหวัด ตลาดผ่าน
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ซึ่งตลาดเขียวจัดสรรจากผู้ผลิต เกษตรกรรายย่อยที่ท าการผลิตจะต้องมี
รายได้ มีจุดจ าหน่าย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ไม่ได้เป็นผู้
กระจาย และไม่ได้ก าหนดราคา ในปี พ.ศ.2547 เกิดตลาดเขียว แห่งแรกที่จังหวัดมหาสารคาม การ
ก่อตั้งกลุ่มตลาดเขียวนั้นมีรูปแบบ และกลุ่มเครือข่ายร่วมกับองค์กร ภาคเอกชน ภาครัฐ ที่ส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์ ที่มีมาตรฐาน ร่วมกันก่อตั้ง เช่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ และรูปแบบ
ตลาดเขียวที่ร่วมกับหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับอาหารปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล และรูปแบบตลาด
เขียวตามนโยบาย กระทรวงสั่งการให้เกิดการจัดตั้งเพ่ือเกษตรกร เช่น ตลาดประชารัฐ  

จากนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ด้วยการพัฒนาตลาดในประเทศไทยและสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชนบทโดยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้ชุมชนมีอาชีพในท้องถิ่นตนเอง จึง
ได้เกิดโครงการตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ตลาดเขียว” เป็น
การน าเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปเพ่ิมมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม มา
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคก่อให้เกิดรายได้และส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับ “ตลาดเกษตรกรหรือตลาดเขียว” เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการพัฒนา เป็น
สถานที่ในการสร้างการเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้ปรับแนวคิดด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองจาก
ผู้ผลิตเพ่ือยังชีพเหลือกินจึงขาย มาผลิตเพ่ือการค้าและก้าวสู่การยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตเป็น
ผู้ประกอบการ โดยใช้รูปแบบการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนผู้ผลิตน าสินค้าเกษตรของตนเองมาขายที่
ตลาดเกษตรกรหรือตลาดเขียว ด้วยวิธีการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานปลอดภัยจากสารพิษ 
พัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์เกษตรกร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ตราสัญลักษณ์รูปตลาด
เกษตรกร สัญลักษณ์สีคือสีเขียว เกษตรกรที่น าสินค้ามาขายแต่งกายด้วยหมวกคลุมผม มีผ้าเอ๊ียมผูก
ด้านหน้า สินค้าที่น ามาขายมีบรรจุภัณฑ์ ชื่อตราสินค้า หรือมีการปกป้องสินค้าเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ความสะอาด มาตรฐานปลอดภัยจากกระบวนการผลิตสู่ผู้บริโภคให้เกิด
ความเชื่อมั่นที่ผู้ผลิตตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพดี มาตรฐานปลอดภัยการด าเนินการดังกล่าว แม้ว่า
เกษตรกรจะท าการผลิตตามความเคยชิน เมื่อจะขยายเป็นการผลิตเพ่ือขาย เกิดการปรับตัวมีการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาทักษะการผลิตและการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาด หากไม่สามารถพัฒนาได้หรือขาดความรู้ประสบการณ์ก็จะประสบปัญหาผลิตไม่ได้คุณภาพ 
ไม่ได้มาตรฐาน หาตลาดยาก สินค้าขายไม่ได้หรือขาดทุน มีทุนจ ากัด ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต
และการตลาดดังนั้นเจ้าหน้าที่ภาคราชการ คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จึงมีบทบาทท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าส่งเสริม 
ให้โอกาสกับเกษตรกรที่ไม่กล้าตัดสินใจน าสินค้ามาขายโดยให้เหตุผลว่าอยู่ที่บ้านก็ขายได้ ให้
ค าแนะน าว่าลองมาขายจะเห็นโอกาสทางการตลาดมากขึ้น การรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ผลิตท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีรายได้หลังจากการขายเพ่ิมขึ้น เกษตรกรและกลุ่มมีการน าเงินส่วนเกินหรอื
ก าไรจากการขายมาออม ท าให้มีการออมเงินเป็นการสะสมทุนด้วยตนเอง นอกจากนั้นเกษตรกรยังรู้จัก
ปลูกพืชผักในบ้าน ชุมชนตนเอง โดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีความภาคภูมิใจในถิ่นบ้าน
เกิดตนเองและรักสิ่งแวดล้อม เพราะหากผลิตอาหารปลอดภัยแล้วสินค้าจะขายได้ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขาย
เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในการปรับแนวคิดจากเดิมขายในบ้านก็พอขาย มาเป็นเหลือกินขายใน
ตลาดเขียวแม้จะต้องเดินทางออกจากบ้านและเสียเงินค่ารถมาขายสินค้าในตลาดเขียวก็ยินดีเพราะว่า 
ได้เงินมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ วางแผนการผลิตให้มีสินค้าเพียงพอที่จะมาขายนอกจากขายในหมู่บ้าน
และและเตรียมสินค้ามาขายเมื่อถึงวันพุธและวันศุกร์และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในตัวเกษตรกรคือ
กล้าเสี่ยงตัดสินใจลงทุนใช้เงินที่ได้สะสมไว้จากการขายของมาต่อรถมอเตอร์ไซค์ ต่อเติมเป็นรถ
มอเตอร์ไซค์ มีพ่วงด้านข้างเพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้บรรทุกพืชผัก โต๊ะ เก้าอ้ีและอุปกรณ์ในการวางขายสินค้า
ด้วยเงินที่สะสมไว้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ใช้เงินจากแหล่งทุนใดๆ และไม่ได้น าข้อเสนองานวิจัยของรา
มาตา ปริญญาพล (2548) ซึ่งศึกษาบทบาทสินเชื่อเกษตรกรต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การสะสมทุนและ
การเจริญเติบโตของผลผลิตเกษตร ในช่วงปี 2517 - 2546 ว่าสินเชื่อเกษตรยังมีผลต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีของเกษตรกรและการสะสมทุน มาใช้ในการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัด
มหาสารคาม แต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุพดี เพ็ชรแสง (2542: 119) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสะสมทุนของเกษตรกร กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านระไมล์ ต าบลเปียน อ าเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในช่วง พ.ศ.2486 - 2541 พบว่าการสะสมทุนของเกษตรกรมีข้อจ ากัดจาก
ระบบวิถีการผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีความไม่แตกต่างกันในระบบวิถีการผลิตและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับ
โครงการตลาดเกษตรกร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) หรือกล่าวโดยทั่วไปว่า 
“ตลาดเขียว” ดังจะเห็นได้จากตลาดเขียวซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดนัดมีจ านวนมากข้ึน โดยเฉพาะใน
จังหวัดมหาสารคามมีอ าเภอ จ านวน 13 อ าเภอ มีตลาดเขียว 6 อ าเภอ จ านวน 11 แห่ง มีเกษตรกรมา



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [951] 

ขายสินค้าเกษตร จ านวน 960 คน แบ่งเป็นอ าเภอเมืองมหาสารคาม 4 แห่ง อ าเภอบรบือ 1 แห่ง 
อ าเภอวาปีปทุม 3 แห่ง อ าเภอยางสีสุราช 1 แห่ง อ าเภอนาเชือก 1 แห่ง และอ าเภอกันทรวิชัย 1 แห่ง 
(ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม, 2560) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าจ านวนตลาดเขียวมีจ านวนเกอืบ
ครึ่งหนึ่งของจ านวนอ าเภอทั้งหมด และเมื่อวิเคราะห์การสะสมทุน ส่วนใหญ่การสะสมทุนเกิดขึ้นกับ
กลุ่มสะสมทุนตลาดเขียว เพราะได้รับการแนะน าส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือกลุ่มสะสมทุนเครือข่าย
ตลาดเขียวที่มีระบบการบริหารจัดการทุนชุมชน การผลิต การตลาดและการสะสมทุน จึงมีการสะสม
ทุนมากกว่ากลุ่มที่ไม่อยู่ในตลาดเขียว (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม, 2560) 

การเข้าสู่การมีส่วนร่วมในกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวมีฐานะเป็นทุนมนุษย์ ที่มีความส าคัญใน
ห่วงโซ่เศรษฐกิจ เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้กลุ่มสะสมทุนต้องเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใหม่
ของสังคมจากผลิตเพ่ือยังชีพมาผลิตเพ่ือการค้า ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อกลุ่มสะสมทุนซึ่งเป็น
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้พยายามปรับตัวจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในตนเอง ซึ่งมีความเป็นไป
ได้ภายใต้กระบวนการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนมีความซับซ้อนที่เป็นแรงขับภายในของเกษตรกร
ผู้ผลิตในรูปแบบการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนได้สะสมประสบการณ์ สะสมความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียสละ การผลิตค านึงความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ค านึงถึงการบริโภคในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคเน้นความสะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ เพ่ือการมี
ผลประโยชน์ (benefit) ที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นการสะสมทุนมนุษย์ (Lucas, 1988) ปรากฏการณ์
นี้เกิดขึ้นในระดับปัจเจกของกลุ่มสะสมทุนภายใต้บริบทของการสะสมทุน 

ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ Becker (1964) ได้เสนอแนวคิดทุนมนุษย์ภายใต้ข้อตกลง
เบื้องต้นว่าปัจเจกบุคคลตัดสินเลือกการศึกษา โดยชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ (benefit) กับมูลค่า
ที่เสียไป (cost) ซึ่งประโยชน์รวมทั้งวัฒนธรรมและสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เงิน ที่ได้รับมาจากการมีรายได้และ
อาชีพ แต่ด้านของมูลค่าที่ต้องเสียไป (cost) ที่จ่ายออกไปจะอยู่ในรูปของเวลาที่ใช้ออกไปส าหรับการ
ลงทุน ดังนั้นแนวคิดทุนมนุษย์จึงครอบคลุมทั้งเรื่องการสะสมงานและอุปนิสัยอ่ืนด้วย การสะสมทุน
มนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในมูลค่าที่ต้องจ่ายออกไป เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เช่น 
การใช้เวลาในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การใช้เวลาในการฝึกอบรมทักษะในเรื่อง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การสะสมประสบการณ์ พฤติกรรมและอุปนิสัย 

แนวคิดดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประชากรในประเทศทางยุโรปในการก่อตั้ง Lisbon 
Council and Deutschland Denken (Peer, et al., 2006) และได้พัฒนาตัวชี้วัดการสะสมทุนมนุษย์
ขึ้นใน 4 ประเภท ซึ่งประเด็นหนึ่งที่มีความส าคัญมากคือ หลักประกันชีวิตทุนมนุษย์ เป็นหลักประกัน
ทุนมนุษย์จากความยากจน การมีรายได้ และแหล่งของรายได้ ซึ่งสามารถวัดได้จาก จ านวนของ
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การศึกษาและฝึกอบรมทุกชนิดทั้งหมดในแต่ละประเทศต่อจ านวนก าลังแรงงานที่มีงานท า ซึ่งจะ
พิจารณาการเรียนรู้ใน 5 ชนิด ได้แก่ 1) เรียนรู้จากการท างาน 2) เรียนรู้จากการศึกษาผู้ใหญ่ 3) เรียนรู้
จากมหาวิทยาลัย 4) เรียนรู้จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 5) เรียนรู้จากการศึกษากับ
พ่อแม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้ประยุกต์น ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาด
เขียวในจังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ 

จากปรากฏการณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บทความนี้จึงให้ความส าคัญในการวิเคราะห์
รูปแบบการสะสมทุนและพ้ืนที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม อันเป็น
การลงทุนให้กับตนเองเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และสามารถน ามาเป็นทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ 
เพ่ิมเครือข่ายการผลิต เครือข่ายทางธุรกิจการค้า ที่ท าให้เกิดผลตอบแทนมากขึ้น มีความมั่นคงใน
อาชีพและน าไปสู่ชีวิตที่ดีข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษารูปแบบกลุ่มสะสมทุนในจังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือวิเคราะห์พื้นที่สาธารณะตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 
 
นิยามศัพท ์

ตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม หมายถึง ตลาดเกษตรกรในส านักงานสหกรณ์จังหวัด
มหาสารคาม 
 การสะสมทุน หมายถึง การสะสมทุนมนุษย์ 
 
กลุ่มสะสมทุน 

กลุ่มสะสมทุนเป็นธุรกิจชุมชนประเภทหนึ่งที่กลุ่มคนในชุมชนเข้ามารวมตัวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสะสมเงินร่วมกัน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง 
การจัดตั้งกลุ่มสะสมทุนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2517 โดยกรมพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์หลักของการ
จัดตั้ง คือ เพ่ือให้คนในชุมชนหันมาให้ความร่วมมือกันจัดตั้งแหล่งเงินทุนของตนเองในการพัฒนาการ
ผลิตทาวงการเกษตรและขยายไปสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การด า เนินงานระยะแรกประสบความส าเร็จ
อย่างสูงในเชิงปริมาณ เพราะได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในเกือบทุกต าบล แต่เมื่อกลุ่มออมทรัพย์
เหล่านั้นได้ด า เนินงานไประยะหนึ่ง มักจะล้มเหลวหรือล้มเลิกไปเพียงบางส่วนที่สามารถเติบโตและ
พัฒนาอย่างมั่นคง เช่น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งผลการด าเนินงานก็จะมีลักษณะ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [953] 

เดียวกันคือ มีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเติบโตและพัฒนาต่อได้ ซึ่งหากกลุ่มสะสมทุนแต่ละกลุ่มที่
จัดตั้งขึ้นมาสามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้ จะท าให้องค์กร
ดังกล่าวเป็นองค์กรที่จะกระจายโอกาสและประโยชน์ต่อชุมชนท าให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หากชุมชนมีความเจริญมั่งคั่งแล้วจะส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพ 

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ด้วยการพัฒนาตลาดในประเทศไทยและสร้างความ
เข้มแข็งสู่ชนบทโดยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ให้ชุมชนมีอาชีพในท้องถิ่นตนเอง จึง
ได้เกิดโครงการตลาดเกษตรกร (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2559) หรือเรียกกันทั่วไปว่า “ตลาดเขียว” เป็น
การน าเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปเพ่ิมมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตร หัตถกรรม มา
จ าหน่ายให้กับผู้บริโภคก่อให้เกิดรายได้และส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับ “ตลาดเกษตรกรหรือตลาดเขียว” เป็นแนวคิดที่เน้นขบวนการพัฒนา เป็น
สถานที่ในการสร้างการเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้ปรับแนวคิดด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองจาก
ผู้ผลิตเพ่ือยังชีพเหลือกินจึงขาย มาผลิตเพ่ือการค้าและก้าวสู่การยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตเป็น
ผู้ประกอบการ และน าแนวคิดทุนมนุษย์ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นว่าปัจเจกบุคคลตัดสินเลือกการศึกษา 
โดยชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ (benefit) กับมูลค่าที่เสียไป (cost) ซึ่งประโยชน์รวมทั้งวัฒนธรรม
และสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เงิน ที่ได้รับมาจากการมีรายได้และอาชีพ แต่ด้านของมูลค่าที่ต้องเสียไป (cost) ที่
จ่ายออกไปจะอยู่ในรูปของเวลาที่ใช้ออกไปส าหรับการลงทุน แนวคิดทุนมนุษย์จึงครอบคลุมทั้งเรื่อง
การสะสมงานและอุปนิสัยอ่ืนด้วย การสะสมทุนมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในมูลค่าที่ต้อง
จ่ายออกไป เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เช่น การใช้เวลาในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน การใช้เวลาในการฝึกอบรมทักษะในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ การสะสมประสบการณ์ 
พฤติกรรมและอุปนิสัย ซึ่งประเด็นหนึ่งที่มีความส าคัญมากคือ หลักประกันชีวิตทุนมนุษย์ เป็น
หลักประกันทุนมนุษย์จากความยากจน การมีรายได้ และแหล่งของรายได้ ซึ่งสามารถวัดได้จาก จ านวน
ของการศึกษาและฝึกอบรมทุกชนิดทั้งหมดในแต่ละประเทศต่อจ านวนก าลังแรงงานที่มีงานท า ซึ่งจะ
พิจารณาการเรียนรู้ใน 5 ชนิด ได้แก่ 1) เรียนรู้จากการท างาน 2) เรียนรู้จากการศึกษาผู้ใหญ่ 3) เรียนรู้
จากมหาวิทยาลัย 4) เรียนรู้จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 5) เรียนรู้จากการศึกษากับ
พ่อแม ่

ผู้ศึกษาได้ประยุกต์น ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์รูปแบบการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุน
ตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มสะสมทุนจ านวน 9 กลุ่ม ศึกษา
คุณลักษณะแบบแผนการสะสมทุน และกระบวนการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุน โดยพิจารณาจาก



พื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 

[954] ชลิดา  แย้มศรีสุข 

ความตั้งใจของกลุ่มสะสมทุนที่มาขายสินค้าเกษตรทุกครั้งต่อเนื่องและมาเป็นครั้งคราวและสัมภาษณ์
เชิงลึกกับเจ้าหน้ารัฐของส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ผู้มีความเกี่ยวข้องกับการสะสมทุนของ
กลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม แบบเจาะจงตามเกณฑ์ดังนี้ 1)เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม ใน
ด้านความรู้การผลิตสินค้ามาตรฐานปลอดภัย ทักษะอาชีพการตั้งราคาขาย การค านวณต้นทุน 
การตลาดการตกลงซื้อขายสินค้าล่วงหน้า ให้กับกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 
 
แนวคิดตลาดเขียว 

รสนา (2553) แปลจากเรื่อง ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว ของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ต้น
ก าเนิดของตลาดสีเขียว มีที่มาจากแนวคิดของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น
เป็นผู้ที่เริ่มต้นจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการท าเกษตรธรรมชาติคนแรกของโลก ซึ่งที่ผ่านมามนุษย์
เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า “ปฏิวัติ” นั่นเอง โดยจะเห็นได้จากการที่มนุษย์ได้
พยายามท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น “การปฏิวัติเขียว” (The Green Revolution) ซ่ึง
เกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 6 โดยเริ่มต้นจากปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เช่น มีการผสม
พันธุ์พืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง มีการใช้สารเคมีต่างๆ เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ และมีการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนๆ ตามมา เช่น ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศวิทยาของโลก  

ฟูกุโอกะได้เสนอแนวคิดที่สามารถเป็นทางออกส าหรับสังคมยุคปัจจุบันเพ่ือให้สังคมมนุษย์
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเอ้ืออาทรต่อกันและกัน นั่นคือ การเปลี่ยนแนวคิดจากระบบเกษตรปัจจุบัน
เป็นระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural Farming) นั่นเอง ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร
ปัจจุบันเป็นเกษตรธรรมชาตินั้น มนุษย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติพ้ืนฐานที่เรามีต่อตัวเราเองและ
ทัศนคติที่มีต่อธรรมชาติต้องเข้าใจในธรรมชาติว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ
สมดุลในตัวของมันเอง 

Jacquelyn A. Ottman, Edwin R. Staffoed and Cathy L, Hartman. (2010) ได้อธิบาย 
แนวคิดหลักของ Green marketing ไว้ 7 ประการ คือ 

1. เป็นธุรกิจที่ต้องมีความเข้าใจ และเข้าถึงบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมที่มีต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตในระยะ
ยาว 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [955] 

2. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าโดยให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้งในเรื่องของคุณภาพ สะดวกสบาย มีราคาที่เหมาะสม และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

3. ต้องสร้างความน่าเชื่อถือของตลาดให้กับองค์กร 
4. สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ (stakeholder) 
5. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับ

แนวทางการรักษาตลาดเขียว 
6. ให้ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้วิธีแก้ไข เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลต่อธุรกิจ และสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คือ เทคโนโลยี วัตถุดิบ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
7. องค์กรมีความมุ่งมั่นเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
2. แนวคิดเรื่อง “พื้นที่สาธารณะ” (Public sphere) 

Outhwaite (1994) ในทศวรรษที่ 1960 กระแสสังคมในโลกตะวันตกให้ความสนใจกับแนวคดิ
เรื่อง “ประชามต”ิ (public opinion) ซึ่งฮาเบอร์มาสได้วิจารณ์ว่า แนวคิดเรื่อง “ประชามติ” นั้นมีการ
ตีความ/นิยามอย่างหลากหลายและใช้กันจนเปลี่ยนความหมายจากเดิม โดยถูกลดให้เหลือแต่ “ความ
คิดเห็น” (Opinion) เท่านั้น แต่ไม่มีผลอะไรในทางปฏิบัติ และพบว่าต้นก าเนิดความคิดเรื่อง 
“ประชามต”ิ คือ แนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่สาธารณะ” (Public sphere) 

ในปี ค.ศ.1962 ฮาเบอร์มาสท า วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่สาธารณะ” ส่ง
ให้อะดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์อ่านและไม่ยอมรับในงานชิ้นนี้ ซึ่งวิทยานิพนธ์ดังกล่าวฮาเบอร์มาสให้
ความสนใจมากไปกับพ้ืนที่สาธารณะของชนชั้นกระฎุมพี และละเลยความสนใจในบทบาทของชนชั้น
กรรมาชีพ ซึ่งความคิดขัดแย้งทางความคิดดังกล่าว เกิดจากนักเศรษฐศาสตร์การเมืองรุ่นประเพณี 
(traditional Marxist) เช่น อะดอร์โนฮอร์ไคเมอร์ มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มคนที่จะเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ฮาเบอร์มาสสนใจการเกิดขึ้นของลัทธิฟาสซิสม์ ระบบอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม และจิตส านึกของชนชั้นกรรมาชีพ ฮาเบอร์มาส จึงสรุปว่า ความสนใจกับ ชนชั้น/ กลุ่มคน 
ควรจะสนใจกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน (intersubjective communication และ
การสื่อสารเพ่ือการปลดปล่อยสู่เสรีภาพ (emancipatory communication) 
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2.1 ความหมายของพื้นที่สาธารณะ 
พ้ืนที่ มีนัยยะทางรูปธรรม คือ พ้ืนที่ หมายถึง อาณาบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง (area) ที่มีการ

แบ่งกั้นเขตอย่างแน่นอน (boundary) เช่น พ้ืนที่ในโรงงาน พ้ืนที่บ้าน พ้ืนที่ มีนัยยะทางนามธรรม คือ 
พ้ืนที่ หมายถึง เวที (นามธรรม) ที่มีการถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม  
 

2.2 ความหมายของค า ว่า “สาธารณะ” 
“สาธารณะ” (Public) มีความเหมายเทียบเท่ากับค า ว่า “ส่วนร่วม” และอยู่ตรงกันข้ามกับ

ค า ว่า “ส่วนตัว” (Private) ดังนั้น ความหมายของ “สาธารณะ” จึงขยายกว้างออกไปถึง “ผลประโยชน์
ของส่วนรวม/คนหมู่มาก” ที่อาจจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อน าค า ทั้ง 2 ค า 
มารวมกัน ค านิยามของพ้ืนที่สาธารณะตามทัศนะของฮาเบอร์มาส นั้น ได้นิยามว่า พ้ืนที่สาธารณะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “ความรู้สึกเป็นส่วนรวม” (sense of public) พ้ืนที่เช่นนี้มีความส าคัญมาก 
ส า หรับสังคมประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่บุคคลที่เข้ไปในปริมณฑลนั้นจะมีสถานะเป็น 
ผู้กระท าการ (actor) ที่มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการตัดสินใจ โดยผ่านกระบวนการ
สื่อสารแบบอภิปรายโต้แย้งกันด้วยการใช้เหตุใช้ผลเชงิการสื่อสาร (communication rationality) เพ่ือ
ตัดสินใจหาค า ตอบที่ดีที่สุดร่วมกัน มิใช่การตัดสินใจบนฐานอ านาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
ตัดสินใจตามแบบประเพณีท่ีเคยๆ ท ากันมา 

ฮาเบอร์มาส กล่าวว่า แนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่สาธารณะ” มิใช่แนวคิดที่ควรจะน า มาอภิปราย
ถกเถียงกันแบบเป็นนามธรรมเฉยๆ แต่ควรจะใช้วิธีวิทยาแบบวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ เช่น การ
ปฏิบัติการทางสังคมที่ฝังตัวอยู่ในทุกยุคสมัย (cultural embedded social practice) เพ่ือให้เห็น
สังคม 
 
ผลการศึกษา 

ผู้ศึกษาน าเสนอรูปแบบการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 4 
ประเด็น ดังนี้ 

1) ทุนตั้งต้น คุณลักษณะของกลุ่มสะสมทุนจากหมู่บ้านสู่ตลาดเขียวในจังหวัด 
มหาสารคามกระบวนการสะสมทุนเป็นการเลือกสรรคุณลักษณะของกลุ่มสะสมทุน พบว่า 

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว รู้จักน าทุนที่มีอยู่เดิมในหมู่บ้าน ชุมชน มา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ นับเป็นทุนตั้งต้น ที่สืบเนื่องมาจากครอบครัวประกอบอาชีพ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [957] 

การเกษตร พบว่ากลุ่มสะสมทุนได้มาเรียนรู้ ปรับตัว มีเพ่ือนและเครือข่ายเพ่ือนในตลาดเขียว จึงเป็น
รูปแบบการสะสมทุนที่ได้จากการเรียนรู้ในที่ท างาน หรือสถานที่ขายสินค้าในตลาดเขียว 

 
2) กระบวนการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุน ผู้ศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการสะสม 
ทุนของกลุ่มสะสมทุน ในฐานะเป็นเส้นทางที่เอ้ือต่อการสะสมทุน โดยศึกษาใน ประเด็น 1) 

การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนจากหมู่บ้านสู่ตลาดเขียวในจังหวัด 2) การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนสู่
การบริหารจัดการตลาดเขียวในจังหวัด ส าหรับเหตุผลของการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนจากหมู่บ้าน
สู่ตลาดเขียวในจังหวัด จะให้ความสนใจเหตุผลทางเศรษฐกิจ ต้องการรายได้เพ่ิม และเปลี่ยนสถานที่
ขายเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ผลการวิเคราะห์ในประเด็นพบว่า รูปแบบการสะสมทุนที่มีความ
แตกต่างกันมีผลต่อโอกาสในการสะสมทุนได้แตกต่างกัน ดังนี้ 
  2.1) กลุ่มสะสมทุนจากหมู่บ้านมุ่งสู่ตลาดเขียวในจังหวัด พบว่า กลุ่มมีการวาง
แผนการผลิตเพ่ือให้มีผลผลิตเพียงพอและคัดสรรผลผลิตให้มีการปกป้องเพ่ือไม่ให้ปนเปื้อนและมี
ปริมาณเพียงพอต่อการขายในวันพุธและวันศุกร์ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม
สะสมทุนยังรู้จักเพ่ิมมูลค่าสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ตลาดเขียวสัญลักษณ์สี คือ สีเขียว เกษตรกรที่
น าสินค้ามาขายแต่งกายด้วยหมวกคลุมผม มีผ้าเอ๊ียมผูกด้านหน้า สินค้าที่น ามาขายมีบรรจุภัณฑ์ ชื่อ
ตราสินค้า หรือมีการปกป้องสินค้าเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ความสะอาด 
มาตรฐานปลอดภัยจากกระบวนการผลิตสู่ผู้บริโภคให้เกิดความเชื่อมั่นที่ผู้ผลิตตั้งใจผลิตสินค้าคุณภาพ
ดี มาตรฐานปลอดภัยการด าเนินการดังกล่าว แม้ว่าเกษตรกรจะท าการผลิตตามความเคยชิน เมื่อจะ
ขยายเป็นการผลิตเพ่ือขาย เกิดการปรับตัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาทักษะการผลิต
และการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด หากไม่สามารถพัฒนาได้หรือขาดความรู้
ประสบการณ์ก็จะประสบปัญหาผลิตไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน หาตลาดยาก สินค้าขายไม่ได้หรือ
ขาดทุน มีทุนจ ากัด ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตและการตลาด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ภาคราชการ คือ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จึงมีบทบาทท าหน้าที่
เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าส่งเสริม ให้โอกาสกับเกษตรกรที่ไม่กล้าตัดสินใจน าสินค้ามาขายโดยให้เหตุผล
ว่าอยู่ที่บ้านก็ขายได้ ให้ค าแนะน าว่าลองมาขายจะเห็นโอกาสทางการตลาดมากขึ้น การรวมตัวเป็น
กลุ่มผู้ผลิตท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีรายได้หลังจากการขายเพ่ิมขึ้น เกษตรกรและกลุ่ม
มีการน าเงินส่วนเกินหรือก าไรจากการขายมาออม ท าให้มีการออมเงินเป็นการสะสมทุนด้วยตนเอง 
นอกจากนั้น เกษตรกรยังรู้จักปลูกพืชผักในบ้าน ชุมชนตนเอง โดยไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มี
ความภาคภูมิใจในถิ่นบ้านเกิดตนเองและรักสิ่งแวดล้อม เพราะหากผลิตอาหารปลอดภัยแล้วสินค้าจะ
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ขายได้ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในการปรับแนวคิดจากเดิมขายในบ้านก็พอ
ขาย มาเป็นเหลือกินขายในตลาดเขียวแม้จะต้องเดินทางออกจากบ้านและเสียเงินค่ารถมาขายสินค้าใน
ตลาดเขียวก็ยินดีเพราะว่า ได้เงินมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ วางแผนการผลิตให้มีสินค้าเพียงพอที่จะมา
ขายนอกจากขายในหมู่บ้านแลเตรียมสินค้ามาขายเมื่อถึงวันพุธและวันศุกร์และการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญในตัวเกษตรกร คือ กล้าเสี่ยงตัดสินใจลงทุนใช้เงินที่ได้สะสมไว้จากการขายของมาต่อรถมอเตอร์
ไซต์ ต่อเติมเป็นรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงด้านข้างเพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้บรรทุกพืชผัก โต๊ะ เก้าอ้ีและอุปกรณ์ใน
การวางขายสินค้าด้วยเงินที่สะสมไว้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ใช้เงินจากแหล่งทุนใดๆ และไม่ได้น าข้อเสนอ
งานวิจัยของ รามาตา ปริญญาพล (2548) ซึ่งศึกษาบทบาทสินเชื่อเกษตรกรต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี 
การสะสมทุนและการเจริญเติบโตของผลผลิตเกษตร ในช่วงปี 2517 - 2546 ว่าสินเชื่อเกษตรยังมีผล
ต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีของเกษตรกรและการสะสมทุน มาใช้ในการสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาด
เขียวในจังหวัดมหาสารคาม แต่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุพดี เพ็ชรแสง (2542: 119.) ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสะสมทุนของเกษตรกร กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านระไมล์ ต าบล
เปียน อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในช่วง พ.ศ.2486 - 2541 พบว่าการสะสมทุนของเกษตรกรมี
ข้อจ ากัดจากระบบวิถีการผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีความไม่แตกต่างกันในระบบวิถีการ
ผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคม  

การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม มีจ านวน 10 แห่ง คือ 
1. ตลาดเขียวสวนสาธารณะศรีสวัสดิ์ อ าเภอเมือง จ านวน 12 กลุ่ม 310 ครอบครัว 

120 แผง 
2. ตลาดเขียวเพ่ือเกษตรกรด้านหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขามหาสารคาม จ านวน 5 กลุ่ม 140 ครอบครัว 40 แผง 
3. ตลาดพอเพียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย จ านวน 6 กลุ่ม 160 

ครอบครัว 80 แผง 
4. ตลาดเขียวโรงพยาบาลมหาสารคาม จ านวน 8 กลุ่ม 160 ครอบครัว 35 แผง 
5. ตลาดเขียวโรงพยาบาลบรบือ จ านวน 1 กลุ่ม 50 ครอบครัว 30 แผง 
6. ตลาดเขียวโรงพยาบาลนาเชือก จ านวน 2 กลุ่ม 20 ครอบครัว 15 แผง 
7. ตลาดเขียวโรงพยาบาลยางสีสุราช จ านวน 3 กลุ่ม 30 ครอบครัว 15 แผง 
8. ตลาดเขียวโรงพยาบาลวาปีปทุม จ านวน 5 กลุ่ม 50 ครอบครัว 15 แผง 
9. ตลาดเขียว อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ านวน 5 กลุ่ม 50 คน 30 แผง 
10. ตลาดเขียว ธกส.วาปีปทุม จ านวน 5 กลุ่ม 50 คน 20 แผง 
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11. ตลาดเขียว (ตลาดเกษตรกร) ด้านหน้าส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
อ าเภอเมอืง จ านวน 9 กลุ่ม 25 คน 20 แผง 

ภาพที่  1  ตลาดเขยีวในส านกังานสหกรณ์จังหวดัมหาสารคาม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 - 3  ภาพตารางแสดงยอดจ าหน่ายสินคา้ในตลาดเขยีวของกลุม่สะสมทุนในจังหวดัมหาสารคาม. 
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[960] ชลิดา  แย้มศรีสุข 

  2.2) การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนสู่การบริหารจัดการตลาดเขียวในจังหวัด 
กลุ่มสะสมทุนได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่รัฐส านักงานสหกรณ์จังหวัด

มหาสารคาม ให้กลุ่มสะสมทุนจัดให้มีกฎ กติกา ในการบริหารจัดการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เสื้อเอ๊ียม หมวก
คลุมผม ผ้าปูโต๊ะ การจัดวางสินค้าและบรรจุภัณฑ์ หากสมาชิกใดไม่น ามาหักเงินคนละ 10 บาท ต่อวัน
ต่อรายการ เพ่ือน าเงินดังกล่าวมาใช้ซ่อมเต็นท์ โต๊ะ 
  นอกจากนั้นก าหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์แรกของทุกเดือน เพ่ือให้มีการ
ติดตามผลและแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม และพัฒนา
สมาชิกทุกคนให้น าเงินรายได้หลังการขายหรือก าไรน าเงินฝากในบัญชีของตนเองที่สหกรณ์หรือ
ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4  ภาพบญัชีเงินออมของกลุม่สะสมทุน. 
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สรุป 
การศึกษาถึงรูปแบบกลุ่มสะสมทุนในจังหวัดมหาสารคาม มีรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มสะสมทุน

แต่ละประเภท ต่างก็มีปัญหาการด าเนิน แต่กลุ่มสะสมทุนจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ 
รูปแบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพราะมีข้อดีมากกว่ากลุ่มสะสมทุนในรูปแบบอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นกลุ่ม
สะสมทุนที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย มีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนต่างๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 

การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนใช้กรอบแนวคิดตัวชี้วัดทุนมนุษย์ที่พัฒนาโดย Lisbon 
council and Deutschl and Denken (Peer,et al.,2006) ให้ความส าคัญกับมิติหลักประกันชีวิตทุน
มนุษย์ ซึ่งเป็นหลักประกันทุนมนุษย์มาจากความยากจน การมีรายได้และแหล่งของรายได้วัดได้จาก
จ านวนการศึกษาและฝึกอบรมทุกชนิด ซึ่งได้ประยุกต์การพิจารณาการเรียนรู้ใน 3 ชนิด คือ เรียนรู้ใน
ที่ท างานเรียนรู้จากการศึกษากับพ่อแม่ การเรียนรู้จากหน่วยงานราชการให้การฝึกอบรม ผลการ
วิเคราะห์พบว่า การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนส่วนใหญ่ใช้วิธีการสะสมทุนให้กับตนเอง โดยวิธีเรียนรู้
จากการท างานสถานที่ขายสินค้า ซึ่งมีทั้งรูปแบบของการประชุม การอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และสังเกตจากบริบทรอบๆ ตัว แล้วน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของตนเองจนสามารถประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ กรณีตัวอย่างเช่น 

“แต่ก่อนไม่อยากมาขายเพราะอยู่บ้านก็ได้ขายได้เงิน แต่ตัดสินใจมาเพราะลองดูและเห็น
เพ่ือนที่ไปขายแล้วขายของหมดได้เงิน เลยลองมาขายดู มาแล้วขายได้ขายของหมดได้เงินดีใจ เลยมา
ทุกวันพุธและวันศุกร์ แต่ก่อนการมาขายของต้องเสียเงินค่ารถไปกลับสองร้อยบาท เมื่อเห็นว่าขายของ
ที่ตลาดเขียวได้เงินจริง ๆ เลยตัดสินใจต่อพ่วงเหล็กกับรถมอเตอร์ไซค์เสียเงินต่อพ่วงสามพันบาท แต่
ท าให้ลดค่าเดินทางมาขายได้และบรรทุกของมาขายได้เยอะขึ้น กลับบ้านมีเงินสดมากขึ้นและได้น าเงิน
ที่ขายได้ฝากด้วย” 
    นางบุญเพ็ง ค าเรืองศรี เกษตรกรผู้มาขายสินค้าในตลาดเขียว  

ที่อยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองโดน ต าบลท่าตูม  
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
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[962] ชลิดา  แย้มศรีสุข 

“มาขายของตลาดเขียวแล้วได้แปรรูปสินค้าใหม่ เช่น ชาตะไคร้ ท ามะม่วงกวน น้ ากระเจี๊ยบ 
น าสินค้าบรรจุภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ขายได้เงินมากขึ้น แล้วน าไปฝากธนาคาร มา
ขายแล้วมีเพ่ือนเครือข่าย มีรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น”…………. 
    นางนงลักษณ์ ประเสริฐศิลป์ 
    กลุ่มเกษตรกรท านาก าพ้ี ต าบลก าพ้ี 
    อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม ท าให้การ
ซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการสะสมทุน และผลประโยชน์จากการสะสมทุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Liu (2012) ที่ศึกษาการย้ายถิ่นของผู้หญิงสามารถ
วิเคราะห์ครอบคลุมออกไปถึงสังคมของถิ่นปลายทางและก้าวข้ามระบบให้คุณค่าของเพศภาวะของ
สังคมในถิ่นเดิม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่า การสะสมทุนของกลุ่มสะสมทุน เป็นวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ตนเอง ด้วยวิธีการหลากหลาย ได้แก่ การผลิตสินค้าให้มีความสะอาด ไม่ใช้สารเคมี สร้างความมั่นใจ
ต่อผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในสถานที่ขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมร่วมกนั
ทุกเดือน การแสวงหาทักษะเกี่ยวกับอาชีพ การเชื่อมโยงเครือข่ายและร่วมงานจัดแสดงจ าหน่ายสินค้า
เพ่ือเพ่ิมโอกาส รูปแบบการสะสมทุนดังกล่าว ท าให้กลุ่มสะสมทุน สามารถเข้าสู่การพัฒนาทักษะอาชพี 
กระบวนทัศน์ที่เหมาะสมกับตนเอง ท าให้มีรายได้เพ่ิมและยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าตลอดห่วงโซ่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ขอขอบคุณส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวใน
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่เสียสละให้ค าปรึกษาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเพณีชนควาย 

ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้วัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับผู้คนในท้องถิ่นกลายเป็นกิจกรรมที่มีไว้เพ่ือการ
แสวงหาความร่ ารวยจากความรุนแรงและแสดงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของคน 

จากการศึกษาพบว่าประเพณีชนควายมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ เช่น รูปแบบและ
ช่วงเวลาการจัดประเพณีชนควาย ที่มาของควายที่น ามาประลองในสนามกระบวนการเตรียมความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้กับควาย กระบวนการบริหารบ่อนชนควายของเจ้าของบ่อน รวมถึง
เส้นทางของควายชนหลังการแข่งขันสิ้นสุดลง 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ระบบเศรษฐกิจและการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในอ าเภอเกาะสมุย ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งทางบวกและทางลบ และเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณีชนควาย
อย่างยั่งยืน ผู้เขียนจึงเสนอให้มีกระบวนการเพ่ือการอนุรักษ์ประเพณีชนควายให้สามารถคงอยู่ในโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์นี้ด้วยกลวิธีต่างๆ เช่น การสร้างองค์กรภาคประชาชนเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมชน
ควาย การบรรจุประวัติศาสตร์การชนควายไว้ในหอบันทึกประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาแนวทางในการจัดประเพณีชนควายให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นที่
รู้จักทั่วโลกเพ่ือสร้างแรงดึงดูดจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีชนควาย 
 
ค ำส ำคัญ: ประเพณีชนควาย, เกาะสมุย 

 

                                                           
1 อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2 อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 



ประเพณีชนควาย: เกาะสมุย 

[966]  ณัฐดนัย  พยัฆพันธ์ / พิสิฐ  นิลเอก 

Abstract 
This article aimed to illustrate changes of Buffalo Fighting Festival in Ko Samui 

District of Surat Thani Province directly and indirectly affected from continuous 
development of social, economic and cultural conditions. This affection transformed the 
festival’s objectives from morale and harmony creation to wealth exploitation from 
violence and also the individual’s well-economic presence. 
 Results revealed that the Buffalo Fighting Festival had changed in many 
dimensions, i.e. patterns and timing of arranging the festival, sources of buffaloes brought 
into the battle field, processes of physical and mental preparation for the buffaloes, 
processes of buffalo-fighting gambling sites managed by the owners, and a living of the 
buffaloes after the competition. 
 Continuous infrastructure, public utilities, economic systems, tourism motivation 
including afflux of foreign cultures into Ko Samui District affected social and cultural 
changes in positive and negative aspects. In order to conserve the Buffalo Fighting Festival 
stably, guidelines for conserving the festival in globalization were proposed. These were: 
1) constructing public organization for conserving buffalo fighting tradition, 2) combining a 
history of buffalo fighting into Surat Thani Memorial Hall as well as developing plans for 
arranging the Buffalo Fighting Festival as modernity, and 3) publicizing the festival 
worldwide to make it well-known and attract both Thai and foreign tourists. These added 
more value with the culture and also generated income to those who were related to 
the Buffalo Fighting Festival.  
 
Keywords: Buffalo Fighting Festival, Ko Samui 
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บทน ำ 
ประเพณีชนควายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่ปรากฏในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นการต่อสู้ระหว่างควาย 2 ตัวที่มีลักษณะดีถูกต้องตามต าราควายมีใจสู้และร่างกายแข็งแกร่งมา
ปะทะกันในสังเวียนลานดินเพ่ือหาผู้ชนะ แม้ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าประเพณีนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใด 
แต่ก็พบว่ามีบันทึกที่กล่าวถึงการชนควายตั้งแต่ปี พ.ศ.2427 หรือเมื่อ 134 ปีที่แล้ว 

พ.ศ.2427 สมเด็จเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภานุฟันธุวงศ์วรเดช ทรงแต่งหนังสือ
เป็นรายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ทูลเกล้า ฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ชื่อหนังสือ “ชีวิวัฒน์” หนังสือเล่มนี้ทรงพรรณนาถึงสภาพแวดล้อมและเรื่องราวต่าง ๆ  ใน
หัวเมืองที่ได้เสด็จไปประพาสอย่างถ้วนถี่พิสดารทั้ง นิสัยใจคอของผู้คน สภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิต 
ตลอดจนจ านวนประชากรผู้อยู่อาศัย ในสมัยนั้นเกาะสมุยถูกบันทึกว่าอยู่ในการปกครองของเมือง
นครศรีธรรมราช ที่มีเจ้าพระยานครเป็นเจ้าเมือง ราษฎรชาวเกาะสมุยสมัยนั้นล้วนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมากมักท านาหรือปลูกมะพร้าว ตามลักษณะของภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวย เกษตรกร
จะน ามะพร้าวมาสกัดน้ ามันขายหรืออาจขายเป็นลูกให้กับพ่อค้าที่ล่องเรือมารับซื้อ การประกอบ
เกษตรกรรมนี้เองที่ท าให้ราษฎรชาวสมุยในสมัยนั้นจ าเป็นต้องหาสัตว์ใหญ่ เช่น ควาย มาใช้งานเพ่ือ
แบ่งเบาภาระอันหนักหน่วง 

ปัจจุบันยังมิอาจสรุปได้ว่าควายที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุยนั้นมีความเป็นมาอย่างไร บ้างว่าเป็น
ควายที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่ดึกด าบรรพ์ เหตุเพราะคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่า เดิมในเกาะสมุยมีควาย
ป่าอาศัยอยู่ บ้างก็เชื่อว่าเป็นควายน าเข้ามาจากบนบก3 อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของควายในภาค
เกษตรกรรม มิได้เป็นเหตุผลหลักที่ท าให้เกิดประเพณีชนควายดังที่ปรากฏในปัจจุบัน แต่เป็นเพราะ
ค าสั่งที่มาจากเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยที่ยังปกครองเกาะสมุย ที่ห้ามมิให้ประชาชนชาวเกาะสมุย 
น าควายมาใช้แรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือชีวิวัฒน์ ตอนหนึ่งว่า  

"ในเกาะนั้นมีกระบือเลี้ยงบ้าง เพริด4 บ้าง เป็นอันมาก แต่กระบือที่ราษฎรใช้สอยนั้นน้อย 
เพราะว่าไม่มีการจะท า เป็นต้นว่า จะได้ใช้กระบือเทียมเกวียนบรรทุกมะพร้าวลงท่า ผู้ว่าราชการก็ห้าม
ไม่ให้ท าเกวียนต้องใช้คนแบกหามมะพร้าวทั้งนั้น กระบืออยู่ว่างเปล่าจากการ ราษฎรต้องปล่อยเลี้ยง
เป็นเพริดอยู่เป็นอันมาก ราคากระบือเลี้ยง 4 - 5 บาท กระบือเพริดราคาตัวหนึ่ง 1 บาทจนถึง 2 สลึง 
กระบือเหล่านี้ ผู้ว่าราชการห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดท าอันตราย ถ้าผู้ใดลอบท าอันตรายก็ปรับไหม5 แรง 

                                                           
3 กวี รังสิวรารักษ์, สมุยที่รัก, (กรุงเทพฯ: ธารบัวแก้ว, 2546), 148. 
4 เพริด หมายถึง การเลี้ยงแบบที่ปล่อยให้อยู่ร่วมกันเป็นฝูง โดยอิสระ เมื่อถึงฤดูท านาจึงไปจับกลับมา 
5 ปรับไหม: ให้ผู้กระท าผิดช าระเงินค่าสินไหมทดแทน หรือค่าปรับแก่ผู้เสียหาย 
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และห้ามไม่ให้ซื้อขายออกจากเกาะ กระบือจึงมีราคาถูกยิ่งนัก ในหนึ่งได้ข่าวว่า พระยากาญจนดิฐ แต่ง
เรือมาซื้อบรรทุกไปคราวหนึ่งเป็นอันมาก ครั้นกระบือนั้นไปอยู่ฝั่งก็เป็นอันตรายไปต่างๆ ไม่เจริญ
เหมือนอยู่ในเกาะนี้”6  

เมื่อควายบนเกาะสมุยไม่ถูกน ามาใช้แรงงานตามค าสั่งของเจ้าผู้ปกครองประกอบกับการ
ปล่อยให้หากินอย่างอิสระ (เพริด) ควายเพริดทั้งหลายจึงมีพละก าลังมาก จนเกิดความคึกคะนองตาม
ประสาสัตว์ การประลองก าลังด้วยการขวิดชนกันระหว่างควายจึงเกิดขึ้น เมื่อชาวเกาะสมุยเห็นดังนี้
แล้วจึงจัดให้มีการน าควายมาชนกันเสียเพ่ือความส าราญและตัดก าลังควายให้น้อยลงเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เลี้ยง เมื่อกิจกรรมนี้มีผู้นิยมมากขึ้นจึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกระทั่งเกิดเป็น
ประเพณีชนควายขึ้นในเกาะสมุยเรื่อยมา ปัจจุบันเกาะสมุยเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ
ไทยและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ความต้องการเข้ามาสัมผัสกับท้องทะเลที่งดงามเร่งเร้าให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยว ผลจากการพัฒนาระบบขนส่งและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ท าให้แหล่งทุนจากภายนอกสามารถเข้ามาในพ้ืนที่ได้สะดวกรวดเร็ว 
โครงการก่อสร้างหรือพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นทั่วเกาะสมุยส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและมี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นของชาวเกาะสมุยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วัฒนธรรมการชนควายที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้ยุคสมัยและความต้องการของผู้คนที่
เปลี่ยนแปลงไป  

จากการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงของประเพณีชนควายที่น่าสนใจ เช่น รูปแบบการชนควาย
ในอดีตมีความแตกต่างกับรูปแบบการชนควายในปัจจุบัน แหล่งที่มาของควายชน กระบวนการจัดการ
สนามแข่งขัน การเตรียมตัวเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันหมอควาย สถานที่แข่งขัน กฎกติกา การเดิมพัน 
อัตราค่าเข้าชม ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นกับควายหลังการแข่งขันซึ่งจะได้กล่าวถึงในล าดับถัดไป 
 
1. แหล่งที่มำของควำยชนเปลี่ยนไป 

จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือ “ชีวิวัฒน์” ของ สมเด็จเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระ
ยาภานุฟันธุวงศ์วรเดชที่ทรงแต่งขึ้นในปี พ.ศ.2427 แสดงให้เห็นว่า ชาวเกาะสมุยในอดีตด ารงชีวิตอยู่
ในวิถีทางเกษตรกรรม บ้างท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้และปลูกข้าว กระบวนการในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรล้วนแต่ต้องพ่ึงพาแรงงาน ทั้งแรงงานคนและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท านาข้าวใน
พ้ืนที่ต้องใช้แรงงานควายเพ่ือช่วยในการไถพลิกหน้าดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ควาย จึงเป็น
                                                           
6 สมเด็จเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภานุฟันธุวงศ์วรเดช, ชีวิวัฒน์, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2511), 43. 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [969] 

สัตว์ที่มีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุยในอดีตอย่างมาก ควายที่น ามาใช้ในภาคเกษตรกรรม
บนเกาะสมุนถือเป็นควายประเภท “ควายปลัก” ซึ่งเป็นควายที่เลี้ยงกันมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งใน ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว  

ควายปลักมีนิสัยชอบนอนแช่ปลักโคลนเพ่ือเคลือบผิวป้องกันแมลงและเพ่ือลดความร้อนใน
ระหว่างวัน มีรูปร่างล่ าสัน ล าตัวหนาลึก ท้องใหญ่ ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบด า หรืออาจมีสีขาวเผือก มี
ขนเล็กน้อย หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบบโค้งไปข้างหลัง หน้าสั้น หน้าผากแบบราบ ตานูนเด่นชัด 
ช่วงระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างกว้าง คอยาวและบริเวณใต้คอจะมีขนขาวเป็นรูปตัววี หัวไหล่และอกนูน
เห็นชัดเจน7 ในประเทศไทยพบว่ามีควายปลัก 2 สี คือ ควายสีด า และควายสีขาว ซึ่งมักเรียกกันว่า 
ควายเผือกลักษณะเด่นของควายด าคือ มีขนสีขาวรูปตัววี (V - Shaped) ขวางระหว่างส่วนคอกับส่วน
อก และมักมีขนาดใหญ่กว่าควายทั่วๆไป ส าหรับควายสีขาวหรือควายเผือกเป็นควายที่มีสีผิวหนังออก
สีชมพูเรื่อ ขนสีขาวบางตัวมีสีด าปน แต่เขา กีบ และตาด า มีสีด าจึงไม่จัดเป็นควายเผือกตามหลักการ
โดยทั่วไป ดังนั้นจึงใช้ White Buffalo แต่นักวิชาการบางตนเรียกว่า Albinoid Buffalo คือมีลักษณะ
คล้ายเผือก8  

จากลักษณะเด่นของควายสีด าทั้งร่างกายที่ใหญ่โตบึกบึนผสานกับ สีด าที่ดูน่าเกรงขาม
สามารถข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้ ท าให้ผู้เลี้ยงควายชนมักเลือกใช้ควายสีด าเข้าร่วมการประลองชนควาย
มากกว่าควายสีขาว และเมื่อการแข่งขันชนควายกลายเป็นกิจกรรมอันเป็นที่นิยมในชุมชนเกาะสมุย
ความต้องการชมการแข่งชนควายก็เพ่ิมขึ้น กระทั่งท าให้ควายที่มีความเหมาะสมไม่สามารถเตรียมตัว
ได้ทันอันเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น พักฟ้ืนจากอาการบาดเจ็บจากการชนครั้งล่าสุดไม่ทัน ถูกขายหรือ
ปลดระวางออกจากการชนควาย เนื่องจากบาดเจ็บสาหัสหรือแก่เกินกว่าจะน ามาประลองอีกครั้ง เมื่อ
เป็นเช่นนี้ผู้จัดการแข่งขันหรือเจ้าของควายชนจึงมีความจ าเป็นต้องสรรหาควายที่มีลักษณะดีตาม
ต ารา มีใจสู้ และมีความแข็งแรงบึกบึนตัวอ่ืนเข้ามาท าหน้าที่ชนในสนามเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของผู้ชมและนักพนัน จึงเกิดแนวคิดการน าเข้าควายจากพ้ืนที่อ่ืนนอกอ าเภอเกาะสมุยเข้ามาแข่งขันใช้
ในการประลอง 

ตลาดค้าวัว - ควาย คือ ที่หมายของผู้เลี้ยงควายชนในการหาควายตัวใหม่เพ่ือเข้าสู่สังเวียนนกั
สู้ จากการศึกษาพบว่าตลาดที่ผู้เลี้ยงควายชนนิยมเดินทางไปเลือกซ้ือควาย คือ ตลาดวัวโพธิ์ทอง 

                                                           
7 น้าชาต ิประชาช่ืน, ควายปลัก - ควายแม่น้ า, ข่าวสด. (26 มีนาคม 2556): ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
8 ศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติ. การจ าแนก. [ออนไลน์]. จากส านักหอสมดุมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. เวปไซด์: 
http://ibic.lib.ku.ac.th/ibicth/index.php?option=com_content&view=article&id=48:classification&catid=3
7:2009-06-25-03-23-58&Itemid=62. (สืบค้นข้อมลู 8 มีนาคม 2561). 



ประเพณีชนควาย: เกาะสมุย 

[970]  ณัฐดนัย  พยัฆพันธ์ / พิสิฐ  นิลเอก 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นตลาดที่น าวัว-ควายจากประเทศพม่าเข้ามาขายในประเทศไทย วัว - 
ควายเหล่านั้นส่วนมากมาจากตอนเหนือของพม่าและบริเวณที่ราบลุ่มอิรวดี บริเวณรัฐมอญ รวมทั้งรัฐ
กระเหรี่ยงซึ่งอยู่บริเวณภาคกลางของพม่า บางส่วนมาจากชายแดนแถบประเทศบังคลาเทศ9 พบว่า
กระบวนการน าเข้าควายเพ่ือใช้ในการชนควาย มี 2 รูปแบบ คือ 

1. ผู้เลี้ยงควายชน เดินทางไปตลาดค้าวัว - ควาย เพ่ือเลือกควายที่ถูกใจหรือต้องตามต ารา
ลักษณะควายที่ดี แล้วขนส่งควายตัวนั้นลงมายังเกาะสมุยด้วยตนเอง 

2. นายหน้าค้าควายส่งภาพผ่านเครือข่ายออนไลน์มายังผู้เลี้ยงควายชนในพ้ืนที่เกาะสมุย เมื่อ
ตกโอนเงินค่าควายเป็นที่เรียบร้อยจะส่งควายตัวดังกล่าวมาที่อ าเภอเกาะสมุย โดยผู้เลี้ยงควายชนจะมา
รับควายตัวดังกล่าวที่ท่าเรือข้ามฟากมายังเกาะ 

เมื่อการมีอยู่ของควายมิได้มีเพ่ือตอบสนองต่อวิถีเกษตรกรรมอีกต่อไป ผนวกกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นตามการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย ท าให้ที่ดิน
หลายแห่งถูกน าไปพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนายทุนที่แสวงหาผลก าไรจากธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่มีมูลค่ามหาศาล วิถีเกษตรกรรมและพ้ืนที่ที่เคยเป็นไร่นาจึงถูกกลืนกินจากนายทุนอย่าง
ต่อเนื่องกระทั่งในปัจจุบัน (2561) ไม่มีพ้ืนที่ใดในอ าเภอเกาะสมุยที่ใช้เพ่ือการปลูกข้าวอีกแล้ว นั่นยิ่ง
เป็นปัจจัยที่เร่งให้ควายสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เคยมีอยู่มากสูญหายไปจากพ้ืนที่แห่งนี้ 
 
2. กระบวนกำรเตรียมควำยก่อนเข้ำประลอง 

การชนควายในแต่ละครั้งนั้น ใช่ว่าผู้เลี้ยงควายจะสามารถจูงควายของตนเองลงสู่สนามแข่งขนั
ได้ในทันที เพราะการส่งควายที่ไม่เคยผ่านการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจลงสู่สนามก็ไม่
ต่างอะไรกับการส่งมือสมัครเล่นลงสนามต่อสู้กับนักมวยเจนเวที 

1. การเตรียมร่างกายควายก่อนแข่งขันนั้น เอ่ียม ศรีแสง10 อดีตข้าราชการครู ผู้ศึกษาและ
เรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะสมุยนับแต่อดีตจนปัจจุบัน ให้ข้อมูลว่า “การชนควายในสมัยก่อนนั้น 
จะเริ่มจากการน าควายมาเปรียบเทียบขนาดของตัวควาย เพ่ือดูว่าควายทั้ง 2 ตัวมีขนาดทัดเทียม
สามารถชนกันได้โดยไม่มีฝ่ายใดได้หรือเสียเปรียบจนเกินไปทั้งนี้สามารถแบ่งรุ่นของควายชนออกเป็น 
3 รุ่น ได้แก่ 1) รุ่นเล็ก 2) รุ่นกลาง 3) รุ่นใหญ่ ซึ่งจะแบ่งรุ่นกันตามขนาดของตัวควายโดยไม่น าเรื่อง

                                                           
9 Achariyach. ไปคุยกับพ่อค้าวัวพม่าข้ามแดนในตลาดแม่สอด...ตลาดลอดรัฐ ข้ามรัฐ ซ้อนรัฐขนาดใหญ่ของคนเบี้ย
น้อย. [ออนไลน์]. จากบล็อกของ achariyach. เวปไซด์: https://blogazine.pub/blogs/achariyach/post/5381. 
(สืบค้นข้อมูล 8 มีนาคม 2561). 
10 เอี่ยม ศรีแสง. ข้าราชการเกษียณ.สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2561. 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [971] 

น้ าหนักเข้ามาเกี่ยวข้อง บางครั้งเจ้าของควายก็เป็นผู้น าควายของตนเองไปเปรียบกับของผู้อ่ืน หรือมี
นายหน้าจากสนามชนควายมาติดต่อเพ่ือเปรียบกับควายในสังกัดของตนเอง เมื่อท าข้อตกลงกันว่าจะ
ส่งควายเข้าชนในสนามชนควายเป็นที่เรียบร้อย การเตรียมความพร้อมให้ควายชนจะเริ่มขึ้น” 

การเตรียมควายพร้อมทางร่างกายให้กับควายชนนั้น เจ้าของควายจะน าควายออกเดินไปตาม
เส้นทางต่างๆ รอบหมู่บ้านหรือตามทางที่ก าหนดไว้ให้มีความลาดชันแตกต่างกันไปเพ่ือฝึกก าลังขา ใน
อดีตผู้เลี้ยงควายชนบางคนจะน าต้นมะพร้าวมาตัดเป็นท่อนให้ควายลากไปตามทางเพ่ือเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อและพละก าลัง แต่ในปัจจุบันวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากมีโอกาสท าให้ควายเกิดอาการ
บาดเจ็บที่ต้นคอได้ การน าควายออกเดินเพ่ือสร้างพละก าลังนี้ ผู้เลี้ยงจะต้องค านึงถึงธรรมชาติของ
ควายว่าเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวในช่วงพลบค่ าถึงเช้ามืด ผู้เลี้ยงจะต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวติของตัวเองให้เข้า
กับควายเพ่ือไม่ให้เกิดการฝืนธรรมชาติอันอาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจของควายชน อีกทั้ง
การท ากิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของควาย เช่น อาบน้ า ออกก าลังกาย จะท าให้ควาย
ได้รับประโยชน์สูงสุด  

ระยะเวลาในการเดินออกก าลังในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 1.30 - 2 ชั่วโมง และในคืนหนึ่งๆ อาจ
ต้องพาควายออกเดินมากกว่า 1 รอบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลี้ยงของผู้เลี้ยง ข้อห้ามอย่างหนึ่งของการ
น าควายชนเดินออกก าลังกาย คือ ผู้จูงจะต้องไม่ใช้ไม้หรือวัสดุอ่ืนใดมาเป็นตัวกั้นระหว่างตัวควายกับผู้
เลี้ยง เนื่องจากจะท าให้ควายเกิดความระแวงและหวาดกลัวอันอาจส่งผลให้ความมั่นใจของควายตัวนั้น
หายไป ในกรณีที่ควายชนมีความดุร้ายเป็นพิเศษ จะต้องใช้ผู้เลี้ยง 2 คน ช่วยในการเดินจูงควาย โดย
คนหนึ่งจะยืนอยู่หน้าควายท าหน้าที่จูงควายไปในทิศทางที่ต้องการ และอีกคนหนึ่งเดินจับเชือกจูง
ควายอยู่ด้านหลัง เพ่ือป้องกันมิให้ควายที่ดุร้ายพุ่งเข้าชนคนจูงที่อยู่ด้านหน้า 

ในอดีตผู้เลี้ยงควายจะย้ายควายชนของตนเองไปยังสนามชนควายล่วงหน้า 30 - 45 วัน 
เพ่ือให้ควายเกิดความคุ้นชินกับกลิ่น เสียงและบรรยากาศของสถานที่แข่งขัน เมื่อคุ้นชินกับพ้ืนที่แล้ว
ควายจะปล่อยกลิ่นของตนเองผ่านการถ่ายเบาและหนักเพ่ือทับกลิ่นของควายตัวอ่ืน อันเป็นการ
ประกาศว่าตนเองเป็นเจ้าของถิ่นนั้น และตนเองพร้อมที่จะปะทะกับควายผู้รุกรานตัวอ่ืน ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการย้ายควายเข้าไปเลี้ยงในคอกที่ตั้งอยู่บริเวณสนามชนควายขยายเพ่ิมขึ้นเป็น 90 วัน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ควายมีความพร้อมสูงสุดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ธีรศักดิ์ มีศรี11 ผู้เลี้ยงควายชนในพ้ืนที่ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย กล่าวว่า “ควายเป็น
สัตว์ที่มีความแข็งแรงทางร่างกายสูงและมีสัญชาตญาณการต่อสู้ในตัวของมันเอง เราไม่ต้องไปฝึกสอน
ว่าต้องเข้าชนหรือขวิดคู่ต่อสู้ยังไง เพราะเขารู้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้ว ตัวไหนที่เก่งก็แปลว่าเขาเก่งโดย
                                                           
11 ธีรศักดิ์ มีศรี. ผู้เลี้ยงควายชน. สัมภาษณ,์ 19 มกราคม 2561. 
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ธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะผ่านการฝึกฝนพิเศษอะไรสิ่งที่ผู้เลี้ยงพอจะท าได้คือเสริมสร้างความมั่นใจและฮึก
เหิมให้กับควายด้วยการน าควายตัวที่อ่อนแอกว่ามาล่อและแกล้งแพ้ เพ่ือให้ควายชนตัวหลักเกิดความ
มั่นใจในตัวเอง ดังนั้นในระยะเวลากว่า 3 เดือนที่น าควายมาเข้าคอกบริเวณสนามชนควาย จึงเป็นเรื่อง
ของการท าให้ควายเกิดการคุ้นชินสถานที่เสียมากกว่า” 

การน าควายชนเข้ามาเก็บตัวในสนามชนควายกว่า 90 วัน หมายความว่า จะต้องมีทีมผู้เลี้ยง
ผลัดเวรกันมาเฝ้าควายชนของตนเองตลอดเวลาเพราะการปล่อยให้ควายชนอยู่ภายในคอกโดยไม่มี
ผู้ดูแลเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่ง ผู้เลี้ยงจะต้องสร้างเพิงที่พักทั้งของผู้เลี้ยงและควายชนให้มีความแข็งแรง
และมิดชิด ทั้งการกั้นคอกให้แข็งแรงและปิดกั้นด้านบนของคอกด้วยสแลน12 เพ่ือป้องกันการคุกคาม
ของผู้ไม่หวังดีต่อควายชน บางคอกอาจมีการวางระบบความปลอดภัยให้กับควายเพ่ิมเติม เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุเพ่ือเผ้าระวัง เช่น สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) 
หรือ สุนัขพันธุ์พิตบูล (Pitbull) เป็นต้น 

คืนก่อนแข่งขันชนควาย เจ้าของควายที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์จะน าควายชนของตนเอง
เข้าสู่พิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพ่ือเพ่ิมขวัญก าลังใจให้กับตนเอง ทีมงานและควายให้เกิดความฮึกเหิม
และมั่นใจในตนเองถึงขีดสุด พิธีกรรมทางไสยศาสตร์นี้จะเริ่มในช่วงพลบค่ าจัดบริเวณศาลเพียงตาที่
ตั้งขึ้นในบริเวณคอกของควาย ในช่วงเวลานั้นจะมีหมอควาย13 เป็นผู้มาท าพิธีกรรม โดยผู้ท าพิธีแต่ง
ควายจะต้องเป็นหมอควายที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นการเฉพาะไม่สามารถเอาผู้ใดท าพิธีแต่งควายโดย
พลการ ทั้งนี้การลงยันต์และบทสวดที่ใช้ในจะเป็นอักขระขอมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จุดที่
หมอควายจะเขียนยันต์ลงบนตัวควาย เช่น เขาทั้ง 2 ข้าง, ขาทั้ง 4 ข้าง, หน้าผาก, หาง และบริเวณ
ล าตัว โดยมีการเชื่อกันว่า อักขระเหล่านี้จะท าให้ควายมีความเข้มแข็ง หนังเหนียว และจะได้รับชัย
ชนะจากการแข่งขัน 

ในอดีตควายชนที่ได้รับการ เขียนยันต์ อักขระภาษาขอมตั้งแต่คืนก่อนเข้าแข่งขันสามารถเข้า
ประลองก าลังกบัคู่แข่งขันได้เลยโดยไม่ต้องล้างยันต์ออก แต่ปัจจุบันหากมีการเขียนยันต์อักขระต่าง ๆ 
บนตัวควายก่อนถึงเวลาชนควาย เจ้าของควายจะต้องอาบน้ าล้างตัวควายให้สะอาด โดยการอาบน้ า
ควายนั้นคู่แข่งขันจะมายืนดูอยู่ด้วย เพ่ือป้องกันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงต่างๆ เช่น การทายาพิษ หรือแต่ง
เติมอุปกรณ์อ่ืนๆ บนเขาควายหรือส่วนต่างๆของควายอันอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน 

                                                           
12 สแลน: ตาข่ายกรองแสงที่ช่วยลดอุณหภูมิของแสงแดด สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น คลุมหรือล้อมรั้ว
เลี้ยงสัตว์ป้องกันการร่วงหล่นของสิ่งของ 
13 หมอควาย: ผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนต์คาถาและพิธีกรรมเกี่ยวกับควายชน 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [973] 

ในขณะที่เจ้าของควายชนบางรายมองว่าพิธีการแต่งควาย ตลอดจนอักขระอาคมทั้งหลายเป็นสิ่งไร้
สาระที่ไม่อาจส่งผลต่อผลแพ้ชนะได้จริง จึงไม่มีการน าหมอแต่งควายมาท าพิธีกรรมใดๆ 
 
3. กำรจัดกำรสนำมชนควำย 

เวลา 8.00 น. เจ้าของควายชนที่มีก าหนดแข่งในวันนั้น จะต้องจับฉลากเพ่ือเลือกว่าจะผูก
ควายทางทิศใดของสนามควายชนและน าควายของตนเองเข้าไปผูกในเวทีในช่วงเช้านั้นเอง เพราะถ้าผู้
เลี้ยงไม่น าควายเข้าสนามเสียแต่เนิ่นๆ อาจเกิดความวุ่นวายในการบริหารจัดการและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับควายชนที่จะเข้าแข่งขันอันเนื่องมาจากจ านวนผู้ชมและนักพนันที่มีจ านวนมากในช่วง
เย็น ส าหรับความเชื่อเรื่องทิศทางที่ดีในแต่ละวันจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ทิศทางที่ดีตามความเชื่อในประเพณีชนควาย 
 

วัน ทิศที่ดี 
จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ เหนือ, ใต ้

พุธ, เสาร์, อาทิตย์ ตะวันออก, ตะวันตก 
 

เมื่อก าหนดทิศเรียบร้อยแล้วหมอแต่งควายของแต่ละฝ่าย จะใช้น้ ามนต์ประพรมอาณาเขต
ของตนเพ่ือขับไล่เสนียดจัญไร มีการตั้งศาลเพียงตาจุดธูปเทียนบูชาไหว้เจ้าที่และบริกรรมคาถาเรียก
ก าลังให้กับควายของตน แล้วเดินไปที่เขตแดนกลางท าที่ตัดไม้ข่มนามคู่ต่อสู้โดยใช้มีดปักลงในดินที่
เป็นเขตของฝ่ายตรงกันข้าม บางทีก็หาวิธีท าให้เวทย์มนต์ของอีกฝ่ายหนึ่งเสื่อมความขลัง14  

อาจารย์เอ่ียม ศรีแสง กล่าวว่า การชนควายในยุคแรกนั้นจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเวลาที่มีการจัด
งานประเพณีหรืองานวัด เพ่ือเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยการชนควายจะจัดใน
วันสุดท้ายของงานประเพณี เพ่ือดึงดูดให้ประชาชนชาวเกาะสมุยเข้ามาเที่ยวชมงานอย่างต่อเนื่อง 

สถานที่ส าหรับชนควายจะต้องเป็นพ้ืนที่โล่ง กว้าง ผู้จัดการแข่งขันจะเลือกพ้ืนที่ที่เป็นสวน
มะพร้าวหรือลานกว้าง ที่มีพ้ืนที่มากพอให้ควายที่ก าลังคึกคะนองสุดขีดพุ่งเข้าปะทะกัน ในยุคแรกนั้น
การชนควายจะไม่มีเครื่องกั้นขวางระหว่างควายกับเจ้าของควาย นักพนันและผู้ชม จึงปรากฏภาพถ่าย
อันเป็นหลักฐานชั้นเลิศที่บ่งบอกว่าผู้คนในสมัยก่อนโดยเฉพาะเจ้าของควายและนักพนันพากันยืนล้อม

                                                           
14 สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ สุภาคย์ อินทองคง และอุบลศรี อรรถพันธ์, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 4, (กรุงเทพ: 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์), 1865. 
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ควายที่ก าลังห้ าหั่นกันในระยะประชิด ส่วนผู้ชมคนอ่ืนๆ ที่ใจไม่กล้าแข็งพอก็จะต้องหาทางหลบเลี่ยง
จากอันตรายที่เกิดจากการชนควายเอาเอง บ้างก็ยืนหลบหลังต้นมะพร้าว ปีนต้นมะพร้าว กระทั่งยืน
หลบบนจอมปลวกสูงๆ เพ่ือความปลอดภัย 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้มาชมการประลองควายชน ผู้จัดการแข่งขันจึงมีการพัฒนา
ลานประลองให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้ไม้ไผ่ทั้งล า มาขัดเข้ากับเสาไม้มะพร้าวเป็นรั้วคอก
วงกลมเรียกว่า ลูกใน มีปีก 2 ข้างซ้ายขวาเป็นทางเข้าออก ปัจจุบันมีเพียงปีกเดียวที่เรียกว่าขาซ้าย
ส าหรับควายแพ้ชนะวิ่งออกจากคอกวงกลมหรือวิ่งออกจากสนามชนควาย กึ่งกลางสนามชนควายใน
วันที่มีการชนควาย จะมีการขึงผ้าม่านสีขาวบังตาควายไม่ให้เห็นคู่ต่อสู้เมื่อได้เวลาปล่อยควายให้ชนกนั
จึงจะดึงผ้าม่านออกเหลือเป็นลานโล่งส าหรับควายทั้งคู่ต่อสู้กัน การต่อสู้ของควายจะมีการต่อสู้กัน
อย่างดุเดือดรุนแรงกว่าวัวชนมากนัก นักการพนันขันต่อจากคอยสังเกตที่ลึงค์ของควาย ถ้าลึงค์ของ
ฝ่ายใดหด ย่อมหมายถึงฝ่ายนั้นหมดก าลังใจในการที่จะสู้ต่อไป เวลาต่อสู้มักจะแพ้ เมื่อแพ้ชนะกัน จะ
ไล่ขวิดกันต่ออย่างเคียดแค้น15 

นอกจากจะมีการก่อสร้างลูกในล้อมอาณาเขตส าหรับการปะทะกันแล้ว ยังมีการก้ันวิก16 
ล้อมรอบคอกชนควายอีกชั้นหนึ่งด้วยวิกในยุคแรกนั้นเอาผ้าใบขนาดใหญ่มาขึงล้อมพ้ืนที่ไว้ แต่ประสบ
ปัญหาลมพัดแรงอยู่เสมอจนท าให้ผ้าใบกั้นวิกล้มลง ท าให้ผู้จัดการแข่งขันควายชนต้องน าเอาแผ่น
สังกะสีส าหรับท าหลังคาบ้านมาปิดล้อมรอบบ่อนควายชนแทน 

สาเหตุที่ต้องมีการกั้นวิกก็เพ่ือเก็บค่าเข้าชมเป็นเพราะต้นทุนในการชนควายที่เจ้าของสนาม
ชนควายต้องจ่ายเพ่ือเป็นค่าตัวส าหรับการน าควายเข้าสู่สนามแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น ราคาค่าตัวมีตั้งแต่ 
50,000 - 120,000 บาทต่อตัวดังนั้นในการแข่งขันคู่หนึ่งจึงมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท 
ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้จัดการแข่งขันชนควายต้องหาวิธีในการถอนทุนคืนด้วยการจัดเก็บค่าเข้าชม การเริ่ม
เก็บค่าเข้าชมนี้เริ่มในสมัยใดไม่ปรากฏข้อมูล อาจารย์เอ่ียม ศรีแสงให้ข้อมูลว่า ในยุคแรกค่าเข้าชมการ
ชนควายส าหรับผู้ใหญ่มีราคา 70 - 80 บาท ต่อคน เด็ก 30 บาทต่อคน ปัจจุบันค่าเข้าชมการชนควาย
สูงถึง 500 บาทต่อคน แม้บางครั้งจะเขียนก ากับไว้ว่าค่าเข้าชมของเด็กอยู่ที่ 300 บาทต่อคน แต่ก็
มักจะเก็บ 500 บาทโดยเท่าเทียมกัน 

                                                           
15 สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ สุภาคย์ อินทองคง และอุบลศรี อรรถพันธ์, สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 4, (กรุงเทพ: 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์), 1866. 
16 กั้นวิก: อุปกรณ์มาพรางตาเพื่อก าหนดขอบเขตของสถานที่และป้องกันมิให้ผู้อื่นมองเห็นหรือล่วงล้ าเข้ามาในพื้นที่
ที่ก าหนดไว ้



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [975] 

การชนควายในแต่ละครั้งนั้น ผู้จัดการแข่งขันชนควายจะต้องมีจ านวนควายชนที่ผู้เลี้ยงหรือ
เจ้าของตอบตกลงยินยอมท าสัญญาเข้าชนในสังกัดไม่น้อยกว่า 10 คู่ และจะต้องมคีวายชนที่มีชื่อเสียง
ในอ าเภอเกาะสมุย เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความความน่าสนใจในหมู่ผู้ชมและนัก
พนันมากขึ้น ในแต่ละวันสนามชนควายจะก าหนดให้มีการชนควายในช่วงเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ควายมีความตื่นตัวตามธรรมชาติมากที่สุดและจะก าหนดการแข่งขันเพียงวันละ 1 
คู่เท่านั้น  

ส าหรับเหตุผลที่จัดแข่งเพียงวันละ 1 คู่ เพราะการจ่ายค่าเข้าชมการแข่งนั้นจะจ่ายเพียง 1 
ครั้ง/วัน หากมีการแข่งหลายคู่ต่อวันแต่รายได้จากการเก็บค่าเข้าชมเท่าเดิม จะท าให้เจ้าของสนามชน
ควายขาดทุนได้ 
 
4. นักพนันและกระบวนกำรพนัน 

การพนันขันต่อระหว่างนักพนันทั้งขาประจ าและขาจรเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เสมอในสนามชน
ควายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ธีรพล ใจกว้าง17 คุณครูแผนกสังคมศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย หนึ่งใน
นักวิชาการท้องถิ่นที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ รากเหง้าของชาวเกาะสมุย ได้กล่าวถึงการพนันที่
ปรากฏในสนามควายชนว่า 

“ในยุคสมัยแรกนั้น การแข่งขันชนควายก็อาจมีการพนันแฝงอยู่บ้างในหมู่ผู้ชม แต่ก็เป็นเพียง
การพนันติดปลายนวม ไม่ได้มีอัตราการเดิมพันสูงเช่นในปัจจุบัน ต่อมาเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
ประเพณีชนควายก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย กระทั่งประเพณีชนควายกลายเป็นเรื่องของการพนัน
มากกว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม จากที่ปรากฏในปัจจุบันการชนควายในแต่ละสนามจะมีนักพนัน
เข้าไปร่วมเชียร์และเดิมพันอยู่เสมอ ในขณะนี้อัตราการเดิมพันระหว่างเจ้าของควายมีอัตราสูงสุดถึง 5 
ล้านบาท นอกจากการพนันชนควายแล้ว ในสนามชนควาย ยังมีการพนันในรูปแบบอ่ืนแฝงอยู่อีกเป็น
จ านวนมาก ทั้งการเล่นไพ่ ไฮโล เป็นต้น” การเดิมพันของนักพนันในการแข่งขันแต่ละคู่อาจแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. เดิมพันระหว่างเจ้าของควายกับเจ้าของควาย มักเดิมพันไม่ต่ ากว่า 300,000 บาท เนื่องจาก
การเตรียมควายเพ่ือการเข้าชนแต่ละครั้งมีรายจ่ายจ านวนมาก ทั้งค่าจ้างผู้ดูแลควาย ค่าหญ้า ค่ายา 
อาหารเสริมประเภทต่างๆ รวมถึงค่าสิ่งปลูกสร้างที่ต้องท าขึ้นเพื่อการเฝ้าระวังควายชนตลอด 24 
ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ระหว่าง 150,000 - 200,000 บาท อัตราการเดิมพันจึงตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า
หากจะเดิมพันทั้งทีก็เอาให้ได้ก าไรหรือคุ้มค่ากับรายจ่ายต่างๆ ที่เสียไปในระหว่างการเตรียมตัว 
                                                           
17 ธีรพล ใจกว้าง. คุณครูแผนกสังคมศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย. สมัภาษณ์, 19 มกราคม 2561. 



ประเพณีชนควาย: เกาะสมุย 

[976]  ณัฐดนัย  พยัฆพันธ์ / พิสิฐ  นิลเอก 

2. เดิมพันระหว่างนักพนันที่เข้ามาชมการแข่งขัน การวางเงินเดิมพันในแต่ละคู่จะมีอัตรา
ต่อรองที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการชนและชื่อเสียงของควายชนตัวนั้นๆ หากมีผู้สนใจเข้าร่วม
เดิมพัน นักพนันทั้ง 2 คน/กลุ่มจะต้องน าเงินมาวางประกบกัน และเงินทั้งหมดจะถูกน าไปเก็บรักษาไว้
กับฝ่ายที่อัตราเดิมพันเป็นต่อ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะชนะมากกว่า แต่หากผลการแข่งขัน
ปรากฏกว่าควายตัวที่เป็นต่อเกิดพ่ายแพ้ นักพนันที่ถือเงินอยู่จะต้องน าเงินทั้งหมดมามอบให้กับผู้ชนะ 

กติกาในการตัดสินแพ้ - ชนะในการชนควายจากการสัมภาษณ์ พงศกร โชคคณาพิทักษ์18 
หรือ โกเบียร์ นักพนันควายชน พบว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ควายตัวใดวิ่งหนีก่อนถือว่าตัวนั้นแพ้ 
  2. หากไม่มีการเข้าปะทะกันนานกว่า 1 ชั่วโมง จะถือว่าเสมอกัน 

เมื่อการแข่งขันควายชนจบลง เจ้าของควายชนจะรีบน าควายของตนเองกลับบ้านทันที เพ่ือ
รักษาอาการบาดเจ็บและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ควายอาจถูกลอบวางยาในขณะที่มีผู้คนจ านวนมากใน
สนามควายชน  
 
5. หลังกำรแข่งขันชนควำย 

ทุกการแข่งขันผู้ชนะมักถูกจับจ้อง ยกย่องและชื่นชม สวนทางกับผู้แพ้ที่อาจไม่เหลือแม้วัน
พรุ่งนี้ ควายชนที่พ่ายแพ้ก็อาจมีอนาคตที่ไม่ยาวนานนักหากผู้เป็นเจ้าของมิได้มองเห็นคุณค่าหรือ
ประโยชน์ที่อาจได้จากตัวมัน จากการศึกษาพบว่า อนาคตของควายชนแต่ละตัวหลังจบการแข่งขันจะ
ขึ้นอยู่กับว่า ควายตัวนั้นยังมีใจฮึดสู้อีกหรือไม่ อาการบาดเจ็บของควายมีมากน้อยเพียงใด ส่งผล
กระทบต่อการชนในอนาคตหรือเปล่า และที่ส าคัญคือการตัดสินใจของเจ้าของควายว่าจะด าเนินการ
กับควายตัวนั้นอย่างไร 

ในอดีตนั้นวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุยต้องพ่ึงพาพละก าลังของควายในการประกอบอาชีพเสมอ 
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างควายกับคนมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้ง ควายได้รับการยกย่องประหนึ่งว่า
เป็นสมาชิกที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของครอบครัว ด้วยเหตุนี้แม้ว่าควายของตนเองจะแพ้ในการแข่งขัน
และท าให้เจ้าของควายสูญเสียเงินจากการพนัน แต่สถานะของควายก็จะยังคงเป็นบุคคลส าคัญของ
ครอบครัวเสมอ เจ้าของจะน าควายไปรักษาอาการบาดเจ็บและหากพิจารณาแล้วว่า ควายตัวนั้นไม่
สามารถเข้าแข่งขันได้อีกต่อไปก็จะเลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ 

หากแต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่เกษตรกรรมกลับ
กลายเป็นโรงแรม ที่พัก ประกอบกับภาคการเกษตรที่ยังพอมีอยู่บ้างไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานควาย
                                                           
18 พงศกร โชคคณาพิทักษ์. นักพนันควายชน. สัมภาษณ,์ 16 พฤศจิกายน 2560 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [977] 

ในการลากจูงพืชผลทางการเกษตรอีก สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์เชิงพ่ึงพาระหว่างคนกับควายจืด
จางไป เมื่อผสานเข้ากับแนวคิดการน าควายเข้ามาจากพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือชนในสนามแข่งขัน ยิ่งเป็นตัวเร่งให้
สายสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายจืดจางมากยิ่งขึ้น เมื่อสถานะของควายกลับกลายเป็นเพียงเครื่องมือ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ การจัดการกับควายชนที่พ่านแพ้แก่คู่ต่อสู้จึงมีทั้ง การขายออก
เพ่ือน าไปใช้แรงงานหรือเข้าโรงฆ่าสัตว์ การน าไปเป็นควายคู่ซ้อม หรือถ้าโชคดีเจ้าของควายก็อาจ
เมตตาเลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุขัย  
 
บทส่งท้ำย 

ธันวาคม พ.ศ.2516 เมื่อหน่วยทหารช่างก่อสร้าง ที่ 4 ได้เข้ามาขยายและเชื่อมต่อถนนรอบ
เกาะสมุย มีระยะทางยาวทั้งสิ้น 50.228 กิโลเมตร โดยก าหนดให้ถนนสายนี้ตัดผ่านทุกต าบล 
โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้กับทิศเหนือตัดผ่านหมู่บ้าน ริมทะเลที่มีทิวทัศน์อันสวยสดงดงาม ให้ชื่อถนน
สายนี้ว่าถนนทวีราษฎร์ภักดี แม้ว่าถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการคมนาคม ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรเป็นหลัก แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรอบเกาะสมุยในครั้งนี้ เป็นการเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวยุคบุกเบิกชาวยุโรปเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ได้
อย่างเต็มที่ด้วย 

เมื่อข่าวการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามแพร่กระจายในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส่งผลให้เกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวเกาะสมุยที่เคยมีวิถี
เกษตรกรรมเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เกาะสมุยมีเพียง
โรงแรมขนาดเล็กบริเวณหาดหน้าทอนเพ่ือรับรองพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ก่อเกิดการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมที่พักขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นตามชายหาดต่างๆ เช่น หาด
ละไม หาดเฉวง เป็นต้น ปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึนในอ าเภอเกาะสมุยย่อมไม่อาจหลบพ้น
สายตาอันแหลมคมของเหล่านายทุนไปได้ การเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือกว้านซื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ให้เป็นของตนเพ่ือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นทั่วทุกหัว
ระแหง สังคมเกษตรกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เรือกสวนไร่นาถูกพลังของเงินตราพลิก
ผืนดินเป็นอาคารสูงทันสมัย ผู้คนทั้งหลายที่เคยมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติต้องปรับตัวให้อยู่รอดใน
สภาวะที่สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของอ าเภอเกาะสมุย อาจเริ่มขึ้นตั้งแต่ 
พ.ศ.2516 เมื่อเส้นทางคมนาคมถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน นักท่องเที่ยวและนายทุนต่างหลั่งไหลไปจับจอง
พ้ืนที่ว่างที่ยังคงงดงาม สวนมะพร้าวและที่นาที่เคยกว้างไกลถูกตัดแบ่งซอยย่อยออกเป็นส่วนๆ 
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กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งเรือกสวนไร่นาที่เคยมีขนาดใหญ่หดเล็กลงจนกระทั่งผลผลิต
ที่ได้จากผืนดินขนาดเล็กนั้นไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจครอบครัวของชาวเกาะสมุย การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดจึงต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
หลายครอบครัวต้องละทิง้วิถีดั้งเดิมที่เคยหล่อเลี้ยงตนหันเหเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของระบบทุนนิยมที่
ต้องอยู่ภายใต้การก ากับจากนายจ้าง เมื่อที่มาและช่วงเวลาของรายได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมรายได้
ชาวเกาะสมุยมาจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว มะพร้าว ที่มีปริมาณต่อครั้งไม่แน่นอนกลายเป็น
รายได้ที่มีเป็นประจ าทุกเดือน แม้ว่าจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องแบกรับ คือ 
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ นาฬิกาเป็นเพียงเครื่องประดับที่หาได้มี
ความส าคัญไม่กลับต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นชีวิตที่ต้องเร่งรัดตัวเองให้เท่าทันกับเวลาและนาฬิกาที่
เปลี่ยนสถานะไปจากเครื่องประดับกลับกลายเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ความ
ร่วมมือของผู้คนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวในการจัดงานประเพณีเพ่ือสานต่อคติความเชื่อของชุมชนเริ่มจาง
หายไป วัฒนธรรมที่ต้องอาศัยการร่วมใจร่วมแรงอย่างพร้อมเพรียงของผู้คนถูกละเลยสถานะภาพของ
วัฒนธรรมกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือป้องกันไม่ให้คติ ความเชื่อหรือประเพณี
ดั้งเดิมของชุมชนเลือนหายไป ผู้คนจึงต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเหล่านั้นให้สอดคล้องต่อความนิยม
ของผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่มีคติและแนวทางในการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง  

ประเพณีชนควายเป็นหนึ่งในวฒันธรรมท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีชนควาย เช่น หมอควาย เจ้าของควายกระทั่งตัวควายเอง
ได้รับผลกระทบถ้วนหน้า จากศาสตร์ในการท าพิธีแต่งควายที่ผู้คนให้ความเคารพเชื่อถือกลายเป็นเพียง
พิธีกรรมไร้สาระในโลกสมัยใหม่ ไร้ซึ่งทายาทสืบทอด เจ้าของควายที่เคยยกสถานะของควายให้
เทียบเท่าสมาชิกในครอบครัวกลับมองว่าควายเป็นเพียงเครื่องมือในการหารายได้และความส าราญ 
และควายที่เคยเดินเตร่ตามไร่นาในยุคที่ชาวเกาะสมุยยังคงท าการเกษตรเป็นอาชีพหลักกลับเหลือเพียง
ควายที่จะถูกจูงจมูกเข้าลานประลองเพ่ือลิ้มรสชาติของความเจ็บปวดเพ่ือนายที่ซื้อมันมาจากแดนไกล 

แม้ว่าประเพณีชนควายจะยังคงมีอยู่ในอ าเภอเกาะสมุยมาจนถึงปัจจุบัน แต่รูปแบบและ
แนวคิดในการชนควายกลับแตกต่างไปจากอดีตกระทั่งไม่เหลือเค้าเดิม แต่ถึงกระนั้นผู้เขียนก็เชื่อเป็น
อย่างยิ่งว่าสิ่งที่ควรท าในยุคโลกาภิวัฒน์ที่สถานการณ์สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมิใช่การแช่เข็ง
วัฒนธรรมให้คงสภาพเดิม แต่คือ การปรับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือค่านิยมที่
เปลี่ยนไป และแนวทางนี้จะท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลังได้อย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้อาหารพ้ืนบ้าน และการจัดการความรู้เรื่องอาหาร
พ้ืนบ้านของชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการส ารวจชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มย่อยและการศึกษาเอกสาร แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเพ่ือสร้างข้อสรุป ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

บริบทของชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นชุมชนที่มีการบริโภคอาหารพ้ืนบา้น
ตามความรู้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งได้มาจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติในชุมชน เช่น คลอง 
บึงน้ า และแม่น้ า ด้านส ารับอาหารพ้ืนบ้านของชุมชนจะเป็นอาหารที่มีหลากหลายชนิดทั้งประเภทแกง 
ต้ม ย า ผัด ซึ่งยังเป็นที่นิยมของคนในชุมชนและมีการรับประทานกันในครัวเรือน โดยอาหารประเภท
ต่างๆ จะเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ภายในครัวเรือนและการถ่ายทอดผ่านการท าอาหารในกิจกรรม
ของชุมชน เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้สามารถ
รักษาความรู้ เกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้านของชุมชนให้คงอยู่ได้ และเป็นการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีด้วย 
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[982]  คมกริช  บุญเขียว 

ABSTRACT 
The research aimed to study local food knowledge and a knowledge management 

of local food knowledge of Tai-lad Community, Tha Wung District, Lop Buri Province, 
employing a qualitative method. The data were mainly collected from village philosophers, 
community leaders, and community housewives. The research instruments for data 
collection were a field study, a community survey, an in-depth interview, a non-participant 
observation, a small group discussion, and a review of related literature. The data were 
analyzed in order to come up with a significant conclusion. 

The results revealed that in the contexts of Tai-lad Community, Tha Wung District, 
Lop Buri Province, the consumption of local food was based on the knowledge inherited 
from ancestors. The materials were mainly found from canals, swamps, and rivers. A set of 
local food including curry, spicy salad, stri-fried menus was popularly served within the 
families in the community. The cooking techniques were procedurally taught both family 
and community daily activities, which helped conserve the local food knowledge and 
promote the conservation of community natural resources and environments. 
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [983] 

บทน ำ  
วิถีการบริโภคอาหารของชุมชนในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่จะมี

การประกอบอาหารจากพืชผักพ้ืนบ้านจากในชุมชน แต่ปัจจุบันกลับนิยมซื้อวัตถุดิบอาหารจาก
ภายนอกหรือซื้ออาหารส าเร็จรูปมารับประทานในครัวเรือน แทนการประกอบอาหารบริโภคเอง การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดเกี่ยวกับพืชอาหารในชุมชน ท า
ให้เกิดการสูญเสียความรู้เกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้านซึ่งส่งผลต่อการท าลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของตน ท าให้ต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเป็นการเพ่ิมภาระด้านค่าครองชีพให้แก่
ครอบครัว  

จากการส ารวจครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2559 พบว่า มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เดือนละ 21,144 
บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 36.1 เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2560) แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านอาหารเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ส าคัญของครัวเรือนและมีแนวโน้มจะ
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจะต้องส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
อาหารพ้ืนบ้านในชุมชน ซึ่งเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาของคนในชุมชน
แต่ละท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกมาหลายชั่วคน มา
เป็นเครื่องมือในการลดค่าใช้จ่าย และเป็นทางที่เรียกว่า “วัฒนธรรมการกิน” ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญ
ประการหนึ่งในการบ่งชี้ถึงการด ารงตัวตนของผู้คนในสังคม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลและเวลา 
(กีรติพร จูตะวิริยะ และคณะ, 2554) ซึ่งความรู้ด้านการบริโภคอาหารของคนไทยนั้นเป็นความรู้มีการ
ค านึงถึงประโยชน์ทางอาหารทั้งในแง่ของความเป็นอาหารและความเป็นยารักษาโรค ซึ่งความเชื่อตาม
ภูมิปัญญาคนไทยที่เชื่อว่าอาหารจะช่วยในการปรับธาตุทั้ง 4 ในร่างการให้มีความสมดุล (พาณีพันุธ์ 
ฉัตรอ าไพวงษ ์และคณะ, 2544)  

แนวทางการส่งเสริมให้คนบริโภคอาหารพ้ืนบ้านจะต้องในแนวทางการศึกษาที่อยู่บน
ฐานความรู้ ประสบการณ์ของคนภายในชุมชน เป็นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เกิดจากการสะสมการ
เรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดไม่แยกเป็นวิชา เกี่ยวกับความเป็นอยู่
เกี่ยวกับการใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม (ประเวศ วสี, 2540) โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหาร
พ้ืนบ้านนั้นเป็นความรู้ภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอด จากการที่ชาวบ้านได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสม
ความรู้ประสบการณ์เพ่ือการด ารงชีพมาโดยตลอด มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
ตลอดมา ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่นของตนเอง (อคิน รพีพัฒน์, 
2531) ซึ่งจะช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนกลับมาสมบูรณ์ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมท าให้คนใน
ชุมชนมีดีสุขภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน  
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ชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีเป็นชุมชนที่เป็นที่ลุ่มรับน้ า มีแม่น้ าบางลี่ คลอง
บางคู้ และคลองเจ็ดเว็ดไหลผ่านชุมชน ส่งผลท าให้ในชุมชนมีแหล่งอาหารจากพืชพรรณธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ คนในชุมชนจึงมีการน ามาใช้ในการประกอบอาหารและถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและยังคง
พบเห็นได้ในวิถีการบริโภคภายในชุมชน ดังนั้นจึงเหมาะสมในการศึกษาเรื่อง ความรู้อาหารพ้ืนบ้าน
ของชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อันจะน าไปสู่การให้ความส าคัญกับอาหารพ้ืนบ้านและ
ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้อาหารพ้ืนบ้านของชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้อาหารพ้ืนบ้านของชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการ
วิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ส าคัญ คือ 
  1. ปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำรของชุมชน จ านวน 5 คน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารพ้ืนบ้านในชุมชน 
และเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย ให้ข้อมูลในประเด็นภูมิปัญญาด้านอาหารพ้ืนบ้านของชุมชน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณอาหารพ้ืนบ้าน ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารพ้ืนบ้าน การเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริโภคอาหารในชุมชน และการถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารพ้ืนบ้านของชุมชน 
  2. ประธำนกลุ่มแม่บ้ำน จ านวน 1 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นมีต าแหน่ง
ประธานกลุ่มแม่บ้านและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกอบอาหารของชุมชน ให้ข้อมูลในประเด็น
กิจกรรมการประกอบอาหารในชุมชน การเลือกส ารับอาหารในกิจกรรมของชุมชน และการเลือกผู้
ประกอบอาหารในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
  3. ผู้น ำชุมชน จ านวน 1 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูล
ในประเด็นการส่งเสริมอาหารพ้ืนบ้าน การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และการอนุรักษ์พืชพรรณ
ของชุมชน 
  4. ตัวแทนกลุ่มแม่บ้ำน จ านวน 3 คน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้กลุ่มแม่บ้านเป็น
ตัวแทนของครัวเรือนในชุมชนที่มีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกอบอาหารของ
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [985] 

ชุมชน ใช้การเลือกแบบเจาะจง ให้ข้อมูลในประเด็นความรู้ด้านการประกอบอาหาร การถ่ายทอด
ความรู้ด้านการประกอบอาหาร การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และการเลือกส ารับอาหารใน
กิจกรรมของชุมชน 
  

วิธีกำรและเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
  1. กำรส ำรวจชุมชน (community survey) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกการ
ส ารวจชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ฐานทรัพยากรด้านอาหารพ้ืนบ้านของชุมชน แหล่งทรัพยากร
อาหารชุมชน ส าหรับการท าแผนที่ฐานทรัพยากรอาหารชุมชน โดยบันทึกจากการส ารวจชุมชนร่วมกับ
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าชุมชน  
  2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (in - depth interview) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ภูมิปัญญาด้านอาหารพ้ืนบ้านของชุมชน องค์
ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณอาหารพ้ืนบ้าน ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารพ้ืนบ้าน การเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริโภคอาหารในชุมชน จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น า
ชุมชน  
  3. กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participant observation) โดยใช้
เครื่องมือ คือ แบบการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชน กิจกรรม 
ประเพณี วัฒนธรรมอาหาร การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้าน
อาหารพ้ืนบ้านในชุมชน 
  4. กำรประชุมกลุ่มย่อย (small group discussion) โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบ
บันทึกข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความรู้ โดยมีประเด็นการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลดังนี้ กระบวนจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้าน การถ่ายทอดและด ารงรักษา
วัฒนธรรมอาหาร และการรักษาทรัพยากรอาหารพ้ืนบ้าน จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบา้น 
ประธานกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าชุมชน และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน  
  5. กำรศึกษำข้อมูลเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง (documentary research) 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาหารพ้ืนบ้านทั้งในรูปแบบเอกสาร และสื่ออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนท้ายลาด เพ่ือใช้ในการ
สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบด้านข้อมูล ผู้วิจัยสัมภาษณ์
และสังเกตเรื่องเดียวกันแต่ต่างแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้
จาก แหล่งต่างๆ เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกันถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ และด้านวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือ
เปรียบเทียบกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยวิธีการทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน ถือว่า ข้อมูลมี
ความเที่ยงตรงเชื่อถือได้  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ขอ้มูลจากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว จึงมีการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและสร้าง
ข้อสรุปให้เป็นหมวด หมู่ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุป แล้วจึงน าเสนอในรูปแบบ
ของการบรรยายพรรณนา 
 
ผลกำรศึกษำ 
 1.ประเภทอำหำรที่พบในชุมชน 
 การศึกษาอาหารในชุมชนสามารถจ าแนกอาหารประเภทต่างๆ ที่คนในชุมชนนิยมรับประทาน
ตามวิธีการประกอบอาหารได้ดังนี้ 
  1.1 อำหำรประเภทแกงเผ็ดใส่กะทิ เป็นอาหารที่ชาวบ้านในชุมชนนิยมรับประทาน 
อาหารประเภทแกงเผ็ดที่มีส่วนประกอบของกะทิ เพ่ือให้มีรสชาติหอมหวานของกะทิ อาหารในชุมชนที่
เป็นประเภทแกงเผ็ดใส่กะทิ เช่น แกงเขียวหวาน แกงกะทิฟักทอง แกงเผ็ดไก่ พะแนง แกงหัวตาล 
ขนมจีนน้ ายากะทิ แกงคั่วหอยขม แกงเทโพ แกงกะทิสายบัว แกงกะทิหัวปลี และแกงกะทิมะขามเทศ 
เป็นต้น 
  1.2 อำหำรประเภทแกงเผ็ดไม่ใส่กะทิ เป็นอาหารประเภทแกงเผ็ดที่ไม่ใส่กะทิ ไม่
เน้นรสชาติหอมหวาน แต่จะเป็นแกงที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เผ็ดน า หรือเปรี้ยวน า เน้นกลิ่นหอมของ
เครื่องแกง หรือผักชนิดต่างๆ ที่ใส่ลงในแกงเป็นหลัก เช่น แกงป่า แกงส้ม แกงส้มมะขาม และแกงเลียง 
เป็นต้น 
  1.3 อำหำรประเภทแกงจืดหรือประเภทต้ม อาหารประเภทนี้เป็นการน าเนื้อสัตว์
ต่างๆ มาต้มเพ่ือใช้รับประทานคู่กับอาหารที่มีรสจัด เพ่ือใช้ในการลดความเผ็ดร้อนของอาหารชนิดอ่ืน 
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รวมทั้งท าให้เด็กเล็กสามารถรับประทานอาหารได้ด้วย อาหารประเภทแกงจืดมักจะประกอบไปด้วย
เนื้อสัตว์ หรือเต้าหู้ เช่น ต้มจืดต าลึงหมู่สับ ต้มจืดวุ้นเส้น ต้มกระดูกหมูหน่อไม้สด เป็นต้น 
  1.4 อำหำรประเภทผัดของคนในชุมชน จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์และผักชนิด
ต่างๆ มาเป็นเครื่องปรุง อาหารประเภทผัดนี้มักจะเป็นอาหารที่ใช้รับประทานคู่กับประเภทน้ าพริก 
หรือแกงที่มีรสเผ็ด อาหารประเภทผัดที่นิยมในชุมชน ได้แก่ ผัดผักรวม ผัดยอดฟักทอง ผัดผักหวาน 
โสนผัดไข่ ผัดผักบุ้งไฟแดง ผัดดอกแค เป็นต้น 
  1.5 อำหำรประเภททอดของคนในชุมชนจะนิยมน ำเนื้อสัตว์ อาทิเช่นปลา หมู ไก่ 
มาทอดซึ่งก่อนจะทอดจะมีการหมักหรือทาเกลือ เพ่ือเพ่ิมรสชาติและป้องกันการติดกระทะ นอกจาก
เนื้อสัตว์แล้วคนในชุมชนยังมีการน าพืชผักหลายหลายชนิดมาทอดเพ่ือเป็นอาหารและของกินเล่น เช่น 
กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด ปลีกล้วยทอดมัน ชะอมทอด เป็นต้น ซึ่งผักที่น ามาทอดนี้ส่วนใหญ่จะ
รับประทานคู่กับน้ าพริกกะปิ หรือน้ าพริกชนิดอ่ืน ส่วนกล้วยทอด มันทอด เผือกทอดจะนิยม
รับประทานเป็นของว่างมากกว่าการเป็นอาหารหลัก 
  1.6 อำหำรประเภทย ำ คนในชุมชนท้ายลาดได้มีการน าพืชผักชนิดต่างๆ มา
ประกอบเป็นอาหารประเภทย าหลากหลายชนิดทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบหลักในการย า หรือเป็น
ส่วนประกอบส าหรับการย า โดยรสชาติของการย านั้นจะเน้นรสเผ็ดและรสเปรี้ยวน า อาหารประเภทย า
ที่นิยมรับประทานในชุมชน เช่น ย าผักกระเฉด ย าถั่วพู ย าตะไคร้ ย ามะเขือ เป็นต้น 
 
 2. กำรปรุงรสอำหำรพื้นบ้ำนของชุมชน  
 อาหารของชุมชนท้ายลาดจะมีรสชาติที่หลากหลาย คล้ายกับอาหารของภาคกลาง ความรู้ด้าน
การปรุงรสอาหารเกิดจากประสบการณ์การท าอาหารของแต่ละคน รวมทั้งเกิดจากการถ่ายทอดจากชน
รุ่นก่อนในการปรุงรสอาหาร ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เครื่องปรุงรสจากภายนอกชุมชนเข้ามาใช้ปรุงรส
มากขึ้น เพ่ือลดเวลาในการหาเครื่องปรุงรส และทดแทนเครื่องปรุงรสบางชนิดที่หาได้ยากมากขึ้น 
  2.1 กำรปรุงอำหำรให้มีรสหวำน คนในชุมชนมีการใช้น้ าตาลในการให้รสหวาน 
มักจะเป็นน้ าตาลทรายขาว น้ าตาลทรายแดง น้ าตาลปี๊บ นอกจากนี้มีการใช้น้ าอ้อยก้อน และน้ าตาล
โตนดในการเป็นเครื่องปรุงรสให้หวาน ซึ่งอาหารที่ใช้น้ าอ้อยหรือน้ าตาลโตนดจะมีความหอมหวาน
มากกว่าการใช้น้ าตาลทราย โดยมักจะใช้กับขนม หรืออาหารพิเศษในงานส าคัญ 
  2.2 กำรปรุงอำหำรให้เปรี้ยว คนในชุมชนท้ายลาดจะนิยมรับประทานอาหารที่มีรส
เปรี้ยวอยู่มาก ดังนั้นพืชผักที่มีรสเปรี้ยวจึงถูกใช้ในการประกอบอาหารหลายชนิด ได้แก่ มะนาว ยอด
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มะขามอ่อน มะขาม มะม่วง มะกอก มะกรูด โดยเฉพาะน้ าพริกมักจะใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเหล่านี้เป็น
ส่วนประกอบ เช่น น้ าพริกมะขาม น้ าพริกมะกอก เป็นต้น 
  2.3 กำรปรุงอำหำรให้เผ็ด พบว่า คนในชุมชนท้ายลาดนิยมอาหารรสชาติเผ็ดร้อน 
โดยคนในชุมชนนิยมใช้พริกสดและพริกแห้งเพ่ือปรุงรสให้เผ็ด โดยเฉพาะการใช้พริกสดอย่างพริกขี้หนู
สวน พริกชี้ฟ้า จะเป็นที่นิยมในการใช้มากที่สุด ส่วนพริกแห้งจะใช้กับเครื่องแกงชนิดต่างๆ นอกจาก
พริกแล้วชาวบ้านยังใช้กระชาย เครื่องเทศ และพริกไทยในการเพ่ิมรสชาติอาหารให้เผ็ด แต่จะมีรสชาติ
ที่แตกต่างไปจากพริก 
  2.4 กำรปรุงรสให้เค็ม คนในชุมชนจะนิยมใช้เกลือและน้ าปลาในการปรุงรสอาหาร
ให้เค็ม แต่การประกอบอาหารนั้นส่วนใหญ่จะใช้เกลือ และเมื่อต้องการเพ่ิมรสเค็มจึงใช้น้ าปลาปรุงเพ่ิม 
แต่การท าเครื่องแกงนั้นชาวบ้านจะใช่เกลือป่นผสมลงไปในพริกแกงเพ่ือช่วยให้มีรสเค็ม ส่วนเกลือเม็ด
จะใช้ในการหมักมากกว่าการปรุงรสเนื่องจากมีรสที่เค็มกว่า (มาลี ปาลวัฒน์ , 2559) นอกจากนี้
ชาวบ้านยังใช้กะปิ และซีอ๊ีวขาวช่วยในการเพ่ิมรสชาติอาหารด้วยแต่ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร 
  2.5 กำรปรุงรสด้วยเครื่องเทศ อาหารพ้ืนบ้านของชุมชนนอกจากจะมีการปรุงรสให้
เผ็ดร้อน ยังมีกลิ่นหอมจากสมุนไพร หรือพืชผักพ้ืนบ้าน จะเพ่ิมเครื่องเทศในการช่วยท าให้อาหารมี
กลิ่นหอมมากขึ้น เช่น เม็ดผักชี ยี่หร่า พริกไทยเม็ด กระวาน 
 
 3.อำหำรตำมฤดูกำลและอำหำรส ำคัญของชุมชน 
 ชุมชนท้ายลาดเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ อาหารของชุมชนจึงเป็นอาหารที่
เกิดจากพืชพรรณตามฤดูกาลภายในชุมชน ดังต่อไปนี้ ในฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่มีความชุ่มชื้นและ
อุดมสมบูรณ์ มีพืชพรรณชนิดต่างๆ ที่นิยมท ามาประกอบอาหารจ านวน 34 ชนิด ส่วนฤดูหนาวจะเป็น
ช่วงเวลาที่มีความแห้งของอากาศและอากาศเย็น มีพืชพรรณชนิดต่างๆ ที่นิยมท ามาประกอบอาหาร
จ านวน 28 ชนิด และฤดูร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดของปี และอากาศร้อน มีพืช
พรรณชนิดต่างๆ ที่นิยมท ามาประกอบอาหารจ านวน 23 ชนิด  
 จากความหลากหลายของพืชพรรณที่พบ ท าให้บรรพบุรุษของชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้การน าพืช
พรรณจากสิ่งแวดล้อม มาดัดแปลงปรุงเป็นอาหาร และมีการถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาด้านอาหาร
ให้แก่คนรู้หลังในชุมชน โดยเฉพาะอาหารที่มีตามฤดูที่ชาวบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารส าคัญที่สามารถ
รับประทานได้บางช่วงเวลา ในบางฤดูกาลจะไม่สามารถหาวัตถุดิบได้หรือวัตถุดิบอาจไม่เหมาะส าหรับ
การน าไปประกอบอาหาร เช่น แกงกะทิมะขามเทศ เมี่ยงบัวหลวง เป็นต้น และผลจากการจัดประชุม
กลุ่มย่อยจากผู้ร่วมวิจัย สามารถรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณที่คนในชุมชนให้ความส าคัญ และ
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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ยังคงน ามาใช้ประกอบอาหาร และเป็นนิยมรับประทานทั้งในแบบอาหารคาวหวาน ซึ่งเป็นอาหารตาม
ความเชื่อในการบ ารุงร่างกายและช่วยรักษาโรคตามความเชื่อของชุมชนได้ จ านวน 25 ชนิด
ประกอบด้วยชนิดพืชพรรณ ประเภทอาหารที่นิยมในชุมชน และคุณค่าตามความเชื่อภูมิปัญญาชุมชน
ดังนี้ (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 พืชอาหารส าคัญของชุมชน 
 

ชนิดพืชพรรณ ประเภทอำหำรที่นิยมในชุมชน คุณค่ำตำมควำมเชื่อภูมิปัญญำชมุชน 
กล้วย แกงกะทิหัวปลี แกงหยวกกล้วย แก้อาการท้องเสีย ลดแผลในกระเพาะอาหาร 
ขี้เหล็ก แกงขี้เหล็กหอยขม ลดอาการหวัด หอบหืด ลดอาการท้องผูก  
สะเดา สะเดาน้ าปลาหวาน สะเดาผัดไข่  ลดไข้ ลดการอ่อนเพลีย แก้ร้อนใน 
บัวสาย แกงกะทิสายบัว สายบัวผัดไข่  บรรเทาอาการอ่อนเพลีย รักษาอาการร้อนใน 
ผักบุ้ง แกงเผ็ด แกงคั่ว แกงส้มผักบุ้ง  แก้พิษไข้ แก้อาการเมา 
ผักกระเฉด แกงส้มผักกระเฉด ย าผักกระเฉด บรรเทาร้อนใน ลดอาการท้องอืดท้องเพ้อ  
บัวหลวง เมี่ยงบัวหลวง  ช่วยขับถ่าย บ ารุงหัวใจ บ ารุงระบบประสาท 
โสน ดอกโสนผัดน้ ามัน ย าดอกโสน การแก้พิษ แก้ร้อนใน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 
บอน แกงบอนปลาย่าง แกงส้มบอน  ช่วยในการขับถ่าย และช่วยในเจรญิอาหาร 
ดอกแค แกงส้มดอกแค ดอกแคผัดกะท ิ แก้พิษไข้ แก้ร้อนใน บ ารุงสายตา 
มะขามเทศ แกงกะทิมะขามเทศ แก้โรคปากนกกระจอก ช่วยบ ารุงสายตา 
มะขาม แกงหมูมะขามอ่อน  ลดอาการท้องผูก ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ 
มะระขี้นก แกงป่า แกงเผ็ด แก้อาการปากเปื่อย แก้ท้องผูก 
ใบยอ ห่อหมกใบยอ ช่วยในการขับถ่าย ช่วยในการขับลม 
ฟักทอง ฟักทองผัดไข่ แกงเลียงฟักทอง ช่วยบ ารุงสายตา ลดน้ าตาลในเลือด 
ชะอม แกงเลียง แกงป่า แกงอ่อม ช่วยขับลม แก้จุกเสยีดแน่นท้อง 
มะม่วง ย ามะม่วงปลาแห้ง ส้มต ามะม่วง แก้วิงเวียน แก้อาเจียน กระหายน้ า 
ถั่วพ ู ย าถั่วพูหม ูแกงเลียง แกงป่า  ช่วยขับลม ลดอาการจุกเสียด 
ลูกตาล แกงป่าหัวตาล แกงเลยีงหัวตาล  แก้อาการร้อนใน กระหายน้ า 
ฟักเขียว แกงเขียวหวานไก่ ฟักเขียวผดัไข ่ ช่วยขับปัสสาวะ ขับเสมหะ แก้ร้อนใน  
มะรุม แกงส้ม แกงป่า ยอดอ่อนผัดใสไ่ข ่ ลดความดันโลหิต บ ารุงเลือด ขับปัสสาวะ 
มะละกอ แกงส้มมะละกอ มะละกอผัดไข่  ช่วยคลายร้อน ลดอาการไข้ปวดศรีษะ 
แตงโม ยอดอ่อนผัดน้ ามันหอย แกงเลียง บ ารุงสายตา ช่วยให้หายไข้ แกร้้อนใน 
ผักหวานบ้าน ผักหวานน้ ามันหอย แกงเลียง ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แก้คลื่นไส้อาเจียน 
ต าลึง ต้มจืดหมูใบต าลึง ผัดยอดต าลึง บ ารุงสายตา ป้องกันการเกิด ตาอักเสบ 

ที่มา: การจดัประชุมกลุม่ย่อย, 2560. 
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ภาพที่  1  แกงกะทมิะขามเทศอาหารตามฤดกูาลของชุมชน 

 
4.กำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรของชุมชน 
การจัดการความรู้อาหารพ้ืนบ้าน พบว่า การบริบททางกายภาพของชุมชนท้ายลาด ที่

ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ าที่มีพืชพรรณชนิดต่างๆ อุดมสมบูรณ์จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ในการน าพืชพรรณ
ที่อยู่ในชุมชนมาประกอบอาหาร โดยผ่านการลองผิดลองถูกจนเป็นความรู้ด้านอาหารของชุมชน ซึ่ง
สามารถอธิบายกระบวนการได้ดังต่อไปนี้ 
  4.1 กำรสร้ำงควำมรู้ ความรู้ด้านอาหารพ้ืนบ้านของคนในชุมชนท้ายลาด เป็น
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล อยู่ในรูปแบบของทักษะและประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้จาก แม่ ย่า ยาย 
รวมทั้งผ่านการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้เกิดการสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง เป็นความรู้ด้านการเลือกพืชพรรณส าหรับเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
และวิธีการประกอบอาหารมีลักษณะเป็นความรู้ที่มีเฉพาะบุคคล ซึ่งมีการสร้างและค้นหาขึ้นมาในแบบ
เฉพาะบุคคล 
  4.2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดขึ้นในรูปแบบ
ของการพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการจาก 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้ใกล้ชิด เช่น แม่ ย่า ยาย ญาติ
มิตร และกลุ่มเพ่ือน จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนี้จะเป็น
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกพืชพรรณในการประกอบอาหาร และการปรุงรสอาหารที่มีการน าความรู้
เฉพาะตัวมาแลกเปลี่ยนให้กับคนอ่ืน และน าความรู้จากคนอ่ืนมาใช้ในการประกอบอาหารของตนเอง 2) 
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มแม่บ้านที่ร่วมกันประกอบอาหารในกิจกรรมต่างๆ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [991] 

ภายในชุมชนนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิธีการประกอบอาหาร วิธีการปรุงรส และการหา
วัตถุดิบในการท าอาหาร ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากการสังเกตวิธีการประกอบอาหารของบุคคลอ่ืน แล้ว
จึงน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการประกอบอาหารของตนเอง 
  4.3 จัดเก็บควำมรู้ กระบวนการนี้เป็นการค้นหา และกลั่นกรองความรู้ให้เป็น 
“แก่นความรู้” ที่เป็นความรู้และทักษะอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติจนความเชี่ยวชาญ การจัดเก็บ
ความรู้จะถูกจัดเก็บเป็นความรู้ในตัวบุคคล ส่วนการถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืนจะเกิดในรูปแบบการสอน 
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน หรือกิจกรรมด้านอาหารในชุมชน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแบบไม่เป็น
ทางการ ในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารหรือการ
บันทึกภาพแต่อย่างใด 
 
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

1. ควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรพื้นบ้ำนของชุมชน  
เมื่อมีการพิจารณาสภาพพ้ืนที่และลักษณะทางกายภาพของชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง 

จังหวัดลพบุรี เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกชุกตามฤดูกาล มีพ้ืนที่ลุ่มมีแหล่งน้ าส าคัญทั้งคลอง
บางลี่ คลองบางคู้ คลองเจ็ดเว็ด และหนองสมอไส แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ จึงท าให้ชาวบ้าน
ในชุมชนมีพืชพรรณอาหารที่ได้จากธรรมชาติ สามารถน ามารับประทานได้ตลอดปี คนในชุมชนจึงนิยม
หาพืชผักจากธรรมชาติมาประกอบอาหารพ้ืนบ้านรับประทานในครัวเรือน ท าให้เกิดความรู้ในการ
ประกอบอาหารพ้ืนบ้าน ผ่านการถ่ายทอดของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ สา
ยันต์ ไพรชาญจิตร์ (2549) ที่พบว่า ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการปฏิบัติ
จริงและสอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้เชิงสังคมของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรยุทธ์ โพธิ์ถาวร 
และคณะ (2554) พบว่าอาหารของชุมชนมาจากความรู้จากการผลิตอาหารภายในชุมชน การจัดการ
ทรัพยากร และวัฒนธรรมของชุมชน คล้ายกับผลการศึกษาวิจัยของ เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ 
(2555) ที่พบว่าชาวบ้านในชุมชนสร้างองค์ความรู้ในการจัดการระบบและความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนทั้งจากการใช้ความรู้เดิมและการปรับองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้เข้ากับระบบนิเวศชุมชนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและสอดคล้อง ทรงสิริ วิชิรานนท์ และคณะ (2555) ที่พบว่า ชาวใต้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการอาหารตั้งแต่การเก็บหาอาหารจากธรรมชาติ การประกอบอาหาร การแปรรูปและ
ถนอมอาหาร ล้วนมาจากภูมิปัญญาที่ผ่านการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น จากท้องถิ่นหนึ่งสู่ท้องถิ่นหนึ่ง และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
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 2. กำรจัดกำรควำมรู้อำหำรพื้นบ้ำนของชุมชน  
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ภายใน เริ่มจากความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งมีเป็นองค์ความรู้การ

ประกอบอาหารและการเลือกพืชพรรณในการประกอบอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน 
รวมกับประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ส่วนการสร้างและ
ค้นหาความรู้นั้น ซึ่งเกิดจากชาวบ้านเอาความรู้เก่าเป็นฐานการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างความรู้ภายในและความรู้ภายนอกสอดคล้องกับ วิจารณ์ 
พานิช (2548) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ขึ้นใช้
เองจากการท างาน เพ่ือหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างาน ท าให้กระบวนการประกอบกิจกรรมได้ผลดี
ขึ้นหรือก้าวหน้าสู่กระบวนทัศน์ใหม่ และ 2) การค้นหาความรู้จากภายนอก มีการเปรียบเทียบ 
ประยุกต์ใช้และ ผสมผสานระหว่างความรู้ที่ค้นคว้ามาจากภายนอกกับความรู้ที่สร้างขึ้นใช้เองจากการ
ท างานนั่นเองสอดคล้องกับ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และคณะ (2549) ที่กล่าวว่า โครงการพัฒนามี
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการจัดการตนเองของชุมชนผ่านการเรียนรู้และถ่ายทอด
อย่างไม่เป็นทางการ ในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนฐานแนวคิดการมีส่วนร่วม การพ่ึงพาตนเอง 
อันจะน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งในมิติการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรชุมชน และ
การศึกษาของ สุพรรษา สมโพธิ์ (2554) ที่กล่าวว่า การสร้างและค้นหาความรู้ โดยค้นหาทั้งความรู้เก่า
และสร้างความรู้ใหม่ แต่เนื่องจากความรู้ เก่าที่มีอยู่แต่เดิมเป็นความรู้ ในตัวบุคคล ต้องอาศัย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในลักษณะการพูดคุยกันในวงสนทนา หรือ “เวที
ชาวบ้าน” การค้นหาความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการสร้าง
ความรู้ใหม่จึงถูกสร้างบนฐานของความรู้เดิม ผ่านวิธีการลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้แบบค้นหาสาเหตุ
และที่มาของปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านของคนในชุมชนท้ายลาด อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็น
ความรู้ที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของชุมชน โดยอาศัย
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในการแสวงหาพืชพรรณต่างๆ จากธรรมชาติมาใช้ในการ
ประกอบอาหารรับประทานในครัวเรือน ส่วนความรู้เกี่ยวกับวิธีประกอบอาหารและความเชื่อด้าน
คุณประโยชน์ของอาหารจะถูกถ่ายทอดผ่านการสอนในชีวิตประจ าวัน ซึ่งปรากฏในครัวเรือน และ
กิจกรรมด้านอาหารที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้านการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการสร้างความรู้อยู่ใน
รูปแบบของทักษะและประสบการณ์ ส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการพูดคุย
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สนทนาอย่างไม่เป็นทางการจากบุคคลที่ใกล้ชิดและท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ส่วนการจัดเก็บความรู้
มีการค้นหา และกลั่นกรองความรู้ให้เป็นแก่นความรู้ ที่เป็นความรู้และทักษะอันเกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติจนมีความเชี่ยวชาญ และถูกจัดเก็บเป็นความรู้ในตัวบุคคล มีการถ่ายทอดจากการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน หรือกิจกรรมด้านอาหารในชุมชน ซึ่งท าให้ชุมชนยังคงสามารถด ารงความรู้ด้านอาหาร
ของชุมชนไว้ได้ 
 
กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบคุณ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของชุมชนท้ายลาด และชาวบ้านในชุมชนท้ายลาดทุกคน ที่มี
ส่วนร่วมในงานวิจัย ขอขอบคุณการให้ค าปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร. กาสัก เต๊ะขันหมาก และ
อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง และขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัด
เลยและการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเลย การศึกษาจากการ
ตรวจสอบเอกสาร งานวิจัย การสังเกตและการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสภาเด็กและเยาวชน พบว่าการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเลย เริ่มต้น
จากครอบครัวโดยได้รับการบ่มเพาะจากบุคคลในครอบครัว การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นในชุมชนตาม
ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่เรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนในสถานศึกษาได้ 
และการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนจะเรียนรู้แบบยูบิควิตัสเลินร์นนิ่ง 
(Ubiquitous - Learning) เยาวชนจะสนใจผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
และเยาวชนจะประพฤติตนเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
ค าส าคัญ: เยาวชนลุ่มน้้าโขง, จังหวัดเลย, ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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[996] กัลยา  ยศค าลือ 

ABSTRACT 
 This article aimed to examine: 1) local cultural attention of youth in Loei Province, 
and 2) local cultural conservation network making of youth in Loei Province. Research 
instruments comprising of related document and literature, observations, and interview 
with local scholars as well as officers from local administrative organizations and children 
and youth council were used to collect data. Results revealed that primary local cultural 
attention of youth in Loei Province began from their families who incubated them to 
comprehend values of their local cultures. Besides, participating in the community’s local 
festivals held in accordance with their lifestyle values (known as Heet 12 Kong 14) as well 
as cultural knowledge acquisition from schools promoted the youth to appreciate their 
local cultures. The youth learnt local cultural conservation network making through 
Ubiquitous - Learning. In other words, they gave interests to adults who were good models 
in local cultural conservation. Also, they behaved themselves well in order to conserve 
their local cultures sustainably.  
 
Keywords: Mekong Youth, Loei Province, Local Cultural Attention 
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บทน า 
ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจะหายไป เพราะไม่ได้รับการสืบสานท้านุ

บ้ารุงให้เจริญงอกงามจากผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม สาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมตามยุคสมัย ความรู้จ้านวนมากได้สูญหายไป เพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด 
สถานการณ์เช่นนี้ท้าให้ผู้น้าการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทส้าคัญในระดับจังหวัดระดับภาคและ
ระดับประเทศเริ่มเห็นความส้าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน ให้การ
สนับสนุนและการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ค้นคิดสิ่งใหม่และองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของสังคม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน เพ่ือพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เกี่ยวข้องเช่น การเตรียมพร้อมด้านก้าลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส้านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมการเตรียมความพร้อมของ
ก้าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตให้ความส้าคัญต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและการสร้างความเข้มแข็งพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) 

การเรียนรู้ของเยาวชนไทยในจังหวัดชายแดนนอกจากจะเรียนรู้จากชีวิตในครอบครัวแล้วก็
จะต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาตามสิทธิเด็กและเยาวชนไทย (Thai Children Right) ซึ่งการจัด
การศึกษาในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้เพ่ือเตรียมเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และ
ให้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพ่ือให้
ได้รับการกล่อมเกลาให้รู้จักตนเองและบทบาทหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดี มีความรับผิดชอบที่จะ
กระท้าเพ่ือให้ชีวิตด้ารงอยู่อย่างมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม พลเมืองไทยที่ดีจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ใฝ่เรียนรู้ มีจริยธรรม มี
วินัยและความสามัคคี ส่งเสริมให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติมีความก้าวหน้าและปัจจบุนั
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดโลกาภิวัฒน์การแข่งขันในสังคมโลกหันมาให้ความสนใจในด้าน
เศรษฐกิจเป็นตัวน้าทางการเมือง ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็เปิดเสรีการค้า การขาย รวมทั้งในอาเซียนซึ่ง
ประเทศไทยถือว่าเป็นกลุ่มแกนน้า ได้พัฒนาความสัมพันธ์เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม น้ามาซึ่งความสะดวกในด้านการลงทุน แรงงานและสินค้า เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การศึกษาจะต้องเตรียมเยาวชนให้มีความรู้และพร้อมต่อการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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โดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดเลย (กัลยา ยศค้าลือ, 2561) สถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่
มีอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงให้ความส้าคัญต่อการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยการ
บ่มเพาะเยาวชนที่เป็นบุตรหลานให้สืบทอดให้ยั่งยืนต่อไป  

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดอยู่ชายแดนติดริมแม่น้้าโขง 14 อ้าเภอ ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่
นับถือศาสนพุทธ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีความเชื่อในการปฏิบัติตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประชาชนใน
ชุมชนมีความเชื่อถือเคารพสักการะพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งการพัฒนาเยาวชนจะต้องเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การเตรียมพร้อมด้านก้าลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตส้านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยให้ความ ส้าคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและการพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนของในสถานศึกษา โรงเรียน 
วิทยาลัยการอาชีพมหาวิทยาลัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และวัดจะต้องร่วมกันการบูรณาการกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและให้
ความส้าคัญต่อการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะต้องสร้างองค์ความรู้โดยการสอน ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ มีทักษะการด้ารงชีวิตจากการฝึกปฏิบัติ 
สร้างจิตส้านึกเพ่ือให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยใสมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเอง โดยเฉพาะวัย
ใส จังหวัดเลยได้เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม จะส่งผล
ให้เกิดความสามัคคีปรองดองจากการเรียนบนพื้นฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method 
Learning and applying) เติบโตขึ้นเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 
ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายถึงความ 
เชื่อว่า ความเชื่อหมายถึงการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริงหรือมีการด้ารงอยู่จริง โดยอาศัย
ประสบการณ์และการอนุมาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [999] 

ประโยชน์ของความเชื่อ  
ความเชื่อมีทั้งประโยชน์และโทษ ในที่นี้จะกล่าวถึงว่าความเชื่อมีประโยชน์ต่อบุคคล เพราะ

เมื่อความเชื่อถูกปลูกฝังให้ลึกลงไปในจิตส้านึกบุคคลนั้นจะกระท้าสิ่งที่ตนเองต้องการ คือ ความเชื่อท้า
ให้เกิดความมั่นใจ สังคมมนุษย์ทุกแห่งล้วนแต่มีระบบความเชื่อด้วยตามธรรมชาติของมนุษย์ที่รู้จักคิด 
รู้จักตั้งค้าถามต่อเหตุการณ์ที่พบ พยายามหาค้าตอบเพ่ืออธิบาย และความเชื่อนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ผสมผสาน ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในสังคม มนุษย์สร้างระบบความเชื่อเพ่ือประโยชน์ของตนนั้น 
ความเชื่อได้มีการสืบทอดต่อกันมาและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนและสภาพเศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี เช่น แผนการเกี่ยวกับระบบความเชื่อในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ของสังคม (พระ
มหาพิมล พรมเมือง, 2550: 59) 

สรุป ความเชื่อประกอบด้วยแนวคิด พิธีกรรมและผู้ประกอบพิธีกรรม เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผีนั้น จะมีพิธีกรรมและการติดต่อกับผีโดยผ่านผู้ประกอบพิธีกรรมคือ คนทรง ความเชื่อส่งผลให้มี
กิจกรรมหรือพฤติกรรมทางจิตใจที่ซับซ้อน มี 3 ข้อคือ 1) ความเชื่อประเภทประสานศรัทธา
ประกอบด้วย อารมณ์ เช่น ความรักหรือความกลัว 2) ความเชื่อประเภทศรัทธาเป็นการยอมรับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยมีหลักฐานพยานสนับสนุน เนื่องจากมีเหตุผลมากขึ้น อารมณ์ย่อมลดลง
และ 3) ความเชื่อประเภทความรู้คือ การยอมรับว่ามีจริง เพราะได้สัมผัสและมีประสบการณ์โดยตรง มี
พยานหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความคิดความเชื่อที่ท้องถิ่นได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา 

ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้องและความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ใน
หมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถวิธีการเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาของการด้ารงชีวิตให้มีความสงบสุขของบุคคลในท้องถิ่นให้อยู่รอด ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็น
ความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรามีวิธีการหลายอย่าง ซึ่งท้าให้
ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม ปัจจุบันภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นชีวิตของชาวบ้าน ใช้ความรู้ในการด้าเนินชีวิตเป็นแนวทางหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัวและผู้อื่น 

ในชุมชนจะมีผู้มีความรู้ เช่น รักษาโรค เพาะพันธุ์พืช เลี้ยงสัตว์ ดนตรีและการละเล่น ด้าน
พิธีกรรมคนเหล่านี้ก็ใช้ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของชุมชน โดยไม่ถือเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทน 
"ค่าครู" เพียงเล็กน้อย ซึ่งปกติแล้วเงินนั้นใช้ส้าหรับเครื่องมือประกอบพิธีกรรมหรือเพ่ือท้าบุญที่วัด 
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การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยวิธีการต่างๆ วิถีชีวิตทางสังคมศูนย์กลางของชุมชน คือ วัด งานบุญ
กิจกรรมของส่วนรวมจะท้ากันที่วัด พระสงฆ์เป็นผู้น้าทางจิตใจ เป็นครูสอนลูกหลานผู้ชายที่จะไปรับใช้
พระสงฆ์หรือ "บวชเรียน" ทั้งนี้ในอดีตยังไม่มีโรงเรียน วัดจึงเป็นทั้งโรงเรียนและหอประชุมเพ่ือกิจกรรม
ต่างๆ การจัดกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ จึงใช้วัดเป็นศูนย์รวมและพระสงฆ์ก็เป็นผู้น้าการปฏิบัติสืบ
ทอดมา ซึ่งประชาชนและเยาวชนจังหวัดเลยจะมีความเชื่อในประเพณี เช่น ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ 

 
ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ (The tradition of twelve cottages four ngasip heater: 

Heed sip song khok sip see) ชาวบ้านยังคงรักษาวิถีชีวิตรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ ไว้จนถึงปัจจุบันดังนี้ 
  เดือนอ้าย “การปริวาสกรรม” คือ การเข้ากรรมของพระสงฆ์ประพฤติวัตร โดย
เคร่งครัดในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือช้าระจิตใจและปลดเปลื้องอาบัติ สังฆาทิเสส ส่วนชาวบ้านมีหน้าที่จัด
สถานที่และเตรียมอาหารให้กับพระสงฆ์ถือเป็นการท้าบุญในโอกาสนั้นด้วย 

เดือนยี่ “ประเพณีการท้าบุญคูณลาน” คือประเพณีหลังการเก็บเกี่ยวแล้วขนข้าวขึ้น
สู่ลาน  นวดข้าวแล้วท้าข้าวเปลือกให้เป็นกองสูงเหมือนจอมปลวก เรียกว่า “กุ้มเข้า” คล้ายการก่อ
เจดีย์ทราย แล้วท้าพิธีบวงสรวงเจ้าแม่โภสพ นิมนต์พระมาสวดมนต์ท้าบุญลาน มีเทศน์เรื่องนางโภสพ
ฉลองและมีพิธีสู่ขวัญข้าวก่อนการน้าข้าวขึ้นยุ้งฉาง เสร็จแล้วท้าพิธีเลี้ยงเจ้าที่หรือตาแฮกและเก็บฟืน
ไว้เพ่ือหุงต้มอาหารต่อไป 

เดือนสาม “บุญข้าวจี่” เป็นประเพณีที่นิยมท้ากันในราวกลางเดือนหรือปลายเดือน
สาม คือ ภายหลังการท้าบุญวันมาฆบูชา ข้าวจี่ คือ ข้าวเหนียวนึ่งให้สุกแล้วน้ามาปั้นเป็นก้อนทาเกลือ
เคล้าให้ทั่วและนวดให้เหนียวแล้วเสียบไม้ย่างไฟ สาเหตุที่ท้าบุญข้าวจี่ในเดือนสามเนื่องจากเป็นเวลาที่
ชาวนาหมดภาระในการท้านา ชาวนาได้ข้าวขึ้นยุ้งฉางใหม่ จึงอยากร่วมกันท้าบุญข้าวจี่ถวายพระสงฆ์ 
ส่วนมูลเหตุดั้งเดิมที่จะมีการท้าบุญข้าวจี่มีเรื่องเล่าว่า ในกาลครั้งหนึ่งนางปุณณะทาสี ได้ท้าขนมแป้งจี่
ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ ครั้นถวายแล้วนางคิดว่าพระองค์คงไม่เสวย
และอาจเอาทิ้งให้สุนัขหรือกากิน เพราะอาหารที่นางถวายไม่ประณีตน่ารับประทาน เมื่อพระพุทธเจ้า
ทรงทราบภาวะจิตของนางปุณณะทาสี จึงรับสั่งให้พระอานน์ปูลาดอาสนะแล้วทรงประทับนั่งฉันตรงที่
นางถวายนั้น เป็นผลให้นางเกิดปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและเมื่อนางได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงก็บรรลุโสดาบันปัตติผลด้วยอานิสงส์ที่ถวายขนมแป้งจี่ ชาวอีสานทราบอานิสงส์ของการทาน
ดังกล่าว จึงพากันท้าข้าวจี่ถวายทานแด่พระสงฆ์สืบต่อมา เพ่ือเป็นการแสดงถึงวิถีการด้ารงชีวิตและ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เป็นมรดกสืบไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [1001] 

  เดือนสี่ การท าบุญมหาชาติ ประเพณี “บุญผเวส”หรือ บุญเดือนสี่จะสะท้อนให้
เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาซึ่งชาวนาอ้อยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านานและอยา่ง
เคร่งครัด การจัดงานบุญผเวสนั้นอยู่ที่การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศน์มหาชาติมีจ้านวน
ทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยมีความเชื่อว่าถ้าหากฟังเทศน์ครบทั้งหมดวันเดียว จัดเตรียมเครื่องคาย (บูชา) 
ได้ถูกต้องก็จะได้เกิดในศาสนาพระอริยเมตไตรยแต่ถ้าหากตั้งเครื่องคาย (บูชา) ไม่ถูกต้อง จะท้าให้เกิด
อาเพศและสิ่งไม่ดีต่างๆ ตามมา จึงท้าให้ทุกคนในหมู่บ้าน ให้ความส้าคัญกับงานนี้อย่างมากโดยจะมา
ท้าพิธีร่วมกันอีกอย่างหนึ่ง คือ เพ่ือระลึกถึงพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ผู้บ้าเพ็ญเพียรบารมีชาติสุดทา้ย
ของพระองค์ก่อนจะเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหลัง ในวันโฮมหรือวันรวมชาวบ้านจะ
ออกมารวมตัวกันเพ่ือท้าพิธีนิมนต์พระอุปคุตในตอนเช้ามืด พอตอนประมาณบ่ายสามหรือสี่โมงในวัน
โฮมหรือวันรวมชาวบ้านก็มารวมกันอีกครั้งที่วัด เตรียมตัวจัดขบวนแห่ไปอัญเชิญพระมหาเวสันดรและ
พระนางมัทรีเข้าเมือง โดยสมมุติป่าแห่งใดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเป็นที่ที่ทั้งสองอยู่ในพิธีอัญเชิญก็จะมี
พระพุทธรูป 1 องค์ พระภิกษุ 4 รูปขบวนชาวบ้านและทิวผา้ที่เขียนเรื่องราวของพระเวสสันดร  ในตอน
เย็นก็จะมีการเทศน์มหาชาติในขณะที่พระก้าลังเทศน์อยู่นั้น ถ้าหากผู้ใดพอใจก็จะมีการถวายเงินด้วย
ความเลื่อมใสศรัทธา การบริจาคมีสองรูปแบบคือกัณฑ์หลอนและกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนคือหาบแห่
ขบวนเครื่องไทยทานและเงินบริจาคที่รวบรวมไว้ไปถึงวัดขณะที่พระรูปใดก้าลังเทศน์อยู่ก็จะมอบให้รูป
นั้น ส่วนกัณฑ์จอบคือการถวายเจาะจงให้พระรูปใดก็ได้ที่ต้องการถวาย  มีการอนุรักษ์สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน 
  เดือนห้า “ประเพณีสงกรานต์” สงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจ้าชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิต ชุมชนนาอ้อ
เป็นชุมชนเก่าแก่โบราณชาวบ้านยังคงด้ารงวิถีชีวิตแบบโบราณอยู่และยังด้ารงวิธีชีวิตตามธรรมชาติ
ผู้คนจึงมีอายุที่ยืนยาว ดังนั้นถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่และวันผู้สูงอายุ วันงานจะมีการ
จัดท้ากิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ร่วมเช่นการแข่งขันเตะปี๊บ การท้าบุญตักบาตรในช่วง
เช้า มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ มีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอดงาน จากนั้นก็มีการรดน้้าด้า
หัวผู้สูงอายุ ประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี ถือเป็นการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ไปพร้อมกับ 
การคาราวะผู้สูงอายุด้วย 
  เดือนหก “บุญบั้งไฟ” เป็นประเพณีชาวบ้านนิยมท้ากันในเดือน 6 การจัดท้าบุญบั้ง
ไฟขึ้นเพ่ือบูชาอารักษ์หลักเมือง เป็นประเพณีท้าบุญขอฝนจากพญาแถน เพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
บางคนหรือวัวควายอาจเกิดป่วยเป็นโรคต่างๆ บ้างเป็นต้น มีความเชื่อว่าเมื่อท้าบุญดังกล่าวแล้ว ฝน
ฟ้าจะอุดมสมบูรณ์ จะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะมีอาหารข้าวปลาที่บริบูรณ์ทั้งปราศจากโรคภัยด้วยการ



เยาวชนลุ่มน้ าโขงจังหวัดเลยใส่ใจวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

[1002] กัลยา  ยศค าลือ 

ท้าบุญเดือนหกเป็นงานส้าคัญก่อนการท้านา ชาวบ้านจะน้าเอาบั้งไฟมาจุดประชันขันแข่งกัน ก่อนจะ
ถึงวันงานหรือวันเอาบุญชาวบ้านก็จะช่วยกันเตรียมงานกันอย่างสามัคคี ฝ่ายแม่ครัวก็เตรียมข้าวปลา
อาหารไว้เลี้ยงแขกเลี้ยงคน ฝ่ายช่างฟ้อนก็เตรียมขบวนร้าไว้ส้าหรับแห่บั้งไฟ ฝ่ายผู้ชายที่เป็นช่างฝีมือ
ก็ช่วยกันท้าบั้งไฟและตกแต่งให้สวยงามในวันโฮม ชาวบ้านก็จะมาตั้งขบวนเพื่อแห่บั้งไฟไปรอบๆ 
หมู่บ้านเป็นงานบุญที่เน้นความสนุกสนานรื่นเริง ในขบวนจะมีการร้าเซิ้งตามบั้งไฟและพิธีบุญบั้งไฟ
ส่วนในวันจุดบั้งไฟก็อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งคือ เป็นวันที่ชาวบ้านจะเอาบั้งไฟของแต่ละคุ้มแต่ละหมู่บ้าน
มาจุดแข่งกัน ถ้าของใครท้ามาดีจุดขึ้นได้สูงสุดก็จะชนะ แต่ถ้าของใครแตกถือว่าแพ้ต้องโดนลงโทษโดย
การจับโยนลงโคลนหรือตมซึ่งเป็นที่สนุกสนานอย่างยิ่ง  
  เดือนเจ็ด “บุญซ าฮะ” หรือ บุญเดือนเจ็ดท้าเพ่ือช้าระล้างสิ่งที่สกปรกออกจาก
ร่างกาย และท้าจิตใจให้สดใส ค้าว่าซ้าฮะหรือช้าระ หมายถึง ท้าให้สะอาด ปราศจากมลทินโทษ การ
ท้าให้สะอาดนั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ 1) ความสกปรก ภายนอก ได้แก่ร่างกาย เสื้อผ้า อาหาร การกินที่อยู่
อาศัย สกปรก และ 2) ความสกปรกภายใน ได้แก่จิตใจ เกิด ความโลภ โกรธ หลง ตามฮีตสิบสอง มีว่า
พอเมื่อเดือนเจ็ดให้พากันบูชาเทวดาอารักษ์หลักเมืองทั้งมเหศักดิ์ด้วย เพ่ือขอความคุ้มครองจากเทวดา
อารักษ์ ตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านจะน้าข้าวปลา
อาหารมาท้าบุญตักบาตร เลี้ยงพระถวายจังหัน เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วจะให้พรและรดน้้ามนต์ให้กับ
ชาวบ้านที่มาในงานทุกคนจะเอาขันน้้ามนต์ ด้ายผูกแขน ขนกรวดทรายกลับไปที่บ้านเรือนของตนเอง 
แล้วน้าน้้ามนต์ไปปะพรมให้แก่ทุกคนให้ครอบครัว ตลอดจนบ้านเรือน วัว ควายเอาด้ายผูกแขน
ลูกหลานทุกคน เชื่อว่าจะน้าความสุขและสิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็จะน้าเอาไป
หว่านรอบๆ บริเวณบ้านและที่สวนไร่นาเพ่ือขับไล่เสนียด จัญไรและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดสิ้นไป
และในช่วงบ่ายจะมีการไล่ตัวเสนียดจัญไรออกจากหมู่บ้านด้วยการตีเกราะ เคาะไม้ ยิงปืนแก๊ป 
เดินขบวนจากหัวบ้านถึงท้ายหมู่บ้านและบ้านแต่ละหลังคาเรือนจะเตรียมกระติกน้้ามาตั้งไว้ที่หน้าบา้น
เพ่ือให้กลุ่มที่ท้าพิธีแวะรับประทานน้้า ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  
  เดือนแปด “บุญเข้าพรรษา” ชาวบ้านถือเอาวันขึ้น 15 ค่้า เดือนแปด เป็นวัน
ท้าบุญเข้าพรรษาได้แก่ พระภิกษุสามเณร อยู่ประจ้าวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือนตั้งแต่วันแรม 1 ค่้า 
เดือนแปด ถึงวันขึ้น 15 ค่้า เดือนสิบเอ็ด ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรไปค้างคืนที่อ่ืน นอกจากไปด้วยสัต
ตาหกรณียะ คือ การไปค้างคืนนอกวัดในระหว่างอยู่จ้าพรรษา เมื่อมีเหตุจ้าเป็น ประกอบด้วย 1) 
สหธรรมิก (ผู้มีธรรมอันร่วมกัน) หรือมารดาบิดาป่วย ไปเพ่ือรักษาพยาบาล 2) สหธรรมิกกรวะสันจะ
สึกและ 3) มีกิจสงฆ์เกิดขึ้น เช่น วิหารช้ารุดไปเพ่ือปฏิสังขรณ์ แม้มีธุระอ่ืนนอกจากนี้ที่ เป็น
กิจจะลักษณะอนุโลมตามนี้ก็ไปค้างคืนที่อ่ืนได้ และต้องกลับมาภายใน 7 วันพิธีท้าบุญเข้าพรรษาในวัน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [1003] 

ขึ้น 15 ค่้า เดือนแปดชาวบ้านมีการถวายภัตตาหารเข้าหรือเพล พร้อมเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ้าเป็นแด่
พระสงฆ์เช่น ไตรจีวร ตั่งเตียง ยารักษาโรค เป็นต้น โดยเฉพาะเครื่องให้แสงสว่าง เช่น เทียนตะเกียง 
น้้ามัน เป็นต้น ถือเป็นสิ่งส้าคัญเชื่อว่าถวายแล้วท้าให้ตาทิพย์และสติปัญญาดี นอกจากนี้ มีการถวาย
ต้นเทียนซึ่งหล่อเป็นเล่ม หรือแท่งขนาดใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงาม และผ้าอาบน้้าฝนตลอดบริวารอ่ืน 
ๆ แด่พระสงฆ์ มีการสวดมนต์ และฟังเทศน์ด้วย 
  เดือนเก้า “บุญข้าวประดับดิน” เป็นประเพณีการ ท้าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่
เปรต หรือญาติพ่ีน้องที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดินจะประกอบด้วย ข้าว อาหาร คาว หวาน หมากพลู
และบุหรี่ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพ้ืนหรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด พิธีท้าบุญข้าว
ประดับดินในวันแรม 13 ค่้า เดือน 9 ชาวบ้านนิยมถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ และมีการเตรียม
อาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ โดยห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทง รุ่งเช้าในวันแรม 14 ค่้า เวลา
ประมาณ 4 ถึง 5 นาฬิกา น้าห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนในบริเวณวัดในการวางสิ่งของ
เพ่ืออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วดังกล่าวเป็นเสร็จพิธีท้าบุญข้าวประดับดิน 
  เดือนสิบ "บุญข้าวสาก” ประเพณีบุญข้าวสากนิยมท้าในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 10 
เป็นการท้าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายหรือเปรตผู้เป็นญาติพ่ีน้องชาวบ้านจะท้าข้าวสากไปถวาย
พระภิกษุสามเณร พิธีกรรมเมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่้า เดือน 10 ญาติโยมจะเตรียมอาหาร คาวหวาน และ
หมากพลู บุหรี่ พอเข้าวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 10 ญาติโยมจะพากนัท้าบุญใส่บาตร พอถึงเวลาประมาณ 9 
- 10 โมงเช้า พระสงฆ์จะตีกลองโฮม (รวม) ญาติโยมจะน้าอาหารที่เตรียมถวายพระสงฆ์และห่อข้าว
น้อยซึ่งมีอาหารคาวหวาน อย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่ละห่อประกอบด้วย 1) ข้าวเหนียว เนื้อปลา เนื้อ
ไก่ หมู และใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยถือเป็นอาหารคาวและ 2) กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง แตงโม 
สับปะรด ฟักทอง (แล้วแต่จะเลือกใส่) เป็นอาหารหวาน หลังจากน้าอาหารที่เตรียมห่อเป็นคู่ๆ น้ามา
ผูกกันเป็นพวงแล้วแต่จะใส่กี่ห่อก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้ จ้านวน 10 คู่ เมื่อน้าไปเลี้ยง "ผีตาแฮก" ในพ้ืนที่นา
ของตนเองด้วย โดยมีความเชื่อว่าจะท้าให้ผีตาแฮกพอใจ และช่วยดูแลข้าวกล้าในนาให้งอกงาม เมื่อ
ท้าบุญจะเขยีนชื่อของตนลงในกระดาษ ม้วนลงใส่ในบาตร ผู้ที่จะเป็นหัวหน้ากล่าวน้าค้าถวายสลากภัต 
แล้วน้าไปให้พระเณร จับสลากที่อยู่ในบาตร พระเณรจับได้สลากของใคร ผู้เป็นเจ้าของพาข้าวและ
เครื่องปัจจัยไทยทาน ก็น้าไปประเคนให้พระรูปนั้นๆ จากนั้นพระเณรจะฉันเพล ให้พรญาติโยมจะพา
กันรับพรแล้วกรวดน้้าอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว  
  เดือนสิบเอ็ด “บุญออกพรรษา” เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 พระสงฆ์ท้าพิธีออก
พรรษาตามหลักธรรมวินัย คือ ปวารณาในวันเพ็ญเดือน 11 ชาวบ้านท้าบุญถวายทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา ท้าไต้ประทีปและพาสาทเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) ไปถวายพระสงฆ์ มูลเหตุที่ท้าให้เกิดบุญออกพรรษา



เยาวชนลุ่มน้ าโขงจังหวัดเลยใส่ใจวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

[1004] กัลยา  ยศค าลือ 

มีว่าเนื่องจากพระภิกษุสามเณรได้มารวมกันอยู่ประจ้าที่วัด โดยจะไปค้างคืนที่อ่ืนไม่ได้นอกจากเหตุ
จ้าเป็นเป็นเวลา 3 เดือน ในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 พระสงฆ์จะมาร่วมกันท้าพิธีออกวัสสาปวารณ์ คือ
การเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันได้ทั้งภายหลังนั้นพระภิกษุ สามเณรส่วนมากจะแยกย้ายกนั
ไปอยู่ในทีต่่างๆ ตามในชอบและบางรูปอาจจะลาสกิขาบท ในโอกาสที่พระภิกษุสามเณรจะอยู่พร้อมกัน
ที่วัดชาวบ้านจึงถือโอกาสเป็นวันส้าคัญไปท้าบุญที่วัดและในช่วงออกพรรษาชาวบ้านหมดภาระในการ
ท้าไร่นา พิธีท้าบุญออกพรรษาวันขึ้น 14 ค่้า ตอนเย็นมีการไต้น้้ามันน้อย วันขึ้น 15 ค่้าตอนเย็นมีการ
ไต้น้้ามันใหญ่ ส่วนวันแรม 1 ค่้า ตอนเช้ามีการตักบาตร หรือตักบาตรเทโวถวายภัตตาหาร มีการไต้
น้้ามันล้างหางประทีป มีการถวายผ้าห่มหนาวพระภิกษุสามเณรมีการกวนข้าวทิพย์ถวาย มีการรับศีล 
ฟังเทศน์ ตอนค่้าจะมีจุดประทีปนอกจากนี้บางท้องถิ่นจะมีการถวายต้นพาสาดเผิ่ง หรือปราสาทผึ้ง 
ล่องเรือไฟเพ่ือเป็นการบูชาและคารวะพระแม่คงคาและการส่วงเรือ (แข่งเรือ) เพ่ือความสนุกสนาน 
  เดือนสิบสอง “ลอยกระทง” เป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะลอยกระทงในวันเพ็ญ (วัน
ขึ้น 15 ค่้า เดือน 12) ซึ่งเป็นฤดูน้้าหลากและพระจันทร์เต็มดวงท้าให้แม่น้้าใสสะอาด แสงจันทร์ส่อง
เวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงามเหมาะแก่การลอยกระทง โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่า เป็นการ
บูชาและขอขมาแม่พระคงคา และเป็นการสะเดาะเคราะห์ ในวันงานก็มีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าจะ
มีการท้าบุญตักบาตรที่วัดจากนั้นในก็จะมีการจัดการแข่งขันเรือยาวของชุมชนตลอดทั้งวัน (ในชุมชน
ทีอยู่ติดแม่น้้าโขง) มีการประกวดกองเชียร์ของแต่ละหมู่บ้านด้วย และในช่วงเย็นมีการประกวด 
นางนพมาศ การประกวดกระทง การประกวดร้องเพลง และชมการแสดงของดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น เป่า
แคน และโปงลาง 
 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เนื่องจากภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น
ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน เสร็จหน้าท้านาก็จะ
ท้างานหัตถกรรมการทอผ้า ท้าเสื่อ เลี้ยงไหม เลี้ยงไหมท้าเครื่องมือส้าหรับจับสัตว์ เครื่องมือการเกษตร
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ้าเป็นหรือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือการท้านาครั้งต่อไปการประกอบอาชีพในประเพณีเดิม
นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์การร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนาพิธีกรรมและประเพณี เกษตรแบบ
ผสมผสาน การจัดการแหล่งน้้า เพ่ือการเกษตรก็เป็นความรู้ความสามารถที่มีมาแต่โบราณ ความรู้เรื่อง
การปรุงอาหารก็มีอยู่มากมาย วิถีชีวิต การเตรียมอาหาร การจัดขนมและผลไม้ไม่ได้เป็นเพียงเพ่ือให้
รับประทานและอร่อย แต่ให้ได้ความสวยงามท้าให้สามารถสัมผัสกับอาหารนั้นไม่เพียงแต่ทางปากและ
รสชาติของลิ้น หัตถกรรมเป็นทรัพย์สินและมรดกทางภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของบรรพบรุษุ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [1005] 

เพราะเป็นสื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิดความเชื่อและคุณค่าต่างๆ ที่สร้างสมมานาน ลาย
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฝีมือในการทออย่างประณีต รูปแบบเครื่องมือที่สานด้วยไม้ไผ่และอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้
สอยต่างๆ เครื่องดนตรี เครื่องเล่นสิ่งเหล่านี้ได้ถูกบรรจงสร้างขึ้นมา เพ่ือใช้สอยการท้าบุญหรือการ
อุทิศให้ใครคนหนึ่งและไม่ใช่เพ่ือการค้าขายการอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกันในชุมชนดั้งเดิมนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพ่ีน้อง ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่หรือสืบทอดบรรพบุรุษจนนับญาติกันได้ทั้ง
ชุมชนมีผู้สูงอายุที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นผู้น้า หน้าที่ของผู้น้าไม่ใช่การสั่ง แต่เป็นผู้ที่ให้ค้าแนะน้า
ปรึกษามีความแม่นย้าในกฎระเบียบประเพณี การด้าเนินชีวิตตัดสินไกล่เกลี่ย หากเกิดความขัดแย้ง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

ชีวิตทางสังคมของหมู่บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่วัด งานบุญกิจกรรมของส่วนรวมจะท้ากันที่วัด
งานบุญประเพณีต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพพระสงฆ์เป็นผู้น้าทางจิตใจ เป็นครูสอนลูกหลาน
ผู้ชาย ซึ่งรับใช้พระสงฆ์หรือ "บวชเรียน" ทั้งนี้ก่อนนี้ยังไม่มีโรงเรียนวัดจึงเป็นทั้งโรงเรียนและ
หอประชุม เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ต่อมาเมื่อมีโรงเรียนและแยกออกจากวัดบทบาทของวัดและของพระสงฆ์ 
จึงเปลี่ยนไป ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ความรู้จ้านวนมากได้สูญ
หายไป เพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด ต่อมาหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและการ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ความรู้ใหม่ เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม 
กระบวนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จึงประกอบด้วย 1) การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประเพณีท้องถิ่น ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ ระหว่างกลุ่มชนและ
ท้องถิ่นรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 2) การท้าให้ดูเป็นตัวอย่าง ถือว่าเป็นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวุโส
หรือผู้เฒ่าผู้แก่ โดยเป็นตัวอย่างของคนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ชุมชนเดียวกัน 3) การคิดร่วมกัน เป็น
การกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ 
มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผลเปิดโอกาสถ่ายทอดประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ซึ่งกันและกัน 4) การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือการท้างานร่วมกัน ขยายเครือข่ายระดับบุคคลระดับกลุ่ม
ให้เพ่ิมขึ้นและน้ามาพัฒนากิจกรรมที่กระท้าอยู่และ 5) เวทีชาวบ้านเป็นกิจกรรมส้าคัญส้าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประสบการณ์ของชาวบ้านร่วมกัน อันจะส่งผลให้
สมาชิกของชุมชนมีความรู้และความสามารถสูงขึ้น 
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การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้

จัดการสัมมนาระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการก้าหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาอาคาร และบริเวณที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีเครื่องมือและกลยุทธ์ในการดูแล 2 ประการ ได้แก่ 1) การใช้กลไกการควบคุม
และ 2) การสร้างแรงจูงใจ ส้าหรับมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม โดยการสร้าง
แรงจูงใจ ประกอบด้วย 5 มาตรการคือ (1) มาตรการทางการเงิน (Financial Instruments) หมายถึง 
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานภาครัฐระดับชาติระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นน้ามาใช้เป็นการ
สร้างแรงจูงใจแก่บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ คือ เงินช่วยเหลือและเงินให้ยืม 
ระบบภาษี การโอนสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินและอาคาร (2) การยกย่องและการให้รางวัล แรงจูงใจใน
ลักษณะนี้ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ให้รางวัลยกย่องตัวบุคคล คือการยกย่องหรือแสดงการ
ยอมรับผู้เชี่ยวชาญหรือประชาชนในพื้นที่ด้าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารเก่าหรือ
บริเวณซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่บุคคลหรือชุมชนอ่ืน และ
การให้รางวัลสถานที่ ซึ่งหมายถึงการแสดงการยอมรับและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับรู้ (3) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพ้ืนที่อาคารที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาจท้าได้หลายวิธี เช่น การปรึกษาสาธารณะและกลไกระดับราก
หญ้า (4) การฝึกอบรม (Training Programmers) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป็นมาตรการ
สร้างแรงจูงใจที่ส้าคัญ และเป็นที่นิยมมากอีกมาตรการหนึ่ง เนื่องจากมาตรการนี้เป็นกิจกรรมที่จะ
ส่งผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชน และท้องถิ่นโดยตรงในลักษณะการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น การให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ความรู้ ความเชี่ยวชาญตลอดจนทักษะเฉพาะด้านให้แก่กลุ่มคน จะท้าให้
กิจกรรมการอนุรักษ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกิดขึ้นได้จริง สามารถลบล้างแนวความคิด
เกี่ยวกับเรื่องงานด้านการอนุรักษ์มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงเกินไปหรือในปัจจุบันจะหาคนท้างานด้านนี้
ได้น้อย ซึ่งบ่อยครั้งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถผลักดันด้านการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้และ (5) 
การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชน (Promotion and Public Education) 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

การให้ศึกษาแก่ชุมชนมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างความสนใจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์มากกว่าการด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์โดยตรง แรงจูงใจ
ประเภทนี้จัดเป็นกระบวนการที่ส้าคัญมากในการสร้างพ้ืนฐานและทัศนคติ ตลอดจนมุมมองที่ด้านการ
อนุรักษ์ให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ คือ การท้าป้ายอนุสรณ์ (Commemoration) หมายถึง การ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [1007] 

น้าเสนอข้อมูลจ้าเพาะพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่มีความส้าคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพ่ือ
เป็นการให้ความส้าคัญแสดงการระลึกถึงสถานที่ รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานแก่ผู้มาเยือนด้วย การ
น้าเสนอและการแปลความหมาย (Presentation and Interpretation) เทคนิคนี้นิยมน้ามาใช้เพ่ือดึง
ความสนใจของผู้คน โดยการน้าเสนอวิวัฒนาการ ความเป็นมา ความส้าคัญในอดีต และการใช้งานใน
ปัจจุบัน รวมทั้งระบุถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ให้การศึกษาแก่ชุมชน (Public Education) จัดเป็น
แนวทางที่จะท้าให้กระบวนการอนุรักษ์บรรลุผลส้าเร็จในระยะยาว เนื่องจากหากชุมชนมีประชาชน
หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ และมีความตั้งใจจริงที่จะด้าเนินการอนุรักษ์ เมื่อมีการริเริ่มโครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีความตั้งใจและมุ่งมั่นให้โครงการนั้นๆ เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558) 

สรุป เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
เป็นสิ่งที่ส้าคัญ โดยเฉพาะการบ่มเพราะเริ่มจากวัยเด็ก ในสถานศึกษาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่
ที่มีความส้าคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการให้ความส้าคัญแสดงการระลึกถึงสถานที่ 
ในครอบครัวก็ส่งเสริมให้เรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น โดยผู้น้าครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
เยาวชนเพ่ือให้เยาวชนเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติต่อไป  
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 
แรงจูงใจ (Motivation) มาจากรากศัพท์ Movere ในภาษาละตินแปลว่า to move หรือการ

ผลักให้เคลื่อนไหวกล่าวได้ว่าแรงจูงใจ หมายถึง ผลของความต้องการภายในของตัวบุคคลและจากการ
กระตุ้นของสิ่งเร้าภายนอกท้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาเพ่ือบรรลุ เป้าหมาย 
หากเป็นการผลักดันในการท้างานเรียกว่าแรงจูงใจในการท้างาน (Work Motivation) แรงจูงใจยังมี
ลักษณะที่โดดเด่นกล่าวคือแรงจูงใจเป็นพลังกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากแรงจูงใจนั้นเป็นพฤติกรรมที่มีทิศทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและเป็นพฤติกรรมที่ไม่
ล้มเลิกง่ายๆ  

ความต้องการของมนุษย์ แนวความคิดนี้เป็นของมาสโลว์ (Maslow) ที่ได้อธิบายถึงล้าดับ
ความต้องการของมนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความ
ต้องการนั้น ดังนี้ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้
เช่นเดียวกัน นักจิตวิทยาปัจจุบันได้สรุปองค์ประกอบของแรงจูงใจมี 3 ด้านคือ (1) องค์ประกอบ
ทางด้านกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนี้จะพิจารณาถึงความต้องการทางกายภาพ
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ของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพ่ือจะด้ารงชีวิตอยู่ได้ (2) องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ 
(Learned Factor) องค์ประกอบด้านนี้เป็นผลสืบเนื่องต่อจากองค์ประกอบข้อ 1 ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุก
คนไม่สามารถได้รับการตอบสนองความต้องการในปริมาณ ชนิดและคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ 
สิ่งแวดล้อมเป็นตัววางเงื่อนไขในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย์ (3) องค์ประกอบทางด้านความคิด 
(Cognitive Factor) ประเภทของแรงจูงใจ นักจิตวิทยาได้แบ่งลักษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ได้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือ แรงจูงใจที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรม ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือ
แรงจูงใจที่มีอยู่แต่ไม่ได้แสดงออกทันที จะค่อยๆ เก็บสะสมไว้รอการแสดงออกในเวลา ใดเวลาหนึ่ง 
กลุ่มที่ 2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายในตัวของ
บุคคลผู้นั้นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายนอก
และกลุ่มที่ 3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอันเนื่องมาจากความต้องการที่เห็น
พ้ืนฐานทางร่างกาย เช่น ความหิว กระหาย แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ แรงจูงใจที่
เป็นผลต่อเนื่องมาจากแรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ (Herzberg, 1959) 
 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การท้างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือ

ร่วมใจโดยกระท้าการดังกล่าว ถูกจังหวะและเหมาะสมกับทั้งกระท้าการงานดังกล่าวด้วยความรู้สึก
ผูกพันให้ประจักษ์ว่าเชื่อถือได้แสดงว่าการมีส่วนร่วมเป็นผลของความร่วมมือร่วมใจการประสานงาน
และความรับผิดชอบ (นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2537) ลักษณะการมีส่วนร่วมกล่าวถึงเงื่อนไขของการมี
ส่วนร่วมว่าจะต้องประกอบ ด้วยปัจจัยต่างๆ อย่างน้อย 3 ประการ คือประชาชนต้องมีอิสระที่จะมีส่วน
ร่วมประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและประชาชนต้องเต็มที่จะมีส่วนร่วม ความส้าเร็จของการมีส่วนร่วม
ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 5 ประการ คือประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมและร่วมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ประชาชนต้องไม่เสียเงินทอง ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าผลตอบแทนที่เขา
ประเมินจะได้รับประชาชนต้องมีความสนใจที่จะสัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนต้อง
สามารถสื่อสารรู้เรื่องกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต้าแหน่ง
หน้าที่ หรือสถานการณ์ทางสังคมหากจะมีส่วนร่วม (จริยา กลิ่นอุดม, 2527) 

สรุป การมีส่วนร่วม คือ การร่วมมือในการวางแผนโครงการ การเสียสละแรงงาน ทรัพย์และ
ร่วมในการปฏิบัติ ร่วมผิดชอบต่อส่วนรวม เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่พึง
ประสงค์โดยกระท้าผ่านกลุ่มหรือชุมชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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ทฤษฎีการยอมรับของโรเจอร์ 
ทฤษฎีการยอมรับของโรเจอร์กล่าวว่าการยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของแต่ละคนที่

เริ่มตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารไปถึงการยอมรับอย่างเต็มที่โดยเปิดเผยซึ่งกระบวนการยอมรับมี 5 ขั้นตอน
คือ (1) ขั้นรับทราบ (Awareness stage) เป็นการเริ่มต้นที่บุคคลได้รับทราบแนวคิดใหม่ๆ (2) ขั้นสนใจ 
(Interest stage) เป็นขั้นที่บุคคลเกิดความสนใจในข้อมูลข่าวสารนั้น จึงมีการเสาะแสวงหาข่าวสารและ
รายละเอียดเพ่ิมเติม (3) ขั้นไตร่ตรองและขั้นประเมิน (Evaluation stage) เป็นขั้นที่บุคคลเกิดความ
สนใจจนถึงระดับหนึ่งที่จะไตร่ตรองหรือประเมินโดยเทียบกับประสบการณ์หรือความรู้ของตน (4) ขั้น
ลองท้า (Trial stage) โดยการลองท้าตามว่าจะเกิดผลอย่างไร และ (5) ขั้นยอมรับหรือน้าไปใช้ 
(Adoption) ขั้นนี้มักเกิดขึ้นหลังจากได้มีการลองท้าและประสบผลดีเป็นที่ประจักษ์แล้วนั้นๆ แต่การ
ตั้งถิ่นฐานแบบนี้จะมีศูนย์กลางรวมร่วมกัน (Roger, 2005) 
 

ทฤษฎีว่าด้วยการรับรู้และการจ าสภาพแวดล้อมและระบบมโนทัศน์ 
ทฤษฎีการรับรู้ เป็นกระบวนการรับรู้ซึ่งบุคคลได้รับจากสิ่งรอบตัวแล้วส่งผ่านไปที่สมองและ

เกิดการตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสที่ได้รับจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแปลความหมายเป็นความเข้าใจใน
สาระที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้นสังคมความเชื่อเจตคติ
ความคาดหวังและสภาวะจิตใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป จึงท้าให้การรับรู้และตีความหมาย
แตกต่างกันออกไป เช่น ทฤษฎีการรับรู้ภาพ (Perception Theories of Visual Communication) คือ
การรับรู้ภาพที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันในชีวิตประจ้าวันด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของสิ่ง
ต่างๆ การรับรู้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สิ่งใหม่ เพราะถ้าเราสามารถจดจ้าสิ่งนั้นๆ ได้จะช่วยให้
การเรียนรู้สิ่งใหม่ได้และสามารถรับรู้ได้ด้วยการรู้สึกได้รวมทั้งจะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้เพ่ือสื่อ
ความหมายได้ดี ส่วนการรับรู้สภาพแวดล้อมของมนุษย์ เป็นแนวความคิดเชิงนามธรรมที่สัมพันธ์กับ
มนุษย์พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพการรับรู้นี้ เป็นตัวก้าหนดที่ท้าให้เกิดความแตกต่าง
กันและเกิดความเปลี่ยนแปลงไปโดยกระบวนการทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ 3 แบบคือ 1) กระบวนการ
รับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการรับข่าวสารผ่านทางประสาทสัมผัสท้าให้เกิด ความรู้สึก 2) 
กระบวนการรู้  (Cognition) เป็นกระบวนการที่ทางจิตได้เรียนรู้จดจ้าและคิดพัฒนาการเป็น
กระบวนการทางปัญญาที่มีการตอบสนองทางอารมณ์และ 3) กระบวนการเกิดพฤติกรรมใน
สภาพแวดล้อม (Spatial behavior) เป็นกระบวนการที่มนุษย์มีการกระท้าสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอก ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมแล้วมนุษย์ย่อมเกิด
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เช่น ความสัมพันธ์ทางการผสานรวมกันทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการ



เยาวชนลุ่มน้ าโขงจังหวัดเลยใส่ใจวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

[1010] กัลยา  ยศค าลือ 

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวของสังคมที่สะท้อนมาจากระบบคุณค้าของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
โดยที่ระบบคุณค้าที่ยึดถอืกันนั้นมาแตกต่างกันมาก (วิมล สิทธิ์หรยางกูร, 2541) 
 
กระบวนการในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
 กระบวนการในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาประเทศและท้าให้ลงสู่ชาวบ้านและหมู่บ้านได้อย่างจริงจังนั้น เน้นกระบวนการเพ่ิมคุณค่าให้กับ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ท้าให้มีชีวิตและมีพลัง โดยอยู่ในบริบทของสังคมและชุมชน ทั้งของอดีต
และปัจจุบัน อยู่ในบริบทหมายถึงความสัมพันธ์กับชีวิตในด้านต่างๆ ประชาชนในท้องถิ่นจะมี
ความรู้สึก รักหวงแหนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกระบวนการกิจกรรมดังนี้ 

วรรณา  ศรีเจริญ ให้แนวคิดกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประกอบด้วย 1) ประชุมคณะ
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานทุกฝ่ายและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) ผู้น้าชุมชน ร่วมประชุมปรึกษาวางขอบข่ายของงาน คาดคะเนปัญหา
อุปสรรคและให้ค้าแนะน้า แก้ไข 2) จัดท้าโครงการ 3) จัดท้าค้าสั่งมอบหมายงาน 4) ด้าเนินการตาม
แผน 5) ประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สมาคม ชมรมและชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือขอความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ 6) ประชุมติดตามการด้าเนินงาน 
เป็นช่วงงานก่อนถึงก้าหนดจัดงาน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาทางแก้ไขและ 7) สรุป
ประเมินผลการจัดงานเป็นข้อมูลในการจัดงานปีต่อไป (วรรณา ศรีเจิรญ, 2548) 
 ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ให้แนวคิดการบริหารจัดการประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันท้างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย หน้าที่ทางการจัดการ (Managerial 
function) คือ การวางแผนการจัดองค์การการอ้านวยการและการควบคุม ดังนี้ 1) การวางแผนเป็นการ
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน รวมทั้งพิจารณาข้อจ้ากัดต่างๆ และท้าการก้าหนด
ล่วงหน้าถงึวิธีการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องการ เวลาที่แล้วเสร็จและผลที่ได้ 2) การจัดองค์การ
เป็นการก้าหนดระบบการท้างานของหน้าที่ในองค์การ เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่ดีในการจัด
องค์การนั้น รวมตั้งแต่การก้าหนดหมวดหมู่ของงาน ก้าหนดวิธีการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ การ
วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือปฏิบัติงานในต้าแหน่งต่างๆ 3) การอ้านวยการหมายถึง การมี
ผู้รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ขององค์การเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการและ 4) การควบคุม
หมายถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานเมื่อระยะเวลาผ่านไป เพ่ือให้ทราบว่างานที่ด้าเนินไปตรงตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนดในแผนหรือไม่ พิจารณารายงานต่างๆ และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาทาง
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนหรือดีกว่าที่แผนการก้าหนด (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2549) 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [1011] 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาดังนี้ 
  (1) การวางแผนจัดงาน เป็นการออกแบบ รูปแบบ วางยุทธศาสตร์การบริหารการ
สร้างสรรค์ฐานข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือกิจกรรมส้าเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยผ่านกระบวนการ 
ประกอบด้วย การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น การจัดประชุมชาวบ้าน เพ่ือระดม
ความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงความเห็นอย่างเสรี การริเริ่มตัดสินใจร่าง
นโยบาย โครงการหรือกจิกรรม การวางแผนด้าเนินกิจกรรม การประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ อนุมัติจัดงบประมาณสนับสนุน การจัดวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ รถยนต์ สนับสนุน การสร้าง ออกแบบรูปแบบฐานข้อมูล การจัด
สถานที่เตรียมงานที่เหมาะสม สะดวกสบาย ปลอดภัย ควบคุมดูแลและรองรับประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ จัดเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล จัดการจราจร แก้ไขปัญหาใน
ระหว่างการจัดงานการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุผลการจัดงาน  
การจัดเก็บ ตรวจสอบอุปกรณ์หลังเสร็จงานและการประเมินผลการจัดกิจกรรม  
  (2) การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลผ่าน
กระบวนการและรูปแบบต่างๆ เช่น การร่างเนื้อหาฐานข้อมูลภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นเพื่อ
เผยแพร่แก่สาธารณะ แจกแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ วารสาร สาระความรู้ ใบแทรก แถลงการณ์หรือรูปแบบ
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หรือรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียง การประชาสัมพันธ์
ผ่านวิทยุชุมชน ประกาศในงานพิธีต่างๆ ที่ประชาชนร่วมพิธีจ้านวนมาก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) แผ่นบันทึกภาพและเสียง (วีซีดี) หรือสื่อบันทึกเสียง 
(แผ่นเอ็มพี 3) และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  
  (3) การเสนอความคิดเห็น ในที่ประชุมเพ่ือร่วมฟังข้อดี ข้อเสีย แนวทางการจัดงาน 
โดยอิสระ ไม่มีการบังคับได้แก่ การริเริ่มเสนอความคิดเห็น การเสนอความคิดเห็นในระหว่างระดม
ความคิด การเสนอความเห็นก่อนการตัดสินใจ การเสนอความเห็นหลังการจัดงานและการเสนอ
ความเห็นต่อการตรวจสอบและประเมินผล  
  (4) ด้านการออกเสียงประชามติเพ่ือรับรองการพิจารณาก่อนหรือหลังการจัดงาน 
ได้แก่ การลงมติเพ่ือจัดกิจกรรม อนุมัติงบประมาณ อนุมัติการใช้วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรม ใช้
สถานที่เพ่ือกิจกรรม คัดค้านการจัดกิจกรรม อนุมัติโครงการและลงมติแผนงานเพ่ือการจัดกิจกรรม 
  (5) การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญา การมีส่วนร่วมในงานที่จัดขึ้นตาม
กระบวนการ ผ่านการท้าหน้าที่ เช่น การเป็นสมาชิกเข้าประชุม การสนับสนุนทรัพยากรการจัดงาน 
เป็นกรรมการ เป็นผู้ชักชวนประชาชนเข้าร่วมงาน อ้านวยการจัดกิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงาน
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อ่ืนๆ การอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม จัดสถานที่ สังเกตการณ์การเป็นผู้เก็บ
อุปกรณ์และการบันทึกภาพและเสียง เป็นต้น 

สรุป กระบวนการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญา จะต้องเริ่มจากการวางแผนจัดงาน การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น ในที่ประชุมเพ่ือร่วมฟังข้อดี ข้อเสีย แนวทางการจัดงานโดยอิสระไม่ 
การออกเสียงประชามติเพ่ือรับรองการพิจารณาก่อนหรือหลังการจัดงานและการเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา การมีส่วนร่วมในงานที่จัดขึ้นตามกระบวนการ เพ่ือให้เยาวชนสนใจและต้องการ
ปฏิบัติ จะเกิดความใส่ใจในการคิดในทางบวก ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมในกิจกรรมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 
การใส่ใจ (Caring) 

การสร้างสังคมที่เอาใจใส่และแบ่งปัน (Caring & Sharing Society) เพ่ือให้ทรัพยากรมีใช้และ
เราจะพัฒนาทางเศรษฐกิจ เราจะดูแลคนสังคมอย่างไร (ตติกานต์ เดชชพงศ์, 2559) และการใส่ใจและ
สนใจที่จะมีจิตสาธารณะนั้นส้าคัญ การที่มนุษย์ในสังคมจะแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะนั้นเป็นเรื่อง
ที่ยาก ถ้าหากไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาแบบส่งเสริมหรือเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะสังคม
ก็จะเป็นไปแบบเห็นแก่ตัวไม่สนใจสังคมรอบข้าง ดังนั้นการศึกษาแนวทางและความส้าคัญของการมจีติ
สาธารณะเพ่ือให้เกิดในจิตส้านึกของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องส้าคัญที่เราควรกระท้าเพ่ือสังคมที่น่า
อยู่ต่อไป การส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและการเคารพสิทธิในการใช ้
สาธารณสมบัติของผู้อื่น มุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวม รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันแก้ไข รวมไปถึงการรับอาสาท้ากิจกรรม เพ่ือส่วนรวมเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืนในการใช้ของส่วนรวม ไม่ปิดกั้นในการใช้ของบุคคลอ่ืนมีการแบ่งปันหรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้
ของส่วนรวมไม่ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง  

ซึ่งสามารถสังเกตได้คือ การคิดในทางบวก (Positive thinking) เป็นทางที่ดีต่อคนอ่ืนมีส่วน
ร่วม (Participation) คือ การมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การอยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืน เกื้อกูล เป็นธรรมชาติท้าตัวเป็นประโยชน์ (Useful) คือ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
ต่อสาธารณะ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแม้เพียงเล็กน้อยก็จะท้าไม่เห็นแก่ตัว (Unselfish) คือ 
การฝึกเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักให้ทานมีความเข้าใจ (Understand) คือ เข้าใจผู้อ่ืน (Empathy) มีใจกว้าง 
(Broad Mind) คือ มีจิตที่กว้างใหญ่ เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รับฟังข้อมูล แสวงหา
ความรู้ใหม่อยู่เสมอ มีความรัก (Love) คือ รักเพ่ือน รักผู้อ่ืน เมตตาต่อสัตว์และพืชและมีการสื่อสารที่ดี 
(Communication) กับผู้อื่น 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [1013] 

การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquituos Learing: u - Learning) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับฐานความรู้และระบบฐานความรู้ 
ฐานความรู้ (Knowledge - based) คือ แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ

สาขาใดสาขาหนึ่ง เพ่ือไว้ใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (ทักษิณา สวนานนท,์ 2530: 169) และความรู้ที่จัดเก็บในฐานความรู้เป็นความรู้ที่ฝัง
ตัวอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลที่ใช้ท้าความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ คือ ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค้าพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท้างานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์ ในบางครั้งจึง
เรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม (Abstraction Knowledge) ฐานความรู้มักจะถูกพัฒนาร่วมกับ
ระบบผู้เชี่ยวชาญและ ถูกน้าไปใช้งานในหลากหลายสาขา เช่น การผลิต (Production) การตรวจสอบ 
(Inspection) การประกอบชิ้นส่วน (Assembly) การบริการ (Field Service) การซ่อมแซมอุปกรณ์ 
(Equipment Repair) การค้านวณภาษี (Tax Accounting) การวางแผนด้านการเงิน (Financial 
Planning) และการบริการของรัฐ (รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์, 2554: 25) ยูบิควิตัส เลิร์นนิ่ง (Ubiquituos 
Learing: u - Learning) การเรียนรู้ทุกแห่งหนในยุคเว็บ 3.0 แห่งหน (Ubiquitous Learning) หรือ u - 
Learning เป็นการเรียนรู้มีทุกหนทุกแห่งตามที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งประเภทสายสัญญาณและไร้สายได้ในทุกหนทุกแห่ง โดยการเข้าถงึ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลและเนื้อหาการเรียนรู้สามารถด้าเนินการได้ โดยใช้อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ 
สะดวกต่อการพกติดตามตัว เช่น Mobile Phone or Smart Phone, Tablet หรือ อาจเรียกว่า เป็น
การเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมทุกแห่งหน (ubiquitous learning environment: ULE) หรือเรียกว่า 
การเรียนรู้มีอยู่ทั่วไป (Pervasive or omnipresent education or learning) ซึ่งปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้
เกิด u - Learning ได้แก่ ความสะดวกของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ในทุกๆ ที่
และทุกเวลา ทุกสถานการณ์ด้วยการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตามตัวประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
ความก้าวหน้าของเว็บในยุค 2.0 ที่สนับสนุนให้สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลได้ 2 ทิศทางได้โดยสะดวก ไม่
มีค่าใช้จ่าย ด้วยความก้าวหน้าของเว็บ 3.0 ที่เป็นเว็บที่ฉลาดมากยิ่งขึ้น สามารถน้าเสนอสารสนเทศที่
ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยูบิควิตัส เลิร์นนิ่ง ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนชั้น
เรียนแบบปกติแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom) ที่มีผู้เรียนต้องใช้สื่อและเนื้อหา สารสนเทศการ
สอนจากผู้สอน เป็นแบบไม่มีชั้นเรียน (Non - traditional Classroom) สามารถเรียนได้ในทุกๆ ที่ทุก
สถานการณ์ และทุกเวลา ผู้สอนปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ อ้านวยความสะดวก 
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(Facilitator) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูไ้ด้อย่างเท่าเทียมกัน (กรณีสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็
ได้) 2) เตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เนต็
ที่สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลาและในทุกๆ ที่ (เน็ตติดตามตัว) เป็นเครื่องมือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมเครือข่ายออนไลน์และ 3) ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - pace 
Learning) โดยสามารถเลือกเนื้อหา สาระ และอุปกรณ์ ช่องทาง เครื่องมือ สื่อสังคมออนไลน์ได้
โดยสะดวกด้วยตนเอง ตามความถนัดและความพึงพอใจของตนเอง ส่งเสริมการสร้างรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Learner Center) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิต เนื่องจากการด้าเนินชีวิตใน
ทุกขณะ สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ในทุกๆ สถานการณ์ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินชีวิต (ศิริชัย 
นามบุรี, 2561) 

ยูเลิร์นนิ่ง (U - Learning)  หมายถึง การเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) U - Learning; 
anywhere and anytime learning 2) M - Learning; Mobile Learning and 3) C - Computing 
Learning  
  (1) U - Learning; anywhere and anytime learning เป็นการเรียนรู้มีทุกหนทุก
แห่งตามที่เครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งประเภทสายสัญญาณและไร้สายได้
ในทุกหนทุกแห่ ง  เช่น Mobile Phone or Smart Phone, Tablet หรือเป็นการเรี ยนรู้ ได้ ใน
สภาพแวดล้อมทุกแห่งหน (ubiquitous learning environment: ULE) 
  (2) M - Learning (Mobile learning) คือ การจัดการเรียนรู้หรือบทเรียนส้าเร็จรูป 
(Instruction Package) ที่น้าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สาย 
(wireless telecommunication network) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่
และทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณ 
  (3) C - Computing Learning คือ การเรียนรู้ในลักษณะหรือรูปแบบการถ่ายทอด
เนื้อหากระท้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต 
เอ็กซทราเน็ต หรือทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น 

สรุป ยูบิควิตัสเลิร์นนิ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีทุกหนทุกแห่ง ที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารข้อมูลทีเ่ชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ในการเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นวิธีนี้จะช่วย
ให้เยาวชนได้เรียนประเพณีวัฒนธรรมอย่างจริงจัง โดยเยาวชนจะคิดหากระบวนการเพ่ิมคุณค่าให้กับ
วิธีการปฏิบัติตามหลักของวัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน แล้วเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะได้รวดเร็ว ท้า
ให้พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน เพราะมีการเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน สามารถเรียนได้
ในทุกๆ ที่ทุกเวลาและสถานการณ์ที่มีกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น จังหวัดเลยในอ้าเภอด่านซ้าย 
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 มีประเพณีบุญหลวง มีการละเล่นผีตาโขน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
หน้ากากผีตาโขนกับระดับนานาชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ 
 
การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชน 

การสร้างเครือข่าย (Networking) หมายถึง การท้าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและ
อ้านวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ
มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อ
ด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ แต่จะต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย  

ความจ าเป็นที่ต้องมีเครือข่าย การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่ใช้วิธีด้าเนินงานใน
รูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่าง
จากการปิดประเทศท่ี ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด้าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม 
อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ
หรือถ้าจะออกแบบใหม่ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ การสร้าง เครือข่ายสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคล
และองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่
นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้้าซ้อนในการท้างาน ให้ความร่วมมือและท้างานในลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 
 

แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
เครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูล

ข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และแหล่งความรู้ที่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการ
ประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือทางสังคม การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน
ต้องเป็นผู้จัดกระท้าต่อสิ่งเร้าหรือสาระการเรียนรู้ มิใช่เพียงรับสิ่งเร้าหรือสาระเข้ามาเท่านั้น ผู้เรียน
ต้องเป็นผู้สร้างความมายของสิ่งเร้า หรือข้อความความรู้ ที่รับเข้ามาด้วยตนเอง กระบวนการสร้าง
ความหมายของสิ่งเร้าที่รับเข้ามาที่เป็นประสบการณ์เฉพาะตน (Personal experience) ซึ่งมีความ
แตกต่างกันและมีกระบวนการคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนรู้ของบุคคลจึงเป็นกระบวนการที่แตล่ะ
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บุคคลต้องด้าเนินการเอง เพราะกระบวนการสร้างความหมายเป็นกระบวนการเฉพาะของบุคคลที่ใส่ใจ
จะเรียนรู้และปฏิบัติ ซึ่งหลักส้าคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเริ่มจากการมี
ส่วนร่วมของบุคคล องค์กรและชุมชนในการตระหนักถึงปัญหาและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน จนท้าให้เกิดการเรียนรู้ 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปหลักการส้าคัญของเครือข่ายการเรียนรู้ไว้ (กัลยา 
ยศค้าลือ, 2560: 83 - 87) 
 
สรุป 

เยาวชนจังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนริมแม่น้้าโขงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตมีสิทธิ
พ้ืนฐานที่จะได้รับการศึกษาให้มีอาชีพและเข้มแข็ง ซึ่งการที่เยาวชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น จะส่งผลให้เยาวชนเกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคม เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป ผู้เขียนบทความมีความคิดเห็นว่าการอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมมีความส้าคัญ 
ผู้ใหญ่ควรจะเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี เพราะเยาวชนจะเกิดแรงจูงใจใส่ใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้โดยตรงจากครอบครัว ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งเรียนรู้เหล่านี้จะสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปัน
ความรู้ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเกิดเครือข่ายเยาวชนที่สมัครใจจะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติบนพ้ืนฐานการให้ความส้าคัญต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Children Right) คือสิทธิ
ที่จะมีชีวิตได้รับการปกป้อง (Protection) ได้รับการพัฒนา (Development) และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม 
(Participation) เพราะสังคมไทยต้องห่วงใยและใส่ใจซึ่งกันและกัน  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นชายและความเป็นหญิงของตัวละครหลักใน
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร โดยการวิเคราะห์ความ
เป็นชายและความเป็นหญิงของพรานบุญ พระสุธน และนางมโนราห์ ที่ปรากฏในตัวบทวรรณกรรม ผล
การศึกษา พบว่า พระสุธน มโนราห์ เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนกับกินรี พรานบุญแสดงความเป็น
ชายผ่านการจับนางมโนราห์มาถวายพระสุธน พระสุธนแสดงความเป็นชายผ่านการอภิเษกกับนาง
มโนราห์ และนางมโนราห์แสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงผ่านการถูกจับตัว ความอ่อนแอ ความเป็น
ห่วงพระสุธน และความเฉลียวฉลาด 
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Abstract 
 This article aimed to study the masculinity and femininity of the main characters 
in local literature Prasuthon-Manohra. The documentary research methodology was used 
to analyze the masculinity and femininity of Prasuthon and Manohra. The findings show 
that the story of Prasuthon - Manohra is about the love between a human and the 
Kinnaree. Hunter Boon shows his masculinity by catching Kinnaree named Manohra for 
Prasuthon. A man named Prasuthon shows his masculinity through his marriage with 
Manohra. Kinnaree depicts her femininity through the hunter’s arrestment, weakness, 
worry about her husband – Prasuthon, and ingenuity.  
 

Keywords: Masculinity, Femininity, The Local Literature  
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บทน า 
 ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นของคู่กัน เมื่อพูดถึงผู้หญิงต้องพูดถึงผู้ชายด้วย ผู้หญิงกับผู้ชายจึงถูก
สร้างให้คู่กัน ค าว่า “ผู้ชาย” กับ “ผู้หญิง” เป็นภาษาที่ใช้มาแต่โบราณ ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพ่อ
ขุนรามค าแหง ผู้หญิงไทยสมัยโบราณถูกจ ากัดให้อยู่ในสังคมอันแคบและต้องอยู่ในขอบเขตของ
ระเบียบประเพณีที่มีอยู่ในสมัยนั้นด้วย (ส.พลายน้อย, 2544) ความเป็นเพศ คือระบบทางวัฒนธรรมที่
อธิบายความเป็นหญิงชายที่ถูกสร้างขึ้นจากวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณ์ท่ีมีการผลิตซ้ า ไม่ว่าจะเป็น
ค่านิยม ความคาดหวัง กิจกรรมต่างๆ ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความบทบาททางเพศทั้งสิ้น (ปรานี 
วงษ์เทศ, 2549) ความเป็นเพศหญิงและเพศชายในสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ภาพลักษณ์ของเพศชายปรากฏในสังคมอย่างไร และภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมเป็นอย่างไร ซึ่ง
ปรากฏในงานวรรณกรรม (พิเชฐ แสงทอง, 2558) วรรณกรรมเป็นงานสร้างสรรค์ของบุคคลที่สะท้อน
สภาพชีวิต สังคม ของคนในสังคมทุกยุคสมัย หากพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้หญิง
และผู้ชายในสังคมแล้วจะเห็นถึงความเหลื่อมล้ าของอ านาจระหว่างหญิงชายอย่างชัดเจน (เยาวลักษณ์ 
อยู่เจริญสุข, 2558)  

พระสุธน มโนราห์ เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศไทยมากที่สุด เรื่อง
หนึ่ง นอกจากจะน ามาเล่าสู่กันฟังอย่างนิทานชาวบ้านแล้ว ยังมีผู้ตัดทอนมาผูกเป็นเพลงกล่อมเด็ก อีก
ด้วย (วินัย ภู่ระหงษ์, 2520) พระสุธน มโนราห์ เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทยที่น ามาจากชาดก เป็น
วรรณกรรมสมัยอยุธยา ไม่ทราบผู้แต่ง น าเค้าเรื่องเดิมมาจาก ปัญญาสชาดก ที่เรียกว่า “สุธนชาดก” 
และได้น ามาท าเป็นบทละคร เรื่องนางมโนราห์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวรรณคดีประกอบ
ละครนอก เป็นเรื่องความรักแท้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ถึงแม้จะต่างเผ่าพันธุ์แต่อยู่ด้วยกันได้ ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจเอ้ืออาทรต่อกัน ระหว่างพระสุธน ซึ่งเป็นมนุษย์ กับนางมโนราห์ ซึ่งเป็นกินรี ที่พราน
บุญจับมาถวาย ตอนเด่นของเรื่องเป็นตอนที่นางมโนราห์ถูกกลั่นแกล้ง ใส่ความ จนต้องจับไปบูชายัญ 
แต่นางหลอกขอปีก ขอหาง บินหนีรอดไปได้ เมื่อพระสุธนกลับมารู้ข่าว ก็รีบตามนางไป แม้หนทางนั้น
จะยากล าบาก แต่ในที่สุดก็สามารถตามนางคืนมาได้ (Thaicharm, 2552) 
 ผู้วิจัยสนใจศึกษาความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่อง พระสุธน 
มโนราห์ เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นมิติความเป็นหญิง ความเป็นชาย บทบาท
ผู้หญิง ผู้ชาย และการแสดงความเป็นเพศภาวะทางสังคมที่ถูกก าหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมได้เป็น
อย่างดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาท 
พฤติกรรม กิจกรรมและคุณลักษณะที่ให้สังคมพิจารณาว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ทั้งนี้วรรณกรรม เรื่อง 
พระสุธน มโนราห์ เป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายและความเปน็หญงิ 
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ผ่านการตีความ สัญลักษณ์ ท าให้วรรณกรรมเรื่องนี้มีความน่าสนใจในการศึกษาความเป็นชายและ
ความเป็นหญิง อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและผู้อ่านในการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่
ของวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวโยงกับวรรณกรรมพ้ืนบ้านและส่งผลต่อพฤติกรรมของคนท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นชายในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ผ่านตัวละครพระสุธน 
และพรานบุญ 

2. เพ่ือศึกษาความเป็นหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ผ่านตัวละคร
มโนราห์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการ
วิเคราะห์การแสดงความเป็นชายและความเป็นหญิงจากตัวบทวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง พระสุธน 
มโนราห์ โดยผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์การแสดงความเป็นชายผ่านตัวละครพระสุธนกับพรานบุญ และ
วิเคราะห์ความเป็นหญิงผ่านตัวละครนางมโนราห์ เนื่องจากตัวละครทั้ง 3 ตัว มีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินเรื่อง คือ เป็นตัวละครเอก และเป็นตัวละครที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ส าคัญหลายอย่าง และเป็นตัว
ละครที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ท าให้เกิดเหตุการณ์อ่ืนๆ ตามมาจนน าไปสู่จุดวิกฤต และ
จุดสูงสุดของเรื่อง แล้วน าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
 
ผลการศึกษา 
 ณ เมืองเขาไกลลาส ท้าวทุมราช (ท้าวอุทุมพร) พระนางจันทร์กินรี มีราชบุตรี 7 คน พอถึง
วันปัญณรสี นางทั้ง 7 ก็บินลงมาเล่นน้ าที่สระอโนดาษเมืองกุลชมพู 
 พรานบุญฑริกได้เห็นก็เกิดความพิศวงยิ่งขึ้น จึงร าพึงในใจว่า นางกินนรีงามนักหนา ถ้าเราได้
น าไปถวายพระสุธนแล้ว ท้าวคงโปรดปรานหาน้อยไม่ คิดแล้วกลับมาหาฤษี ถามว่า ข้าแต่พระผู้เป็น
เจ้า ข้าพเจ้าได้ไปเห็นนางกินนรีที่ลงเล่นน้ าในสระเกิดมีความพอใจยิ่งนัก ท าไฉนจะได้พาไปถวาย
เจ้านายของข้าพเจ้าได้ จงออกอุบายให้ข้าพเจ้าหน่อยเถิด ฤษีบอกไม่มีอุบายอันใดจะจับนางเหล่านี้ได้ 
นอกจากจับด้วยบ่วงนาคบาศเท่านั้น พรานถามว่า บ่วงนาคบาศอยู่ที่ใด ฤษีบอกว่าบ่วงนาคบาศเป็น
ของพญานาคอยู่เมืองบาดาล ถ้าใครสามารถน ามาได้ ผู้นั้นจะได้นางกินรี พรานได้ฟังดังนั้นกด็ีใจ รีบไป
หาพญานาคเมืองบาดาล ขอยืมบ่วงนาคบาศมาคล้องนางมโนราห์ได้ น าไปถวายพระสุธน และจัดการ
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พระราชพิธีมงคล ต่อมาพระสุธนไปรบศึก ฝ่ายท้าวอาทิตย์ทรงพระสุบินว่า ไส้ของพระองค์ไหลมาจาก
อุทร แล้วพันรอบชมพูทวีปไว้ หากพราหมณ์ปุโรหิตแกล้งท านายว่าร้ายนัก ให้พระองค์ท าพิธีบูชายัญ
เอานางมโนราห์บูชายัญ นางมโนราห์ขอปีกขอหางจากแม่พระสวามีแล้วบินหนีไป  

บทนายพรานบุญ 
จะกล่าวถึงนายบุญขุนพรานใหญ่ ช านาญไพรเก่งเหลือหาแต่เนื้อขาย 
ฝีมือยิงแม่นย าน าลวดลาย  รีบพากายด าเนินค่อยเดินมา 
เหตุไฉนวันนี้ไม่มีสัตว์  โชคมันขัดเสียกระไรไฉนหนา 
หรือเทพเจ้าในราวป่า  แกล้งบังตากูไว้มองไม่เห็น 
นั่งลงกาศเจ้าป่าวนาหล  พลางว่ามนต์เบิกพรมแดนใหญ่ 
ประกาศเสร็จรีบเดินไม่ชื่นใจ รอยสัตว์ไพรนานาหาไม่มี 
โชคน าส่งมาสระอโนดาษ  เลยเดินลัดแลไปในสระศรี 
มองเขม็นเห็นฝูงกินรี  กูจะจับใจดีให้ได้ไว้สักนาง 
อย่านั้นเลยกูจักลักเครื่องทรง ของนางหงส์ที่ปลดตั้งทั้งปีกหาง 
แล้วค่อยเอาเชือกคล้องนวลน้องนาง จับเอวบางมโนราห์ลงในสระนที 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นได้กล่าวถึงพรานบุญ ซึ่งเป็นผู้มีฝีมือ มีความเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์ในป่า
ใหญ่ แต่ในวันที่พรานบุญออกไปล่าสัตว์วันนั้น กลับไม่มีสัตว์ป่าให้พรานบุญล่าเลยแม้แต่ตัวเดียว ท า
ให้พรานบุญเกิดความขัดใจที่จะต้องกลับไปโดยไม่มีสัตว์ป่า จากเหตุการณ์ท่ีไม่มีสัตว์ป่าให้พรานบุญได้
ล่า พรานบุญเชื่อว่าเกิดจากพลังอ านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าเทวดา ที่ดูแลรักษาป่าแห่งนี้ใช้
พลังอ านาจบดบังดวงตาของตนไว้ ไม่ให้สามารถมองเห็นสัตว์ป่าได้ พรานบุญจึงนั่งลงกราบไหว้
อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ดูแลรักษาป่า จากนั้นได้ท่องเวทมนตร์คาถาเพ่ือเป็นการเปิดป่า ให้สามารถ
มองเห็นสัตว์ป่าต่างๆ ได้ หลังจากที่พรานบุญได้ท าพิธีเปิดป่าแล้วก็ไม่สามารถล่าสัตว์ป่าได้เหมือนเดิม 
โชคชะตาน าพาให้พรานบุญเดินทางมาถึงสระอโนดาษ ท าให้ได้ไปเจอกับเหล่านางกินรีที่ก าลังเล่นน้ า
ในสระ พรานบุญมองไปที่เหล่านางกินรีเหล่านั้น เนื่องจากต้องการจับนางกินรีกลับไปแทนสัตว์ป่าที่ล่า
ไม่ได้ พรานบุญจึงแอบเข้าไปขโมยเครื่องทรง ปีก หาง ของนางกินรีเหล่านั้นที่ถอดทิ้งไว้ก่อนลงเล่นน้ า 
เพ่ือไม่ให้เหล่านางกินรีบินหนีได้ จากนั้นพรานบุญจึงใช้เชือกคล้องเอวนางกินรีนางหนึ่ง ชื่อว่านาง
มโนราห์ จากค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายของพรานบุญ 
คือ การจับนางกินรี 
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บทนางมโนราห ์
ขอแสดงแจ้งเรื่องสิบสองบท ให้ครบก าหนดสิบสองท านองสาร 
กล่าวถึงนางโนหราปรีชาญ  โหราจารย์จะเอาไปเผาไฟ 
หลอนหลอกขึ้นไปบอกแม่ผัว บุญของตัวไม่วิบัติถึงตักษัย 
ได้หางปีกหลีกหนีแม่ผัวไป  กลับสู่เวียงชัยไกลลาสปราสาทนาง 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงนางกินรี ชื่อว่านางมโนราห์ นางมโนราห์เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีความสามารถในการแก้ปัญหา เมื่อครั้นที่โหราจารย์จะน านางไปเผาไฟในพิธีบูชายัญ นาง
มโนราห์ได้ใช้สติปัญญาของนางในการเอาชีวิตรอดจากพิธีบูชายัญ โดยการทูลขอปีก ขอหาง จากแม่
ของพระสุธน มาใช้ร่ายร าในพิธีบูชายัญ แม่ของพระสุธนหลงเชื่อในกลอุบายของนาง จึงได้มอบปีก 
มอบหาง ให้นางมโนราห์ นางมโนราห์จึงได้บินหนีแม่ของพระสุธนกลับสู่เมืองไกลลาส ซึ่งเป็นบ้านเมือง
ของนางได้ส าเร็จ การออกกลอุบายขอปีก ขอหาง ของนางมโนราห์ในครั้งนั้น ส่งผลให้นางมโนราห์รอด
พ้นจากความตาย และได้กลับสู่บ้านเมืองของนาง จากค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการ
แสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงของนางมโนราห์ คือ การน าสติปัญญามาใช้เพ่ือเอาชีวิตรอดจาก
อันตราย 

บทประกาศครู 
กาศเสียให้สิ้นให้เสร็จ  กาศเจ็ดนวลนางชาวฟ้า 
จะไหว้นางจันทร์จุหรี่  ไหว้นวลนางพ่ีศรีจุหรา 
อีกทั้งนางพิมพ์นางพัช  นางจุรัชนางพัชฎา 
สุดท้องคนน้องเพ่ือน  แก้มเกลื่อนชื่อเจ้าสาวโนรา 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นเป็นบทไหว้ครู ได้กล่าวถึงนางกินรีทั้ง 7 นาง คือ นางจันทร์จุหรี่  
นางศรีจุหรา นางพิมพ์ นางพัช นางจุรัช นางพัชฎา และนางมโนราห์ ซึ่งนางมโนราห์เป็นน้องคน
สุดท้อง  

ทั้งเจ็ดคนนางชาวฟ้า  ลูกสาวของท้าวอุทุมพร 
เวลาสอดปีกสอดหาง  งามเสมือนย่างนางขี้หนอน 
เมื่อวันนั้นเวลาอากาศร้อน  ให้อาวรณ์ทรวงศรีเรียกพ่ีนาง 
พ่ีทั้งหกได้ยินผินมาหา  เห็นโนรานางน้องเจ้าหมองหมาง 
ตรัสชวนหกพ่ีใจดีของนาง  ขึ้นไปอยู่ปรางค์ของนางนม 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [1025] 

 ค าประพันธ์ข้างต้นได้กล่าวถึง นางกินรีทั้ง 7 ซึ่งเป็นลูกสาวของท้าวอุทุมพร ผู้ปกครองเมือง
ไกลลาส นางกินรีทั้ง 7 มีความงดงาม ยามที่ได้ใส่ปีกใส่หาง จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่อากาศร้อนมาก 
นางมโนราห์ได้เรียกหาพ่ีๆ ทั้ง 6 เหล่านางกินรีทั้ง 6 จึงรีบมาหานางมโนราห์ทันที จึงเห็นว่านางมโนราห์
มีสีหน้ามัวหมอง ไม่ร่าเริง แจ่มใส นางมโนราห์ได้ชวนเหล่าพ่ีๆ ของนางไปยังปราสาทของนางนม เพ่ือขอ
ปีก ขอหาง จากค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงของนาง
มโนราห์ คือ ความงามภายนอกของนางมโนราห์ เมื่อยามที่นางได้สวมปีก สวมหาง 

วอนขอปีกหางเล่นน้ าสระศรี ทั้งหกนางพ่ีเห็นดีสม 
วอนขอปีกหางของนางนม  โผผินบินชมสระนท ี
มารดาของนางมอบปีกหางให้ โฉมฉายเจ็ดหล่อนร่อนลงสระศรี 
ปลดปีกหางลงตั้งฝั่งนธี  เจ็ดโนรีเล่นน้ าส าราญใจ 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงนางมโนราห์ที่ก าลังอ้อนวอนขอปีก ขอหาง จากแม่ของนาง เพ่ือ
บินไปเล่นน้ าที่สระอโนดาษ เหล่าพ่ีๆ ทั้ง 6 ต่างก็เห็นพ้องต้องกันที่จะได้บินไปเล่นน้ าที่สระอโนดาษ
ด้วยกัน พวกนางจึงได้อ้อนวอนขอปีก ขอหาง จากนางแม่ของพวกนางด้วย แม่ของพวกนางได้มอบปีก 
มอบหาง ให้ตามที่พวกนางขอ นางกินรีทั้ง 7 จึงได้บินไปยังสระอโนดาษ เพ่ือเล่นน้ า เมื่อไปถึงสระ
อโนดาษ เหล่านางกินรีได้ปลดปีก ปลดหาง ของนาง ไว้ที่ริมฝั่งน้ า จากนั้นพวกนางจึงได้ลงเล่นน้ ากัน
อย่างสนุกสนานด้วยความสบายใจ  

ขณะนั้นนายพรานแอบอยู่ริมสระ เห็นนางฟ้าเจ็ดนางร่างสุกใส 
ปล่อยบ่วงนาคบาศฟาดลงไป มัดเอาใยสุดท้องน้องโนรา 
พ่ีทั้งหกตกใจใส่ปีกหาง  ยังแต่นางน้องร้องไห้หา 
กลิ้งเกลือกเสือกสนไปมา  เหมือนว่าชีวันจะบรรลัย 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงพรานบุญ ซึ่งก าลังแอบอยู่ริมสระอโนดาษ พรานบุญได้มองเห็น
เหล่านางกินรีทั้ง 7 ก าลังเล่นน้ า จึงได้ใช้บ่วงนาคบาศจับมัดนางกินรีเอาไว้ได้ 1 นาง ชื่อว่า นาง
มโนราห์ เมื่อนางมโนราห์ถูกพรานบุญจับไว้ได้ เหล่าพ่ีๆ ทั้ง 6 ก็รีบใส่ปีก ใส่หาง แล้วบินหนีไป เหลือ
ไว้แค่นางมโนราห์ที่ร้องไห้ และพยายามดิ้นหนี เพ่ือเอาตัวรอดจากการถูกจับตัวไว้ จากค าประพันธ์
ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายของนายพรานบุญ คือ การจับนางมโนราห์
ไปถวายพระสุธนโดยใช้บ่วงนาคบาศ นอกจากนี้ยังได้แสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงของนางมโนราห์ 
คือ การพยายามเอาตัวรอดจากการถูกจับตัว  
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นายพรานได้นางมา  พากานดาร้อยชั่งมาวังใหญ่ 
เอาปีกหางใส่พายได้เหมือนใจ พาใยรีบเดินเนินวัลนา 
นายพรานได้พานางเดิน  ข้ามช่วงพะเนินห้วยเหวผา 
นายพรานได้พานางมา  ทุกเวลาวิโยกเศร้าโศกทรง 
นายพรานได้พานางมา  เอากานดาไปซ่อนไว้ใต้กาหลง 
พวกกาแลเห็นกาใบ้  ฝูงคนเข้าใกล้ให้งวยงง 
ซ่อนใต้ต้นไม้กาหลง  พาไปถวายพระสุธนราชา 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงพรานบุญ ที่จับนางมโนราห์ได้ แล้วพาไปถวายพระสุธนที่
พระราชวัง พรานบุญได้เอาปีก เอาหาง ของนางมโนราห์มาเก็บไว้ แล้วรีบพานางไปยังพระราชวัง พราน
บุญพานางมโนราห์เดินทางผ่านห้วยน้ าล าธาร เหว หน้าผา ระหว่างการเดินทางนางมโนราห์ได้ร้องไห้ 
โศกเศร้า ที่ไม่สามารถหนีไปจากพรานบุญได้ เมื่อพรานบุญและนางมโนราห์ ไปถึงเขตพระราชวัง พราน
บุญได้น านางมโนราห์ไปซ่อนไว้ที่ใต้ต้นกาหลง ก่อนที่ตนจะน านางมโนราห์ไปถวายพระสุธนในเวลา
ต่อมา จากค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายของนายพรานบุญ 
คือ การจับนางมโนราห์ไปถวายพระสุธน การใช้พละก าลัง นอกจากนี้ยังได้แสดงออกในเรื่องความเป็น
หญิงของนางมโนราห์ คือ ความโศกเศร้า เสียใจ เมื่อถูกจับตัว 

นายพรานเข้าไปในปรางค์มารถ กราบบาทเล่าความตามบรรหา 
ว่าผมได้หญิงสาวขาวโสภา  ราชาทราบสิ้นแสนยินดี 
แล้วรับนางโนรามาอภิเษก  เป็นองค์เอกในราชธานีศรี 
กินอยู่แก่กันหลายราตรี  ทั่วธานีรักข้องน้องโนรา 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวว่าพรานบุญได้เดินทางเข้าไปในพระราชวัง เพ่ือไปกราบทูลพระสุธน
ว่าได้จับนางมโนราห์ ซึ่งเป็นหญิงสาวที่มีผิวพรรณขาว ผุดผ่อง งดงาม มาถวายแก่พระสุธน เมื่อพระสุธน
ได้ฟัง ก็เกิดความยินดีและดีใจที่จะได้ครองคู่กับนางมโนราห์ พระสุธนจึงได้อภิเษกกับนางมโนราห์ใน
เวลาต่อมา ทั้งคู่ได้ครองรัก อยู่กินกันมาเป็นเวลานาน จนประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างก็รักนางมโนราห์ จาก
ค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายของพระสุธน คือ การอภิเษกกับ
นางมโนราห์ ซึ่งเป็นการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายได้เป็นอย่างดี ในการแสดงความรักต่อหญิงสาว
อันเป็นที่รักของตน นอกจากนี้ยังได้แสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงของนางมโนราห์ คือ ความงดงาม
ของนางมโนราห์ที่ท าให้พระสุธนเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ  
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แต่ยังมีโหรเฒ่ากล่าวท านาย อ้ายใจร้ายมันคิดเฝ้าอิจฉา 
ว่าโนราลาวลคนหลากา  ให้จับนางโนราบูชาเพลิง 
แต่ว่าโนราปัญญามาก  สั่งให้เปิดจากขึ้นสามเหลิง 
พานางโนราไปบูชาเพลิง  โฉมเจ้าโนรีบินหนีไป 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงโหรผู้หนึ่งในพระราชวัง ผู้คิดร้ายและต้องการก าจัดนางมโนราห์
ให้ไปจากพระราชวัง โหรผู้นี้ได้ท านายว่านางมโนราห์เป็นผู้หญิงไม่ดี นางจะน าความโชคร้าย เคราะห์
ร้าย และภัยอันตรายมาสู่บ้านเมือง ต้องจับนางมโนราห์มาบูชายัญ คือ การบูชาไฟ แต่นางมโนราห์เปน็
ผู้มีสติปัญญามาก นางได้ทูลขอปีก ขอหางจากพระมารดาของพระสุธนมาใช้ในพิธีบูชายัญ จากนั้นนาง
จึงบินหนีไป ความเฉลียวฉลาดและความเป็นผู้มีปัญญามากของนางในครั้งนี้ท าให้นางมโนราห์รอดพ้น
จากความตายในพิธีบูชายัญ จากค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็น
หญิงของนางมโนราห์ คือ ความเฉลียวฉลาด และการใช้สติปัญญาเพ่ือเอาชีวิตรอด  

หันหลังมาสั่งกับแม่ผัว  เพราะตัวไม่ถึงซึ่งตัดษยั 
แม่ผัวให้ปีกหางนางสบายใจ แต่ห่วงใยกษัตริย์พัสดา 
ศรีสุธนกลับมาช่วยบอกด้วย ว่าโนราแขนสวยไม่สังขา 
รวยชั่งร่ าสั่งกับมารดา  ถ้าพ่ีรักโนราให้ตามไป 
 

 ค าประพันธ์ข้างต้นกล่าวถึงนางมโนราห์ที่ก าลังจะบินหนีไปยังเมืองไกลลาส ก่อนที่นางจะบิน
หนี นางได้หันกลับมาบอกกล่าวกับพระมารดาของพระสุธนว่า ถึงแม้ว่านางจะสบายใจที่พระมารดา
ของพระสุธนมอบปีก มอบหางให้ เพ่ือจะได้บินกลับไปยังบ้านเมืองได้ แต่นางก็ยังคงเป็นห่วงพระสุธน
เป็นอย่างมาก หากพระสุธนเสด็จกลับมาจากการไปท าศึกสงครามแล้ว ขอให้พระมารดาบอกกล่าวพระ
สุธนด้วยว่า หากพระสุธนรักนางอย่างแท้จริง ขอให้พระสุธนได้เสด็จติดตามนางไปยังเขาไกรลาส จาก
ค าประพันธ์ข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงของนางมโนราห์ คือ ความ
ห่วงใยพระสุธน ผู้เป็นพระสวามี 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง พระ
สุธน มโนราห์ ที่แสดงออกผ่านตัวละคร 3 ตัว ได้แก่ พรานบุญ พระสุธน และนางมโนราห์ โดยพราน
บุญแสดงออกในเรื่องความเป็นชายผ่านการจับนางมโนราห์มาถวายพระสุธน แสดงให้เห็นความเป็น



ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่อง พระสุธน - มโนราห ์

[1028]  ภานุวัฒน์  วรจินต ์

เพศชายที่แข็งแรง อยู่เหนือกว่าเพศหญิง พระสุธนแสดงออกในเรื่องความเป็นชายผ่านการอภิเษกกับ
นางมโนราห์ แสดงให้เห็นความเป็นเพศชายที่ต้องการคุ้มครองนางมโนราห์ เป็นผู้ปกครอง และนาง
มโนราห์แสดงออกในเรื่องความเป็นหญิงผ่านการถูกจับตัวโดยไม่สามารถหนีได้ ความเป็นห่วงพระสุธน 
และความเฉลียวฉลาด แสดงให้เห็นความเป็นเพศหญิงที่อ่อนแอ การเป็นผู้ถูกปกครอง และแสดงให้
เห็นบทบาทหน้าที่ของความเป็นเมีย คือ เป็นห่วงสามี ซึ่งเป็นกรอบบรรทัดฐานทางสังคมที่ก าหนดให้
ผู้หญิงต้องปฏิบัติ  

ผู้วิจัยพบว่าการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
เรื่อง พระสุธน มโนราห์ เป็นไปตามหลักแนวคิด ทฤษฎี เรื่องเพศภาวะ ดังที่ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ อ้างถึง
ใน รัญชนีย์ ศรีสมาน (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ถูกก าหนดอย่างชัดเจนด้วย
เพศสรีระที่มีตั้งแต่เกิด ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เพศชายแข็งแรง เพศหญิง
อ่อนแอต้องการความคุ้มครอง ดังนั้นความเป็นชายจึงถูกจัดวางให้มีสถานะอยู่เหนือกว่าความเป็นหญิง 
บทบาทหน้าที่ชายหญิงถูกแบ่งตามสถานภาพทางเพศ บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงถูกจ ากัดไว้ฐานะของ
แม่และเมีย ผู้ชายเป็นผู้ปกครอง ส่วนผู้หญิงเป็นผู้ถูกปกครอง เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ธีรนงค์ 
สกุลศรี, กนกวรรณ ธราวรรณ และคมกฤช ตะเพียนทอง (2561) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็นเพศ เป็น
การสร้างความหมายให้กับความแตกต่างทางร่างกายของหญิงและชายโดยมีบริบททางสังคมเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการก าหนดและคาดหวังว่าหญิงและชายต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไร คิดอย่างไร มี
ภาพลักษณ์หรือมีลักษณะอย่างไร จนกลายเป็นกรอบบรรทัดฐานที่ก าหนดลักษณะความเป็นเพศ
ภายใต้โครงสร้างของสังคมนั้นในทุกยุค ไม่ต่างไปจากผลการศึกษาของ พรรณราย ชาญหิรัญ (2557) ที่
ได้กล่าวถึงลักษณะที่ส าคัญของความเป็นชายและความเป็นหญิงในมัทนะพาธาไว้ว่า ลักษณะของความ
เป็นชาย (Masculinity) มักเกี่ยวข้องกับความมีอ านาจ เช่น ความเป็นตัวของตัวเอง การไม่พ่ึงพาผู้อ่ืน 
ความเป็นอิสระ ความเป็นผู้น า และความก้าวร้าว เป็นต้น ในขณะที่ความเป็นหญิง (Femininity) มัก
เกี่ยวข้องกับการเป็นรองทางอ านาจ เช่น ความไม่เป็นตัวของตัวเอง การพ่ึงพาผู้อ่ืน ความไม่เป็นอิสระ 
การเป็นผู้ตาม และความนุ่มนวล เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความเป็นชายที่เป็นภาพเหมารวมของสังคมนั้น
เหนือกว่าและครอบง าความเป็นหญิงอยู่ตลอดเวลา 
 การศึกษาความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบ้านเรื่องพระสุธน มโนราห์ เป็น
การศึกษาการสร้างความหมายความเป็นชายและความเป็นหญิง ตลอดจนภาพลักษณ์และการปฏิบัติ
ตัวของผู้ชายและผู้หญิงในสังคม ดังจะเห็นได้ว่า ความเป็นชายในวรรณกรรมเรื่องนี้คือความมีอ านาจใน
การครอบง าความเป็นหญิงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่ผู้หญิงไม่สามารถขัดขืนหรือมีพลังอ านาจในการ
ต่อต้านต่อรองอ านาจของความเป็นชายได้ นางมโนราห์จึงถูกพรานบุญจับตัวไปถวายพระสุธนด้วย
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ความไม่เต็มใจ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อนางมโนราห์ได้อภิเษกสมรสกับพระสุธนแล้ว นางได้แสดงออกถึง
ความเป็นหญิงผ่านการปฏิบัติตัวในฐานะภรรยาที่ดี โดยการเป็นห่วงสามี ซึ่งเป็นไปตามกรอบบรรทัด
ฐานตามที่สังคมคาดหวัง จะเห็นได้ว่านอกจากความเป็นหญิงของนางมโนราห์จะแสดงออกผ่านความ
เป็นรองทางอ านาจของความเป็นชายแล้ว ยังได้แสดงผ่านความนุ่มนวลอีกด้วย ซึ่งถือเป็นภาพเหมา
รวมความเป็นหญิงในสังคมไทยที่สะท้อนผ่านงานวรรณกรรม 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นชายของพรานบุญกับพระสุธน และศึกษาความเป็น
หญิงของนางมโนราห์ในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ดังนั้น ความเป็นชายของพราน
บุญกับพระสุธน และความเป็นหญิงของนางมโนราห์จึงแตกต่างจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ เพราะความ
เป็นชายและความเป็นหญิงถูกประกอบสร้างขึ้นภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
แตกต่างกัน การแสดงออกในเรื่องความเป็นชายของพรานบุญกับพระสุธน สะท้อนให้เห็นบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มองว่าผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง ดังตอนที่พรานบุญจับนางมโนราห์มาถวาย
พระสุธน โดยที่นางมโนราห์ไม่สามารถหนีได้ และหลังจากพระสุธนได้อภิเษกสมรสกับนางมโนราห์แล้ว 
พระองค์ได้ดูแลปกป้องคุ้มครองนางเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของผู้ชายในอุดมคติใน
วรรณกรรมเรื่องนี้ที่ผู้ชายต้องมีหน้าที่ดูแลปกป้องและคุ้มครองภรรยาไม่ให้ได้รับอันตรายและรักเดียว
ใจเดียว ดังที่ปรากฏในตอนที่พระสุธนออกติดตามนางมโนราห์ไปยังภูเขาไกรลาส หลังจากที่ทราบว่า
นางได้บินหนีไป ดังนั้นควรมีการศึกษาการประกอบสร้างความเป็นชายและความเป็นหญิงอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งจะท าให้เห็นการแสดงออกในเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิงในมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิงใน
วรรณกรรม นอกจากจะช่วยท าให้เห็นภาพลักษณ์ การนิยามความหมายของค าว่าความเป็นชายและ
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