
การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : บทบาทหญิงชายกับวิถีการผลิตมันส าปะหลังทีใ่ช้สารเคมีทางการเกษตร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
หมู่บ้านมอส าราญ

ผู้วิจัย : นาย คุณากร คล้ายโต

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ที่มาและความส าคัญ

มันส ำปะหลังเปน็พืชอำหำรที่ส ำคัญของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพำะในทวีป
แอฟริกำ อเมริกำใต้ และเอเชียบำงประทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ 
เนื่องจำกเป็นแหล่งคำร์โบไฮเดรตที่ส ำคัญของคนและสตัว์ ซึ่งเป็นพืชอำหำรในอันดับที่ 5 
ของโลก

ชุมชนหมู่บ้ำนมอส ำรำญ เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่ในต ำบลอ่ำงทอง ชุมชน
หมู่บ้ำนมอส ำรำญ หลำยครัวเรือนท ำเกษตรกรรม เช่น ปลูกมันส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด 
ชุมชนหมู่บ้ำนมอส ำรำญมีอำชพีท ำเกษตรกรรมปลูกมันส ำปะหลังเปน็หลัก โดยใช้
แรงงำนคน ประชำกรชำยและหญิงในกำรท ำเกษตร จึงจ ำเป็นต้องใช้แรงงำนผู้ชำยที่มี
บทบำทในกำรท ำเกษตรกรรมอยู่เป็นหลัก ซึ่งปัญหำที่ลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ สำรเคมีในกำร
ดูแลพืชมันส ำปะหลังมีควำมเสี่ยงของคนวยัท ำงำนชำยเป็นหลักในกำรดูแลพืชมัน
ส ำปะหลัง  

ค าถามการวิจัย

วิถีกำรผลิตมันส ำปะหลังของเกษตรกรบ้ำนมอส ำรำญเป็นอย่ำงไร
บทบำทชำยหญิงมีควำมสัมพันธ์กับกำรผลิตมันส ำปะหลังที่ใช้สำรเคมีของแรงงำนชำยเป็น
อย่ำงไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษำวิถีกำรผลิตมันส ำปะหลังของเกษตรกรบ้ำนมอส ำรำญ
เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทชำยหญิงกับกำรผลิตมันส ำปะหลังที่ใช้สำรเคมี     

ของแรงงำนชำย

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบกำรวิจัยกำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ผู้ที่ท ำงำนเกษตรกรรม เป็นบุคคลที่พูดเก่งมีควำมเป็น
ผู้น ำครอบครัวสำมำรถให้ข้อมูลเรำได้และอยู่ในช่วงวัยท ำงำน จ ำนวน 10 คน

3.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรวิจัยนี้ใช้กำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก โดยใช้แบบสัมภำษณ์
กึ่งโครงสร้ำง

4 วิธีกำรขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำรเก็บข้อมูลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
ข้อมูลจำกจำกเอกสำรทำงวิชำกำรและข้อมูลจำกสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กระบวนกำรและแนวทำงในกำรเก็บข้อมูลโดยกำรเก็บจำกกำรสัมภำษณ์

5. กำรตรวจควำมถูกต้องของข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ก็จะน ำข้อมูลที่ได้มำ
ตรวจสอบว่ำครบถ้วนเพียงพอหรือไม่และน ำมำแยกออกเป็นหมวดหมู่ 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ส ำหรับกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกงำนมำใช้ใน
กระบวนกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจุบันชำวบ้ำน ร้อยละ 70% มีอำชีพปลูกมันส ำปะหลังเป็นหลัก  แต่ละครอบครัวจะมี
วิถีชีวิตที่คล้ำยคลึงกัน ชำวบ้ำนจะท ำกำรเกษตรในพื้นที่เพรำะปลูกของตนเองเป็นส่วน
ใหญ่   ส่วนบทบำทของผู้ชำยและผู้หญิงในมุมมองวิถีกำรผลิตมันส ำปะหลัง กำรแบ่งงำน
กันท ำของผู้ชำยและผู้หญิง โดยส่วนใหญ่คนที่ออกไปท ำงำนนอกบ้ำนมักจะเป็นผู้ชำย
และส่วนผู้หญิงจะมีบทบำทหน้ำที่ในกำรท ำงำนบ้ำน  เลี้ยงลูก เป็นต้น 
จะพบว่ำผู้ชำยจะมีบทบำทส ำคัญต่อกำรผลิตมันส ำปะหลัง ตั้งแต่กำรเตรียมกำรปลูก 
กำรใช้สำรเคมี กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนในทำงด้ำนกำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรผู้ชำย
มักจะมีบทบำทที่เหนือกว่ำผู้หญิง โดยส่วนใหญ่ผู้ชำยมักจะใช้สำรเคมีในกำรดูแลมัน
ส ำปะหลัง เพื่อท ำให้เห็นถึงภำวะควำมผู้น ำของครอบครัวสำมำรถเลี้ยงครอบครัวได้ จึง
ต้องท ำให้เกิดกำรเสี่ยงต่อกำรสัมผัสสำรเคมีสูง อย่ำงลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อเสนอแนะ

1.ควรให้ควำมส ำคัญกับบทบำทหน้ำที่ของผู้หญงิที่มีวิถีชีวติกำรปลูกมันส ำปะหลังใน
ชุมชนบ้ำนมอส ำรำญ
2.ควรให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรใช้สำรเคมีในกำรเพรำะปลูกมันส ำปะหลังของคน
ในชุมชนที่เสี่ยงต่อกำรโดนสำรเคมีในไร่มันส ำปะหลัง

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

บริบทชุมชน
- ความเป็นมาของชมุชน
- สภาพวิถีชีวิตและวฒันธรรม

บทบาทหญิงชาย

-หน้ำที่และกำรแบ่งงำนกันท ำงำน

-ชำยเป็นใหญ่ในครอบครัว

- กำรใช้สำรเคมี

การใช้สารเคมีในไร่มัน
ส าปะหลัง

-การใชส้ารเคมีในเพศชาย
-หนา้ท่ีผูช้าย



การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง :การศึกษาความต้องการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวอัญชลีกร พันทิม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม

ที่มาและความส าคัญ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่การ
เป็นอยู่ของ ประชากรไม่ค่อยดีหนักเพราะประชากรกําลังเพิ่มขึ้น แต่ทรัพยากรก็
ค่อยๆถดถอยลงไปทําให้ เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทําให้รัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ต้องการ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ รัฐจึงได้จัดทํา “บัตร
สวัสดิการของรัฐ” ของรัฐหรือเรียกอีกอย่างคือ “บัตรคนจน” ตามคําเรียกร้องของ
ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการของรัฐ

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นประชากร 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน399คนโดยคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยกําหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane.
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจํานวน 399 ชุด
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ ลงไปเก็บข้อมูล ตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 19 สรุปข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของประชากรทั่วไป พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จํานวน 

231 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
ส่วนที่ 2 ระดับความต้องการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

การศึกษาความต้องการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ(บัตรคนจน) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ บุคคลที่มีอายุ
18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) และอยู่ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 399 คน โดนใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
รวบรวม โดนแบ่งระดับความต้องการออกเป็น 5 ระดับ เพื่อสอบถามความต้องการ
ของบัตรสวัสดิการ จากนั้นนําข้อมูลทีได้มาประมวลผล โดยสถิติที่ใช้ประกอบได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย(X)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปประยุกต์
ควรมีการศึกษาความต้องการของบตัรสวัสดิการแหง่รัฐ(บตัรคนจน) อําเภอเมือง 

จังหวัดกาํแพงเพชร เพื่อนํามาปรับเปลี่ยนเพิ่มลดนโยบายภภายในอนาคต
2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาสภาพปัญหาให้เจาะลึกตรงประเด็นมากกวา่เท่าที่ควร

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1.ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล
2.ด้านรายได้
3.ด้านที่พักอาศัย
4.ด้านความมั่นคงทางสังคม
ครอบครัวผู้ดูแลและการ
คุ้มครอง
5.สวัสดิการด้านการสร้าง
บริการและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน

ความต้องการของบัตรสวัสดิการของ
รัฐ(บัตรคนจน) อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6 
ชื่อเรื่อง : ทุนทางสังคมกับชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้วิจัย : นางสาวฐิติกานต์  สายใจผาดอย 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร 

ที่มาและความส าคัญ 

 การศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมให้คนเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิต 
สามารถช่วยให้บุคลคลด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ
หนึ่ ง ในการปลูกฝั งความรักและหวงแหนในสิ่ งที่ แสดงความเป็นศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เอกราช อาณาเขต และช่วยสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว แม้การศึกษาจะมีความส าคัญ แต่ยังมี
เด็กบางกลุ่มที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก เนื่องจากประสบปัญหา
มีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไป หนึ่งในนั้นคือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือ กลุ่ม
เด็กที่เป็นชาติพันธุ์     

  งานศึกษาวิจัยนี้ ต้องการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมกับชีวิตและการปรับตัว      
ของนักศึกษาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ภายใต้บริบทชีวิตที่กลุ่มนักศึกษา
ชาติพันธุ์ต้องอยู่ในสังคมวัฒนธรรมที่ต่างจากเดิมของตน จึงมีการใช้ทุนทางสังคมเพื่อปรับตัว   
และท าให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ค าถามการวิจัย 

 1.ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร เป็นอย่างไร  
 2.นักศึกษาชาติพันธุ์มีทุนทางสังคมเพื่อปรับตัว อย่างไร  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาชาติพันธุ์ในมหาวทิยาลัย            
ราชภัฎก าแพงเพชร  

 2.เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับการปรับตัวของนกัศึกษาชาตพิันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือนักศึกษาชาติพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร จ านวน 16 คน ผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 8 คนผู้วิจัยใช้
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการในการเก็บข้อมูล ในระหว่างการสัมภาษณ์พูดคุย มีการจดบันทึก อัดเสียง และ
ถ่ายภาพ ตามความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
 4.การวิเคาระห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเรียบร้อยแล้ว มาจัดให้เป็น
ระเบียบก่อนที่จะน าไปวิ เคราะห์เพื่อหาค าตอบของค าถาม ตามวัตถุประสงค์          
ของการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เด็กชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เติบโตใน
หมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ที่อยู่ลึกบนป่าบนเขา อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีความสะดวกสบาย
เหมือนในเมือง ไม่มีไฟฟ้า การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เนตท าได้ยาก การคมนาคมสัญจร
ก็ไม่สะดวกและเต็มไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการเดินทางไปเรียนในโรงเรียนต่างๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การปรับตัวของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ในระยะเริ่มแรกที่เข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยามี
การปรับตัวค่อนข้างยาก ไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาศัย สุขภาพร่างกาย ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร การแต่งกาย การเข้าสังคม ตลอดจนมีความสับสนเก่ียวกับสถานภาพของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการสนับสนนุทุนทางสงัคมให้กับกลุ่มนกัศึกษาชาติ
พันธุ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนาศักภาพของตัวเองให้ดี
ขึ้น 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทุนทางสังคม 
-ความไว้วางใจ     

 -เครือข่าย 
-สถาบัน 

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
และการปรับตัวให้เข้า
กั บ ผู้ อ่ื น แ ล ะ สั ง ค ม       
ที่ต่างจากเดิมสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ 
โดยไม่เกิดความขัดแย้ง 



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6 
ชื่อเรื่อง : นิเวศวิทยาการเมืองกับวิถีการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร หมู่ที่ 6 บ้านวังน้ าเย็น  ต าบลทรงธรรม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร   

ผู้วิจัย : นางสาวภูริมาศ วัฒนศิริ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร 

ที่มาและความส าคัญ 

 ในภาคการผลิตของประเทศไทย ก็พบปัญหาที่ส าคัญหลายอย่าง เช่น ปัญหา
ที่ดินท ากินของเกษตรกร ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหาเรื่องตลาด หนึ่งในปัญหา     
ที่ส าคัญของภาคเกษตรไทย คือ การใช้สารเคมีทางการเกษตรหมู่บ้านวังน้ า เย็น            
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเกษตรกร 
 ดังนั้นงานวิจัย  ต้องการศึกษาวิถีการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรหมู่ที่ 6            
บ้านวังน้ าเย็น  ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เงื่อนไข      
ที่ส่งผลต่อวิถีการผลิตมันส าปะหลังที่มีการใช้สารเคมีของเกษตรกรและสถานการณ์        
การปลูกมันส าปะหลัง ของเกษตรกรหมู่ที่6 บ้านวังน้ าเย็น ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

ค าถามการวิจัย 

 1 . วิ ถี ก า รผลิ ต มั น ส า ป ะหลั ง ขอ ง เ กษตรกร  หมู่ ที่ 6  บ้ า น วั ง น้ า เ ย็ น                
ต าบลทรงธรรม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เงื่อนไขใดที่ส่งผลต่อวิถีการผลิตมันส าปะหลัง ที่มีการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
หมู่ที่6 บ้านวังน้ าเย็น  ต าบลทรงธรรม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.ศึกษาวิถีการผลิตมันส าปะหลังของ เกษตรกร หมู่ที่  6 บ้านวังน้ าเย็น         
ต าบลทรงธรรม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อวิถีการผลิตมันส าปะหลังที่มีการใช้ สารเคมี          
ของเกษตรกรหมู่ที่ 6 บ้านวังน้ าเย็น ต าบลทรงธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1.รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  
 2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาใน ครั้ งนี้            
คือ เกษตรกรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปลูกมันส าปะหลังรวมถึงบุคคลอื่นๆ 
เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
 3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง              
เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการโดยมีประเด็นแนวค าถามกว้างๆ  
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิ ธี การ เก็บข้ อมูลติดต่ อ ประสานงาน                
กับทาง เกษตรกรที่ ท ามันส าปะหลั ง  หมู่ ที่  6 ต าบลทรงธรรม  อ า เภอเมือง             
จังหวัดก าแพงเพชรและนัดหมายวันเวลาสถานที่ที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ์  
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูลการบันทึกลงสมุดโน้ตและใช้เครื่อง
บันทึกข้อมูล, การจัดกระท าข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับกระบวนการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ในกระบวนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร จะเริ่มปลูก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝน และจะท าการเก็บ เกี่ยว        
เมื่อมันส าปะหลัง ซึ่งจะอยู่ในเดือนธันวาคม เงื่อนไขที่ส่งผลต่อวิถีการผลิตมันส าปะหลังที่มี
การใช้สารเคมีของเกษตรกรบ้านวังน้ าเย็น พบว่า  การที่เกษตรกรมีวิถีการผลิตเช่นนี้           
เป็น เพราะสภาพภูมิประเทศเอื้ออ านวย คือ มีดินและแหล่งน้ าที่ อุดมสมบูรณ์           
เหมาะส าหรับการท าเกษตร การใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังนั้น            
ไม่เหมาะสมเพราะส่วนใหญ่ไม่มีการป้องกันตนเอง ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้
เข้ามาให้ความรู้ในการใช้สารเคมีของเกษตรกรอย่างถูกต้อง ท าให้เกษตรกรตกเป็นเหยื่อ
ของระบบทุนนิยม การที่เกษตรกรใช้สารเคมีปริมาณมากท าให้ร้านขายวัสดุการเกษตร
ได้ผลก าไร  แต่ในทางกลับกันเกษตรกรก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการผลิต และยังต้องเสี่ยง             
กับผลกระทบต่อสุขภาพและสะสมสารเคมีในร่างกายมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง        
และปลอดภัย 
 2. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรมีการ เพาะปลูก           
มันส าปะหลังที่ปลอดสารพิษ 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วัฒนธรรมการเพาะปลูก 

- วิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกร 

- วิถีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 

สิ่งแวดล้อม 
- ลักษณะภูมิอากาศ 

- ลักษณะทางภูมิศาสตร ์
 

นิเวศวิทยาการเมือง 

ผลกระทบจากการใช้สารเคม ี
- ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึน 
- ผลกระทบด้านสุขภาพ 
 

วิถีการผลิต 
การเพาะปลูกและ 

พฤติกรรมการใช้สารเคม ี

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 

- หน่วยงานรัฐ 
- หน่วยงานเอกชน 



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6 
ชื่อเรื่อง :“ฉันก็เป็นคนไทย”ประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแกบนฐานคติทางชาติพันธุ์ของนักศึกษาชาติพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้วิจัย : นางสาวมณัชญา ยะวงค ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร 

ที่มาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันปัญหาการถูกกลั่นแกลง้รังแกมีเพิ่มมากข้ึน ทั้งทางโซเชียลมีเดีย การส่งข้อความ 
การเล่นเกม การกลั่นแกล้งรังแกไม่ได้มีอยู่ในโลกไซเบอร์ แต่เกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกความจริง           
ไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษา หรือท่ีท างาน และการกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) สามารถเกิดบนพื้นฐาน
ของอคติชาติพันธ์ุ   จากกการสังเกตและประสบการณ์ที่ได้พบเห็นปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางชาติ
พันธุ์ที่เกิดขึ้นใกล้ตัว เนื่องจากกลุ่มเพื่อนที่เป็นชาติพันธุ์ได้เล่าประสบการณ์การถูกล้อเลียน       
เรื่องการพูดภาษากลางที่ไม่ชัดให้ได้ฟัง พบว่าปัญหาของเด็กชาติพันธุ์ที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรมีการถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) เรื่องการพูดภาษากลางที่ไม่ชัดและวัฒนธรรม
ที่แปลกและต่างจากคนทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบท าให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจทางวาจา     
ทางค าพูด การศึกษาวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษาประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแกและการปรับตัว
จากการกลั่นแกล้งของกลุ่มเด็กชาติพันธ์ุที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ค าถามการวิจัย 

 1.  ประสบการณ์การถู กกลั่ นแกล้ ง รั งแกทางอคติช าติพันธุ์             
ของนักศึกษาชาติพันธุ์ที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร          
เป็นอย่างไร 
 2. นักศึกษาชาติพันธุ์ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
มีการปรับตัวจากการถูกกลั่นแกล้งรังแกเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาประสบการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแกทางอคติชาติพันธุข์องนักศึกษา
ชาติพันธุ์ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 2.เพื่อศึกษาการปรับตัวจาการการถูกกลั่นแกล้งรังแกทางอคติชาติพันธุ์        
ของนักศึกษาชาติพันธุท์ี่มาศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. รูปแบบการวิจัย การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ  
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษา
ชาติพันธุ์ ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักวัดพระคริสสมภพ จ านวน 15 คน โดยมีวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
 3. ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งได้มาจาก
การศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย รูปแบบค าถาม 2 ชุด 
        ชุดที่ 1 เป็นค าถามในรูปแบบของปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกที่เกิดขึ้น            
และเกิดขึ้นอย่างไร  
        ชุดที่ 2 เป็นค าถามในรูปแบบการปรับตัวจากการถูกกลั่นแกล้งรังแก  
    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบว่านักศึกษาชาติพันธุ์จะต้องพบเจอกับการถูกกลั่นแกล้งรังแกในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้ภาษา และมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจากกลุ่ม
นักศึกษาทั่วไป จึงท าให้ถูกใช้ค าพูดเยาะเย้ยถากถางและถูกล้อเลียน ทั้งจากบุคคลที่เป็น
เพื่อนและอาจารย์ เนื่องจากนักศึกษาชาติพันธุ์พูดภาษาไทยกลางไม่ชัด และคุ้นเคย    
กับการใช้ภาษาชาติพันธุ์มากกว่า นอกจากนี้ยังถูกกลั่นแกล้งรังแกด้วยวิธีการใช้สายตา
เหยียดหยาม รวมถึงการถูกเหยียดหยามจากการแต่งกายด้วยชุดประจ าถิ่นหรือการพูด
ภาษาถิ่นในที่สาธารณะด้วย และยังรวมไปถึงรูปแบบของการถูกหัวเราะเยาะ ที่เกิดขึ้น
ทุกครั้งที่มีการพูดที่ไม่ชัดเจนหรือการกระท าที่แตกต่างออกไป  นักศึกษาชาติพันธุ์        
ยังมีวิธีการปรับตัวจาการการถูกกลั่นแกล้งรังแก อยู่  4 รูปแบบ เพื่ออยู่ร่วมกัน           
กับสถานการณ์และไม่เกิดปัญหาตามมา 1) คือการเพิกเฉยไม่ใส่ 2) การแต่งกายให้
เหมือนหรือคล้ายคลึงคนไทยพื้นราบ 3) การปรับทุกข์กับเพื่อน   4) การพยายามฝึกพูด
ให้ชัดเจนมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ควรให้ความสนใจ สอบถาม รับฟังปัญหา ให้
ค าปรึกษาท่ีดี และจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการอยูร่่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ความ
เข้าใจ และการรู้จักการปรบัตัว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อคติทางชาติพันธุ ์  

ประสบการณ์การถูกกลั่น
แกล้งรังแก 

  + 
การปรับตัวจาการการถูกกลั่น

แกล้งรังแก  


