


งานประชุมวิชาการการพฒันาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)  
ระดับชาติ ครั้งที่ 18  “พลงัประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

The 18th National and 1st International Community Social Development (CSD)  
“Power of The Civil Society and Sustainable Development” 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ รว่มกับสมาคมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  

ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562  
 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งท่ี 18 “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
2. ชื่อหน่วยงาน :  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ :   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
                                    และสังคม 
 
4.  หลักการและเหตุผล    
 โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ หรือ CSD สัมพันธ์ 
(CSD ย่อมาจาก Community Social Development) เกิดจากพัฒนาการความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  เริ่มจากนักศึกษาสาขาพัฒนา
ชุมชน/สังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคอีสานได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันเป็นประจ าใน  
ทุก ๆ ปี  ระยะแรกเป็นการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการโดยอาศัยความสัมพันธ์ร่วมกันของ
คณาจารย์และนักศึกษาในแต่ละสถาบัน โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า “CD สัมพันธ์”  
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการจัด CD สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพ จึงมีการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นระดับประเทศและได้เกิด 
“ปฏิญญาเชียงราย” ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านพัฒนา
ชุมชน สังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์การเรียน การสอนเพ่ือตอบสนองกับ  
การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความเป็น
วิชาชีพในสาขาพัฒนาชุมชนและสังคมมากขึ้น  ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมจาก CD สัมพันธ์  
มาเป็น CSD สัมพันธ์  เนื่องจากเพ่ือให้ครอบคลุมในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านพัฒนา
ชุมชน/พัฒนาสังคมและสาขาที่เก่ียวข้อง 
 หัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรม CSD สัมพันธ์ คือการเชื่อมร้อยเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาที่
เรียนในสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและใน
ส่วนของอาจารย์ จะเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
สังคมที่ตอบสนองต่อการพัฒนากิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น   



 ในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละปีได้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพรวมทั้ง 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรม ประเด็นการน าเสนอให้สอดคล้องกับสถานการณ์บริบท จุดมุ่งเน้นและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแต่ละปี 
 แนวคิดหลักแนวคิดหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นก็คือภาคประชาสังคม แต่ที่ผ่าน
มาภาคประชาสังคมไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคม ประชาสังคมหรือ Civil Society เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายเพ่ือ
การมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งด้วยเป็นแนวคิดที่กว้าง จึงมีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย โดยทั่วไป
ประชาสังคม หมายถึง พื้นที่หรือส่วนของสังคมที่มีประชาชนเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก พ้ืนที่ดังกล่าวจึง
ไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับและภาคธุรกิจเอกชนที่เน้นด าเนินงานโดยมุ่ง
แสวงหาผลก าไรในพ้ืนที่ประชาสังคม ประชาชนทั่วไปเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการที่เป็น
อิสระจากภาครัฐและอยู่นอกบริบทการแข่งขันทางการเมือง ซึ่งกลุ่มและผู้กระท าการทางสังคม อาจมี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิธีคิดอันหลากหลายมาร่วมกันในกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูล ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิด สร้างเอกลักษณ์และความเห็นร่วมกัน รวมถึงต้องมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมในการพิทักษ์หรือเพ่ิมพูนผลประโยชน์สาธารณะบางประการให้กับสังคม โดยลักษณะของพ้ืนที่
ดังกล่าวสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจระหว่างสามพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ด้วย พลังประชาสังคมจึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมอย่างยิ่งใน
การเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต 
 สถานศึกษาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องมีภารกิจและบทบาทในการหนุนเสริมเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาระบบการจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ถือได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชน ดังนั้น จึงควรจะมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมประสานเครือข่ายการท างานร่วมกันทั้งในส่วน
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ร่วมกับสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม จึงก าหนดให้มี โครงการประชุมวิชาการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD.สัมพันธ์) ครั้งที่ 18 เรื่อง “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน”.ขึ้น ในวันที่ 27-30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือเป็นเสริมปัญญา ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ใน 
การเรียนรู้ และใช้เวทีดังกล่าวเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวิชาการ    
 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพ้ืนที่และงานวิชาการ
ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน/สังคม รวมทั้งสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั่วประเทศ 

5.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน/สังคม รวมทั้งสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 



5.3 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลัง
ชุมชน 
6. เป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1) ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 80  
     2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 
     3) มีการส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย อย่างน้อย 50 บทความ 
     4) มีการส่งผลงานของกลุ่มนิสิต/นักศึกษาเข้าประกวด อย่างน้อย 10 ผลงาน 
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     เกิดความร่วมมือระหว่าง นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน/สังคม 

จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม อันน าไปสู่ 
การขับเคลื่อนประสานเครือข่ายความร่วมมือและน าไปสู่การพัฒ นาพลังชุมชนก่อให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์และสร้างฐานปัญญาแก่สังคมไทยและสังคมโลก 

6.3 กลุ่มเป้าหมาย 
     1) คณาจารย์/นักวิชาการด้านพัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น   จ านวน  100 คน 
     2) นิสิต/นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่นและสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1,000 คน 
     3) นักพัฒนา ผู้น าชุมชน และผู้สนใจทั่วไป             จ านวน  100  คน  
        รวมทั้งสิ้น 1,200 คน 
 

7. รูปแบบของงาน 
 7.1 ภาควิชาการ ประกอบไปด้วย 
      1) ปาฐกถา เรื่อง “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” “Empowerment of Civil 
Society and Sustainable Development” โดย คุณ เดช พุ่มคชา ต าแหน่ ง คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาชุมชน 
      2) เสวนาแลกเปลี่ยน “ความหลากหลายและการปรับตัวทางชาติพันธุ์ นิเวศวัฒนธรรม
กับการพัฒนาสังคม” ประชาธิปไตยชุมชน vs ประชาธิปไตยชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ 
การพยากรณ์ทางสังคม, ผู้ประกอบการทางสังคม (SE) การด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ/การด าเนิน
ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ (CSR) เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และเศรษฐกิจชุมชนกับพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความอยู่รอด, และคนหนุ่มสาวกับการพัฒนาสังคมในอนาคตและแนวทางแห่งการพัฒนาร่วมสมัยใน
สังคมยุค 4.0  
               3) การน าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี/โท/เอก
ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
               4) การน าเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      5) การจัดตลาดนัดความรู้ จัดนิทรรศการ แสดงผลงานของหลักสูตรต่าง ๆ และ 
การจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 



 7.2 ภาคกิจกรรมสัมพันธ์ 
      1) การประชุมคณาจารย์ “ทิศทางการขับเคลื่อนสมาคมนักพัฒนาชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่น” 
      2) การประชุมนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท ากิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ ์
      3) การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของนักศึกษา 
      4) การทัศนศึกษาและดูงานภาคสนาม ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง 
 

8. ระยะเวลา   
 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 2562  
 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ  
 1) อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สธ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3) อาคารพัชรกิตติยาภา 
 4) อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 
 6) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 

10) แผนการด าเนินงาน 
ที ่
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 วางแผนพัฒนาโครงการ          
2 ส ารวจความคิดเห็นผูเ้กี่ยวข้อง          
3 น าเสนอโครงการต่อแหล่งทุน          
4 ประสานวิทยากร และ

ผู้เกี่ยวข้อง 
         

5 ส่งจดหมายเชิญและประกาศรับ
ผลงานวิชาการ 

         

6 รับเอกสารตอบรบัการเข้า
ร่วมงานจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

         

7 พัฒนาและปรับปรุงแก้ผลงาน          
8 จัดท าเสื้อ CSD กระเป๋าเอกสาร          
9 จัดท ารูปเล่ม Proceeding/DVD          
10 ประสานท่ีพัก/โรงแรม          
11 จัดเตรียมสถานท่ีและอาหาร          
12 จัดเตรียมการแสดง          
13 จัดโครงการ CSD สัมพันธ์ 18          
14 ประเมินโครงการ          



11. คณะกรรมการโครงการฯ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ ร่วมกับสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษามีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการส าหรับ
นักศึกษา-คณาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั่วประเทศ 

2. นักศึกษาและคณาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาท่ีเกี่ยวข้องทั่วประเทศ 

3. นักศึกษาและคณาจารย์เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นในสังคมด้วยพลังชุมชน  

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ  
งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสงัคมระดับชาติ 

 CSD สัมพันธ์แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 18 “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

 
วันอาทิตย์ที่  27 มกราคม 2562 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00  - 21.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางจากภูมิล าเนา  

- ลงทะเบียนเข้าท่ีพัก รับเสื้อ กระเป๋า และเอกสาร 
(ตัวแทนมหาวิทยาลัย ประสานเจ้าหน้าที่ จาก มรภ.ศก.) 

-พักผ่อนตามอัธยาศัย    

-ณ หอประชุมทีปัง
กร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ 

 - จัดเตรียมนิทรรศการของแต่ละมหาวิทยาลัย 
- จัดโปสเตอร์และผลงานวิชาการ  

ณ หอประชุมทีปังกร   

 
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
05.00 - 06.30 น. ตื่นนอนและท าภารกิจส่วนตัว  -อาคารนอน 
06.30 - 08.00 น. นักศึกษารับประทานอาหารเช้า  ณ หอประชุมทีปังกร   

08.00- 08.30 น. 
พร้อมกันที่จุดนัดพบ ตั้งขบวนเพื่อเดินไปสู่อาคาร
หอประชุม 

บริเวณวงเวียนตรา
พระราชลัญจกร 

08.30 - 09.15 น. ผู้เข้าประชุมร่วมขบวนเชิญธงสถาบัน และธงตราสัญลักษณ์ 
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 

ถนนจากวงเวียนตรา
พระราชลัญจกรสู่
หอประชุมทีปังกร 

09.15 - 10.20 น. พิธีเปิดการประชุม 
 - วีดีทัศน์ “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 - ประธานเดินทางมาถึงห้องประชุม 
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียน และน าบูชาพระรัตนตรัย 
- ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กล่าวรายงาน 

- ประธานกล่าวเปิดงานการประชุม CSD  สัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่  18 โดยท่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ห้องประชุมทีปังกร 

 
 



เวลา กิจกรรม สถานที่ 
10.20 - 12.00 น. ปาฐกถา เรื่อง พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิทยากร คุณ เดช พุ่มคชา ต าแหน่ ง คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาชุมชน 

ห้องประชุมทีปังกร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.00 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 1 : ความหลากหลายและการ

ปรับตัวทางชาติพันธุ์ นิเวศวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม 
วิทยากร :  
- อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ  อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ( สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- นส.ปาริชาติ หาญชัยนา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น กาฬสินธุ์  
ผู้ด าเนินรายการ : อ.นลินี อ าพินธ์ และอ.ปรมัตถ์ โพดานล 

7201 

13.00- 15.00 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 2 : ประชาธิปไตยชุมชน VS 
ประชาธิปไตยชาติ 
วิทยากร :  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ นักวิชาการช านาญ
การ สถาบันพระปกเกล้า 
ผู้ด าเนินรายการ : ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ และ อ.พร
ชนก ชาติช านิ 

7202 

13.00- 15.00 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 3 : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ  
การพยากรณ์ทางสังคม 
วิทยากร :  
- รศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธุ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย              
อ๊ึงภากรณ์ 
- ดร.สัมพันธ์ เตชะอธิก นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
และสังคม 
- ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา  
ผู้ด าเนินรายการ : อ.ทิวาพร ใจก้อน และ ผศ.ธนพล  
วิยาสิงห์ 

7203 

 
 
 
 



เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.00- 15.00 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 4 : ผู้ประกอบการทางสังคม (SE) 

การด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ/การด าเนินธุรกิจอย่าง
สร้างสรรค์ (CSR) เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และเศรษฐกิจ
ชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่รอด 
วิทยากร :  
- นายบุญมี สุระโครต ต าแหน่งวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชน บ้านอุ่มแสง ต าบลกู่ อ าเภอราศีไศล จังหวัด 
ศรีสะเกษ  
- เกษตรกรรุ่นใหม่ นายทรงศักดิ์ โคษา  
ผู้ด าเนินรายการ : ผศ.กาจญา ชินนาค และ อ.ศิริวุฒิ 
วรรณทอง 

7208 

13.00- 15.00 น. เสวนากลุ่มย่อย ห้องที่ 5 : คนหนุ่มสาวกับการพัฒนาสังคม
ในอนาคตและแนวทางแห่งการพัฒนาร่วมสมัยในสังคม 
ยุค 4.0 
วิทยากร :  
- ตัวแทนนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรากร 
ศรีกิมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
- ตัวแทนนักศึกษาภาคเหนือ 
- ตัวแทนนักศึกษาภาคกลาง 
- ตัวแทนนักศึกษาภาคใต้ 
- นายกสโมสร/องค์การ มรภ.ศรีสะเกษ 
ผู้ด าเนินรายการ : อ.สรณา อนุสรณ์ และ และ ผศ.อานนท์            
ตั้งพิทักษ์ไกร  

7209 

15.30 - 16.30 น. คณาจารย์ นักวิชาการ ประชุมสมาคม ฯ 7210 
15.30 - 16.30 น. นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ CSD ครั้งที่ 18  ห้องประชุมทีปังกร 
16.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.30 - 18.40 น. กล่าวต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์  ครั้ งที่  18 โดย                    

รองศาสตราจารย์ ดร .ประกาศิต อานุภาพแสนยากร 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ห้องประชุมทีปังกร 

18.40 - 21.00 น. ร่วมรับประทานอาหารและรับชมการแสดงของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมทีปังกร 

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 



วันที่ 29 มกราคม 2562   
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ใต้ตึกลานนอน 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  หอ้งประชุมทีปังกร 
09.00 - 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา 

1) การแข่งขัน Mind Mapping 
   1.1) แข่งเป็นทีมๆ ละ 5 ทีม (1 ทีม/1 สาขา) 
   1.2) จุดมุ่งเน้นของการแข่งขันเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดง
ถึงทักษะในการจัดท าแผนที่ทางความคิด ดังนั้น ให้ทุกทีม
จะต้องเข้าร่วมรับฟังเสวนาในห้องย่อยทั้ง 5 ห้อง และใน
วันถัดมาจะมีการจับสลากเพ่ือวาดแผนที่ตามหัวข้อที่
ได้รับต่อหน้ากรรมการ (ห้ามจัดท าต้นแบบมาก่อน) ให้
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้มาเอง (สี ปากกา หรือ
วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบฯ) คณะท างานจะจัดเตรียม
กระดาษร่างแบบให้ทีมละ 4 แผ่น   
   1.3) การพิจารณาให้คะแนน (หัวข้อละ 10 คะแนน) 
       1.3.1) การท างานเป็นทีม 
       1.3.2) การน าเสนอที่ตรงกับประเด็น 
       1.3.3) ความสวยงานและความคิดสร้างสรรค์ที่ท า
ให้การน าเสนอมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
       1.3.4) เวลาในการแข่งขัน 30 นาท 
       1.3.5) น าเสนอทีมละ 5 นาท ี
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์จามรี พระสุนิล มรภ .เชียงราย 
และคณะ 
2) การประกวดคลิปวิดี โอ/หนังสั้น/สารคดี เรื่อง 
“บทเรียนกับการศึกษา/พัฒนาชุมชน”   
   2.1) เงื่อนไขการพิจารณาให้คะแนน (หัวข้อละ 10 
คะแนน) 
         2.1.1 เนื้อหามีความยาวไม่เกิน 10 นาที 
         2.1.2 น าเสนอให้ เห็นถึงเทคนิค วิธี กระบวน 
การศึกษาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชนที่นักศึกษาได้
ด าเนินการจริง 
         2.1.3 รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ/ความ
ชัดเจนของภาพและเสียงรวมทั้งความเป็นธรรมชาติของ
การน าเสนอ 
         2.1.4 ไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในสารคดีหรือเป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องประชุมทีปังกร 



เวลา กิจกรรม สถานที ่
เนื้อหาที่น าเสนอ่านสื่อมาก่อน  
  2.2 สามารถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพหรือโทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร.ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม 
และคณะ  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี  

ห้องท่ี 1 ปริญญาตรีน าเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ Oral 
Presentation   

7201 

13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
ห้องท่ี 2 ปริญญาตรีน าเสนอปากเปล่าและโปสเตอร์ Oral 
Presentation   

7202 

13.00 - 16.30 น. ห้องท่ี 3 น าเสนอผลงานวิชาการปริญญาโท และปริญญา
เอก   Oral Presentation   

7203 

13.00 - 16.30 น. ห้องท่ี 4 น าเสนอผลงานวิชาการของนักวิจัยและอาจารย์                    
Oral  Presentation   

7208 

13.00 - 16.30 น. ให้แต่ละสถาบันเตรียม นิทรรศการหรือ Poster 
Presentation  (X stand ขนาด 80x180 ซม. โดยผู้น า
เสนอจัดหาและติดตั้งในบริเวณท่ีเจ้าภาพได้จัดให้) 

 

16.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.40 - 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ร่วมแรงบันดาลใจ เครือข่าย 

“CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18” มอบธงให้กับเจ้าภาพ CSD 
สัม พันธ์  ครั้ งที่  19 มอบคู่ มื อการประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ 

หอประชุมทีปังกร 

21.00 น. เข้าท่ีพักพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 
วันที่ 30 มกราคม 2562   

เวลา กิจกรรม สถานที ่
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  - 
08.00 - 16.30 น. การศึกษาดูงาน (ตามความสนใจ) 

- ปราสาทสระก าแพงน้อย อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 20 กิโลเมตร  
- ปราสาทสระก าแพงใหญ่ บ้านสระก าแพง อ าเภอ
อุทุ มพรพิสัย  จั งหวัดศรีสะเกษ ประมาณ  30 

 



กิโลเมตร 
- ชุมชนบ้านกู่ (ปราสาทปรางค์กู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ 
ประมาณ 60 กิโลเมตร  
- ช่องสะง า ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประมาณ 80 กิโลเมตร  
- ผามออีแดง (เขาพระวิหาร) อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 85 กิโลเมตร 
- วัดพระธาตุเรืองรอง บ้านสร้างเรือง ต าบลหญ้า
ปล้อง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 15 
กิโลเมตร 
- วัดสุพรรณหงส์ บ้านหวาน ต าบลน้ าค า อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 17 กิโลเมตร 
- วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่สรวง) ต าบลไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 80 
กิโลเมตร 

16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตลอดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2562 (เช้า) ไม่รับคืนหรือ
เพ่ิมกรณีท่ีได้ตัดสินใจลงทะเบียนในแต่ละประเภทแล้ว ดังนี้  
 1. นักศึกษาค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
     1.1 ที่พัก (อาคารเรียน แยกชาย/หญิง) 
 *ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องนอนผ้าห่มและที่จ าเป็นส่วนตัว พร้อม อุปกรณ์ส าหรับการ
อาบน้ า   
     1.2 อาหาร เช้า กลางวัน เย็น ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ 
  - อาหารเช้า กลางวัน เย็น 28 –29 มกราคม 2562  
  - อาหารเช้า 30 มกราคม 2562  
     1.3 เสื้อที่ระลึกคอโปโล 
     1.4 เอกสารประกอบการประชุมพร้อมกระเป๋า 
     1.5 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา 
 2. อาจารย์ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท  
     2.1 อาหาร เช้า กลาง เย็น ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 มกราคม 2562  
  - อาหารเช้า กลางวัน เย็น 28 –29 มกราคม 2562  
  - อาหารเช้า 30 มกราคม 2562  
     2.2 เสื้อที่ระลึก 
     2.3 เอกสารประกอบการประชุมพร้อมกระเป๋า 
     2.4 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา 



     2.5 ไม่รวมค่าพ่ีพัก 
แบบตอบรับการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

การการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 18 (CSD สัมพันธ์)  
“พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(กรุณาส่งแบบตอบรับทุกประเภทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) 

 ข้าพเจ้าชื่อ………………………………………………….นามสกุล……………………….………………….. 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/โปรแกรม………………………………….....ส านักวิชา/คณะ……….……………………
มหาวิทยาลัย…………………………………………………เบอร์โทรตดิต่อ…………………………………. 
ขอแจ้งความจ านงตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
 (   ) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่  
   (   )  28 มกราคม 2562    (   )  29 มกราคม 2562    (   )  30 มกราคม 2562  
 1) อาจารย์ ได้ร่วม จ านวน………………………… ท่าน 
   (   ) ต้องการให้จองที่พัก………………… ห้อง (โรงแรมศรีพฤธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร) 
โรงแรมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) ราคา คืนละ 600 บาท พร้อมอาหารเช้า ติดต่อ 
0933286334  จ านวนทั้งหมด 60 ห้อง  
   (   ) จองท่ีพักเอง ห้องพักภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้   
         - โรงแรมเกศศิริ จ านวน 93 ห้อง ราคา ห้อง 600-1,600 บาท  
ติดต่อ 086-461-6485  
         - โรงแรมศรีล าดวน จ านวน 60 ห้อง ราคา 900 บาท ติดต่อ 045-633600 
         - โรงแรมพรหมพิมาน จ านวน 188 ห้อง ราคา 600-1,500 บาท ติดต่อ 045-
612677 
 2) นักศึกษา ได้ร่วม ชาย…………….. คน  หญิง…………………. คน 
     (   )  พักร่วมกับเพื่อนสมาชิกเครือข่าย       (   ) จัดหาที่พักเอง 
     (   )  ต้องการที่พักระหว่างวันที่ …………..ถึงวันที่ …………มกราคม 2562 
 3) ขนาดเสื้อ 
    ส าหรับอาจารย์  
    (  ) S………ตัว  (  ) M………ตัว   (  )  L …….ตัว   (  )   XL……ตัว   (   ) XXL……ตัว 
    ส าหรับนักศึกษา  
    (  ) S………ตัว  (  ) M………ตัว   (  )  L ….ตัว   (  )   XL………ตัว   (   ) XXL……ตัว 
 

4) ข้อจ ากัดด้านอาหาร  (   ) ทั่วไป จ านวน………คน  (   ) อาหารมุสลิม จ านวน………คน                 
     (   ) มังสวิรัติ จ านวน………คน      
 
 
 



      5) การลงทะเบียน  
  5.1) อาจารย์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าอาหาร ค่าเอกสาร เสื้อ กะเป๋า) 

(   ) ต้องการใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

* หมายเหตุ 
   1) การโอนเงินค่าลงทะเบียน อาจารย์และนักศึกษา เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ชื่อบัญชี เงินรายได้ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(ฝึกอบรม) เลขบัญชี 156-153419-2 ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 
   2) โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง  
    อาจารย์เสถียร สีชื่น โทร. 0857539625 และ คุณนิลวรรณ จันทา  
โทร. 0866524104 
    Email : Sathian.s@sskru.ac.th 
     ไลน์ 
 
   
 
   
  5.2) นักศึกษาคนละ 800 บาท (ค่าอาหาร ค่าเอกสาร เสื้อ กะเป๋า ค่าท่ีพัก) 

     (   ) ต้องการใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

* หมายเหตุ  
   1) การโอนเงินค่าลงทะเบียน อาจารย์และนักศึกษา เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ชื่อบัญชี  เงินรายได้ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(ฝึกอบรม) เลขบัญชี 156-153419-2 ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 
   2) โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง  
       อาจารย์เสถียร สีชื่น โทร. 0857539625 และ คุณนิลวรรณ จันทา  
โทร. 0866524104 



    Email : Sathian.s@sskru.ac.th 
    ไลน์ :  
 
 
 
 
    6) การส่งบทความ/ผลงานวิชาการเข้าร่วมน าเสนอ 
  6.1 อาจารย์ที่น าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน …………ท่าน    (   ) มี      (   ) ไม่มี 
  6.2 นักศึกษาท่ีน าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน ………ท่าน     (   ) มี     (   ) ไม่มี 
  6.3 Poster Presentation X stand ขนาด 80x180 ซม. โดยผู้น าเสนอจัดหามาเอง
และติดตั้งในบริเวณท่ีเจ้าภาพได้จัดให้ 
     ส่งบทความที่   
    ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงศ์ โทร.0815582605 Email : Pin5000@msn.com 
    อ.เสถียร สีชื่น โทร.0857539625 Email : Sathian.s@sskru.ac.th 
 หมายเหตุ  
  1) อาจารย์ /นักศึกษาปริญญาโท/ ปริญญาเอก บทความละ 1,000 บาท 
  2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี บทความละ 500 บาท 

     3) การโอนเงินค่าบทความ อาจารย์และนักศึกษา เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ชื่อบัญชี สมาคม พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี                 
114-220708-5 โอนเงินภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 

  4) โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ผศ.ดร.กรชนก สนิทวงศ์   
            โทร.0815582605 Email : Pin5000@msn.com   

 7) การร่วมจัดนิทรรศการ  
  (   )  มี    (   ) ไม่มี 
หมายเหตุ   
 1) ให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง 
จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ  33000 Fax : 045-643607 ห รื อ  Email : sathian.s@sskru.ac.th  โท ร . 
0857539625 อาจารย์เสถียร สีชื่น   
              ไลน์ : 
 
 
 
 

mailto:Pin5000@msn.com
mailto:Pin5000@msn.com
mailto:sathian.s@sskru.ac.th%20%20%20%20ไลน์
mailto:sathian.s@sskru.ac.th%20%20%20%20ไลน์
mailto:sathian.s@sskru.ac.th%20%20%20%20ไลน์


 2) การโอนเงินค่าลงทะเบียน อาจารย์และนักศึกษา เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อ
บัญชีเงินรายได้ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฝึกอบรม) 
เลขบัญชี  156-153419-2 ภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 
 3) การโอนเงินค่าบทความ อาจารย์และนักศึกษา เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ชื่อบัญชี สมาคม พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114 -
220708-5 โอนเงินภายใน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 
 3) กรณีต้องการให้ทางผู้จัดฯ ประสานงานด้านที่พักให้ ติดต่อได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โทร. 0933277303 คุณนิลวรรณ จันทา, คุณปาวริศา แดงงาม, คุณนงนุช แสงพฤษ์  
 4) ต้องการติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลเพ่ิมเพ่ิมเติมที่  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์บูรณ์เชน สุขคุ้ม โทร. 0896831926, อาจารย์เสถียร สีชื่น โทร. 0857539625 และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 0933277303 
 6) กิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
  6.1 เข้าร่วมการประกวด ดาว-เดือน CSD สัมพันธ์  
    (   )  เข้าร่วม   (   )  ไม่เข้าร่วม  
  *หมายเหตุ แตล่ะสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 1 ทีมเท่านั้น เตรียมการแสดงไม่เกิน 3 นาที 
  6.2 เตรียมการแสดงของแต่ละสถาบัน  
    (   )  เข้าร่วม   (   )  ไม่เข้าร่วม  
  *หมายเหตุ แต่ละสถาบันเตรียมการแสดงสถาบันละไม่เกิน 5 นาท ี 
   6.3 การประกวด คลิป VDO “ชุมชนศึกษา : ชุมชนของฉัน”  
    (   )  เข้าร่วม   (   )  ไม่เข้าร่วม 
  *หมายเหตุ แต่ละสถาบันเตรียมคลิป สถาบันละไม่เกิน 10 นาท ี
 
  6.4 การแข่งขัน Maid Map “พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
    (   )  เข้าร่วม   (   )  ไม่เข้าร่วม 
  *หมายเหตุ แต่ละสถาบันส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน 1 ทีม 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำบทควำมวิชำกำร 

 

  



 

  



 

  



 



ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์บทควำม 
งำนประชุมวิชำกำรเครือข่ำยนักศึกษำคณำจำรย์พัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสงัคมแห่ง

ประเทศไทย ระดับชำติ (CSD สัมพันธ์ คร้ังที่ 18) 
  



 

 



สารบัญ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีพื้นฐานจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับ 
เมียนมา และแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายพลวัตความขัดแย้ง
และความร่วมมือในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา  
ผลการศึกษาพบว่าความขัดแย้งและความร่วมมือในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกระหว่างไทยกับเมียนมานั้น
เกิดขึ้นจากปัจจัยซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญ 1 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาเรื่องเขตแดน (2) ปัญหาอุทกภัย และ (3) ปัญหา
ผลกระทบจากการชลประทาน โดยผู้วิจัยแบ่งพลวัตความขัดแย้งและความร่วมมือในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้า
รวกออกเป็นสามยุค ได้แก่ ยุคแบ่งเขตแดน (พ.ศ. 2474 – 2490) ยุคปักปันเขตแดน (พ.ศ. 2491 – 2535) และ 
ยุคพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน) ปัจจุบันแนวทางในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกใช้
แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการในทุกระดบัซึ่งน้าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
 
คามส้าคัญ : ความขัดแย้ง, ความร่วมมือ, แม่น้้าระหว่างประเทศ 
 
Abstract 

This article discusses the dynamics of conflict and cooperation in cross-border water 
management under the context of sustainable development goals, using the Sai and Ruak rivers 
which are the boundary between Thailand and Myanmar as a case study. This article is based on 
the literature review Its objective is to explain the dynamic conflicts and cooperations in Sai River 
Ruak River management. These two rivers are known as borderline between Thai and Myanmar. 
The study reveals that there are 3 main factors causing conflicts and cooperations in Sai River 
and Ruak River management. Those factors are as follows; 1. Boundary 2. Flood 3. Affects related 
to irrigation. The dynamic conflicts and cooperations can be classified into 3 different eras;  
1. Allocation era (B.E. 2474 - 2490) 2. Demarcation era (B.E. 2491-2535) 3. Interdependent era  

                                                           
1 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ส้านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
2 อาจารย์ประจ้าสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ส้านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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(B.E. 2536-present) At the present, the approach in Sai River and Ruak River management 
isintegrated water resources management which will finally lead to international cooperations.  

 
Keywords : Conflict, Cooperation, International Rive 
 
บทน้า           

บทความนี้ช้ีให้เห็นพลวัตความขัดแย้งและความร่วมมือในการจัดการน้้าข้ามพรมแดนโดยเลือกแม่น้้า
สายและแม่น้้ารวกซึ่งเป็นพรมแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมาเป็นกรณีศึกษาผู้เขียนเริ่มสนใจประเด็นนี้
จากสองเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 
เกษตรกรไทยปิดด่านพรมแดนไทยกับเมียนมาที่อ้าเภอแม่สายเนื่องจากไม่พอใจที่ทางฝั่งเมียนมาท้าการรื้อท้าลาย
ฝายกั้นน้้าในแม่น้้าสายของชาวบ้านฝั่งไทยด้วยการใช้รถแบ็คโฮขุดตักเอาหินที่กั้นท้าเป็นฝายจ้านวนสองฝายจาก
ทั้งหมดสามฝาย คือฝายเหมืองงาม บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 1 ต้าบลแม่สายและฝายเวียงหอม บ้านป่าซาง หมู่ที่ 6 
ต้าบลเกาะช้าง ท้าให้ขาดแคลนน้้าหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรรวมกว่า 5 หมื่นไร่ (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับวันที ่
13 กรกฎาคม 2558) ดูแผนท่ีแสดงที่ตั้งฝายในรูปที่ 1เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เกษตรกร
ในอ้าเภอแม่สายออกมาเรียกร้องให้ทางการไทยแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยชาวบ้าน 4 ต้าบลของอ้าเภอแม่สายกว่า 100 
คน น้ารถแบ็คโฮขุดร่องน้้าในล้าน้้าแม่สาย ให้ไหลไปที่หน้าล้าเหมืองสายลมจอย หมู่ 1 ต้าบลเวียงพางค้า ก่อนจะ
ช่วยกันวางกระสอบทรายปิดกั้นปากล้าเหมืองสายลมจอยและใช้เครื่องสูบน้้า เร่งสูบผันน้้าเข้าล้าเหมืองเพื่อส่งต่อไป
ยังแปลงข้าวนาปรังและพื้นท่ีท้าการเกษตรของชาวบ้าน 4 ต้าบล มีต้าบลแม่สาย ต้าบลเวียงพางค้า ต้าบลศรีเมืองชุม 
และต้าบลเกาะช้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ก้าลังขาดแคลนน้้า (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 มกราคม 
2559) จากเหตุการณ์ดังกล่าวท้าให้ผู้เขียนสนใจศึกษาว่าความขัดแย้งในการจัดการแม่น้้าสายและรวกนี้มีความ
เป็นมาอย่างไรและปัจจุบันมีทิศทางในการจัดการน้้าข้ามพรมแดนสายนี้อย่างไรวิธีการศึกษาผู้วิจัยใช้วิธีทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นส้าคัญ 

 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งฝายจ้านวน 3 แห่งในแม่น้้าสาย แหล่งที่มา จัดท้าโดยผู้วิจัย 
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ผลการศึกษา 
1.  พลวัตความขัดแย้งและร่วมมือในแม่น ้าสายและรวก : เส้นเขตแดนอุทกภัยและ 

ฝายกั นน ้า 
แม่น้้าสาย-แม่น้้ารวกเป็นแม่น้้าที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาที่จังหวัดเชียงรายตรงกันข้าม

จังหวัดท่าขี้เหล็ก โดยมีความยาวประมาณ 59 กิโลเมตรด้วยเหตุที่แม่น้้าสายและแม่น้้ารวกมักเปลี่ยนทางเดินอยู่
เสมอไทยและเมียนมาจึงได้จัดท้าบันทึกความเข้าใจเมื่อปีพ.ศ. 2534 ก้าหนดเขตแดนคงที่บริเวณดังกล่าวเอาไว้ทั้ง
สองประเทศไทยและเมียนมาได้ตกลงให้เขตแดนบริเวณดังกล่าวเป็นไปตามร่องน้้าลึกของแม่น้้าณวันท่ีท้าการส้ารวจ
ซึ่งได้ด้าเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2531-2534 กล่าวคือเส้นเขตแดนจะอยู่คงที่ตามพิกัดที่ได้ท้าการส้ารวจและก้าหนดไว้ไม่
เปลี่ยนไปตามแม่น้้าสาย-แม่น้้ารวกอีกต่อไปนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้จัดตั้งกลไกร่วมเรียกว่าคณะกรรมการร่วม
ไทย-เมียนมาเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้้าสาย –แม่น้้ารวก (Thailand–Myanmar Joint Committee Relating 
to the Fixed Boundary on the Mae Sai–Nam Rauk River Sector หรือ JCR) เพื่อด้าเนินการในเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้้าสาย -แม่น้้ารวกทั้งเรื่องสิทธิในการเดินเรือการใช้น้้าอย่างเป็นธรรมการบ้ารุงรักษา
และอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของแม่น้้าการบ้ารุงรักษาหลักอ้างอิงเขตแดนโดยมีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ของไทยและอธิบดีกรมการกงสุลและกฎหมายของเมียนมาเป็นประธานร่วม     

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามีการปักปันเขตแดนที่มีแม่น้้าสาย – รวกเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ความขัดแย้งก็ยังคงเกิดขึ้นเนื้อหาในตอนนี้จึงน้าเสนอให้ท้าความเข้าใจถึงพลวัตความขัดแย้ง
และร่วมมือกันที่เกิดขึ้นในแม่น้้าสายและรวกที่มีประเด็นซ้อนกันทั้งในเรื่องเขตแดนอุทกภัยและชลประทานที่ปะทุ
ขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาแล้วคลี่คลายก่อนจะเขม็งเกลียวขึ้นมาอีกรอบทั้งนี้ผู้เขียนจัดแบ่งความขัดแย้งและความ
ร่วมมือออกเป็นสามยุคได้แก่ยุคแบ่งเขตแดน (พ.ศ. 2474 – 2490) ยุคปักปันเขตแดน (พ.ศ. 2491 – 2535) และยุค
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน) การแบ่งยุคทั้งสามเป็นไปเพื่อช้ีให้เห็นถึงจุดเน้นของปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างไทยกับเมียนมาที่มีทั้งความขัดแย้งและร่วมมือ 

1.1  ยุคแบ่งเขตแดน (พ.ศ. 2474 – 2490)  
ในยุคนี้เป็นการแบ่งเขตแดนหรือการนิยามความหมายเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

เมียนมาโดยมีการจัดท้าข้อตกลงกันหลายฉบับที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยประเทศอังกฤษยึดครองพม่าเมื่อเกิดปัญหากรณี
แม่น้้าสายและแม่น้้ารวกเปลี่ยนทางเดินอันเนื่องมาจากอุทกภัยใหญ่ถึงสองครั้งก็ได้มีการเจรจาหาข้อตกลงใน
ประเด็นเส้นเขตแดนแต่มิได้น้าไปสู่การปักปันแนวเขตแต่อย่างใด 

แม่น้้าสายและแม่น้้ารวกมีตน้ก้าเนิดจากรัฐฉานประเทศเมียนมาแม่น้้าสายมีความยาว 15 กิโลเมตร
ส่วนแม่น้้ารวกมีความยาว 44 กิโลเมตรในปัจจุบันแม่น้้าสายมีสะพานข้ามไปยังจังหวัดท่าข้ีเหล็กซึ่งเป็นด่านพรมแดน
ถาวรข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาส่วนแม่น้้ารวกอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดท่าขี้เหล็กไปบรรจบกับ
แม่น้้าสายที่ต้าบลเกาะช้างอ้าเภอแม่สาย หลักจากนั้นแม่น้้ารวกไปบรรจบกับแม่น้้าโขงที่บ้านสบรวก หมู่ที่ 1  
ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสามเหลี่ยมทองค้าแม่น้้าสายช่วงที่ไหลผ่านอ้าเภอแม่สายกับจังหวัดท่า
ขี้เหล็กเป็นบริเวณที่ราบลุ่มดินตะกอนและร่วมซุยเช่นเดียวกับแม่น้้ารวกท่ีเส้นทางการเดินน้้ามีลักษณะคดโค้งท้าให้
แม่น้้าทั้งสองสายนี้เปลี่ยนแปลงทางเดินได้ง่าย  (กิตยา, 2545 : 48 – 49) แม่น้้าสายและแม่น้้ารวกกลายเป็น
พรมแดนเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมพ.ศ. 2437 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตามการส้ารวจและ
จัดท้าแผนท่ี Burma Siam Demarcation Survey ของประเทศอังกฤษที่ปกครองเมียนมาอยู่ในขณะนั้นในขณะนั้น
ยังไม่มีการจัดท้าหนังสือสัญญาประกอบแผนท่ีหากแต่มีการลงนามรับรองแผนท่ีและรัฐบาลของทั้งสองประเทศก็ได้
ยึดถือแผนที่ฉบับดังกล่าวเป็นเสมือนสนธิสัญญาเขตแดนในช่วงแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกสืบมา (กิตยา, 2545 : 2 และ 
36 – 38) ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 และ 2482 เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในแม่น้้าสายจึงเป็นเหตุให้แม่น้้าสายเปลี่ยน
ทางเดินสร้างความเสียหายให้ทั้งสองประเทศยกตัวอย่างเช่นน้้าท่วมในปีพ.ศ. 2472 บ้านของประชาชนฝั่งประเทศ
ไทยถูกแม่น้้าสายพัดเสียหาย 22 หลังในขณะที่ฝั่งเมียนมาก็ต้องสูญเสียที่ดินขณะที่แม่น้้ารวกเปลี่ยนทางเดินทาให้
ไทยได้พื้นที่เพ่ิมที่เรียกว่า “เกาะช้าง” จากเหตุการณ์น้้าท่วมทั้งสองครั้งท่ีเกิดขึ้นรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้รว่มกัน
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ส้ารวจความเสียหายและจัดท้าหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยก้าหนดให้ยึดเอา  “ร่องน้้าลึก” ของแม่น้้าสายที่
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเขตแดนและถึงแม้แม่น้้าสายจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางต่อไปในอนาคตก็ยังคงให้ยึดเอาร่องน้้าลึก
เป็นเขตแดนเสมอไปโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2474 เป็นต้นมาส่วนเหตุการณ์น้้าท่วม
เมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้มีการลงสัตยาบันระหว่างกันในปี พ.ศ. 2483 และให้ยึด “ร่องน้้าลึก” เป็นแนวเขตแดนโดยถือ
ว่า “ถ้าแม่น้้าสายเปลี่ยนทางเดินใหม่รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะยอมรับร่องน้้าลึกที่เปลี่ยนใหม่ นั้นให้เป็น
พรมแดนโดยไม่ค้านึงถึงการสูญเสียดินแดนที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด” (กิตยา, 2545 :  50 – 52) อนึ่งในยุคนี้
ถึงแม้ว่าในยุคแบ่งเขตแดนจะมีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง และส่งผลต่อการสูญเสียดินแดนของทั้ง
ไทยและเมียนมา  โดยที่ทั้งสองประเทศต่างรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่กระนั้นแล้วทั้งสองประเทศก็ยังมิได้ท้า
การปักปันเขตแดนในพื้นที่จริงแต่อย่างใด ตราบจนกระทั่งมีความพยายามปักปันเขตแดนกันอย่างจริงจังเมื่อเข้าสู่อีก
ยุคหนึ่งของปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา 

1.2  ยุคปักปันเขตแดน (พ.ศ. 2491 – 2535)  
ในยุคแบ่งเขตแดนนั้นปัญหาอุทกภัยเป็นตัวสร้างความขัดแย้งและร่วมมือในแม่น้้าสายและแม่น้้า

รวกแต่ในยุคปักปันเขตแดนนี้การชลประทานหรือการน้าน้้าไปใช้ในการอุปโภคและการเกษตรของฝั่งไทยได้สร้าง
ผลกระทบแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกเปลี่ยนแปลงทางเดินและร่องน้้าลึกจนน้าไปสู่ความขัดแย้งและเผชิญหน้ากันใน
ระดับท้องถิ่น แต่กระนั้นแล้วในท้ายที่สุดความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนก็ได้รับการเจรจาต่อรองและปักปันเขตแดน
จนเป็นท่ีส้าเร็จและพอใจของทั้งประเทศไทยและเมียนมา 

ยุคนี้เปิดฉากขึ้นมาภายหลังจากประเทศพม่าได้รับเอกราชจากการปกครองของอาณานิคมอังกฤษ
ในปี พ.ศ. 2491 ติดตามด้วยความเคลื่อนไหวจากฝั่งของประเทศไทยโดยในปี  พ.ศ. 2500 อ้าเภอแม่สายได้มี 
การสร้างฝายทดน้้าขึ้น 3 แห่งคือฝายเหมืองแดงฝายเวียงหอมและฝายเหมืองงามในล้าน้้าสายเพื่อผันน้้าไปใช้ใน  
การอุปโภคและการเกษตรของชาวบ้านต่อมาในปี พ.ศ. 2510 แม่น้้าสายเปลี่ยนทางเดินบริเวณฝายเหมืองงามและ
ท้าให้ประเทศพม่าต้องเสียดินแดนให้กับประเทศไทยคิดเป็นเนื้อท่ี 1,200 ไร่ซึ่งฝ่ายไทยเห็นว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรม
ตามบันทึกในปี พ.ศ. 2483 ที่ก้าหนดเอาไว้ว่า “ถ้าแม่น้้าสายเปลี่ยนทางเดินใหม่รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะ
ยอมรับร่องน้้าลึกท่ีเปลี่ยนใหม่นั้นให้เป็นพรมแดนโดยไม่ค้านึงถึงการสูญเสียดินแดนท่ีจะเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด” 
(กิตยา, 2545 :  52)  แต่ทางการพม่ากลับไม่เห็นด้วยและโต้แย้งว่าการที่แม่น้้าสายเกิดเปลี่ยนแปลงทางเดินใหม่นั้น
มิได้เกิดจากธรรมชาติของแม่น้้าสายตามที่ท้ังสองฝ่ายได้เคยตกลงกันเอาไว้หากแต่เป็นผลจากการกระท้าของมนุษย์
ที่ได้สร้างฝายกั้นล้าน้้าจนท้าให้แม่น้้าสายเปลี่ยนทางเดินใหม่ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมถึงเมษายน  พ.ศ. 
2510 ทางการพม่าจึงได้สร้างท้านบปิดกั้นแม่น้้าสายใหม่เพื่อให้ไหลคืนกลับไปยังแม่น้้าสายเส้นเดิมดังที่เป็นมาทาง
ชาวบ้านของฝั่งไทยก็ได้สร้างคันดินปิดกั้นมิให้แม่น้้าสายไหลกลับคืนไปเนื่องจากเกรงว่าน้้าจะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่
การเกษตรทางการพม่าโดยทหารได้ท้าการตอบโต้ด้วยการยิงปืนขู่และรื้อถอนคันดินดังกล่าวและได้น้าดินถมปิดกั้น
แม่น้้าสายเส้นใหม่แต่แม่น้้าสายก็มิได้ไหลกลับไปยังแม่น้้าสายเส้นเก่าหากแต่กลับไหลไปกัดเซาะแม่น้้าสายเส้นใหม่
อีก (กิตยา, 2545 : 54) ความขัดแย้งนี้เกือบท้าให้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างต้ารวจตระเวนชายแดนของไทยและ
ทหารพม่า (อนุชิต, 2538 : 79) ความขัดแย้งในแม่น้้าสายที่เกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนและการเผชิญหน้าระดับท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้นท้าให้รัฐบาลของทั้งไทยและพม่าต้องท้าการเจรจาหาข้อยุติเรื่องเขตแดนกันเมื่อวันที่  7 – 14 พฤษภาคม 
2511 แต่การเจรจาไม่บรรลุผลส้าเร็จ เนื่องจากทางฝั่งพม่าต้องการให้ยึดร่องน้้าลึกเดิมเมื่อปี  พ.ศ. 2483 และให้
น้าเอาการก้าหนดเส้นเขตแดนแบบคงที่มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่ไทยรับเอาข้อเสนอเรื่องเส้นเขตแดนแบบ
คงที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเท่านั้นพร้อมกับไทยยืนยันใช้ร่องน้้าลึกใหม่ที่เกิดขึ้นอีกทั้งให้คงเก็บฝายกั้นน้้าของ
ชาวบ้านเอาไว้ด้วยเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรที่ได้เข้าไปท้ากินในพื้นที่ที่มีแม่น้้าสายเปลี่ยน
เส้นทางเดินประกอบกับเหตุผลทางการเมืองภายในของแต่ละประเทศจึงท้าให้การเจรจาหยุดชะงักลงไปนานถึง 14 
ปี (กิตยา, 2545 : 84, 86 - 87 และอนุชิต , 2538 : 79) ในปี พ .ศ . 2524 ทางฝ่ายพม่าได้ เรียกร้องให้รื้อฟื้น 
การเจรจาและปักปันเขตแดนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากฝายเหมืองงามของฝั่งไทยได้ทาให้แม่น้้ารวกเปลี่ยนแปลง
ทางเดินโดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงพ.ศ. 2521 แม่น้้ารวกเปลี่ยนทางเดินมากถึง 48 จุดเข้าสู่ไทย 26 จุดเป็นพ้ืนที่ 
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165 ไร่และเข้าสู่พม่า 22 จุดคิดเป็นพื้นที่ 128 ไร่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้้ารวกไม่ปรากฎมีข้อพิพาท
เหมือนดังกรณีแม่น้้าสายเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีประชาชนของทั้งสองฝ่ายตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่  (อนุชิต, 2538  :  
81 และกิตยา, 2545  : 58 – 60) การกลับมาเจรจากันอีกครั้งของประเทศไทยกับประเทศเมียนมาในปี พ.ศ. 2524 
เป็นจุดเริ่มต้นของการปักปันแนวเขตอย่างจริงจังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาเขตแดนไทย – พม่า
เกี่ยวกับเขตแดนแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกขึ้นมาประกอบด้วยผูแ้ทนท้ังในระดับนโยบายและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของ
ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการเจรจาทั้งนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุมร่วมกัน  จ้านวน 3 ครั้ง โดยเป็น 
การประชุมในปี พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2526 ปีละ 1 ครั้งมีการส้ารวจข้อมูลในพื้นที่ร่วมกันในจุดที่แม่น้้าเปลี่ยน
ทางเดินแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องเขตแดนและการอนุรักษ์ฝั่งน้้าก็ต้องยุติไป เนื่องจากไทยมีปัญหาเร่งด่วน
ที่ต้องแก้ไขข้อพิพาทกับประเทศลาวอีกทั้งเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนด้านอ้าเภอแม่สอดจังหวัด
ตากระหว่างไทยกับเมียนมาจึงส่งผลการเจรจาปักปันเขตแดนด้านแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกต้องยุติไปอีกครั้งคราหนึ่ง 
(อนุชิต, 2538  : 80 – 82 ; กิตยา, 2545 : 95) เมื่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับพม่าคลี่คลาย
ประกอบกับมีการค้าขายชายแดนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีผู้น้าระดับสูงของไทยและพม่าแลกเปลี่ยนการเดินทางเยี่ยม
เยือนกันการเจรจาเรื่องเขตแดนแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกก็สามารถด้าเนินการได้อีกครั้งหนึ่งและบรรลุผลส้าเร็จใน
การประชุมคณะกรรมการรว่มฯ ครั้งท่ี 3 โดยที่ประชุมได้ข้อยุติตกลงร่วมกันที่จะใช้การก้าหนดเส้นเขตแดนแบบคงที่
ตามร่องน้้าลึกของแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส้ารวจร่วมไทย  – 
เมียนมาส้ารวจปักปันเขตแดนมีการสร้างหลักอ้างอิงเขตแดนท้าให้สามารถพิสูจน์จุดเขตแดนได้ตลอดเวลาและเมื่อปี 
พ.ศ. 2534 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับพม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้้าสาย – 
แม่น้้ารวกและได้มีการแลกแลกเปลี่ยนสัตยบันสารกันในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นหมุดหมายส้าคัญของการปักปันเขต
แดนและเป็นเขตแดนตามล้าน้้าที่ได้รับการปักปันแบบคงที่แห่งแรกของไทย  (อนุชิต, 2538 : 83 – 87 และกิตยา, 
2545 : 95 – 100) ฉากปิดของยุคปักปันเขตแดนคือความส้าเร็จของการเจรจาจนเป็นที่พอใจของทั้งฝั่งรัฐบาลไทย
และเมียนมาในประเด็นเขตแดนไทยกับเมียนมาไม่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับเขตแดนในช่วงแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกอีก
แล้วแต่เรื่องราวความขัดแย้งและร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับน้้าท่วมและการใช้น้้าการเกษตรยังคงเป็นเรื่องที่ยังคงค้างคา
และท้าทายทั้งสองฝ่ายในการบริหารจัดการร่วมกัน 

1.3  ยุคพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)  
ในยุคแบ่งเขตแดนอุทกภัยเป็นเง่ือนไขส้าคัญของการเจรจาและท้าข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับ

เมียนมาที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนในขณะที่ยุคปักปันเขตแดนปัญหาการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกเป็น
ประเด็นสร้างความขัดแย้งและร่วมมือเกี่ยวกับเขตแดนและท้าให้ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงเรื่องเส้นเขตแดนได้
ส้าเร็จส่วนในยุคพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งประเทศไทยและเมียนมามีปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนกันอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าขายผ่านการค้าขายตามจุดผ่านแดน 6 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้าม
แม่น้้าสายแห่งท่ี 1 จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแมน่้้าสายแห่งที ่2 จุดผ่อนปรนบ้านปางห้าต้าบลเกาะช้างจดุ
ผ่อนปรนบ้านสายลมจอยต้าบลเวียงพางค้าจุดผ่อนปรนบ้านเกาะทรายต้าบลแม่สายจุดผ่อนปรนบ้านป่าแดงต้าบล
เกาะช้างโดยมีมูลค่าการค้าขายรวมในปี พ.ศ. 2551 มูลค่า 5,427 ล้านบาท พ.ศ. 2552 มูลค่า 6,335 ล้านบาท  
พ.ศ.2553 มูลค่า 10,189 ล้านบาท และ พ.ศ. 2554 มูลค่า 12,360 ล้านบาท (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
พ.ศ. 2557 – 2560  :  1 – 18 และ 2 – 16) ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าความขัดแย้งและความร่วมมือในการจัดการแม่น้้าสาย
และแม่น้้ารวกระหว่างไทยกับเมียนมายังคงเกิดขึ้นจากปัจจัยซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญ ได้แก่ (1) ปัญหาอุทกภัย และ  
(2) ปัญหาเรื่องการสร้างฝายกั้นน้้า 

ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2560 พบว่ามีเหตุการณ์แม่น้้าสายท่วมพื้นที่ของทั้งสองประเทศที่อยู่
ติดกับแม่น้้าหลายครั้ง ดังนี้ วันที่ 22 สิงหาคมพ.ศ.2551 แม่น้้าสายเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่มีร้านค้าจานวนมากของทั้ง
ฝั่งไทยและพม่าได้รับความเสียหายน้้าท่วมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบยี่ สิบปีที่มีน้้าท่วมติดต่อกันถึงสองวันซ้อน
ส่งผลให้การค้าโดยรวมเสยีหายไม่ต่้ากว่าวันละ 80 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันท่ี 23 สิงหาคม 2551) 
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 แม่น้้าสายเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมตลาดสายลมจอยของประเทศไทยที่อยู่เชิงสะพานข้าม
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แดนไทย – เมียนมาแห่งที่ 1 และตลาดท่าล้อที่อยู่เชิงสะพานฝั่งประเทศเมียนมาตลอดจนท่วมหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่ง
แม่น้้า (หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2553) วันที่ 6 กรกฎาคมพ.ศ. 2556 แม่น้้าสายเอ่อล้นเข้า
ท่วมพื้นที่ตลาดสายลอมจอยและพื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมฝั่งตลอดแนวตั้งแต่ต้าบลเวียงพางค้าต้าบลแม่สายและ
ต้าบลเกาะช้างส่วนฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา พบว่ามีรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดของร้านจ้าหน่ายสินค้าปลอด
ภาษีจ้านวน 5 คันและรถจักรยานยนต์อีกหลายคันถูกน้้าท่วมจนเกือบมิดคัน (หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 6 
กรกฎาคม 2556) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 แม่น้้าสายเอ่อล้นเข้าท่วมตลาดสายลมจอยของไทยและตลาด 
ท่าล้อของเมียนมาตลอดจนชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้้าสายก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน  อาทิเช่น บ้านสายลมจอย 
บ้านไม้ลุงขนบ้านเหมืองแดงและบ้านป่ายางต้าบลแม่สายที่น้้าสายได้ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านน้้าท่วมครั้งนี้
เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในรอบปีและเป็นเหตุให้ร้านค้าในฝั่งไทยและเมียนมาต้องปิดตัวเองนาน  3 วันมีมูลค่าความ
เสียหายไม่ต่้ากว่า 150 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และพิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2557) วันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง 3 วันแม่น้้าสายจึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทั้งในฝั่งท่า
ขี้เหล็กและในฝั่งไทยร้านค้าจ้านวน 200 ร้านต้องปิดตัวและได้รับความเสียหาย (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับ
วันที่ 5 สิงหาคม 2558) และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จากการที่มีฝนตกหนักมาตลอด 2 วัน ท้าให้น้้าป่าไหล
ทะลักลงแม่น้้าสายเส้นกั้นพรมแดนไทย-เมียนมา อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เช่ียวกรากรุนแรงจนล้นฝั่งเข้าท่วม
ตลาดการค้าชายแดนสายลมจอย และทางลอดใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 วัดระดับน้้าได้ที่ 5.0 เมตร ประกอบการ
ร้านค้าต่างรีบขนย้ายสินค้าขึ้นที่สูง(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ส่วนปัญหาฝายกั้นน้้าในแม่น้้าสาย
ยังคงมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคปักปันเขตแดนจนถึงยุคพึ่งพาอาศัยกันและกันโดยในล้าน้้าแม่สายช่วงที่เป็นพรมแดนของ
ประเทศไทยกับเมียนมามีฝายทั้งหมด 3 แห่งของเกษตรกรไทย ได้แก่ ฝายสายลมจอย หมู่ที่ 1 ต้าบลเวียงพางค้า
ฝายเหมืองงามบ้านป่าซางงาม หมู่ที่ 6 ต้าบลเกาะช้างและฝายเวียงหอม หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่สาย ฝายทั้งสามแห่งนี้ท้า
หน้าที่ทดน้้าเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการเกษตรและการอุปโภคข้อพิพาทอันเนื่องมาจาก
ฝายกั้นน้้าเกี่ยวข้องกับปัญหาน้้าท่วมในแง่ที่ทางฝั่งพม่าเห็นว่าฝายกั้นน้้าเป็นตัวขัดขวางกระแสน้้าและท้าให้น้้าท่วม
พื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กบริเวณที่ติดกับแม่น้้าสายในฤดูฝน อาทิเช่น ตลาดท่าล้อเป็นต้นทางการเมียนมาจึงมีความ
ต้องการให้รื้อฝายออกในขณะที่เกษตรกรชาวไทยเห็นว่าฝายมีความส้าคัญต่อการเกษตรจึงต้องการให้มีฝายเอาไว้
ความขัดแย้งเกี่ยวกับฝายกั้นน้้าปะทุขึ้นในระดับท้องถิ่นหลายต่อหลายครั้งทั้งที่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการ
และที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตผู้คนในพ้ืนท่ีแม่น้าสายและแม่น้้ารวก 

ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งเรื่องฝายกั้นน้้าครั้งล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2558 เกษตรกรชาวไทย จ้านวน 200 คน จากบ้านเวียงหอม หมู่ที่ 4 และบ้านป่าซาง หมู่ที่ 6 ต้าบล
เกาะช้างอ้าเภอแม่สายรวมกลุ่มชุมนุมประท้วงปิดถนนและปิดด่านพรมแดนถาวรไทย  – เมียนมาตรงสะพาน
มิตรภาพไทย –เมียนมาแห่งที่ 1 กลุ่มชาวบ้านทาการประท้วงเพื่อตอบโต้ทางการพม่าที่ในช่วงเช้าของวันเดียวกันได้
ใช้รถแบ็กโฮ จ้านวน 3 คัน ขุดตักฝายกั้นน้้าในแม่น้้าสายของชาวบ้านออก จ้านวน 2 แห่งคือฝายเวียงหอมและฝ่าย
เหมืองงามชาวบ้านผู้ได้รับประโยชน์จากฝายกั้นน้้าจึงไม่พอใจและเรียกร้องให้เปิดการเจรจาระหว่างทางการไทยกับ
เมียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวการประท้วงปิดด่านพรมแดนของเกษตรกรไทยจบลงด้วยการเจรจากันของ
คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – พม่าโดยฝั่งพม่ายุติการขุดฝายกั้นน้้าของเกษตรกรไทยหลังจากนั้นกลุ่ม
ชาวบ้านก็ได้สลายการชุมนุม (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558) 

เหตุการณ์น้้าท่วมและความขัดแย้งเรื่องฝายกั้นน้้าที่กล่าวแล้วมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน
ของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกซึ่งทั้งไทยและเมียนมาต่างพยายามหาแนวทางในการจัดการ
น้้าข้ามพรมแดนสายนี้ร่วมกันโดยผู้วิจัยพบว่าปัจจุบันแนวทางในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกใช้แนวคิด  
การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการในทุกระดับ  (Integrated Water Resources Management – IWRM)  
ซึ่งน้าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
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2.  แนวคิดการจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการในทุกระดับ  : การสร้างความร่วมมือใน 
การจัดการน ้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมา 

ปัจจุบันแนวทางในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ
ในทุกระดับ (IWRM) ซึ่งน้าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นการแก้ปัญหาน้้าท่วม
และฝายกั้นน้้าท่ีทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักว่าเป็นปัญหาร่วมกันและพยายามหาทางออกด้วยการเจรจาผ่านกลไกระดับ
ท้องถิ่นและระดับทวิภาคีทั้งนี้ไทยและเมียนมาต่างก้าลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่มาพร้อมกับพันธกรณีต่อ
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่  6  
ซึ่งก้าหนดให้ “รับรองการมีน้้าใช้และการจัดการน้้าที่ยั่งยืนและสุขาภิบาลสาหรับทุกคน”โดยความร่วมมือในการ
จัดการน้้าข้ามพรมแดนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่ในเป้าประสงค์ที่  6.5 ก้าหนดให้ “ด้าเนินการจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการในทุกระดับรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศภายในปี 2573”  

ทั้งนี้ Orlove และ Caton (2010) ได้เสนอว่า IWRM มีหลักคิดส้าคัญ 5 ประการดังนี้ 1) การแก้ปัญหา
น้้าต้องอาศัยมุมมองจากหลากหลายภาคส่วนในการพิจารณาสถานการณ์น้้าโดยรวม  2) ให้ความส้าคัญกับ 
การแก้ปัญหาน้้าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และบูรณาการมิติอื่นเข้ามาด้าเนินการด้วย อาทิเช่น กฎหมาย
เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมเป็นต้น 3) การจัดการน้้าต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น
และในระดับชาติ 4) การจัดการศึกษาให้กับผู้ใช้น้้าในสังคมเกี่ยวกับปัญหาและขั้นตอนการแก้ปัญหาน้้าเพื่อสร้างให้
เป็นพลเมืองของชาติผู้มีหน้าที่การอนุรักษ์น้้าที่เป็นทั้งของขวัญจากธรรมชาติและอนาคตของคนรุ่นหน้า  5) การให้
คุณค่ากับน้้าในหลากหลายมุมมองได้แก่การมองน้้าในฐานะที่เป็นทุนทางเศรษฐกิจซึ่งต้องบริหารจัดการโดยกลไก
ตลาดความเท่าเทียมทางสังคมสิทธิในการเข้าถึงน้้าที่ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมและการมองน้้าในฐานะความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาความร่วมมือในการจัดการน้้าข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาก็พบว่าทั้งสอง
ประเทศเผชิญกับความท้าทายในแง่ที่ยังขาดกลไกเชิงสถาบันและข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศท่ีจะแปลงเอา IWRM 
และความร่วมมือในการจัดการน้้าข้ามพรมแดนไปสู่แนวทางปฏบิัติโดยกลไกและข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างไทยกับเมียน
มามีสองระดับ ได้แก่ระดับท้องถิ่นมีคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (Township Border Committee – TBC) 
ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนในระดับท้องถิ่นเป็นกลไกแก้ไข
ปัญหาโดยในกรณีปัญหาน้าท่วมและฝายกั้นน้า TBC ได้เข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ในหลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีการเจรจาในการชุมนุมประท้วงของเกษตรกรไทยปิดด่านพรมแดนเมื่อปี พ.ศ. 2558 กรณีแก้ไขปัญหาน้้าในฤดู
แล้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.ศ. 2560 ที่ TBC ไทย – พม่าเห็นชอบให้เกษตรกรไทยก่อสร้างฝายไม้ไผ่ในแม่น้้า
สายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าของเกษตรกรไทยและให้เกษตรกรไทยรื้อถอน
ฝายไม้ไผ่ออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูฝนตามข้อตกลงที่ TBC ไทย – พม่าได้ประชุมหารือกันมาก่อนหน้านี้
แต่เนื่องจากปัญหาน้้าท่วมและฝายกั้นน้้าเกิดขึ้นในแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกท่ีเป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับพม่าทาให้ปัญหาและการแก้ไขเป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการด้าเนินงานของ TBC จึงเป็นเพียง
การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าขณะที่ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและฝายกั้นน้้าระยะยาว อาทิเช่น
การขุดลอดแม่น้้าสายและการสร้างฝายแบบถาวรต้องอาศัยอ้านาจหน้าท่ีของหน่วยงานระดับประเทศและกลไกร่วม
ของสองประเทศเข้ามาด้าเนินการ 

ส่วนกลไกระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการร่วมไทย–พม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้้าสาย–แม่น้้ารวก
หรือ  Joint Committee Relating to the Fixed Boundary on Mae Sai–Nam Ruak Rivers Sector (JCR) 
เป็นกลไกทวิภาคีระหว่างไทยกับพม่าในฝั่งของประเทศไทยมีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นประธาน
เจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขานุการมีอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบใน 
การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือการใช้น้้าอย่างเป็นธรรมการบ้ารุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินของน้้า
รวมทั้งการบ้ารุงร่วมฯ รักษาหลักอ้างอิงเขตแดน JCR ได้หยิบยกปัญหาน้้าท่วมและฝายกั้นน้้าขึ้นมาพิจารณาใน 
การประชุมเมื่อวันที่ 24 – 27 มกราคม 2560 โดยที่ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการสร้างฝายช่ัวคราวในบริเวณแม่น้้าสาย 
อ้าเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เพื่อกั้นน้้าส้าหรับใช้เพื่อการเกษตรทดแทนฝายกั้นน้้าเดิมซึ่งฝ่ายเมียนมาเกรงว่าจะ
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ส่งผลกระทบต่อฝั่งของตนโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณหลักอ้างอิงเขตแดนที่ 392 ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
อ้าเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมีครัวเรือนฝั่งไทยที่พึ่งพาและอาศัยประโยชน์จากแหล่งน้าดังกล่าวกว่า  2,000 
ครัวเรือนที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือการใช้น้้าอย่างเป็น
ธรรมการบ้ารุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้้าในแม่น้้าสาย  – แม่น้้ารวกระหว่างไทยและเมียนมา
ด้าเนินการหารือรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนี้ต่อไป3 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการด้าเนินการเกี่ยวกับ
สิทธิในการเดินเรือการใช้น้้าอย่างเป็นธรรมการบ้ารุงรักษาและการอนุรักษ์ทางเดินปัจจุบันของน้้าในแม่น้้าสาย  – 
แม่น้้ารวกระหว่างไทยและเมียนมา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าอ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ว่ารัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานร่วมทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ
การสร้างฝายในแม่น้้าสายเพื่อประโยชน์แก่การเกษตรสาหรับประชาชนทั้งสองประเทศโดยที่ประชุมมีมติมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของทั้งสองประเทศร่วมหารือกันเกี่ยวกับรายละเอียดของรูปแบบฝายต่อไป4 
 
บทสรุป 

บทความนี้มีพื้นฐานจากการทบทวนวรรณกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายพลวัตความขัดแย้งและ
ความร่วมมือในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา  
ผลการศึกษาพบว่าความขัดแย้งและความร่วมมือในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกระหว่างไทยกับเมียนมานั้น
เกิดขึ้นจากปัจจัย ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญสามประการ ได้แก่ (1) ปัญหาเรื่องเขตแดน  (2) ปัญหาอุทกภัย และ  
(3) ปัญหาผลกระทบจากการชลประทานหรือสร้างฝายกั้นน้้าโดยผู้วิจัยแบ่งพลวัตความขัดแย้งและความร่วมมือใน
การจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกออกเป็นสามยุคได้แก่ยุคแบ่งเขตแดน (พ.ศ. 2474 – 2490) ในยุคนี้อุทกภัยเป็น
เง่ือนไขส้าคัญของการเจรจาและท้าข้อตกลงระหว่างไทยกับเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนยุคปักปันเขตแดน   
(พ.ศ. 2491 – 2535) ในยุคนี้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งและ
ร่วมมือเกี่ยวกับเขตแดนและท้าให้ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงเรื่องเส้นเขตแดนได้ส้าเร็จและยุคพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ปัญหาอุทกภัยและการสร้างฝายยังคงเป็นเง่ือนไขส้าคัญของการเจรจาและ
ทาข้อตกลงระหว่างประเทศโดยปัจจุบันแนวทางในการจัดการแม่น้้าสายและแม่น้้ารวกใช้แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการในทุกระดับซึ่งน้าไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น 
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ความส าเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว  

อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตัตานี 
Success of Farmer Network Management : A Case Study of Large-scale 

Durian Farmer Network, Sai Khao Sub-district,  
Khok Pho District, Pattani Province  

 
ศรีประไพ  อุดมละมลุ,สมบัติ  โยธาทิพย์,ซูลฟีกอร์  มาโซ , 

สุพัตรา  รุ่งรตัน์,อานนท์  มุสิกวัณณ์,กมลวรรณ  เค้าไพบูลย,์ 
เวคิน  วุฒิวงศ์,อภิชิต  อนุบุตร 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความส าเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกร 
สวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการบริหารจัดการเครือข่ายฯ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการเครือข่ายฯ กลุ่มเป้าหมายที่
ศึกษา คือ คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน ฯ และภาคีที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้ 
การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม เป็นเครื่องมือ พบว่า เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2559 
ด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน และประเมินผล 
การด าเนินงาน ในด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และ  
การแปรรูปผลผลิตตกเกรด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน 
การบริหารจัดการเครือข่ายฯประกอบด้วย  ภาวะความเป็นผู้น า การมีส่วนร่วม กระบวนการบริหารจัดการ  
ความพร้อมภายในชุมชน และการสนับสนุนจากภายนอกท้ังในด้านงบประมาณ และวิชาการ 
 
ค าส าคัญ : เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน, โครงการเกษตรแปลงใหญ่, ต าบลทรายขาว 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the process and success factors of the 
durian farmer network management. The target group included the network committee, 
members and other related parties. The data was collected via interviews and group meetings. 
The result of the study revealed that the durian farmer network was established in 2016, and the 
management process included planning, implementation and evaluation of operation outcome 
to reduce production cost, increase productivity, add produce’s value, increase market share and 
process low-grade produce with an aim to raise the network members’ income. In addition, the 
study found that factors contributing to the management success included leadership, 
participation, management process, the local community’s willingness, and financial and 
academic support from external sources. 
 
Keywords : Durian farmer network, Large-scale Farming, Sai Khao Sub-district 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) รวมถึงการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 และ
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับเครือข่าย ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุก ๆ ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

เครือข่าย คือ การที่สมาชิกน าพลังหรือความรู้ความสามารถของตนเองมารวมกัน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถจนมีความสามารถเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสบความส าเรจ็ร่วมกันและเป็นการเพิ่ม
พลังในการด าเนินงานให้กับเครือข่าย เป็นการเพิ่มอ านาจในการต่อรองให้กับเครือข่ายอีกด้วย (สนธยา พลศรี, 2550 
หน้า 210) ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป  
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543) 

การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของไทย จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองและมี
ภูมิคุ้มกัน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย หรือสถาบันเกษตรในชุมชนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเกษตรกรโดยการให้ความรู้และ 
การเพิ่มทักษะทางด้านการเกษตรเป็นการผลักดันให้เกษตรกรสามารถด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจทางการเกษตรที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นก้าวส าคัญในการพัฒนาประเทศจากวิถีชีวิตการท าเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตร
แบบสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่มาสนับสนุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดย 
การรวมตัวเป็นกลุ่มเครือข่าย 

เครือข่ายภาคการเกษตรจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคง
ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อ
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านอื่น  ๆ   
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมภาคการเกษตรให้มี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย รวมถึงการท าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหา รวมถึงการบริหารจัดการ
ผลผลิต การตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง ท าการแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ และสามารถน า  
องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้กับเครือข่ายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด ในฐานะผู้รับผิดชอบประสานงานด าเนินงานจึงได้ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเครือข่ายภาค
การเกษตรในทุกพื้นที่ เพื่อความเข้มแข็งของเกษตรกร (ปาน กิม, 2540) 

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทรายขาว เป็นเครือข่ายภาคการเกษตรเครือข่ายหนึ่งที่ประสบ
ความส าเร็จ และมีความเข้มแข็ง โดยเกิดขึ้นจากการต้องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในต าบล
ทรายขาว ซึ่งพบปัญหาการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีการผลิตยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ เกษตรกรรายย่อยต่างคน
ต่างท า จึงยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (สถานีเครือข่ายวิทยุ 
มอ.ปัตตานี, 2558, ออนไลน์) ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานเกษตรจังหวัดจึงได้เข้ามาร่วมกับเกษตรชาวสวน
ทุเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ทรายขาว เพื่อรวมตัวกันท าเกษตร
แปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด เพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาด จึงท าให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ทรายขาวที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสามารถท าการแข่งขันในตลาดได้ ส่งผลให้เกษตรกร สวนทุเรียนฯ ในพื้นที่ทรายขาวมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) (สุชาดา  มีสงฆ์, 2535) 
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จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เกษตรกรที่มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีมี
อยู่มาสนับสนุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตร ภายใต้การท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการด าเนินงาน 
กระบวนการ ข้ันตอน การมีส่วนร่วมของสมาชิกตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของสมาชิกในเครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
น าไปปรับใช้กับเครือข่ายเกษตรกรอื่น ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสามารถ
ท าการแข่งขันในตลาดต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน 
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ในมิติต่าง ๆ 
เช่น การบริหารจัดการเครือข่าย กระบวนการพัฒนา และปัจจัยที่ท าให้เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบล
ทรายขาว ประสบความส าเร็จ โดยสามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที ่
อื่น ๆ ได้ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study) ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้การบริหาร
จัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ประสบความส าเร็จ  

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะกับคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรสวน
ทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ตลอดจนภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เกษตรกรสวนทุเรียน หมายถึง เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในพื้นที่ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตาน ี

การบริหารการจัดการ หมายถึง การด าเนินการที่เป็นระบบ มีการจัดการที่ดี แบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีการควบคุมตรวจสอบและรายงาน ที่เป็นไปตามขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ทุเรียนทรายขาว หมายถึง  ทุเรียนพันธุ์ทรายขาว (หมอนทอง) ที่ผลิตในพ้ืนท่ีต าบลทรายขาวเท่าน้ัน 
ภาวะความเป็นผู้น า หมายถึง ภาวะความเป็นผู้น าของคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ 

ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
วิธีการบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวน

ทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี ในด้านมีการวางแผนการผลิต การด าเนินงานตามแผน และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

ความพร้อมภายในชุมชน หมายถึง ความพร้อมของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายฯ พื้นที่การผลิต 
งบประมาณ และหน่วยงานสนับสนุน 
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แนวคิด ทฤษฏีและกรอบแนวคิด 
จากแนวคิดหลักการบริหาร (Management Principle) ของ Fayol ได้วางหลักพื้นฐานทางการบริหาร

ไว้ 14 ประการ ดังนี้ (ถนัด  เดชทรัพย์, 2550) 
1. การแบ่งงานกันท า (Division of work) การแบ่งงานกันท าจะท าให้คนเกิดความช านาญเฉพาะ

อย่าง (Specialization) อันเป็นหลักการใช้ประโยชน์ของคนและกลุ่มคนให้ท างานเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  อ านาจหน้าที่ (Authority) เป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผู้บริหารมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติงานที่

ต้องการได้โดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดขึ้นตามมาด้วย ซึ่งจะมีความสมดุลซึ่งกันและกัน 
3.  ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองค์การจะต้องเคารพเช่ือฟัง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

กติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ที่องค์การก าหนดไว้ ความมีระเบียบวินัยจะมาจากความเป็นผู้น าที่ดี 
4.  เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้รับ

ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการโต้แย้งสับสน 
5.  เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยู่ภายใต้การจัดการหรือการสั่งการโดย

ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใด 
6.  ผลประโยชน์ขององค์การมาก่อนประโยชน์ส่วนบุคคล (Subordination of Individual Interest 

to the General Interest) ค านึงถงึผลประโยชน์ขององค์การเป็นอันดับแรก 
7.  ผลตอบแทนที่ได้รับ (Remuneration of Personnel) ป้องยุติธรรม และเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย 
8.  การรวมอ านาจ (Centralization) ควรรวมอ านาจไว้ท่ีส่วนกลางเพื่อให้สามารถควบคุมได้ 
9.  สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การตดิต่อสื่อสารควรเป็นไปตามสายงาน 
10.  ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ผู้บริหารต้องก าหนดลักษณะและขอบเขตของงาน เพื่อ

ประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการท างาน 
11.  ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรมและความเป็นกันเองเพื่อให้เกิดความจงรักภักดี 
12. ความมั่นคงในการท างาน (Stability of Texture of Personnel) การหมุนเวียนคนงาน ตลอดจน

การเรียนรู้ และ ความมั่นคงในการจ้างงาน 
13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
14. ความสามัคคี (Unity) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร 
โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการฯ 
 ภาวะความเป็นผู้น า 
 การมีส่วนร่วม 
 กระบวนการบริหารจัดการ 
 ความพร้อมภายในชุมชน 
 การสนับสนุนจากภายนอก 

- งบประมาณ 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลส าเร็จในการบรหิารจดัการของเครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรยีนฯ ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตัตาน ี

ต้นแบบในการบริหารจดัการของเครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรยีนฯ ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตัตาน ี

วิธีการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรยีนฯ
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตาน ี



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 17 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการเครือข่ายมาเป็น

แนวทางในการศึกษาในมิติต่าง ๆ การบริหารจัดการเครือข่าย ปัจจัยที่ท าให้เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน ต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานีประสบความส าเร็จ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายเกษตรกร
สวนทุเรียนฯ ผู้น าหมู่บ้าน ในต าบลทรายขาว จ านวน 15 คน และภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากรต าบลทรายขาว 
เกษตรต าบลทรายขาว เกษตรอ าเภอโคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และ  
การประชุมกลุ่มโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ได้สัมภาษณ์ คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรสวน
ทุเรียนฯ ในประเด็นการจัดตั้งเครือข่ายฯ วิธีการบริหารจัดการเครือข่าย และปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จใน 
การบริหารจัดการเครือข่าย รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการประชุมกลุ่มนั้นจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก 
คณะกรรมการ สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ผู้น าในต าบลทรายขาว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการที่ผ่านมา และแผนการบริหารจัดการในอนาคต ในด้านการรวบรวมข้อมูลนั้นใช้การลงพื้นที่สนามของ
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย เพื่อสัมภาษณ์หรือการจัดประชุมกลุ่ม ผู้น าชุมชน คณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย
เกษตรสวนทุเรียนฯ โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล และจัดสนทนากลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่รวบรวมมา 

หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้วิธีสรุปเนื้อหา และประเด็นเป็นหลักในการวิเคราะห์
เพื่อน ามาใช้ในการเขียนสรุปรายงานวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

จากการวิจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกร
สวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ท าให้ทราบถึงประเด็นต่าง ๆ 
ที่ท าให้การบริหารจัดการประสบความส าเร็จ ท้ังยังสามารถเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตร
แปลงใหญ่อื่น ๆ ทีด่ าเนินงานในลักษณะเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการเครือข่าย  
เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 พันธุ์ทุเรียนที่ผลิต คือ ทุเรียนทรายขาว (หมอนทอง)  ในด้านการบริหารจัดการ
ของเครือข่าย พบว่า มีการวางแผน การด าเนินงานตามแผน และประเมินผลการด าเนินงาน ในด้าน (1) ในการลด
ต้นทุนการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะลดต้นทุน จากเดิม 12,900 บาทต่อไร่ ให้เหลือ 10,226 บาทต่อไร่ ซึ่งมีวิธีการ
รวมกลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ป้องกันและก าจัดแมลงทดแทนการใช้สารเคมี ได้แก่ การผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน การผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ นอกจากนี้ สมาชิกมีการผลิต
เช้ือราไตรโคเดอร์ม่า และเช้ือราเมตาไรเซียม เพื่อก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชใช้เองในกลุ่ม (2) การเพิ่มผลผลิต  
มีการเพิ่มผลผลิต จากเดิม 1,200 กก./ไร่ เป็น 1,500 กก./ไร่ โดยใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม คือใส่ปุ๋ยตาม  
ค่าวิเคราะห์ดิน ใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัดศัตรูพืช เพิ่มผลผลิตเกรดพรีเมี่ ยม โดยการตัดแต่งกิ่งและตัดแต่งผล  
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการก าจัดศัตรูพืช (กระรอกบิน) ที่ท าลายผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว (3) การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
มีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทุเรียนให้เพิ่มจากราคา 150 บาท ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 170 บาท ในปี  
พ.ศ. 2561 โดยมีวิธีการส่งสินค้าเกรดพรีเมี่ยมขายในตลาด การค้าขายสินค้าและบริการอย่างสมัยใหม่  (Modern 
Trade) โดยการท าเกษตรพันธะสัญญา (Contact Farming)  พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนาด 37.5 x 40.5 cm 
เพื่อกันกระแทกและลดความเสียหายของผลผลิตทุเรียนก่อนถึงมือผู้บริโภค พร้อมท าสติกเกอร์ติดขั้วทุเรียนเพื่อเป็น
การรับประกันคุณภาพของผลผลิต ให้ผู้ช้ือสามารถตรวจสอบผลผลิตได้ว่าเป็นทุเรียนทรายขาวที่แท้จริง โดยมี
เป้าหมายคือ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการทุเรียนดีมีคุณภาพ รายได้จากการขายผลผลิตรวม 59.92 ตัน คิดเป็นมูลค่าเพิ่ม



18 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ขึ้นจากเดิม 4.82 ล้านบาท เกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 12,130 – 12,653 บาท/ไร่ (4) การตลาด เครือข่ายได้ขาย
ผลผลิตให้กับตลาดทั่วไป ตลาด Modern trade และตลาดการท่องเที่ยวตามงานเทศกาลและงานเกษตรแฟร์ต่าง ๆ 
พร้อมท้ังท าตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 

นอกจากนั้น มีการเพิ่มกิจกรรมของเครือข่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เช่น การแปรรูปผลผลิต 
ตกเกรด และมีการขอรับสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ ในวงเงิน 10,000,000 บาท ในลักษณะของ  
การเบิกจ่ายเท่าท่ีใช้จ่ายจริง  เพื่อเป็นเงินทุนของศูนย์คัดแยกในการรับซื้อผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่ทุกราย ทั้งนี้ 
สมาชิกเครือข่ายต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขส าคัญ ได้แก่ (1) ต้องเป็นผลผลิตจากพ้ืนท่ีต าบลทรายขาวเท่านั้น (2) การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตต้องมีความแก่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (3) ลักษณะผลทุเรียนจะต้องมี 4 พูเต็ม หรือ 5 พูก็ได้ หนามของ
ทุเรียนไม่มีต าหนิ ไม่มีรอยช้ า ในการตัดผลทุเรียนจะต้องไม่ตกถึงดิน เพื่อให้ผลผลิตปลอดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยควบคุมคุณภาพในการเก็บเกี่ยวผ่านทีมตดัและคัดแยกทุเรียนของศูนย์คัดแยกเท่าน้ัน หากทีมตัดทีมหรือ
คัดแยกผลผลิต ท าการตัดผลผลิตทุเรียนผิดพลาดตัดลูกอ่อนไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือทีมคัดแยกคัดทุเรียนผิดพลาด
ทางทีมผู้ตัดและผู้คัดแยกจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายของผลผลิตทุเรียนเอง จะไม่ถือว่าเป็นความผิดของ
เกษตรกร 

2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  

2.1  ภาวะความเป็นผู้น า 
ภาวะความเป็นผู้น าของคณะกรรมการเครือข่ายฯ คณะกรรมการเครือข่ายฯ ฝ่ายต่าง  ๆ ของ

เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว สามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ของเครือข่ายฯ ได้เป็นอย่างดี 
มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับเครือข่ายฯ รวมทั้งผู้น าเครือข่ายมีความตั้งใจในการท างานและ 
การด าเนินงานตามแผนในการบริหารจัดการเครือข่าย โดยที่ทุกคนล้วนท างานแบบเอาใจเขามาใสใจเรา ในการประชุม
ทุกครั้งจะมีการสอบถามถึงปัญหาของสมาชิก และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามทักษะและความช านาญใน 
แต่ละด้าน รวมทั้งการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกจนเป็นที่ยอมรับ 
นับว่ากรรมการชุดนี้มีวิสัยทัศน์ในการน าพาเครือข่ายฯ ให้พัฒนาต่อไปได้ จึงเป็นผลให้เครือข่ายประสบความส าเร็จ 

2.2   การมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่าย ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนา

ความเข้มแข็งของเครือข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องเริ่มจากการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามตรวจสอบ ซึ่งผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย พบว่า 

2.2.1 ต้นทุนการผลิตลดลง จาก 12,900 บาทต่อไร่ ลดเหลือ 10,800 บาท ต่อไร่ บรรลุ
เป้าหมาย 

2.221 ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากราคาหน้าสวน กิโลกรัมละ 80 บาท เพิ่มเป็น กิโลกรัมละ 150 
บาท และจ าหน่ายให้กับตลาด Modern Trade ในราคากิโลกรัมละ 250 บาท บรรลุเป้าหมาย 

2.2.3 คุณภาพการผลิต ทุเรียนเกรดพรีเมี่ ยม เพิ่มจาก 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 
กิโลกรัมต่อไร่ ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ 700 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จนบรรลุเป้าหมาย  

2.2.4 รายได้เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว  
มีรายได้จากการขายผลผลิต รวม 59.92 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.13-7.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.34 – 2.55 ล้านบาท 
รายได้สุทธิของสมาชิกแต่ละคน เฉลี่ย 12,130 – 12,653 บาทต่อไร่ และด าเนินกิจกรรมอื่น เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น 
การใช้สารชีวภัณฑ์ในก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี การตัดแต่งกิ่งและตัดแต่งผล ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการก าจัดศัตรูพืช ที่ท าลายผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยว ส่งสินค้าเกรดพรีเมียม ขายในตลาด Modern Trade 
การท า Contact farming พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และมีระบบรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นต้น 
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2.3   กระบวนการบริหารจัดการ 
จากการศึกษากระบวนการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาวนั้น 

พบว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เครือข่ายฯประสบความส าเร็จ ดังนี ้
2.3.1 มีการรับรู้มุมมองร่วมกัน คือ สมาชิกของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบล

ทรายขาว ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก 6 หมู่บ้าน ของต าบลทรายขาว ได้รับรู้ร่วมกันถึงการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
มีความเข้าใจในปัญหาร่วมกัน และมีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือปัญหาของสมาชิก
ก่อนจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนั้น ได้แก่ การรับซื้อผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางท าให้ราคาผลผลิตตกต่ า การบริหาร
จัดการของแต่ละกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพ การดูแลต้นทุเรียนท่ีไม่ถูกวิธี รวมถึงการตัดผลทุเรียนก่อนก าหนดเวลาท าให้
เสียรสชาติ ไม่เป็นท่ีต้องการของลูกค้า หลังจากท่ีสมาชิกจากทุกหมู่บ้านมาร่วมเป็นเครือข่าย ท าให้สมาชิกเครือข่าย
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ส่งผลต่อการเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 

2.3.2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน นั่นคือ การมองเห็นคุณค่า จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและการมีเป้าหมายที่จะด าเนินไปด้วยกัน จะ
ช่วยท าให้ขบวนการขับเคลื่อนของเครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่
แตกต่างกันไป ซึ่งเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “แปลงใหญ่ทุเรียน
หมอนทองทรายขาว ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พิชิตการตลาด ผงาดเป็นหนึ่งเดียวพรีเมี่ยม สู่ผู้น าเกษตร 4.0” 

2.3.3 การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน  คือ การที่สมาชิกแต่ละคนมาร่วมกัน
ด าเนินการ เพื่อประสานประโยชน์และความต้องการร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้ร่วมเป็นเครือข่าย โดยมี
จุดมุ่งหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เครือข่ายเกษตรกรสวน
ทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของเครือข่าย ไว้ว่า 

2.3.3.1 ลดต้นทุนการผลิตจาก 12,900 บาทต่อไร่ เป็น 10,226 บาท ต่อไร่ 
2.3.3.2 เพิ่มผลผลิตจาก 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 960 กิโลกรัมต่อไร่ 
2.3.3.3 เพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้พัฒนาคุณภาพทุเรียนเกรดสวย (A,B) เป็นเกรด 

พรีเมี่ยม คือ จากปริมาณผลผลิต 500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 700 กิโลกรัม ต่อไร่ 
2.3.3.4 มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนการผลิต โดยให้มีผลผลิตเกรดพ

รีเมี่ยมออกสู่ตลาด รวมทั้งให้ผลผลิตของสมาชิกมีคุณภาพ ปราศจากโรคและแมลงโดยใช้สารชีวภัณฑ์ ตลอดจน  
การส่งเสริมการขยายกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ เช่น การแปรรูปผลผลิตตกเกรด การผลิตต้นพันธุ์ การเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตที่ถูกตัดทิ้ง นอกจากนั้นจะให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิตและคัดบรรจุตามมาตรฐาน และพัฒนาสมาชิกให้
เป็น Smart farmer ส่วนด้านการตลาดจะผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ส่ง Modern Trade เกรดอื่น ๆ ส่งตลาดทั่วไป 
ในท้องถิ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาระบบรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นต้น 

2.3.4 กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน คือ การที่สมาชิกในเครือข่ายต้องเสริมสร้าง
กระบวนการท างานของกันและกัน โดยใช้จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยเหลือจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง จะท าให้เกิด  
การประสานผลประโยชน์ร่วมกันด้วย ซึ่งเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว จะแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ของผลทุเรียนที่ตัดไม่ถูกต้องตามวิธี โดยให้มีกรรมการฝ่ายตัดและคัดแยกโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้สมาชิกเครือข่ายฯ  
ตัดทุเรียนก่อนเวลาที่เหมาะสม และวิธีตัดต้องถูกต้องโดยทุเรียนจะต้องไม่ตกถึงพื้นดิน ซึ่งจะท าให้หนามทุเรียนหัก 
และผลทุเรียนช้ า ไม่สามารถเป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมที่ให้ราคาสูงได้  

นอกจากนั้น เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว ยังใช้หลักการในการให้ความรู้
เรื่องการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น 

2.3.4.1 ให้สมาชิกรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง วิธีการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของเครือข่ายฯ โดยมีนายสมาน สีปูเตะ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร  
นายดลรอมาน สาเมาะบาซา ประธานกรรมการฝ่ายด าเนินงาน นายเกษียร อุดมละมุล ผู้จัดการฯ เป็นผู้ให้ความรู้ 
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โดยมีนายภักดี ธรรมเจริญ เกษตรอ าเภอโคกโพธิ์ มาเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายฯ ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารและการท างานท่ีเหมือนกัน  

2.3.4.2 ให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มในการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์ม่า และเมตาไรเชี่ยม 
เพื่อก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชใช้เองในกลุ่ม  

2.3.4.3 มีการเพิ่มกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น การรวมกลุ่ม
เพื่อจ าหน่ายผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตตกเกรด 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วม การพึ่งพาอาศัยกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายมีพลังมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้ความเป็น
เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

2.3.5 ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร เป็นความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญในการโยงใย
สมาชิกเครือข่ายฯนั้น นั่นคือ ข้อมูลและการสื่อสารระหว่างกัน ทั้งการสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มกับกลุ่ม 
และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย เครือข่ายเกษตรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาว จะใช้ระบบการประชุมสมาชิก
เครือข่ายเป็นประจ า เพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการท างาน และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เช่น การประชุม
เพื่อควบคุมดูแลผลผลิตและการเก็บเกี่ยว การประชุมของศูนย์คัดแยกเพื่อช้ีแจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดและปิด
ตลาด การประชุมสามัญประจ าปีของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อช้ีแจงรายได้ของศูนย์คัดแยก ตลอดจนการเลือกตั้ง
คณะกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

2.4   ความพร้อมภายในชุมชน 
(1) ความพร้อมของสมาชิกและคณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย เกษตรกร

สวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่จาก 6 หมู่บ้านของต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี จ านวน 207 
ราย และมีคณะกรรมการเครือข่าย จ านวน 3 ฝ่าย 1 ทีม บริหารงานภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

(2) พื้นที่การผลิตของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ รวมทั้งหมด 492.25 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ตาม
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งได้รับการพัฒนาตามหลักการปฏิบัติ
ของการเกษตรที่ดี (GAP) พันธุ์ทุเรียนที่ผลิต คือ พันธุ์หมอนทองทรายขาว 

(3) เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นเงินจ านวน 10,000,000 ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.01 บาท เพื่อน ามาใช้ใน 
การรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ปัจจุบันใช้เงินกู้ไปเพียง 5,000,000 บาท เท่าน้ัน 

(4) เครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เช่น การสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ เป็นต้น 

2.5   การสนับสนุนจากภายนอก 
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ ต าบลทรายขาวได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐตา่ง ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สนับสนุนเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า ในอัตราร้อยละ 0.01 บาท ต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท เพื่อการบริหารจัดการของศูนย์คัด
แยกในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเครือข่าย ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ส านักงานเกษตรอ าเภอโคกโพธิ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สนับสนุนในการให้ความรู้ด้านวิชาการ
ผลิตปุ๋ย การขยายพันธ์ุทุเรียน ให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ รวมถึงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้สาธิตและส่งเสริมให้
สมาชิกเครือข่ายน าไปด าเนินการตามหลักการและข้อก าหนดของเครือข่าย เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต
ตามที่ตลาดต้องการ 

ทั้งนี้ สามารถสรุปต้นแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลง
ใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานีได้ ดังนี ้
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความส าเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกร
สวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า เครือข่ายฯมีการจัดตั้ง
เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
โดยมีนายสมาน  สีปูเต๊ะ เป็นประธาน และมีนายเกษียร  อุดมละมุล เป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ โดยเครือข่ายฯ ได้ผลิต
ทุเรียนหมอนทอง (ทรายขาว) ในพื้นที่ปลูก 492.25 ไร่ มีผลผลิตต่อไร่ จ านวน 1,200 กิโลกรัม ราคาที่จ าหน่ายได้
เฉลี่ยต่อปี 150 บาทต่อกิโลกรัม (Premium) มีสถานที่จ าหน่ายทั่วไปในท้องถิ่น และ Top Supermarket และใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิตทุเรียน เช่น การขยายพันธุ์ การบ ารุงดูแลรักษาต้นพันธุ์ การก าจัดศัตรูพืช  
เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต และมีการวางแผนการผลิต
ให้มีผลผลิตเกรดพรีเมี่ยม(ลักษณะผลทุเรียนต้องมี 4 พูเต็มหรือ 5 พู หนามทุเรียนไม่มีต าหนิ ไม่มีรอยช้ า) ออกสู่
ตลาด ส่วนด้านการตลาด จะผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยมส่งตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) สินค้าทั่วไปส่งตลาด
ท้องถิ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาระบบรับประกันคุณภาพสินค้า โดยมีกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การ
ลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมกลุ่มผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัดโรคและแมลง เพิ่มผลผลิตโดยใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มผลผลิตเกรดพรีเมี่ยมโดยการตัดแต่งกิ่งและผล ใช้ภูมิปัญญาในการก าจัดศัตรูพืช 
(กระรอกบิน) เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยส่งสินค้าเกรดพรีเมี่ยมขายในตลาดโมเดิร์นเทรด ท า contact farming พัฒนา
บรรจุภัณฑ์ และมีระบบรับประกันคุณภาพสินค้า 

ขณะเดียวกัน ในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนฯ 
ต าบลทรายขาว พบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ (1) ภาวะความเป็นผู้น า (2) การมีส่วนร่วม (3) กระบวนการบริหาร
จัดการ (4) ความพร้อมภายในชุมชน และ (5) การสนับสนุนจากภายนอกท้ังในด้านงบประมาณ และวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานสนับสนุนที่รับผิดชอบด้านการผลิตและการตลาดควรสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเพิม่รายได้ให้กับสมาชิกเครือข่ายฯ 

 
 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการฯ 
 ภาวะความเป็นผู้น า 
 การมีส่วนร่วม 
 กระบวนการบริหารจัดการ 
 ความพร้อมภายในชุมชน 
 การสนับสนุนจากภายนอก 

- งบประมาณ 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลส าเร็จในการบรหิารจดัการของเครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรยีนฯ ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตัตาน ี

ต้นแบบในการบริหารจดัการของเครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรยีนฯ ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตัตาน ี

วิธีการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรยีนฯ
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตาน ี



22 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

บรรณานุกรม 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543). การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏริูปการศึกษา. 

กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส. 
ถนัด  เดชทรัพย์. (2550). การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก อ าเภอทุ่งเสลีย่ม  

จังหวัดสุโขทัย ตามหลักธรรมาธิบาล. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์. 

ปาน  กิม. (2540). การพัฒนาเครือข่ายการเรยีนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฏีบณัฑติ สาขาพัฒนศกึษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

สถานีเครือข่ายวิทยุ มอ. ปัตตานี (ออนไลน์). “รองผู้ว่าราชการจังหวดัปัตตานี” น าสื่อมวลชนดูงานโครงการส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ทุเรยีนทรายขาว. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561, จาก www.psu107525.com/ 
2558/?p.2834. 

สนธยา  พลศร.ี (2550). เครือข่ายการเรยีนรู้ในงานพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
สุชาดา  มีสงฆ.์ (2535). เครือข่ายชาวบ้าน : กระบวนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันประสบการณ์การท างานเฉพาะ

กรณีพื้นที่รับผิดชอบของ DISAC ท่าแร่และอดุรธานี. สังคมพัฒนา, ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2/2535. 

http://www.psu107525.com/2558/?p.2834
http://www.psu107525.com/2558/?p.2834


รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 23 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน1 

 
นินุสรา มินทราศักดิ์2,ซูลฟีกอร์ มาโซ2,มัสวณิี สาและ3, 

ศรีประไพ  อุดมละมลุ2, สุพัตรา  รุ่งรัตน์2,อานนท์ มุสิกวัณณ์2 ,นูลอฟัฎา สาและ4 
 

บทคัดยอ่ 
การศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อ 
การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา สมาชิกกลุ่ม จ านวน 20 คน และองค์กรภาคีร่วมงานวิจัยโดยใช้กระบวนการคือ การจัดเวทีประชาคม 
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาดูงาน เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยผ่านการ
สังเคราะห์สรุปเป็นประเด็น จากการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนให้มีความยั่งยืนได้นั้นควร
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากความสนใจและความถนัดของสมาชิกในชุมชน ที่พัฒนาจากความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งการใช้กระบวนการ 5 ก. คือ กลุ่ม กรรมการ กฎกติกา กองทุน และกิจกรรมกลุ่ม 
เป็นหลัก นอกจากนั้น ในการผลักดันให้กลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะท าให้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม
นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ในกระบวนการดังกล่าว สมาชิกกลุ่มมีความจ าเป็นต้องมีพี่เลี้ยง
หรือภาคีร่วมเพื่อการพัฒนา รวมถึงสมาชิกกลุ่มต้องมีความซื่อสัตย์ และมีการบริหารงานที่โปร่งใส เพื่อสร้าง 
ความมั่นใจให้กับสมาชิกกลุ่มในการขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไป  
 
ค าส าคัญ : กาแฟโบราณ, โกปี๊เบตง , อ าเภอเบตง, วิสาหกิจชุมชน 
 
บทน า 

ในสภาวะสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปรผัน การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนเร่งรีบในการท างานและใช้ชีวิต ภายใต้สังคมที่มีการแข่งขันเช่นนี้ ส่งผลให้คนในสังคมมีภาวะ
ตึงเครียด จึงมีความจ าเป็นต้องหากิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เช่น การดื่มกาแฟ ซึ่งภายใต้การดื่มกาแฟนั้นยังคง
แอบแฝงการแสดงออกทางสังคมโดยการดื่มกาแฟในปัจจุบัน สามารถแบ่งสถานะทางสังคมอีกด้วย เช่น ตราสินค้า
ของกาแฟที่แตกต่าง ราคาของกาแฟ และร้านจ าหน่ายกาแฟ เป็นต้น วัฒนธรรมและค่านิยมการดื่มกาแฟได้มี 
การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ดังนั้น กาแฟจึงมีบทบาททางด้านสังคม เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรม และสืบทอดบรรทัดฐานของสังคม 

เมื่อกล่าวถึงถึงการดื่มกาแฟในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนั่งร้านกาแฟ หรือที่คนในพื้นที่เรียก
กันว่า “นั่งร้านน้ าชา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของคนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิต และสอดแทรกไปถึงกิจวัตรประจ าวันของ
คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา วัฒนธรรมการนั่งร้านน้ าชานั้น เป็นกลไกหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ 
คนในพื้นที่ หรือที่เราเรียกว่าเป็น เครื่องมือทางสังคม ที่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนในสังคมได้มีการแสดงออกทางสังคม 
และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน สุกัณทา อินหวัน (2559) กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของ

                                                           
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนากลุ่มผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ)  
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซ่ึงได้รับทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนวิจัย (สกว.) 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา  กรมส่งเสริมการเกษตร 



24 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

พิธีกรรมและความเช่ือต่าง ๆ ที่ท าให้คนในสังคมได้มีกิจกรรมร่วมกัน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันในคนในสังคมมี 
ความสามัคคีและถึงแม้ว่าการนั่งร้านน้ าชา จะไม่ได้เป็นการนั่งดื่มน้ าชา หรือแค่ดื่มกาแฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
แต่กระบวนการดังกล่าว ยังเป็นการแสดงออกทางด้านสังคม ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารทางการเมืองอีกด้วย  

กาแฟเป็นพืชยืนต้น มีทั้งพุ่มเล็กถึงพุ่มใหญ่ จะต้องใช้ระยะเวลาการปลูกช่วงหนึ่งก่อนที่จะให้ผลผลิต
ออกมา นอกจากนี้การปลูกพืชยืนต้นนั้นจะปลูกครั้งเดียวแล้วจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้หลายปี ซึ่งโดย 
ส่วนใหญ่ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวได้มากในช่วงปีแรก ๆ และจะลดน้อยลงในปีต่อ ๆ ไปสายพันธุ์กาแฟทั่วโลกมีมากกว่า 
6,000 สายพันธุ์ แต่มีเพียง 2 สายพันธุ์ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและน ามาขยายพันธุ์เพื่อการค้า ได้แก่ สายพันธุ์
อาราบิกาและสายพันธุ์โรบัสตา ในส่วนของพื้นที่ทางภาคใต้นั้นนิยมปลูกพันธุ์กาแฟโรบัสต้า ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรระนอง นครศรีธรรมราช พังงา และจังหวัดกระบี่ กาแฟโรบัสต้าสามารถปลูกได้ดีใน  
ที่ราบต่ า และกาแฟพันธุ์นี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ปลูกมากมาย เช่น ต้นกาแฟโรบัสต้าสามารถเพาะปลูกได้ง่าย มีความ
ต้านทานสูงต่อการติดเชื้อ สามารถทนต่ออุณหภูมิและระดับความช้ืนท่ีสูง อีกทั้งกาแฟพันธุ์นี้ยังให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟ
มากกว่าและผลของกาแฟยังสุกเร็วกว่าเมื่อเทียบกับพันธุ์อาราบิก้า อย่างไรก็ตามเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เมื่อ
พิจารณาแล้วจะมีคุณภาพต่ ากว่าพันธุ์อาราบิก้าและมีราคาถูกกว่าอีกด้วย กาแฟโรบัสต้าพันธุ์ไทยเป็นชนิดที่มี
คุณภาพดีและมีการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดการส่งออกระดับนานาชาติ จึงได้มีการน ากาแฟโรบัสต้าแปรรูป
เป็นเครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง หรือกาแฟส าเร็จรูปชนิดผงเสียส่วนใหญ่ ทั้งนี้ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้กาแฟเป็นพืชปลูก
สลับในสวนยางพาราถือเป็นรายได้ส ารองจากการกรีดยางพาราของประชาชนในสามจุงหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย 

ในส่วนของ “โกปี๊”  ซึ่งหมายถึง กาแฟโบราณที่เป็นน้ าสีด าเข้มและมีรสขม หากต้องการดื่มอาจน ามาใส่
นมข้นหวานหรือใส่น้ าตาลอย่างเดียวตามความชอบของแต่ละคน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะเรียกช่ือของโกปี๊แตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับส่วนผสมและชื่อกาแฟโกปี๊ในพื้นที่น้ัน ๆ ภูมิปัญญาการท ากาแฟโบราณหรือโกปี๊นี้มีมาคู่เมืองเบตง จังหวัด
ยะลา สืบทอดมานานนับเกือบศตวรรษ โดยใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ซึง่เป็นการน าเอากาแฟโรบัสต้าพันธุ์ท้องถิ่นมา
แปรรูป โดยใช้แรงงานคน ไม่มีเครื่องจักรเป็นเครื่องทุ่นแรง ซึ่งต่อมามีการผสมผสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ระหว่างชาวจีน และชาวมลายู จึงท าให้พัฒนาการในกระบวนการผลิตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ของเมืองเบตง 
ส่งผลท าให้โกปี๊เบตงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นรสชาติหวานกลมกล่อม 

จากวัฒนธรรมและความต้องการในการดืม่โกปี๊เบตงนี่เองเป็นการจุดประกายทางความคิดให้แก่กลุ่มสตรี
แม่บ้านได้รวมตัวกันในยามว่างจากการประกอบอาชีพหลักคือการท าสวนยางพารา ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการ
สร้างรายได้เสรมิจากการประกอบอาชีพหลัก รวมทั้งแก้ปัญหาการว่างงานและเสริมรายได้ให้กับสตรใีนหมู่บ้าน จึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของโกปี๊ และได้รวมกลุ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟที่เคยปลูกอยู่ในท้องถิ่น โดยแต่เดิมจะใช้
เมล็ดกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ผลิตโกปี้ที่มีกลิ่นหอมโดยผ่านกระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีรสชาติ
หวานกลมกล่อม โดยเมื่อเตรียมผงกาแฟละเอียดที่ผ่านกระบวนการเคี่ยวด้วยน้ าตาลแล้ว ก็น าไปบรรจุในรูปแบบ
ซองพร้อมชงเพื่อจ าหน่ายให้กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว ดังนั้น โกปี๊เบตงจึงกลายเป็นสินค้าของฝากส าคัญอีกช้ินหนึ่งจาก
การเยือนเมืองเบตงและยิ่ งไปกว่านั้นขณะนี้ โกปี๊ เบตงก็ได้ถูกบรรจุให้ เป็นหนึ่งในรายช่ือของ หนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดยะลาอีกด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊อยู่ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแป๊ะฮูลู กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแป๊ะกอตอใน และกลุ่มแม่บ้านฮางุส โดยมีถึง 3 ตรา คือ กาแฟ
โบราณ กาแฟวังเก่า และกาแฟโบราณ เบตง ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มแม่บ้านผลิตกาแฟกาแป๊ะกอตอใน (กาแฟวังเก่า) 
เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากความโดดเด่นของกลุ่มนี้ คือ 1) สมาชิกมีความสนใจในการเพิ่มการผลิตกาแฟ
และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม ซึ่งจะน าไปสู่การมีรายได้ของสมาชิกกลุ่มที่เพิ่มขึ้น 2) เป็นกลุ่มที่มี
กระบวนการผลิตกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมในการผลิต 3) บริบทของชุมชนมีประวัติ
ความเป็นมาสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ใหเ้ป็นหมู่บ้านกาแฟรองรับการการท่องเที่ยวต่อไปได้  

จากสภาพการณ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ และแนวทางการพัฒนากลุ่ม
ผู้ผลิตโกปี๊เบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 25 
“พลังใงคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับคือ สามารถได้แนวทางในการพัฒนากลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา รวมถึงสามารถเป็นแนวทางให้กลุ่มอาชีพ
อื่น ๆ น าไปปฏิบัติและพัฒนากลุ่มได้ รวมถึงสมาชิกกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวของ
เมืองเบตง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Signature product  ของเมืองเบตงได้ นอกจากนี้เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องและเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอัตลักษณ์
การท ากาแฟโบราณเบตงต่อไป 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง (กาแฟโบราณ) อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาสู่ 

การพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ด้วยวิธีการพัฒนากลุ่มสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน 
ด้านประชากร 
สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง (กาแฟโบราณ) บ้านกาแป๊ะกอตอใน ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จ านวน 20 คน และภาคีร่วมงานวิจัยทั้งภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเบตง  เทศบาลเมืองเบตง ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง และโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอ
ตอ และภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ าสิงห์ (กาแฟถ้ าสิงห์) 
จังหวัดชุมพร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามคัคี ผลิตกาแฟโบราณ ตรา “กาแฟลุงเหนอ” ซึ่งเป็นกลุ่ม
ภาคีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางและนโยบายขององค์กรในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง (กาแฟโบราณ) อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 
 
นิยามศัพท์ 

แนวทางการพัฒนา หมายถึง แนวทางการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้กลุ่มและการด ารงชีวิตของ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตโกปี๊เบตงดีขึ้น 

โกปี๊เบตง หมายถึง กาแฟโบราณของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ท่ีมีกรรมวิธีในการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง หมายถึง กลุ่มแม่บ้านที่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตโกปี๊ในเขตเทศบาลเมืองเบตง  
ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

เนื่องด้วยบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่ม
ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น 
ผู้วิจัยจึงน าเอาทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยดังกล่าว และก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในบทความนี้ได้ดังนี้ 

 
 
การบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม 



26 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ในการบริหารกลุ่ม องค์การนั้น นอกจากผู้บริหารซึ่งมีบทบาทส าคัญในกลุ่มแล้ว สมาชิกหรือบุคคลใน
กลุ่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้กลุ่มก้าวหน้าไปได้ด้วยดี การบริหารในปัจจุบันจึงพยายามหาวิธีการที่จะให้มีการยอมรับ
และความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร และสมาชิกกลุ่ม แนวความคิดหนึ่งของการบริหารก็คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มตามแนวคิดของแมคเกรเกอร์ 
(McGregor, 1960) ที่มีความเห็นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดผลดีต่อการควบคุมตนเอง และ  
การควบคุมตนเอง จะช่วยให้บุคคลรู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ในด้านการตัดสินใจ การแสดงออก เทคนิค  
การควบคุมงาน ตลอดจนทัศนคติและความสามารถที่จะน าไปสู่ความส าเร็จได้ ตามแนวคิดของอากีรีส (Argyris, 
1964 ; อ้างถึงใน จันทรานี  สงวนนาม) 

ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่ วนร่วม เป็นความพยายาม ที่ จะจูงใจ ให้ ผู้ ที่ ร่วมปฏิบั ติ งานในกลุ่ม ได้มี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและรว่มมือกันพัฒนางานด้วยความเตม็ใจ ลักษณะการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
มีผู้ท าการศึกษาไว้เป็นจ านานมาก และให้ค านิยามความหมายที่แตกต่างกัน อากีริส (Argyris, 1964) กล่าวว่า  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การ  
ควรประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

1.  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพันกับกลุ่มที่ตน เอง
ปฏิบัติงานอยู่ และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานกลุ่มแม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็น ก็ท าให้
รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่มแล้ว 

2.  การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกแสดง
ความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ระหว่างกลุ่ม สมาชิก และความร่วมมือน้ันจะแพร่
ขยายไปทังองค์การ ท าให้สมาชิกทังองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและพร้อมทีจ่ะปฏิบัติ
หน้าทีด่้วยความเต็มใจ ซึงจะมีผลทังทางใจ การยอมรับ การสนับสนุน และผลต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

3.  การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็น
และยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ม 

เอกชัย กีสุขพันธ์ (2538) ให้ความหมายของการบริหารการแบบมีส่วนร่วมว่า รูปแบบของความเกี่ยวข้อง
ผูกพันร่วมกัน (Involvement) ของสมาชิกในการประชุมหรือเพื่อตัดสินใจและควบคุมการท างานร่วมกัน  

คุณวุฒิ คนฉลาด (2540) ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นกระบวนการที่มุ่งให้
สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสท างานร่วมกันเป็นที่ม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม งานจึงประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
การจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการจัดการที่ผู้เกี่ยวข้องหรือควบคุมปัญหาได้ มาช่วยกันแก้ปัญหาแบบเป็นทีม่ ซึ่งจะได้
ยอมรับในปัญหา และช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีขึ้นมักจะได้ผลทางจิตวิทยา สร้างขวัญก าลังใจในการท างานของทุกคนด้วย 

ธงชัย สันติวงษ์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การทีผู่้บริหารหรือเจ้าของ
กิจการใช้วิธีการแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น การให้มีส่วนร่วม  
ในการวางแผน ช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อประกอบ การตัดสินใจ ของผู้บริหาร ตลอดจนการให้โอกาสและอิสระ
กับกลุ่มทีจ่ะตัดสินใจท างานเองภายใต้เป้าหมาย และนโยบายทีม่อบหมายไว้ให้กว้าง 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการทีผู่้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองที่ส าคัญต่อการบริหารหน่วยงานอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของ 
การแบ่งอ านาจหน้าที่ จัดให้มีการตังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบใน
งานการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นสิงส าคัญในการบริหารงานในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมีอิสระในการท างาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะ



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 27 
“พลังใงคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกผูกพัน และ
ร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งทีไ่ด้ร่วมกันตัดสินใจจะน าพาให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานเปิดโอกาสให้บุคคลเตบิโต 

และประสบความส าเร็จในงาน สร้างความรับผิดชอบท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ รวมทังเป็นการแก้ไข
ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของบุคคลกับกลุ่มด้วย จึงมีผลดีต่อการบริหารงานดังนี้ (อนงค์  
อนันตริยเวช, 2539) 

1.  การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น เมือบุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงท าให้
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ถ้าการเปลี่ยนแปลงถูกมองว่าเป็นสิงบังคับก็จะมีแนวโน้มที่ จะเกิดการต่อต้าน 
การเปลี่ยนแปลง 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาราบรื่นยิ่งขึ้น การบริหารงานแบบมี  
ส่วนร่วมท าให้ความไม่พอใจของกลุ่มถูกเปิดเผยออกมา และสามารถยุติได้โดยการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา 

3.  ความผูกพันของบุคคลต่อกลุ่มมีมากข้ึน เพราะสมาชิกรู้สึกถึงความส าคัญและคุณค่าในกลุ่ม 
4.  มีความไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ ส าคัญของกลุ่มท าให้สมาชิกรู้

แรงจูงใจ และความต้องการของฝ่ายบริหาร ท าให้มีความไว้วางใจกันมากขึ้นอันน าไปสู่ความรับผิดชอบให้เกียรติและ
มีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

5.  การบริหารจะง่ายขึ้น เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจผู้บริหารยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารงานจะง่ายข้ึนการควบคุมจะน้อยลง สมาชิกมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

6.  การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากขึ้น การรวมความรู้ความสามารถของผู้รู้ในหลายสาขาที่
แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจรอบคอบข้ึน 

7.  การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่ เบื้องบนดีขึ้นอันเป็นการพัฒนาการสื่อสารแบบสองทางให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

8.  เป็นการสร้างทีม่ทีม่ีประสิทธิภาพ 
โดยสรุปแล้ว การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานได้มี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความผูกพันและ
ความรับผิดชอบต่อกลุ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญ พร้อมทั้ งมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด
พื้นฐานและองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม และสิ่งส าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์ ข้อจ ากัด
และอุปสรรคของการบริหารแบบมีสว่นร่วม เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีดังกล่าวมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการวิจัยแบบปฏิบัติการ  
ซึ่งศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีสมาชิกกลุ่ม 
จ านวน 20 คน ในการศึกษากระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการประสานผู้มีสว่นไดส้่วนเสียกับการผลติโกปี้เบตง
ของกลุ่มแม่บ้านผู้ประกอบอาชีพผลิตกาแฟโบราณทั้งภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเบตง  เทศบาลเมืองเบตง ส านักงานเกษตรอ าเภอเบตง และโรงเรียนเทศบาล 2  
บ้านกาแป๊ะกอตอ และภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ าสิงห์ (กาแฟ 
ถ้ าสิงห์) จังหวัดชุมพร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี ผลิตกาแฟโบราณ ตรา “กาแฟลุงเหนอ” 
โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1) การจัดเวทีประชาคม 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep 
Interview) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 4) การศึกษาดูงานด้านธุรกิจ
กาแฟของกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ เพื่อเสริมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกาแฟโดยได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว โดยวิธีการสรุปประเด็นเนื้อหาและการจัดระบบการวาง
แผนการพัฒนากลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาซึ่งผ่านจากกระบวนการ ได้แก่ 1) การจัดเวที
ประชาคม 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) และ 4) การศึกษา 
ดูงานด้านธุรกิจกาลุ่มและรูปแบบของกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ โดยเลือกประเด็นการสรุปด้านแนวทางการพัฒนา

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มอาชีพผลิตกาแฟโบราณ 
บ้านกาแปะกอตอใน 

 

บริบทพ้ืนที่ 
 

กลุ่มภาคีเครือข่าย 
- ส านักงานพัฒนาชุมชน อ.เบตง 
- ส านักงานเกษตร อ.เบตง 
- ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา 
- ส านักงานพาณิชย์ จ.ยะลา 
- เทศบาลเมืองเบตง 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์

นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ อ.เบตง 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
 

แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง  
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็น
วิสาหกิจชมุชน เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

อย่างย่ังยืน 
 

ผู้บริโภคโกปี๊ 
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กลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ และแนวทางการพัฒนากลุ่มสู่ 
การเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
จากการด าเนินงานที่ผ่านผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ผ่านการสรุปประเด็นจากการด าเนินงานต่าง ๆ และใช้หลักการบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มเป็นอย่างมาก ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงด าเนินการโดยใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมประชุมกับกลุ่มแม่บ้าน เพื่อจัดหาแนวทางการพัฒนากลุ่ม และการร่างระเบียบใหม่ โดยคณะนักวิจัยได้
ด าเนินการตามหลัก 5 ก. คือ 

1.1  สมาชกิกลุม่ (ก1)  
มีการท าแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มทะเบียนรายช่ือสมาชิกขึ้นใหม่ จึงท าให้ได้

จ านวนสมาชิกของกลุ่มอยา่งชัดเจน คือ จ านวน 20 คน   
1.2  คณะกรรมการกลุ่ม (ก2)  
คณะวิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ ประชุมกลุ่มคัดเลือกเพื่อหาคณะ

กรรมการบริหารกลุ่มและได้รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่ทั้งหมด จ านวน 9 คน ซึ่งคณะนักวิจัยร่วมกับสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านฯได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มโดยประกอบด้วยต าแหน่งหลัก ๆ คือ ประธาน  
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายผลิต และคณะกรรมการฝ่ายการตลาด  

1.3  กฎกติกาของกลุม่ (ก3) 
คณะวิจัยร่วมกับกลุ่มได้ยกรา่งระเบียบข้อบังคับ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่มเพื่อใช้เปน็

กฎในการปฏิบัติตามของสมาชิกในกลุ่ม โดยกรรมการเป็นผู้ด าเนินการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของกลุ่ม
จะต้องเป็นไปตามความต้องการของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดดังนี้  หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป 
โดยมีช่ือระเบียบข้อบังคับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กาแป๊ะกอตอในและที่ตั้งกลุ่ม หมวดที่ 2 แสดงวัตถุประสงค์ใน 
การจัดตั้งกลุ่ม หมวดที่ 3 คุณสมบัติของสมาชิก จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ต าบลเบตง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาเท่านั้น หมวดที่ 4 สมาชิกภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 หมวดที่ 5 เงินทุน
ของกลุ่มแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและการด าเนินงานของกลุ่ม หมวดที่  6 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย 9 คน หมวดที่ 7 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ สามารถแก้ไข
เพิ่มเติมได้ โดยใช้มติในที่ประชุมของสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง และหมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล ให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มเป็นผู้ลงนามในระเบียบข้อบังคับและมีผลบังคับใช้ในวันท่ีประธานลงนาม  

1.4  กองทุนกลุ่ม (ก4)  
กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านฯ เป็นกระบวนการผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

โดยกลุ่มฯ จะมีสมาชิกลงหุ้นจ านวน 100 บาทต่อหุ้น แต่ไม่เกิน 5 หุ้นต่อคน เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม โดยคณะวิจัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติจัดท าแผนธุรกิจให้สมาชิกกลุ่ม ซึ่งมีการให้ความรู้การบริหาร
จัดการบัญชีกลุ่มและได้น าแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางด้านบัญชีมาปรับใช้ให้เมาะสมกับกิจกรรมของกลุ่ม น ามาใช้ใน 
การบริหารจัดการกลุ่ม  

1.5  กิจกรรมกลุ่ม (ก 5)  
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอในต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ก าหนดให้มีการผลิตโกปี๊ 

(กาแฟโบราณ) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ จ านวน 8 กิโลกรัม ของเมล็ดกาแฟสารในการผลิต ซึ่งจะมีบรรจุภัณฑ์ใน
แบบและขนาดต่าง ๆ 

2. แนวทางการพัฒนากลุ่มสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการต่าง ๆ ได้ พบว่า การบริหารกลุ่มอาชีพชุมชนหากจะให้มี

ความมั่นคงและยั่งยืนนั้น กลุ่มควรจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อการสนับสนุนจากองค์กรทางภาครัฐและเอกชน 
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ดังนั้นการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาสู่  
การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 

2.1 สมาชิกกลุ่มต้องหาความเป็นอัตลักษณ์ของกิจการ ซึ่งในที่นี้ กลุ่มมีการผลิตโกปี๊ (กาแฟ
โบราณ) ซึง่เป็นเครื่องดื่มทีเ่ป็นอัตลักษณ์ของชุมชน จึงท าให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านรายได้ของสมาชิก 

2.2 ความชัดเจนและมั่งคงในจ านวนของสมาชิก กิจการที่ด าเนินการร่วมกันในชุมชน ประกอบด้วย
สมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 15 คน โดยบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน 

2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิจการของกลุ่มให้ชัดเจน โดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
รายได้ให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชนกาแป๊ะกอตอใน รวมถึงไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม 

2.4 การยื่นค าขอจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อกลุ่มได้ก าหนดเนื้อหารายละเอียดได้ชัดเจนแล้ว 
ประธานกลุ่มเป็นตัวแทนไปยื่นขอจดทะเบียน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนามติที่ประชุมซึ่งมีเนื้อหาได้
มอบหมายให้ประธานกลุ่มมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แผนธุรกิจที่มีการระบุช่ือวิสาหกิจชุมชนที่ประสงค์จะจัดตั้ง 
พร้อมที่ตั้งวิสาหกิจชุมชนรายช่ือและที่อยู่พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก และกิจการที่วิสาหกิจ
ชุมชนมีความประสงค์จะด าเนินการ โดยยื่นความประสงค์ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วจะด าเนินการส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านวิสาหกิจชุมชน
พิจารณาค าขอจดทะเบียนส่งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.5 เมื่อด าเนินการยื่นค าขอจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้ว ผลการด าเนินการจะเสร็จสิ้นภายใน 7-15 
วันหลังยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุชน โดยจะต้องรอผลประเมินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางกลุ่มได้รับ 
การอนุมัติ โดยใช้ช่ือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน (โกปี๊วังเก่า)  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้สรุปโดยพิจารณาจากผลการศึกษาข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชน ควรเริ่มจากความสนใจและความถนัดของสมาชิกในชุมชน 

โดยพัฒนาจากความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งการใช้กระบวนการ 5 ก. คือ  กลุ่ม กรรมการ กฎกติกา กองทุน 
และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งตรงกับ นฤมล พึ่งกิจ (2559) กล่าวถึง สภาพการด าเนินการของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
ต าบลพุเตยจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน  ได้แก่  
ด้านโครงสร้างและกฎระเบียบ ด้านผู้น ากลุ่มอาชีพ ด้านสวัสดิการสมาชิกและชุมชนด้านการเงินและบัญชี  
ด้านการวางแผน การด าเนินงานซึ่งตรงกับทฤษฎีการบริหารที่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการมี
หลักเกณฑ์ มีการทดสอบ และการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจด้วยเหตุและผลและสามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารกลุ่มโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในทุกกระบวนการจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้กลุ่มมีการพัฒนาและยั่งยืน 

2. การผลักดันให้กลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นจะท าให้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มนั้น
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปัจจุบัน ถือเป็นกลไกหลักใน 
การเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการพัฒนาที่อยู่บนหลักการความพอเพียงเน้น  
การด าเนินการเพื่อความอยู่รอด แก้ไขปัญหาพื้นฐานได้เป็นอย่างดีหากผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนให้ทุกคนพ่ึงตนเองได้ โดยผ่านการตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจนี้เอง 

3. ในการพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น กลุ่มชุมชนมีความจ าเป็นต้อง
มีพี่เลี้ยงหรือภาคีร่วมเพื่อการพัฒนา เช่น องค์กรทางวิชาการ ที่จะเข้าไปให้ความรู้ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิก การติดตามและประเมินงานในข้ันตอนต่าง ๆ เช่น การติดตามการประชุมของกลุ่ม การติดตามกิจกรรมของ
กลุ่ม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ความร่วมมือ เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนั้น นอกจาก
การใช้กระบวนการ 5 ก. และการมีส่วนร่วมแล้วนั้น สมาชิกกลุ่มเองต้องมีความซื่อสัตย์ และมีการบริหารงานที่
โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจในกับสมาชิกกลุ่มในการขับเคลื่อน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบดูแลและพัฒนา
กลุ่มควรมีความจริงใจและสม่ าเสมอในการติดตาม นอกจากนี้กลุ่มชุมชนต้องมีการแต่งตั้งพี่เลี้ยงในการพัฒนากลุ่ม
โดยเฉพาะ เพื่อคอยติดตามและให้ค าปรึกษาในการพัฒนากลุ่มต่อไป   
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การศึกษาแนวทางเสริมศักยภาพโรงเรียนเพ่ือประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กรณีศึกษา 5 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
อานันต์  แม้นพยัคฆ1์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเสริม
ศักยภาพโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร 20 คน คณะครูแกนน า 80 คน และนักเรียนแกนน า 100 คน จาก 5 โรงเรียน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผู้บริหารโรงเรียนมีความส าคัญมากในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

เพราะมีสามารถกระตุ้นทุกภาคส่วน สนับสนุนงบประมาณ อ านวยความสะดวกในการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้และ
การให้ก าลังใจ 

2.  การจัดตั้งทีมขับเคลื่อนหลัก คือครูแกนน าและนักเรียนแกนน า ที่มีความชัดเจนในเป้าหมาย 
บทบาทหน้าที่และขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างสอดคล้องกัน จะสามารถสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาฯ ให้ครูและ
นักเรียนได้ถูกต้องและน าไปประยุกต์ใช้เกิดเป็นอุปนิสัย 

3.  ทีมสนับสนุนจากภายนอก ต้องจัดเวทีเสริมศักยภาพและลงพื้นที่ให้ก าลังใจและสนับสนุน 
การแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นการด าเนินงานที่เน้นการปฏิบัติและถอดบทเรียน ซึ่งผู้ขับเคลื่อนต้องอาศัย
ความอดทน 

4.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม เวทีเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร 
ครูแกนน า นักเรียนแกนน า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ การถอดบทเรียน การจัดเวทีชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP) และการประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 

  
ค าส าคัญ : เสริมศักยภาพ ศูนยก์ารเรยีนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะกระแสของโลกาภิวัตน์และ 
การแข่งขันในระบบทุนนิยม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากรอบด้านและจะต้องยืนหยัดอยู่ใน
สังคมโลกให้ได้อย่างเข้มแข็งและไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ดังนั้นในกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 – 11 จึงได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสูค่วามสมดลุยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังจะเห็นได้ว่า ปรากฏความหมายเป็นเชิงนัยเป็น
ครั้งแรกในพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2517 ท่ีพระองค์ได้ทรงเน้น
ย้ าแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลัก
ความพอประมาณ การค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้

                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



34   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนกัศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ ์ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบใน 
การปฏิบัติและการด ารงชีวิต   

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 นับเป็นบทเรียนที่ส าคัญที่ท าให้
ประชาชนเข้าใจถึงผลจากการพัฒนาที่ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ พึ่งพิงความรู้  
เงินลงทุน จากภายนอกประเทศเป็นหลัก โดยไม่ได้สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ภายในประเทศ ให้สามารถพร้อมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายในและนอกจนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจครั้งใหญ่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย 

รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวให้เกิดการพัฒนาท่ียังยืนในสงัคมไทยอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจที่ส าคัญดังกล่าวและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนซึ่ง
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 – 11 มุ่งเน้นน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศจึงจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม และ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย น าสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้ตามแนวพระราชด ารัส 
และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  

การจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินการได้ใน 2 ส่วน คือ 1) การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 2) การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 
การสอดแทรกสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์
หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน 

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิด
ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง/ไม่พอเพียงของตนเองและครอบครัว
ได้และท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดว่า การจะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนได้ดีส าเร็จและบรรลุเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเบื้องต้นต้องสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ครู ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการขยายผล เมื่อเข้าใจแล้วต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นด้วยว่า มีความจ าเป็นอย่างไรที่
นักเรียนต้องด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้เกิดแก่ครู 
และประการส าคัญต้องหนุนเสริมศักยภาพครูในเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนการสอน เพราะในยุคปัจจุบันครู
ไม่ใช่ผู้ที่บรรยายหรืออธิบายแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ครูควรเปลี่ยนบทบาทมาท าหน้าที่คอยกระตุ้น ตั้งค าถาม และ



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 35 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

สมมติสถานการณ์เพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่นักเรียนซึ่งจะเติบใหญ่เป็นอนาคตของ
ประเทศชาติ  

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้ศึกษาจึงได้น าเครื่องมือการจัดการความรู้ ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญคือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางาน และ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาหรือแก้ปัญหาโดยอาศัยการท างานร่วมกันของทีมผู้ร่วมวิจัย  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาและ คณะครูในโรงเรียน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมศักยภาพโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่ อประเมินเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และได้รับการเสริมศักยภาพของตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนเรียนรู้วิธีขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับตนเอง 
น าไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   

3. เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โรงเรียนเป้าหมายผา่นการประเมนิเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจยั ดังน้ี  
1. ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนใน

โรงเรียนกรณีศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 200 คน คือ ผู้บริหาร 20 คน คณะครู 80 คน นักเรียนแกนน า 100 
คน จากโรงเรียน 1) โรงเรียนกัลยาณวัตร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 2) โรงเรียนเชียงขวัญพิทยา
คม ต าบลเชียงขวัญ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 3) โรงเรียนโพนทองวิทยายน ต าบลแวง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 4) โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  ต าบลระแงง อ าเภอศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์  5) โรงเรียนส าโรงทาบ 
ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 

2. ขอบเขตเนื้อหา  การวิจัยครั้งนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหา ดังน้ี 
2.1 เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 ส่วน 

ประกอบด้วย (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 3)  
2.1.1 การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  
2.1.2 การจัดการเรยีนรู้ของผูส้อน (ครู) ซึ่งประกอบด้วย 

2.2  การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน 
2.3  การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนนอกห้องเรียน 
2.4 การเสริมศักยภาพผู้บริหารและครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้วิจัยจะพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และด้านการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน  
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา จ านวน  2 ปี   
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์เฉพาะ ดงันี้ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางสายกลาง มีความเป็นอยู่

อย่างพอเพียงตามฐานะและอัตภาพของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
มีความรักความสามัคคีกันในสังคม ใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง  
มีการวางแผนและการด าเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาจัดการศึกษาใน 2 ส่วน คือ การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ซึ่งประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน โดยมีเป้าหมายการปลูกฝังและสร้างค่านิยม
การใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน  
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 5 โรงเรียน 

ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะ  
การปฏิบัติการในการน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด  

1.   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส

ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แนวทางส าหรับการตัดสินใจตั้งแต่
เรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจ าวันของแต่ละคน ไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับชาติ การที่จะท าให้แนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงกลายเป็นวัฒนธรรมหลักในการใช้ชีวิตของคนในสังคม จ าเป็นต้องมีกระบวนการหล่อหลอมให้ทุกคนมีความ
เชื่อมั่น สามารถน าหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างอัตโนมัติเหมือน ๆ กับการคิดเลขหรือข่ีจักรยานในชีวิตประจ าวัน 
และการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดกระบวนการดังกล่าว (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
ประจ าประเทศไทย, 2550) เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ การปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อ
แพร่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม เอกลักษณ์/ความเป็นไทย 

การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการได้ใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) การบริหารสถานศึกษา
ในด้านต่าง ๆ 2) การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร
และสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน 
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ ให้แก่
เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความพอเพียง/ไม่พอเพียงของตนเองและครอบครัวได้และ  
ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550) เนื่องจาก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องนามธรรม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในระยะแรกจึงเริ่มจาก  
การค้นหาตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจน  
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2.   แนวคิดเร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่มีวิธีการอาศัยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ความจริง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเสริม
ศักยภาพด้านการเรียนรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ  

ซึ่งในการวิจัยปฏิบัติการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนอย่าง
รอบคอบเป็นระบบ และเข้มงวดกวดขันในการด าเนินงาน โดยน าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่หมุนไปใน
กระบวนการเหล่านี้มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนที่ท าให้เกิดการพัฒนาและก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้สรุปและแยก
หัวข้อการน าเสนอ (สุพัฒน์  มีสกุล, 2546 ; อ้างใน Kemmis and Mc.Taggart, 1988) ดังนี ้

1.   การวางแผน (Plan) แผน คือ การปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างและตามค าจ ากัดความหรือแนวทาง
ปฏิบัติซึ่งตั้งความหวังไว้เป็นการมองไปในอนาคตข้างหน้า การก าหนดแผนต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถปรับ
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแผนจะต้องมี 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการณ์จริง ลักษณะที่สอง คือ กิจกรรมที่ถูกเลือกมาก าหนดในแผน จะต้องได้รับเลือกมา
เนื่องจากกิจกรรมนั้นสามารถปฏิบัติได้ดีกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ลดความขัดแย้ง และช่วยให้เกิดพลังในการปฏิบัติที่
เหมาะสมกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ผู้ร่วมงานจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจในการอภิปราย (ทั้งในแง่ทฤษฎี
และปฏิบัติ) เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และปรับปรุงการก าหนดแผนงานท่ีสามารถปฏิบัติในสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ 

2.   การปฏิบัติ (Action) เป็นการปฏิบัติงานจะต้องด าเนินตามแนวที่ได้วางไว้อย่างมีเหตุผล และ 
มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ แต่การปฏิบัติจากแนวที่วางไว้มีโอกาสของการเสี่ยงอยู่ด้วยเนื่องจากต้องท าให้เกิดขึ้นจริง
ตามเหตุการณ์ทางการเมืองและสภาพการณ์จริง ดังนั้นแผนที่วางไว้ส าหรับการปฏิบัติจะต้องสามารถแก้ไขได้ โดย
การก าหนดให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าน้ัน ๆ  

3.   การสังเกต (Observe) ท าหน้าท่ีเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ได้จากการปฏิบัติงานอย่างมีรายงาน
หลักฐานเชิงวิจารณญาณ การสังเกตต้องมองไปข้างหน้า การสังเกตอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นสิ่งจ าเป็น
เนื่องจากการปฏิบัตินั้นจะมีข้อจ ากัดจากการบีบบังคับของสภาพความเป็นจริง การสังเกตต้องมีการวางแผนจนกระทัง่ได้
ข้อมูลเป็นเรื่องราวสะท้อนต่อเนื่อง และสอดคล้องต่อกัน ข้อมูลจากการสังเกตต้องตอบสนองและเปิดกว้าง ต้องมอง
หลายแง่หลายมุมในทุก ๆ ด้าน ผู้สังเกตจะต้องมีความไวในการจับภาพหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น 
นักวิจัยปฏิบัติการจะต้องรายงานผลการสังเกตอย่างครบถ้วน สังเกตกระบวนของการปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ 
(ท้ังที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ) สังเกตสถานการณ์และข้อขัดข้องของการปฏิบัติ สังเกตวิธีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี
อิทธิพลหรือมีผลเกี่ยวเนื่อง และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการท างาน 

4.  การสะท้อน (Reflect) การสะท้อนท าให้หวนคิดถึงการกระท าตามที่ได้บันทึกไว้จากการสังเกต 
เก็บข้อมูล การสะท้อนภาพจะพิจารณาโดยใช้การอภิปรายกลุ่มกันระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้วิจัยปฏิบัติการต้องตัดสินใจ
จากประสบการณ์ของตนว่าผลของการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งต้องประสงค์หรือไม่ และให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติต่อไป 
นอกจากนั้นการสะท้อนภาพยังหมายถึงการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะด าเนินการจริง และช่วยในการวาง
แผนการด าเนินการขั้นต่อไป 

สรุปได้ว่า ลักษณะการท างานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวงจรการด าเนินงานที่ประกอบด้วยขั้น 
การวางแผนการด าเนินงาน ขั้นการลงมือการปฏิบัติตามแผน ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผลกลับ มีขั้นตอน  
การท างานที่ด าเนินการไปเรื่อย ๆ คล้ายเกลียวสว่าน ซึ่งมีขั้นตอนการท างานไม่จบสิ้นจนกว่าผู้ป ฏิบัติซึ่งเป็นผู้ใช้
กระบวนการดังกล่าว เพื่อขจัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ก าลังเกิดขึ้นให้หมดไปจากงานของตนเอง หรืออาจจะใช้เพื่อ
ปรับปรุงงาน หรือพัฒนางานของผู้ใช้จนกว่าผลที่ได้รับจากกระบวนการอยู่ในระดับเป็นท่ีน่าพอใจของผู้ปฏิบัติ 

3.   แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ 
ในปัจจุบันโลกเราก าลังมุ่งเน้นไปที่ “ทุนทางปัญญา” หรือ “ทุนความรู้” เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็น

สิ่งส าคัญในการสร้างความได้เปรียบให้กับสังคมและประเทศชาติเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การที่
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องค์กรต่าง ๆ จะมีความสามารถในการแข่งขันภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันได้นั้น องค์กรมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการบริหารการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
การจัดการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็น
ความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้
เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจัดการ
ความรู้จะไม่ประสบผลส าเร็จ 

นักวิชาการทางด้านการจัดการความรู้ได้น าเสนอกระบวนการการจัดการความรู้ไว้หลายแนวทาง 
ผู้บริหารควรมีการวางแผนการจัดการความรู้ในองค์กร ดังน้ี (จรินทร์  อาสาทรงธรรม, 2548 : 44 – 45) 

การส ารวจและวางแผนความรู้ (Knowledge Planning) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมขององค์กรใน
ปัจจุบัน เพื่อทราบว่ามีองค์ความรู้ในองค์กรมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ๆ ควรมีการจัดแผนปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งพัฒนาความรู้ 

การพัฒนาความรู้ (Knowledge Generation) เป็นการท าให้องค์ความรู้ภายในองค์กรสามารถเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสามารถพัฒนาได้จากการซื้อ การเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความรู้จาก
ภายในหน่วยงาน เช่น การจดบันทึก ตลอดจนการจัดเก็บไว้ให้เป็นระบบจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการความรู้นั้น ๆ สามารถ
หยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว  

การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) เป็นกระบวนการที่เผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคคลที่ต้องการ
จริง ๆ ผู้บริหารควรก าหนดกลยุทธ์ก่อนว่าเป้าหมายคือใคร เพื่อท าให้การก าหนดรูปแบบในการถ่ายทอดได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ต้องการความรู้นั้น ๆ 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ท าการสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาแนวทางเสริมศักยภาพโรงเรียนเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research : 
PAR) ใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบซึ่งแบ่งเป็น  4 ขั้นตอน คือการวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ 
(Action) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อนกลับ (Reflection) ตามแนวคิดของเคมมิสและแมกแทก
การ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988 ; อ้างถึงในองอาจ  นัยพัฒน์, 2553) เพื่อเสริมศักยภาพโรงเรียนเพื่อประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาฯ ที่ถูกต้อง 
2. การสร้างวิสยัทัศน์ร่วม 
3. การเสรมิศักยภาพผู้บริหาร ครแูละนักเรียนแกนน า 
4. การจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมเสริมที่เน้น 

การปฏิบัติและการถอดบทเรียน 
5. การจัดเวทีชุมชนนักปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง 
 

โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรยีนรู้ฯ 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 

3. การจัดการความรู ้
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1.   ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
1.1 ขั้นการวางแผน ศึกษาวิเคราะห์สภาพและปัญหาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการจัดเวที
ประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) 

1.2 ขั้นการปฏิบั ติการ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา คือ  1. การสร้างทีมวิจัยในพื้นที่  
2. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 3. เวทีเสริมศักยภาพผู้บริหาร 4. เวทีเสริมศักยภาพครูผู้สอน 5. เวทีเสริมศักยภาพ
นักเรียนแกนน า และ 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรในพื้นที่วิจัย 

1.3 ขั้นการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการประชุมต่าง ๆ ในกิจกรรมเสริมศักยภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรและการลงพื้นที่หนุนเสริม
การท างานทุกเดือน  

1.4 ขั้นการสะท้อนกลับ หลังจากที่มีการด าเนินการเสริมศักยภาพโรงเรียนแล้วได้มีการสะท้อน
ข้อมูลคือ การถอดบทเรียนระหว่างการด าเนินงานและหลังการด าเนินงาน เพื่อร่วมกันสังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นและ
ออกแบบการด าเนินงานต่อ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการท างาน 

2. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 1) ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน ๆ 4 คน จ านวน 20 คน 
2) ครูแกนน าสาระการเรียนรู้ละ 2 คน โรงเรียนละ 16 คน จ านวน 80 คน 3) นักเรียนแกนน าโรงเรียนละ 20 คน 
จ านวน 100 คน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ประเภท คือ
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบสอบถาม 4) แบบบันทึก 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 2 รูปแบบ คือ 1) จากการลงพื้นที่เพื่อการเห็น
สภาพจริง สัมภาษณ์ สอบถามและการจัดเวทีแต่ละโรงเรียน 2) จากการจดบันทึกในการจัดเวทีเสริมศักยภาพแต่ละ
ครั้งในเวทีกลาง  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์สังเคราะห์และเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยประมวลผลและสรุปผลการวิจัยน าเสนอการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive 
Analysis) 
 
ผลการศึกษา  

จากการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมศักยภาพโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประเมินเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ปรากฏผลการศึกษาดังน้ี 

1.  พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอน ประสบปัญหาเรื่องความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้อง ที่ด าเนินการอยู่จะให้ความส าคัญกับการปลูกผักเลี้ยงปลา การประหยัดและการออมเงิน ซึ่งเป็น
รูปธรรมที่จับต้องได้และท าง่ายที่สุด และอีกปัญหาหนึ่งคือ ขาดความเข้าใจในการน าหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาอื่นนอกจากวิชาสังคม  ในกระบวนการวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษา ควรมีความลึกซึ้ง
มากกว่ากิจกรรมที่พานักเรียนท า นั่นคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการท างาน ซึ่งใช้วิเคราะห์ 
วางแผนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียน การด าเนินชีวิต ตั้งแต่ก่อนท า ระหว่างท า และหลังท า ซึ่งเมื่อมีความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นหลักคิดในการท างานดังนี้แล้ว ท าให้ครูทุกกลุ่มสาระสามารถ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นและมีความสุขในการออกแบบ  
การเรียนการสอนมากขึ้น 

2.  ผู้บริหารโรงเรียน โดยเฉพาะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฝ่ายวิขาการ มีผลต่อการขับเคลื่อน
มาก ในด้านการให้การสนับสนุนแนวคิด องค์ความรู้ งบประมาณ อ านวยความสะดวกในการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้
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และการให้ก าลังใจ เพราะถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาได้ถูกต้อง  
จะสามารถให้ค าแนะน า และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละกลุ่มสาระวิชาได้ถูกต้อง 
นอกจากนั้นแล้วการที่ผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดขององค์กรได้มอบนโยบาย สร้างวิสัยทัศน์ร่วม  เปิดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และก ากับติดตามผลการด าเนินงานทั้งฝ่ายครูและนักเรียน ท าให้ 
การขับเคลื่อนเป็นพลังจนกลายเป็นวาระของโรงเรียน  

3.  การจัดตั้งทีมท างานหลัก คือคณะครูและนักเรียนแกนน ามีความส าคัญ เพราะเป็นนักปฏิบัติ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกัน ในกระบวนการวิจัยได้สร้างการมีส่วนร่วมแก่ทีมท างานหลักทั้ง
ครูและนักเรียนแกนน า ด้วยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันก่อน จากนั้นได้จัดเวทีเสริม
ศักยภาพให้ทั้งครูแกนน าและนักเรียนแกนน า ซึ่งเมื่อได้รับการเสริมศักยภาพแล้ว ครูแกนน าซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่ม
สาระวิชาละ 2 คน จะไปท าการถ่ายทอดต่อในกลุ่มสาระของตนเอง นักเรียนแกนน าก็ เช่นเดียวกัน ได้คัดเลือกมา
โรงเรียนละ 20 คน เมื่อได้รับการเสริมศักยภาพแล้ว ได้ไปขยายผลต่อในโรงเรียน สร้างระบบการท างานแบบ 
บูรณาการทุกภาคส่วน โดยผ่านเวทีสร้างวิสัยทัศน์ วางแผนร่วมกันและขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทของตนเอง
อย่างสอดคล้องกัน จนเกิดเป็นกระแสขึ้นในโรงเรียน ทีมสนับสนุนจากภายนอกกับผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้เวทีประชุม
เชิงปฏิบัติการสัญจรเป็นเวทีให้ก าลังใจ ช่ืนชม และสนับสนุนการท างาน ซึ่งจัดสัญจรไปทุกโรงเรียนในเครือข่าย เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการท างาน โดยใช้รูปแบบเวทีชุมชนนักปฏิบัติ (COP) มาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

4.  ทีมสนับสนุนจากภายนอกมีบทบาทในเรื่องการเติมเต็มความรู้ การช่วยแก้ปัญหาและการเสริม
ก าลังใจอย่างใกล้ชิด มีบทบาทส าคัญในการลงพื้นที่ถอดบทเรียนจัดเก็บองค์ความรู้ของแต่ละโรงเรียน เพื่อมาสกัด
เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ น ามาใช้เป็นความรู้หลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีประชุมสัญจรหรือเวทีชุมชน
นักปฏิบัติ ในระหว่างลงพื้นท่ีนั้นได้ท าหน้าที่ในการให้ก าลังใจ และช่วยไขข้อข้องใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
แกนน าของแต่ละโรงเรียนด้วย ซึ่งความใกล้ชิดและสม่ าเสมอของทีมสนับสนุนมีความส าคัญมากในช่วงแลก เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์จะมีความคุ้นชินกับการปฏิบัติแบบเดิม เมื่อขาดการกระตุ้นจะกลับไปปฏิบัติแบบเดิมเพราะมี
ความง่ายกว่าการที่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้ามีการหนุนเสริมให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิดจะท าให้สามารถก้าวผ่านความคุ้นชินนั้น
ไปได้ และเมื่อก้าวผ่านแล้ว ได้สัมผัสผลของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้ว จะกลายเป็นอุปนิสัยที่อยู่ถาวร  
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นอีกต่อไป 

5.  กิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในระดับเครือข่าย  ได้มี
การจัดประชุมร่วมกันของผู้บริหารและครูแกนน าทุกโรงเรียน ได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน  
สร้างวิสัยทัศน์หรือก าหนดเป้าหมาย และวางแผนร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนที่มีพลังร่วมกัน จากนั้นได้ลงไปจัดเวที
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมในระดับโรงเรียน โดยมีผู้บริหารและครูแกนน าเป็นวิทยากรผู้ช่วยจัดกระบวนการให้แก่ครูและ
นักเรียนแกนน า เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการท างานในระดับโรงเรียน จากน้ันได้จัดเวทีเสริมศักยภาพผู้บริหาร
ผ่านกิจกรรมการประชุมสัญจร  เวทีเสริมศักยภาพครูแกนน าโดยเน้นเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชาผ่านการให้ท างานโดยใช้หลักปรัชญาฯ เป็นหลักคิดใน  
การวางแผนก่อนการท างาน ระหว่างการท างานและมีการถอดบทเรียนหลังการท างาน  เวทีเสริมศักยภาพนักเรียน 
มีวิธีการเสริมศักยภาพผ่านโครงงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการเรียมกลุ่มสาระวิชา และการค้นคว้าอิสระ   
โดยการใช้หลักปรัชญาฯ เป็นกรอบในการด าเนินงานท้ังก่อน ระหว่างและหลังการท างาน เป็นการสร้างสถานการณ์
ให้นักเรียนได้สัมผัสผลของการน าหลักปรัชญาฯ มาใช้ในการท างาน ว่าสามารถส่งผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวใน
การท างาน ผ่านกิจกรรมเวทีชุมชนนักปฏิบัติ (COP) การถอดบทเรียน 

6.  วิสัยทัศน์ร่วมและความเข้าใจในบทบาทตนเองของบุคลากรในโรงเรียนมีความส าคัญต่อการเสริม
ศักยภาพโรงเรียน ในกระบวนการวิจัยได้สร้างคณะท างานในพื้นที่คือครูและนักเรียนแกนน า ให้มีวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายอันเดียวกัน อธิบายมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีต้องมีการสนับสนุน
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อย่างใกล้ชิด ไม่มีการติดตามผลเพื่อต าหนิแต่เป็นการติดตามผลแบบเสริมพลัง ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อ  
การช่วงสนับสนุนการท างานของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สร้างความใกล้ชิดและสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งขจัด
ความท้อแท้ของผู้ประสบปัญหาลงไปได้มาก ผู้ขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีจึงมีก าลังใจส่งผลการท างานประสบความส าเร็จ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1  ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง มีผลต่อการขับเคลื่อนงานเป็น

อย่างมาก เพราะเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ว สามารถขยายผลไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระและท าให้
ครูผู้สอนมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

1.2  ทีมในการท างาน มีความจ าเป็นในการขับเคลื่อน ผู้บริหารต้องสร้างทีมท างานท่ีมีความเข้าใจ 
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เปิดโอการให้ทีมมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงาน 

1.3  การติดตามหนุนเสริมการให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ เพราะมนุษย์มีความค้นชินกับการกระท า
แบบเดิม เพราะรู้สึกยากเมื่อต้องเปลี่ยน ถ้ามีการติดตามช่วยสนับสนุนและให้ก าลังใจสม่ าเสมอจะท าให้สามารถก้าว
ผ่านความคุ้นชิน จนกลายเป็นอุปนิสัยได้เอง 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนท่ีได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากับโรงเรียนที่ไม่ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อันจะมีต่อการประยุกต์หลักปรัชญาฯ มาใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีนัยส าคัญ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
ในต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2) เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงพัฒนาในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในต าบล
นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คนจากวิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane และ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย
พบว่า ภาพรวมของการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.884) เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้สูงอายุชายและหญิงมีการพึ่งพา
ตนเองด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจได้
มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 66-70 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ, การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ 

 
Abstract 

The research on economic self-reliance of the elderly in Nakhaburi, Muang District, 
NakhonPhanom province was a quantitative research. The objectives of this research were 1) to 
study the economic self-reliance of the elderly in Nakhaburi, Muang District, NakhonPhanom 
Province, and 2) to develop the proposal to promote the elderly in Nakhaburi, Muang District, 
NakhonPhanom Province. Self-reliance. The data were collected by using 400 sampling from the 
sample size calculation method with the Taro Yamane formula. The data were analyzed by 
means of percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results showed that the overall 
self-reliance of the economy was elderly people Very high (Mean = 3.82, standard deviation = 
0.884). The results of the study show that the overall self-reliance of the elderly Very high the t-
test statistic was found to be statistically significant (p <0.05). The elderly aged 60-65 years were 
significantly more self-reliant on the economy than those aged 66-70 years at the 0.05 level of 
significance. 

 
Keywords : Elderly, Economic Self-Reliance 
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บทน า 
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) คาดประมาณว่าจ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,963 ล้านคน

หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593 แนวโน้มสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นยังเพิ่มขึ้นอีกทั้ง 2 ใน 3 ของ
ผู้สูงอายุในโลกอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย มีความสอดคล้องกับจ านวนผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ในปี พ.ศ. 2552  
ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ผลจาก
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2573 แสดงว่าในปี พ.ศ. 2568 
จ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน และใน ปี  พ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยท้ังประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวไดส้่งผลให้ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัว และส่งผลให้จ านวนประชากรของประเทศจะลดลงในที่สุด 
กล่าวคือ มีจ านวนประชากรสูงอายุมากขึ้นแต่มีจ านวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานโดยรัฐ
ต้องหาแนวทางในการทดแทนแรงงาน การถ่ายทอดประสบการณ์หรือการจัดการความรู้ระหว่างรุ่น (Knowledge 
Management) ในอนาคต (กระทรวงแรงงาน, 2557) 2) ปัญหาการภาวะพึ่งพิงสูงขึ้นเพราะประเทศไทยมีการจ ากัด
อายุการท างานของผู้สูงอายุ ผลที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ระดับของรายได้ของผู้สูงอายุลดลงหรือไม่มีรายได้เลยท าให้เกิด
ภาวะการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ ในวัยแรงงานมากขึ้น ตลอดจนภาครัฐยังต้องมีสวัสดิการที่มุ่งให้  
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน ประกันสังคม ซึ่งท าให้ภาระทางการคลังของ
ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อ้างแล้ว) 3) ปัญหาการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพิงในระยะยาว เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในปี 2567 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงระดับรุนแรง
จะมีจ านวนมากถึง 280,000 คน ในขณะที่ครัวเรือนมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุลดลงเป็นผลจากขนาดครอบครัว
ที่เล็กลง (สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ , 2553) 4) ปัญหาการจัดการสังคมผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพในมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้มุ่งให้ความส าคัญในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถใน  
การท ากิจกรรมเชิงธุรกิจและบริการสังคมได้ตามอัตภาพการศึกษาของเล็ก  สมบัติ และคณะ (2554) พบว่า 
ผู้สูงอายุหลายรายมีความสนใจและมีความพร้อมด้านความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้รับการโอกาสทีม่ีอยู่สอดคล้องกับ
ข้อมูลของกระทรวงแรงงาน (อ้างแล้ว) ที่พบว่า ปีพ.ศ. 2553-2555 มีต าแหน่งงาน 4,459 อัตรา โดยมีผู้สูงอายุที่มา
ลงทะเบียนสมัครงาน 2,545 ราย ซึ่งเกือบร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานมีเพียง 
483 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่านั้น  

ที่ผ่านมารัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบของการก้าวสู่สังคมสูงอายุมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่รัฐได้
ก าหนดแผนประชากรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 อีกทั้งยังได้จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางของ
นโยบายและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะยาว อีกทั้งยังมีมุมมองที่แตกต่างจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรก 
โดยมุ่งเน้นวางแผนการจัดการเพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงอายุใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่พึ่งพาตนเองได้ 
รัฐก็จะด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ให้กับสังคมไว้ให้นานที่สุด กลุ่มที่ 2 คือ 
กลุ่มที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ รัฐก็จะด าเนินการสร้างสวัสดิการและคุ้มครองทางสังคมเพื่อเกื้อกูลให้ผู้สูงอายุด ารงอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพไว้ให้นานที่สุด หรือเรียกว่า นโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 
(Segmentation) เพื่อวางแผนกลยุทธ์รองรับแต่ละกลุ่ม (ศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2557) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐ
เองก็พยายามแสดงความรับผิดชอบในการดูแลและรองรับสังคมผู้สูงอายุอยู่บ้าง แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ผู้สูงอายุ
กลุ่มที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ โดยเฉพาะทางด้านรายได้ทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตอย่างไร ซึ่งเป็น
มิติที่รัฐและครอบครัวต้องตระหนักเพิ่มเติมร่วมด้วยหรือไม่ 
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จากข้อมูลทางสถิติ หากแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน พบว่า 
ผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ มีมากถึงร้อยละ 78 ส่วนผู้สูงอายุท่ีดูแลตนเองได้บ้าง และ
พึ่งตนเองไม่ได้เนื่องจากพิการ หรือทุพพลภาพ มีร้อยละ 22 เท่านั้น (ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2555) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ยังคงมีความสามารถท า
ประโยชน์ได้หรือกล่าวว่ายังเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพอยู่ โดยผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Ageing) จะแสดงออกถึง
คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) กล่าวคือ ยังคงท างานหรือกิจกรรม
ในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการโดยงานหรือกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 2549)  ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพตาม
คุณลักษณะที่กล่าวมาเพิ่มมากขึ้น และกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงต่างจังหวัด  
(กุศล สุนทรธาดา และ กมลชนก  ข าสุวรรณ, 2553) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนได้ค านึงถึงภาระและความรับผิดชอบต่อการจัดบริการและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มที่ต้องพึ่งพา
ผู้อื่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเป็นเมือง มีความทันสมัย
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการลดบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุลง เนื่องจากผู้สูงอายุ 
ไม่มีอ านาจในการควบคุมดูแลบุตรหลานรวมถึงอ านาจความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนอ านาจใน
การตัดสินใจ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2550) นอกจากนี้ยังขาดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ท าให้
ทักษะความช านาญต่าง ๆ ด้อยคุณค่าลง เมื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าขึ้นมาก จึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วยังมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่
ยังคงสามารถท างานได้อีกเป็นจ านวนมาก (ระวี   สัจจโสภณ , 2556) โดยภาพรวมการจัดการระบบสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องค านึงถึงบริบทต่างๆอย่างลึกซึ้ง ซึ่งแนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน คือ การส่งเสริมด้านการพึ่งพาตนเองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้สูงอายุจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน  

ค าว่า “การพึ่งพาตนเองในด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” คือ การที่ผู้สูงอายุมีรายได้เป็นของตนเอง ใน
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีรายได้เป็นของตนเองจากการเก็บออม หรือมาจากการรวมกลุ่มผู้สูงอายุสร้างผลิตภัณฑ์
เพื่อเลี้ยงชีพน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุจะมีรายได้จากบุตรหลานและเบี้ยยังชีพ โดยส่วนใหญ่กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได้ คือ กลุ่มผู้สูงวัยตอนต้น (60-69 ปี) เพราะสามารถหางานท าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือกลุ่มที่ไม่มีรายได้จากการท างานด้วยตนเอง คือ กลุ่มผู้สูงวัย
ตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) ซึ่งต้องคอยรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

สภาวะการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ บุตรหลานจ าเป็นต้องออกไปท างานต่างถ่ินและปล่อยให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ล าพัง 
ท าให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งตนเองมากขึ้น เช่น การรับจ้าง การท างานเล็กน้อยเพื่อความอยู่รอด เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
รายได้จากการพึ่งตนเองเท่าที่สมรรถภาพของผู้สูงอายุจะสามารถท าได้ ซึ่งในจังหวัดนครพนมนั้นมีจ านวนผู้สูงอายุ
มากถึง 82,832 คน ในขณะที่จังหวัดนครพนมได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเขตอ าเภอเมืองที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกวางแผนจากภาครัฐให้เป็นจังหวัด
แห่งการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นพื้นที่เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้เกิดโอกาสในประกอบอาชีพให้กับคนในจังหวัด
นครพนมเพิ่มขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงน าไปสู่ค าถามเพื่อการวิจัยที่ส าคัญ คือ การที่สภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด
นครพนมขยายตัวและเติบโตขึ้นเป็นล าดับจากนโยบายของภาครัฐท าให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจได้
เพิ่มมากข้ึนหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตต าบลนาราชควายเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม และอยู่ในตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งได้รับการพัฒนาและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชุมชนใน
พื้นที่ต าบลนาราชควายมีระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายใุนพื้นที่จังหวัดนครพนมได้ในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม 
2.   เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงพัฒนาในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนมพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.   ผู้สูงอายุชายและหญิงมีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจแตกตา่งกัน 
2.   ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ

ระหว่าง 66-70 ปี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการ คือ การรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาวะ 

การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยใช้ขอบเขตพื้นที่ในต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
เป็นฐานการวิจัย และสามารถน าไปสู่การใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอเชิงการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้มากข้ึนและก่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  ผู้สูงอายุหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเป็นไปตามการให้นิยามจากพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอาย ุพ.ศ. 2546 (กรมกิจการผู้สูงอาย,ุ 2553) 

2.  การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจหมายถึง ความสามารถในการท างาน การจัดการด้านการเงินและ  
การสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเอง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลัก โดยมีรายละเอียด 
การด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.   ขอบเขตการวิจัย 
1.1  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่วิจัย คือ ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในต าบล

นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ านวน 785 คน โดยใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro 
Yamane (Taro Yamane, 1973 ; อ้างถึงใน ธีระวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน และใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 8 หมู่บ้านและหาขนาดกลุ่มตัวอย่างรายหมู่บ้านด้วยวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ 

1.2  ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศอายุสถานภาพสมรสอาชีพระดบัการศึกษา
รายได้ต่อเดือน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในด้าน 1) สภาวะการท างาน 2) การจัดการด้านการเงิน และ 3) 
การสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเอง ของผู้สูงอาย ุ

1.3  ด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการวิจัยรวม 9 เดือน 
2.   เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  
เครื่องมือหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยให้
คะแนนแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และส่วนท่ี 3 ข้อค าถามปลายเปิด ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวมีค่า
ความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) ไม่น้อยกว่า 0.67 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.80 
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3.   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ทีมวิจัยได้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บตามล าดับหมู่บ้านจนครบทั้ง 8 หมู่บ้าน ส่วน 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้สถิติร้อยละ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test และ
ส่วนที่ 3 ข้อค าถามปลายเปิด ใช้การจัดหมวดหมู่รวมทั้งการวิเคราะห์ร่วมของผู้วิจัยและอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของงานวิจัยที่บริบทต่างกัน โดยการแปล
ผลการวิจัยจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  แปลความว่า ระดับมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50  แปลความว่า ระดับมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  แปลความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  แปลความว่า ระดับน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50  แปลความว่า ระดับน้อยท่ีสุด  

4.   กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการวิเคราะห์และอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ 

ที่ศึกษา 2 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อท าความเข้าใจนิยามความหมายของผู้สูงอายุ ลักษณะของ
ความเป็นผู้สูงอายุ บทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม และ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
ของผู้สูงอายุ เพื่อท าความเข้าใจความหมายของการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ ลักษณะของการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ 
หลักการพึ่งตนเอง และได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง จนน าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัยและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย (ทีมวิจัย, 2561) 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่ มตั วอย่ างส่ วน ใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้อยละ 77.5มีอายุ ระหว่าง 60-65 ปี  คิ ด เป็ น 
ร้อยละ 35.0 เกือบทั้งหมดจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.5 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 
บาทต่อเดือน มากถึง 74.0 และครึ่งหนึ่งมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 52.0 

ภาพรวมของการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.884) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ผู้สูงอายุมี
ภาวะการพึ่งตนเองได้จากการมีงานท า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.848)2) ผู้สูงอายุ
พึ่งพาตนเองได้จากการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

ตัวแปรอิสระ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดต้่อเดือน 

ตัวแปรตาม 
การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 
- สภาวะการท างาน 
- การจัดการด้านการเงิน 
- การสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเอง 
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0.865) และ 3) ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้จากมีการจัดการด้านการเงิน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.940) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ 
 

การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ภาวการณท์ างาน 4.02 0.848 
การสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเอง 3.82 0.865 
การจัดการด้านการเงิน 3.63 0.940 

รวม 3.82 0.884 
  

เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ t-test พบว่า ผู้สูงอายุชายและหญิงมีการพึ่งพาตนเองด้าน
เศรษฐกิจแตกต่างกัน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-65 ปี มีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจได้มากกว่ากลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 66-70 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3โดยตัวแปรระดับการศึกษาน้ันผู้วิจัยมิได้น ามาทดสอบสมมติฐานการวิจัยเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมากถึงร้อยละ 94.5 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ค่าเฉลี่ย t Sig (2-tail) 
ชาย 90.40 3.645 0.000** 
หญิง 96.67 

P>0.005 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ ค่าเฉลี่ย t Sig (2-tail) 
60-65 96.58 1.673 0.000** 
66-70 84.32 

P>0.005 
 

ในส่วนของข้อมูลจากการประมวลค าถามปลายเปิด พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความต้องการของตนเองใน 2 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ต้องการให้ภาครัฐแนะน าแนวทางในการประกอบอาชีพและการท างานที่เหมาะสมให้แก่
ผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น และ 2) ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นสนับสนุนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะในกลุ่มงานฝีมือและงานกลุ่มจักสานและหาตลาดรองรับในการขายผลิตภัณฑ์ 

จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองด้านเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ข้อเสนอแนะนี้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับครอบครัว ท้องถิ่น ส่วนราชการและภาครัฐ ดังข้อเสนอต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากแต่เมื่อทดสอบ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจได้ผลการทดสอบ คือ กลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นสามารถพึ่งพาตนเองด้าน
เศรษฐกิจได้มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาที่ส าคัญจากวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
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คือ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตอนกลาง คือ อายุระหว่าง 66-70 ปี ให้มีโอกาสเข้าถึงอาชีพที่เหมาะสมกับวัยให้
เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุชาย 

2. ภาพรวมของการวิเคราะห์การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุแม้ว่าผลการวิจัยได้แสดงผล
การวิเคราะห์ คือ ผู้สูงอายุมีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมากแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
การจัดการด้านการเงินของผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จากข้อมูลดังกล่าวน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงการพั ฒนา
ผู้สูงอายุ คือ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในทุกช่วงวัยมีทักษะการจัดการด้านการเงินที่ไม่ซับซ้อนและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ง่ายและปฏิบัติได้จริง 

3. เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อค าถามปลายเปิด พบว่า ผู้สูงอายุเสนอให้หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ท้องถิ่นสนับสนุนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มงานฝีมือและงานกลุ่มจักสาน การหาตลาดรองรับในการขาย
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อเท็จจริงในพื้นที่ต าบลนาราชควายที่ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มผลิตงาน
ฝีมือและงานกลุ่มจักสานเพื่อส่งเสริมอาชีพแต่ผลิตภัณฑ์ยังขาดความเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนเข้าถึงช่องทางใน 
การจัดจ าหน่ายได้น้อยจึงท าให้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มงานฝีมือและงานกลุ่มจักสานของผู้สูงอายุให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสร้างช่องทาง 
การจ าหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างรายได้ที่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
สรุปและอภิปรายผลวิจัย 

งานวิจัยนี้อาจสรุปได้ว่าผู้สูงอายุมีการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
การพึ่งตนเองของผู้สูงอายุเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่เป็นภาระคนอื่น
มากเกินไปมีความสมดุลมีความพอดีในชีวิตเป็นสภาวะทางกายและจิตที่สอดคล้องเป็นอิสระมีความพอใจในชีวิตที่
เป็นอยู่มีสิ่งจ าเป็นปัจจัยสี่พอเพียงเป็นความพร้อมของชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ (เสรี  พงศ์พิศ, 2559) การพึ่งตนเอง
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจถือเป็นการอยู่ได้ด้วยตนเองถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินก็ยังมีข้าวปลาอาหารกินเพื่อยังชีพและ
น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในทางหนึ่งด้วย (สมพร  เทพสิทธา, 2548) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย 3 ด้าน สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

1.  การพึ่งตนเองของจากการมีงานท า ซึ่งพบว่าเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับการ
ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 พบว่า ผู้สูงอายุประมาณครึ่งหนึ่งท างานเพราะต้องการหารายได้
เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว รองลงมา คือ เล็งเห็นว่าตนเองยังสุขภาพแข็งแรงและยังมีแรงท างานอยู่ ส่วนเหตุผล
อื่น ๆ ที่ยังต้องท างานอยู่ อาทิ ต้องส่งลูกเรียน เป็นอาชีพเดิมที่มีอยู่และไม่มีคนท าแทน และมีหนี้สินตามล าดับ (ลัด
ดา  ด าริการเลิศ, 2550) ซึ่งแรงงานผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอื่นที่มีการท างานทั้งในและนอกระบบ และ
จากการส ารวจแรงงานนอกระบบของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2549 – 2551 พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะ
ท างานนอกระบบในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ เพิ่มจากร้อยละ 89.7 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 91.0 ในปี 
พ.ศ. 2551 ซึ่งเท่ากับผู้สูงอายุจ านวน 2.55 ล้านคนจากผู้สูงอายุที่ยังท างานอยู่ทั้งหมด2.8 ล้านคนส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 9.0 หรือประมาณ 2.5 แสนคนเป็นผู้สูงอายุที่ท างานในระบบทั้งนี้แรงงานสูงอายุที่ท างานนอกระบบไม่มี
หลักประกันทางรายได้ใด ๆ ที่จะมีเงินไว้ใช้ยามชราภาพยกเว้นผู้ที่มีการออมโดยสมัครใจ เช่น ซื้อประกันชีวิตเป็น
สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีการออมเงินเดือนละครั้งแต่ถ้าออมเพื่อบ านาญชราภาพต้องเป็นสมาชิกท่ีส่งเงินนาน 
10-15 ปี (ชลัยพร  อมรวัฒนา และคณะ, 2551) ดังนั้นประเด็นที่น่าสนใจ คือ แรงงานผู้สูงอายุที่อยู่นอกระบบจะมี
หลักประกันทางรายได้เพื่อการด ารงชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร  

2.  การพึ่งพาตนเองจากการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับตนเองงานวิจัยหลายช้ินสะท้อนว่าผู้สูงอายุมี
ศักยภาพในการแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองในหลายรูปแบบทั้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย 
ไม่มีลูกจ้างทั้งนี้สัดส่วนดังกล่าวลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 63.4 เป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ ช่วยธุรกิจของ
ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 18.4 เป็นร้อยละ 19.1 นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่
ท างานอื่น ๆ เช่น เป็นลูกจ้างเอกชนมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 13.3 ส่วนผู้สูงอายุที่เป็น
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นายจ้างมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 3.9 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพร้านขายของช า
มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 11.0 (ชลัยพร  อมรวัฒนา และคณะ, อ้างแล้ว) เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวิเคราะห์ถึงภาค
แรงงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น การประกอบอาชีพจากการมีโอกาสนี้ใน
จังหวัดนครพนมยังเป็นสัดส่วนที่น้อย อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุยังติดกับดักอยู่กับความต้องการในการให้วัยอื่น ๆ 
ช่วยเหลือในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ โดยมีแนวทางที่หลากหลาย ได้แก่ การขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุผ่านส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ที่ก าหนดสาระส าคัญเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพความเข้มแข็งของผู้สูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่บนหลักการของหลักธรรมาภิบาล (นงนุช  สุนทรชวกานต์, 
2556) 

3.  การพึ่งพาตนเองได้จากมีการจัดการด้านการเงิน ทั้งการฝากเงินกับธนาคารในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ 1) การลงทุนในหลักทรัพย์ 2) การฝากเงินกับธนาคารพานิชย์ 3) เงินฝากระยะสั้น 4) เงินฝากระยะยาว  
5) เงินฝากอื่น ๆ อาทิ การลงทุนในกองทุนรวมและการลงทุนในตั๋วแลกเงินการวางแผนภาษี  นอกจากนี้ผู้สูงอายุ
บางส่วน (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ยังได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยการยกเว้นภาษีส าหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดย
กฎหมายภาษีอากรฉบับท่ี 150 ได้ก าหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงวัยท่ีมีอายุตั้งแต่ 65 ปี
ขึ้นไป(นงนุชสุนทรชวกานต์, อ้างแล้ว) ซึ่งการจัดการการเงินของผู้สูงอายุสะท้อนมิติความต้องการด้านความมั่นคง
ทางการเงินเพื่อสะสม/การออมการใช้ประโยชน์ช่วงเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต  

ส่วนประเด็นเชิงนโยบายนั้นผู้วิจัยเห็นด้วยว่าควรมีการส่งเสริมเรื่องอาชีพให้กับผู้สูงอายุตอนกลางที่มี
อายุระหว่าง 66-70 ปี ให้มีโอกาสเข้าถึงอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยให้เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุชาย 
แม้จะมีลักษณะงานและจ านวนรายได้ที่แตกต่างกันก็ตามโดยข้อมูลปี 2549 พบว่า อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน
สูงอายุมีประมาณร้อยละ 7.0 และในจ านวนผู้มีงานท านั้นส่วนมาก (ร้อยละ 99) อยู่ในวัยสูงอายุช่วง 60-69 ปี  
ซึ่งพบว่ามีการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดมีบางส่วนท่ีเป็นลูกจ้าง เนื่องจากรายได้จะแตกต่างกันตามระดับ
การศึกษา (ช่ืนตา  วิชชาวุธ และคณะ, 2553) และเมื่อมีรายได้ก็ควรส่งเสริมเรื่องจัดการการเงินและการออมที่ 
ไม่ซับซ้อนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ง่ายและปฏิบัติได้จริง เนื่องจากการส ารวจประชากรผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 31.3 ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้สูงอายุไม่ได้มีการออมหรือสะสมเงินทองหรือ
ทรัพย์สินทั้งในรูปสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ (ช่ืนตา, อ้างแล้ว) และประเด็นสุดท้าย คือ การแสวงหา
ช่องทางจ าหน่าย (ตลาด) ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ภาคท้องถิ่นอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ
ส านักงานพัฒนาชุมชน (พช.) ซึ่งได้ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาอย่างงานฝีมือหรืองานจักสานของผู้สูงอายุ ควรเร่ง
หาช่องทางหรือกลไกการรับซื้อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งตลาดในท้องถิ่นหรือภาคีจ าหน่ายภายนอก เพื่อช่วยสร้างรายได้
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่สาธารณะต่อไป 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การศึกษาศักยภาพของหมู่บ้านป่าคาในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ต าบลโป่งน าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
กนกศักดิ์ ทับทอง, เตชินท์ เสนงาม,พรประภา ศุภดิษฐ์1 

ภูริณัฐร์  โชติวรรณ2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัย ช้ินนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อศึกษาศักยภาพด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และ 
ด้านการเกษตรของหมู่บ้านป่าคาเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (2) เพื่อศึกษาศักยภาพของ
บุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน 
การการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหางานวิจัยช้ินนี้ศึกษาในหมู่บ้าน 
ป่าคา ต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเครื่องมือการท้างานชุมชน 7 ช้ิน โดยเลือกเครื่องมือปฏิบัติการ 4 ช้ิน คือ 
แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน ท้าเนียบประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และเส้นประวัติศาสตร์ชุมชน  ผลการวิจัยพบว่า  
(1) หมู่บ้านป่าคามีวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน มีการสืบทอดวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษหมู่บ้านป่าคามีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและที่นี่ยังมีพืชผล
การเกษตรที่หลากหลายหมุนเวียนตลอดทั้งปีเช่นกัน (2) หมู่บ้านป่าคามีบุคลากรที่ท้างานกันอย่างเข้มแข็งใน 
การขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างด ี 
(3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และชุมชนยัง 
ไม่มีระบบการจัดการขยะที่มาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน, หมู่บ้านม้งป่าคา 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม ภูมิประเทศของประเทศไทยมีความหลากหลายทางกายภาพอย่างมาก ความหลากหลายทางกายภาพนี้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561  
ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 22,657,730 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11 % 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (โพสทูเดย์ , 21 สิงหาคม, 2561) จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่กระนั้นการท่องเที่ยวในรอบหลายสิบปีท่ีผ่านมายังกระจุกตัวอยู่แต่ในหัวเมืองใหญ่ ๆ 
เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ร่างนโยบาย
ไทยนิยมยั่งยืนข้ึนเพื่อกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ดังสโลแกนที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โครงการ “OTOP Village” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน 
เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและ

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 
2 (อาจารย์ท่ีปรึกษา) อาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร. 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

สังคมภายในประเทศ โดยมีการจัดท้าโครงการดังกล่าวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 
หมู่บ้าน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 

การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จึง
จ้าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Creative Tourism and Cultural Development)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมี
ความหมายทางสัญลักษณ์ อันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นทรัพยากร
ส้าคัญทางการท่องเที่ยว โดยวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็ ถูก
น้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ การจัดการการท่องเที่ยวท่ีปรับเข้าสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
นั้น ต้องอาศัยความเข้มแข็งของของชุมชน โดยชุมชนจะมุ่งเน้นน้าเสนอรูปแบบของกิจกรรม (Cultural Activity) ที่
มีความหลากหลาย หรือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมพื้นบ้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไม่ให้สูญหายหรือถูกลืมเลือนไปจึงเป็นการก้าวไปข้างหน้าและเป็นก้าวย่างที่ส้าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีความเป็นอัตลักษณ์สูง (Authenticity) และนี่คือสินค้าช้ินเอกทางการท่องเที่ยว 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2556) 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาศักยภาพด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และด้านการเกษตรของหมู่บ้านป่าคาเพื่อพัฒนา
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.  เพื่อศึกษาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหา 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1.  แนวคิดเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก้าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (อดิศร  ศักดิ์สูง และวรุตม์  นาที, 2559 : 105) 

การท่องเที่ยวตามหลักการนี้ เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน  
การจัดการการท่องเที่ยว พร้อมกับรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ  
การท่องเที่ยวทั่วไป ที่ส้าคัญจะต้องกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความส้าคั ญ และเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน พร้อม  ๆ กับความพยายามในการสร้างการรับรู้และ 
ความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ ์(พจนา  สวนศรี, 2546 : 124) 

2.  มโนทัศน์เร่ืองทุนทางวัฒนธรรมของบูร์ดิเออ 
ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) มี 3 รูปแบบ คือ 

2.1 ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส (Embodied State) คือ อยู่ในรูปของแนว กิริยาของร่างกายและ
จิตใจที่คงทนถาวร มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรม ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมและรวมกันเป็นรูปเป็นร่าง  

2.2 ทุนที่ถูกท้าให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม (Objectified State) ทุนชนิดนี้ถูกท้าให้
เป็นวัตถุในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ 
การแสดงออกและสืบทอดได้ผ่านวัตถุ เช่น การสะสมภาพวาด การสะสมทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถถูกส่งผ่านได้
เหมือนกับทุนเศรษฐกิจ 

2.3 ทุนที่ถูกท้าให้อยู่ในรูปสถาบัน (Institutionalization State) คือ ทุนที่อยู่ในรูปของการท้าให้
เป็นวัตถุหรือรูปธรรม ที่ถูกจัดแยกออกมาจากปัจเจกบุคคลทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถเปลี่ยนรูปภายใต้เง่ือนไข
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เฉพาะได้ คือ อาจเปลี่ยนรูปเป็นทุนเศรษฐกิจ หรืออาจถูกเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นสถาบันในรูปของคุณสมบัติทาง
การศึกษา  

3.  แนวคิดเร่ืองดัชนีการพัฒนาชนบท 14 ด้าน  
จากผลการสัมมนาหรือการวิจัยทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในชนบท 

ผลที่ได้รับมักไม่แตกต่างกันเท่าไดนัก เท่าที่รวบรวมมาได้จากเอกสารต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชนบท มีดังต่อไปนี้  

3.1 ต้องการน้้าดื่มน้้าใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 
3.2 ต้องการถนนท่ีใช้การได้ตลอดฤดูกาล รวมทั้งสะพานท่ีไม่ช้ารุดตามฤดูกาล 
3.3 ต้องการให้มีความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านไม่มีโจรผู้ร้ายลักขโมยวัวควาย 
3.4 ต้องการอยู่อย่างสันติไม่มีผู้ก่อกวนทางการเมืองมาท้าให้ชาวบ้านอยู่อย่างไม่เป็นสุข 
3.5 ต้องการบ้านเรือนอาหารและเครื่องนุ่งห่ม 
3.6 ต้องการมีงานท้าในระหว่างว่างจากท้านา 
3.7 ต้องการบริการด้านสาธารณสุขที่ให้การรักษา พยาบาล คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทันเวลาและมี

ประสิทธิภาพ 
3.8 ต้องการที่ดินท้ากินเป็นของตนเองไม่ต้องเช่าหรือท้างานเป็นเพียงผู้รับแจ้ง แรงงานที่ขาด

เสถียรภาพ 
3.9 ต้องการยาปราบศัตรูพืชปุ๋ยพันธ์พืชผักต่าง ๆ ที่ให้ผลดีแต่ลงทุนต่้า 
3.10 ต้องการปลดภาระหนี้สินหรือต้องการสินเช่ือเพื่อน้าไปลงทุนเพื่อการผลิต 
3.11 ต้องการตลาดเพื่อจ้าหน่ายผลผลิตและต้องการขยายผลผลิตในราคายุติธรรมไม่ถูกกดราคา 
3.12 ต้องการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ท้องถิ่นที่เหมาะสมและต้องการให้มีการป้องกัน 

โรคระบาดรวมทั้งต้องการอาหารสัตว์บางประเภทในราคาถูก 
3.13 ต้องการปรับปรุงฝีมือและความรู้การประกอบอาชีพให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันทางด้าน

การเกษตรและด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ตนถนัดอยู่แล้ว 
3.14 ต้องการให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาที่น้าไปประกอบอาชีพอื่นช่วยพ่อแม่หารายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อจบการศึกษา (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และคณะ, 2552 : 114-115) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด้าเนินการวิจัยดังนี้  คือ (1) รูปแบบ 

การวิจัย (2) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย (3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (4) วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย 
2.  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่เป็นแกนน้าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ

หมู่บ้านป่าคาต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอโกสัมพี จังหวัดก้าแพงเพชร 
3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือ 

การท้างานชุมชน 7 ช้ิน เลือกเครื่องมือปฏิบัติการ 4 ช้ิน ได้แก่ แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน ท้าเนียบประเพณี
วัฒนธรรม เส้นประวัติศาสตร์ชุมชน 

4.  วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) วางแผนการท้าวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน (2) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยบันทึกเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดเรื่องทุนของบูร์ดิเออ แนวคิดเรื่องดัชนีการพัฒนา
ชนบท 14 ด้าน (4) เรียบเรียงข้อมูลแล้วน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาศักยภาพต่าง ๆ ของหมู่บ้านและหาสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น (5) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งข้ึน 



60 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 บริบทของหมู่บ้าน 
หมู่บ้านป่าคาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 8 ต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน 

จังหวัดก้าแพงเพชร มีระยะทางจากอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชรถึงหมู่บ้านทั้งสิ้น 96 กิโลเมตร เส้นทางการเดินทางเข้า
หมู่บ้านมีเส้นทางเดียวคือ จะต้องผ่านที่ท้าการอุทยานคลองวังเจ้าเข้าไป 29 กิโลเมตร มีประชากร 1,375 คน 275 
หลังคาเรือน (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 30 กันยายน 2561 : สัมภาษณ์ ) เป็นคนชาติพันธุ์ม้ง นับถือศาสนาพุทธ  
(บรรพบุรุษ) ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกหลังคาเรือน หมู่บ้านป่าคาเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจใน
เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นอย่างมาก แต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนหนทางยังมี
ความกันดารและห่างไกล ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถเข้าถึงได้ท้าให้ชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 
ระบบน้้าอุปโภคบริโภคยังไม่มีคุณภาพท้าให้ชาวบ้านยังมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร ด้วยความห่างไกลท้าให้
การพัฒนาเข้าถึงได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท้าการศึกษาในพื้นที่ของหมู่บ้านป่าคาเพื่อเสนอแนะแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป 

ตอนที ่2 ศักยภาพด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และด้านการเกษตรของหมู่บ้าน 
2.1 ศักยภาพด้านวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่ชาวบ้านแห่งหมู่บ้านม้งป่าคาได้สืบทอดกันมาอย่าง

ยาวนาน เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังหมู่บ้านเพื่อศึกษาวัฒนธรรมของชาวม้งบ้านป่าคา  
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่แห่งนี้ 

(1) ประเพณีปีใหม่หมู่บ้านป่าคามีการจัดประเพณีปีใหม่ในช่วง ข้ึน 1 ค่้า เดือน 2 ของทุกปี ในงาน
จะมีพิธีการเรียกขวัญและการละเล่นต่าง ๆ เช่น การโยนลูกช่วง การยิงหน้าไม้ การตีลูกข่าง (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 
2561 : สัมภาษณ์) การจัดงานประเพณีปีใหม่มวีัตถุประสงค์ที่สา้คัญคือ การรวมญาติพี่น้องที่อยู่ในต่างแดนให้ได้กลบั
บ้านมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา  

(2) พิธีไหว้ศาลประจ้าหมู่บ้าน หลังจากประเพณีขึ้นปีใหม่ชาวบ้านจะพากันไปไหว้ศาลประจ้า
หมู่บ้านที่อยู่ขึ้นไปหลัง รพ.สต. ชาวบ้านเชื่อว่าศาลประจ้าหมู่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ท่ีคอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็น
เป็นสุข ในวันน้ันชาวบ้านจะท้าอาหารหวานคาวและของเส้นไหว้ต่าง ๆ ขึ้นไปกินเลี้ยงท่ีนั่นจนหมดไม่เหลือลงมากิน
ที่บ้าน 

(3) หมอยาสมุนไพรหมู่บ้านป่าคามีหมอยาสมุนไพรที่รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสมุนไพรต่าง ๆ 
หมอเหล่า แซ่ม้า อายุ 60 ปี การรักษาที่โดดเด่นคือ การท้ายาแก้พิษงูเขียว (รายงานผลการรวบรวม เช่ือมโยง  
อัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน, ม.ป.ป.) และการอบยาสมุนไพร ด้วยตัวยาจากสมุนไพรจากเขาเย็นที่
หมอเดินทางเข้าไปเก็บมาด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่สมัยที่บิดาของหมอยังมีชีวิตอยู่  
เป็นการส่งผ่านองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น  

การอบสมุนไพรช่วยให้กระแสเลือดไหลเวียนได้สะดวก ท้าให้ร่างกายสดช่ืนกระปี้กระเป่าและ 
ขับของเสียออกจากร่างกาย ผู้ศึกษาได้ทดลองใช้บริการแล้วมีความรู้สึกสดชื่น ภายในห้องอบสมุนไพรมีความอบอุ่น
ด้วยไอน้้าจากสมุนไพร อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ถ้านักท่องเที่ยวได้ใช้บริการห้อง  
อบสมุนไพร ผู้ศึกษาเช่ือว่านักท่องเที่ยวจะมีความประทับใจและหลงรักการอบสมุนไพรจากหมอเหล่าเป็นอย่างมาก 

(4) การตีมีด มีดและขวานถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการท้าไร่ การใช้ชีวิตประจ้าวันของคนม้ง
ผู้ชายจะพกมีดติดตัวทุกคน มีดมีความส้าคัญกับชาวบ้านที่นี่มาก ช่างหม่อกล่าวว่าตนตีมีดมาตั้งแต่สมัยอายุ 20 ปี 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีดทรงไหนขอแค่ให้บอกหรอืมีแบบมาให้ช่างหม่อ สามารถท้าให้ได้ทั้งหมด หรือแม้แต่
มีดที่เสียหายก็สามารถรับซ่อมแซมให้ได้ (หม่อ  แซ่ม้า, 30 กันยายน 2561 : สัมภาษณ์) 

(5) การปักผ้าและการทอผ้าจากต้นกัญชง ผู้หญิงในหมู่บ้านจะมีการรวมตัวกันทอผ้าและปักผ้ากัน
ทุกหลังคาเรือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 61 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

2.2  ศักยภาพด้านกายภาพ หมายถึง ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างภายในหมู่บ้านที่มีความสวยงามเป็น
สมบัติส่วนรวมของหมู่บ้านป่าคา ท่ีชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลและพัฒนาด้วยความหวงแหนเพื่อให้นักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกได้เข้ามาเที่ยวชม 

2.2.1  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(1) น้้าตกเต่าด้าน้้าตกเต่าด้าเป็นหนึ่งในน้้าตกท่ีสวยที่สุขของจังหวัดก้าแพงเพชร น้้าตกแห่งนี้มีไหล

ตลอดทั้งปีไม่มีวันเหือดแห้ง น้้าตกเต่าด้าเป็นน้้าตกต้นน้้าของน้้าตกคลองลาน การเดินทางมายังน้้าตกเต่าด้านั้นเพียง
เดินทางออกมาจากหมู่บ้านระยะทาง 6 กิโลเมตรก็จะถึงที่ท้าการน้้าตกเต่าด้า 

(2) น้้าตกออกรู – น้้าตกเข้ารู น้้าตกออกรู – น้้าตกเข้ารูเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหมู่บ้านที่
ชาวบ้านก้าลังส้ารวจเตรียมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต สถานที่แห่งนี้มีน้้าไหลออกมาจากช่องหินตลอด
ทั้งปชีาวบ้านจึงให้ช่ือบ่อน้้าแห่งนี้ว่า “น้้าออกรู” (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : สัมภาษณ์) 

(3) จุดชมวิวจุดชมวิวเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดในบริเวณหมู่บ้าน ข้างบนจุดชมวิวจะมีทิวทัศน์ที่
กว้างไกลสามารถมองเห็นอ้าเภอคลองลานได้นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านได้อีกคือ ถ้้าหินปูน,น้้าตกเขาเย็น,น้้าตกห้วยน้้าแดง 

2.2.2  แหล่งท่องเที่ยวเชิงสิ่งปลูกสร้าง 
(1) โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคา โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคาก่อตั้งเมื่อปี 

พ.ศ.2557 โดยได้รับงบประมาณจากสมเด็จพระราชินีในรัชการที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองและพัฒนาพันธุ์พืช
ทางการเกษตรเมืองหนาวให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกในพื้นที่บ้านป่าคา ในโครงการมีแปลงทดลองพืชต่าง ๆ เช่น 
ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ สตอเบอรี่ แครอท และพืชเมืองหนาวอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้แก่หมู่บ้านป่าคาและหมู่บ้านใกล้เคียง
ต่อไป 

(2) โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน บ้านป่าคาก้าลังเริ่มสร้างบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ก้าลัง
จะขึ้นไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยบ้านพักโฮมสเตย์จะใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง ชาวบ้านคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนจะสามารถ
เปิดให้บริการในส่วนของบ้านพักโฮมสเตย์ได้  

(3) พิพิธภัณฑ์รวบรวมภูมิปัญญาตั้งอยู่หลังส้านักสงฆ์บ้านป่าคา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากวัสดุ
ธรรมชาติที่อ้างอิงแบบมาจากบ้านดั้งเดิมของชาวม้ง เป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบ้านทุก ๆ 
ด้าน เช่น เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน ลายผ้าปัก อุปกรณ์การทอผ้า เครื่องเล่นในงานต่าง ๆ เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่
จะมาหมู่บ้านป่าคาจะต้องแวะสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกเพื่อดูภาพรวมของหมู่บ้าน และรับฟังการแนะน้าหมู่บ้านจาก
ไกด์ประจ้าหมู่บ้าน (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : สัมภาษณ์) 

2.3  ศักยภาพด้านการเกษตร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารที่ชาวบ้านใช้
แรงกายแรงใจในการเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้พืชผลนั้น ๆ ออกผลผลิตได้ตามฤดูการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

(1) ไร่สตอเบอรี่  สตอเบอรี่ที่ปลูกที่ชาวบ้านปลูกเป็นสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 เนื้อสตอเบอรี่
มีความกรอบ สด รสชาติหวานน่ารับหระทาน โดยจะปลูกกันเป็นไร่บริเวณทางไปโครงการพัฒนา เกษตรที่สูง 
ชาวบ้านจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธข์องทุกปี เมื่อเลยช่วงเวลาดังกล่าวแล้วช่วงอุณหภูมิจะ 
ไม่เหมาะสมกับการปลูก ท้าให้สตอเบอรี่มีผลเล็กผิวไม่สวยและมีรสเปรี้ยว 

(2) ไร่ซาโยเต้ซาโยเต้ หรือ ฟักแม้ว บ้างก็เรียกมะระหวาน แต่ก่อนสมัยบรรพระบุรุษมีการปลูกกัน
บริเวณหัวไร่ปลายนา จะให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เมื่อหมดฝนก็จะตาย (สุนทร  จันทรีคีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : 
สัมภาษณ์) ต่อมาในช่วงปี 2557 ส้านักงานพัฒนาเกษตรที่สูงได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกซาโยเต้เพื่อการค้า 
และได้แนะน้าการบริหารจัดการการปลูกท้าให้ซาโยเต้มีผลผลิตตลอดทั้งปี ปัจจุบันชาวบ้านปลูกซาโยเต้เป็นจ้านวน
มากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ สร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละไม่ต่้ากว่า 60 – 80 ล้านบาท (อุษณะกร  
แซ่จ้าง, 30 กันยายน 2561 : สัมภาษณ์ ) ซาโยเต้เป็นพืชที่ไวต่อสารเคมีมากไม่สามารถใช้สารเคมีใด ๆ ใน
กระบวนการผลิตได้ จึงมั่นใจได้ว่าพืชชนิดนี้ไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ (สุนทร จันทรีคีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : สัมภาษณ์) 
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(3) ไร่แครอทแครอทเป็นพืชเมืองหนาวชนิดหนึ่ง ท่ีส้านักงานพัฒนาเกษตรที่สูงส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูก ชาวบ้านจะเริ่มปลูกแครอทระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังหนาวเย็นบน
หมู่บ้านป่าคาท้าให้แครอทลงหัวได้ดี แต่ถ้าเลยช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วแครอทจะให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 

(4) สวนกาแฟบ้านป่าคามีการปลูกกาแฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ตามที่ต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม
กันปลูก เมื่อมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามา ชาวบ้านจึงเห็นช่องทางในการท้าการตลาดและเริ่มหันมา
รวมกลุ่มปลูกกาแฟเพื่อการท่องเที่ยว พันธุ์ที่ใช้ปลูกนั้นเป็นพันธุ์อาราบิก้า โดยมีแปลงทนลองอยู่ในหมู่บ้าน และใน
ขนาดนี้ชาวบ้านก้าลังจะจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจแปรรูปกาแฟขึ้นในหมู่บ้าน และจะสร้างร้านกาแฟและแบรนด์เป็น
ของตนเองโดยใช้ช่ือว่า “กาแฟเตี้ยเก้ง” ค้าว่า เตี้ยเก้ง หมายถึง หมู่บ้านป่าคา (สุนทร  จันทรีคีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 
: สัมภาษณ์) 

(5) สวนมัลเบอรี่มัลเบอรี่ หรือ ลูกหม่อน ชาวบ้านเริ่มปลูกมัลเบอรี่พร้อม ๆ กับการปลูกสวนกาแฟ 
โดยใช้พื้นที่ใกล้เคียงกัน เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนกาแฟแล้วก็จะพบกับสวนมัลเบอรี่ด้วย 

(6) สวนอโวคาโด้อโวคาโด้เป็นพืชยืนต้นที่ชาวบ้านปลูกในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพืชยืนต้นจึงไม่ต้อง
โล๊ะแปลงปลูกใหม่ ชาวบ้านที่ปลูกอโวคาโด้แล้วสามารถรอเก็บผลผลิ ตได้ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  
การรับประทานอโวคาโด้ให้อร่อยสุดยอดจะต้อรับประทานคู่กับน้้าผึ้ง เนื่องจากน้้าผึ้งจะมีรสชาติที่หอมหวานเข้ากับ
เนื้ออโวคาโด้ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่มีน้้าผึ้งสามารถใช้นมข้นหวานแทนได้(สุนทร จันทรีคีรีรุ่ง , 2 ตุลาคม 2561 : 
สัมภาษณ์) 

 
ตารางที่ 2 ปฏิทินประเพณีของหมู่บ้านป่าคา 

 
ปฏิทินพืชผลการเกษตร 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมาย
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เงาะ             
ข้าวเหนียวลืมผัว   
มัลเบอรี่           
ลิ้นจี่             
มะเขือเจ้าพระยา   
พริกเขียว              
พริกหยวกขาว   
เสาวรส              
ปีใหม่ม้ง              
ท้าบุญศาลเจ้า             
กินข้าวใหม่             
เชงเม้ง              
ถือศีล              

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 63 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ตอนที ่3 ศักยภาพในด้านบุคลากรของชุมชนที่จะพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ศักยภาพด้านบุคลากร หมายถึง ความร่วมไม้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของแกนน้าหมู่บ้านโดยมีการแบ่งงานกันท้าอย่างเป็นสัดส่วนเปรียบเสมือนองค์กรหนึ่งในสังคม 
3.1  หมออุษณกร แซ่จ้าง กับบทบาทการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก เนื่องจากหมอกรท้างานอยู่ที่รพ.สต.ท้าให้มีความสะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า
ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ เมื่อมีความเคลื่อนไหวใด ๆ ในพื้นท่ีหมอกรสามารถท่ีจะโพสเรื่องราวบนเฟสบุ๊คในเพจ “ท่องเที่ยว
หมู่บ้านม้งป่าคา” ได้ทันที ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่นักท่องเที่ยวจากภายนอกติดต่อได้สะดวกที่สุด ในเวลาที่มี
นักท่องเที่ยวจะเข้ามายังหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวจะติดต่อกับหมอกรผ่านเพจท่องเที่ยวหมู่บ้านม้งป่าคา จากน้ันหมอกร
จะเป็นผู้ประสานงานหารถ และนัดวันเวลาเพื่อจะให้ชาวบ้านลงไปรับนักท่องเที่ยวจากที่ท้าการอุทยานคลองวังเจ้าอีก
ครั้งหนึ่ง 

3.2  วินัย จิ้งจิรกาญจน์กุล กับบทบาทเหรัญญิก  เงินท่ีสนับสนุนในโครงการท่องเที่ยวท่ีชุมชนก้าลังท้า
อยู่นี้ล้วนได้รับงบประมาณมาจาก ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก้าแพงเพชร งบประมาณดังกล่าวจะต้องผ่าน 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คนท่ีบริหารเงินทุนหนึ่งในนั้นคือพี่วินัย การเบิกจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้อง
ผ่านมือของพี่วินัยและผู้ใหญ่บ้านเสมอ (วินัย จิ้งจิรกาญจน์กุล, 29 กันยายน2561 :สัมภาษณ์) 

3.3  วิชัย จันทรีคีรีรุ่ง กับบทบาทหัวหน้าไกด์น าเท่ียวประจ าหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นนักการภารโรง
ของโรงเรียนคอยดูแลความสะอาด ซ่อมแซมเครื่องใช้ไม้สอยในโรงเรียนแล้ว พ่ีวิชัยยังมีบทบาทเป็นหัวหน้าไกด์น้า
เที่ยวของหมู่บ้านในเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านอีกด้วย  

3.4  ผู้ใหญ่สุนทร จันทรีคีรีรุ่ง กับบทบาทผู้น าหมู่บ้านในการจัดการการท่องเที่ยว  ผู้ใหญ่สุนทรได้รับ
การเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากบทบาทการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่สุนทร
ยังต้องเป็นคนจัดการเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน การเข้าร่วมปะชุม  
เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว 

ตอนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการในการจัดการการท่องเท่ียว 
ปัญหาและอุปสรรค์ในการในการจัดการการท่องเที่ยว  หมายถึง สิ่งที่ เป็นปัญหาต่อการจัดการ 

การท่องเที่ยวภายในชุมชน ท้าให้การด้าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า และชาวบ้านจะต้องเสียแรงกายและ
ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

4.1  ปัญหาด้านการคมนาคม 
(1) ถนนท่ีสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังเป็นทางสองร่องล้อเนื่องจากงบประมาณที่มีจ้ากัดท้าให้ชาวบ้าน

เลือกที่จะสร้างถนนด้วยตนเอง โดยการเทคอนกรีตให้พอดีกับความกว้างของล้อรถยนต์ หากชาวบ้านเลือกที่จะท้า
ถนนให้เต็มแผ่นจะได้ระยะทางที่สั้นกว่าการท้าถนนแบบสองร่องล้อ นอกจากนั้นการท้าเรื่องขออนุญาตน้าวัสดุ
ก่อสร้างเข้ามาในเขตอุทยานเพื่อที่จะท้าถนนมีความล่าช้าและต้องใช้เวลานาน ชาวบ้านเคยท้าเรื่องขอไปหลายครั้ง
แต่เรื่องก็เงียบหายไปทุกที (อุเทน  มงคล, 2561 : สัมภาษณ์)  

(2) สะพานที่ใช้ข้ามล้าห้วยยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นสะพานไม้ที่ใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่พาน
ผ่านล้าห้วยท้าให้เกิดการยวบตัวของไม้เมื่อมีรถบรรทุกของหนักวิ่งข้ามสะพาน สะพานบางแห่งเริ่มช้ารุดบริเวณคอ
สะพานเนื่องจากการขยายตัวของล้าห้วย บางแห่งไม้เริ่มพลิกตัวท้าให้การข้ามสะพานแต่ละครั้งตั้งใช้ความระมัดระวัง
และความช้านาญ 

(3) เส้นทางบางช่วงยังต้องขับรถไต่เขาที่สูงชัน เส้นทางการสร้างถนนตัดผ่านภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านบาง
ช่วงยังจ้าเป็นต้องขับรถไต่เขาที่มีความลาดชันมากเกือบ 45 องศา และเข้าโค้งหักศอกในเวลาเดียวกัน แม้แต่
ชาวบ้านเองบางครั้งยังประสบอุบัติเหตุในเวลาฤดูฝนเนื่องจากทางดังกล่าวมีความลาดชันบวกกับน้้าฝนที่ตกลงมา  
ท้าให้ทางลื่นและเสียหลักในการควบคุมรถได้ง่าย 
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4.2  ปัญหาด้านไฟฟ้า 
ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ บางหลังคาเรือนยังต้องจุดตะเกียง บางหลังคาเรือนต้องใช้แผงโซล่า

เซลล์ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ในสมัยรัฐบาลทักษิณ  ชินวัตร ได้มีการแจกแผงโซลา่เซลลใ์ห้กับชาวบ้านท้าให้ชาวบ้านได้
มี โอกาสได้ ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟเป็นครั้ งแรก แต่ ไฟฟ้าที่ ได้จากแผงโซล่าเซลล์ก็ยั งไม่ เพียง พอต่อ 
ความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากบางวันท่ีเมฆครึ้มจะท้าให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ 

4.3  ปัญหาด้านการสื่อสาร 
(1) อินเทอร์เน็ตในช่วงปี พ.ศ. 2556 ได้มีบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) เข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ให้กับ รพ.สต. และโรงเรียนบ้านป่าคา แต่ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวล้าสมัยและมีความล่าช้า ท้าให้ 
การติดต่อสื่อสารกับภายนอกล่าช้าตามไปด้วย (อุษณกร  แซ่จ้าง, 2561 : สัมภาษณ์) 

(2) จานดาวเทียมเนื่องจากปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้จากระบบโซล่าเซลล์ท้าให้ชาวบ้านบางหลังคา
เรือนไม่มีโทรทัศน์ดู ท้าให้ไม่ทันต่อข่าวสารบ้านเมือง ในส่วนของโรงเรียนเองก็ยังพบปัญหาสัญญาณของระบบจาน
ดาวเทียมขาดหายเนื่องจากไม่มีช่างที่มีความรู้ในการดแูลระบบดาวเทียม (สมหวัง กระจ่างภายัพ, 2561 : สัมภาษณ์) 

(3) สัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากหมู่บ้านป่าคาตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาท้าให้สัญญาณโทรศัพท์พาก
พื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ หากชาวบ้านต้องการใช้โทรศัพท์โทรติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกจะต้องเดินทางออกไป
ภายนอกหมู่บ้านเพื่อไปโทรศัพท์ใต้ต้นไม้มีระยะทางห่างจากใจกลางหมู่บ้านถึง 2 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกต้นไม้
ดังกล่าวว่า “ต้นไม้แห่งรัก” อีกหนึ่งสถานที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์คือสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงซึ่งมีระยะทางห่างจาก
หมู่บ้าน 6 กิโลเมตร 

4.4  ปัญหาด้านน้ าอุปโภคบริโภค  
น้้าที่ชาวบ้านใช้ทุกหลังคาเรือนยังเป็นน้้าประปาภูเขาที่ไม่ได้ผ่านระบบการกรองอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีเพียงแค่ทรายและหินที่ใช้กรองแบบง่าย ๆ เท่านั้น ท้าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
(อุษณกร  แซ่จ้าง, 2561 : สัมภาษณ์) 

4.5  ปัญหาด้านการจัดการขยะ 
ในหมู่บ้านไม่มีเตาเผาขยะประสิทธิภาพสูงท้าให้การก้าจัดขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ชาวบ้าน  

แต่ละหลังคาเรือนยังก้าจัดขยะด้วยตนเองโดยคัดแยกของที่ย่อยสลายได้และเศษอาหารในครัวเรือน้าไปเป็นอาหาร
ของสุกร ส่วนของที่ย่อยสลายไม่ไดจ้้าพวกขวดน้้า กระดาษลังชาวบ้านได้รวบรวมเอาไว้เพื่อรอรถรับซื้อของเก่าเข้ามา
รับซื้อในหมู่บ้าน แต่รถรับซื้อของเก่าจะไม่รับซื้อขวดแก้วเนื่องจากการเดินทางที่ยากล้าบากท้าให้ไม่คุ้มค่าต่อการซื้อ
ขวดแก้ว ส่วนขยะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรวบรวมไว้ขายชาวบ้านก็จะท้าการเผาทิ้ง โดยหมู่บ้านมีกิจกรรม  
Big cleaning day ในทุก ๆ วันท่ี 8 ของเดือน ในกิจกรรมดังกล่าวชาวบ้านได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันก้าจัดขยะ และ
ถางหญ้าบริเวณถนนเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้าน (อุษณกร  แซ่จ้าง, 2561 : สัมภาษณ์) 
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“แพ้วค”ึ: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียนของ 
ชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวงต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 
จิรสตุา กาฬภักดี, ก่อเกยีรติ รุ่งเรอืงเฉลิม1 

สุทธีรา ค าบุญเรือง2 และภูรณิัฐร์  โชติวรรณ3 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แพ้วคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียนของชาว 
ปกากะญอบ้านแม่วะหลวง ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ศึกษา 1)เพื่อศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียนของชาวปกากะญอ  
2) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสื่อสารถึงความเป็นนักอนุรักษ์ป่าของชาวปกากะญอโดยมีระเบียบวิธีวิจัยคือการด าเนินการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้สัมภาษณ์มักมีปฏสิัมพันธ์กับผูส้ัมภาษณใ์น
ลักษณะคู่สนทนา  ใช้ทักษะการสื่อสาร สร้างการสนทนาอย่างมี เป้าหมาย จากการวิจัยพบว่า 1.1 การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ จะไม่บุกรุกท าลายป่า เพราะเชื่อจะท าให้เกิดความแห้งแล้ง 1.2 การจัดการทรัพยากรดิน การรักษา
หน้าดินจะปลูกพืชคลุมดิน เช่น บุก อ้อย พืชผักสวนครัวต่าง ๆ เพื่อเป็นการยึดดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์  
1.3 การจัดการทรัพยากรต้นน้ าห้วย ในการท าไร่หมุนเวียนจะไม่เลือกพื้นที่ท่ีใกล้กับต้นน้ าห้วย เพราะเช่ือว่าถ้าท าไร่
หมุนเวียนใกล้ต้นน้ าห้วยจะท าให้ไม่มีน้ าใช้เวลาไปท าไร่ 1.4 การจัดการทรัพยากรอากาศ จะปลูกต้นไม้ทุกปี เพราะ
ต้นไม้ให้ความร่มเย็นท าให้อากาศปลอดโปร่ง 2.1 การจัดพิธีกรรมบวชป่าและเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วม ชาวบ้าน
เชื่อผืนป่าที่ผ่านการบวชเป็นผืนป่าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการท าพิธีกรรมตามวัฒนธรรม เป็นการปกป้องป่าไม้ให้ป่าอยู่กับ
ชุมชน 2.2 ปลูกป่าไม้ทดแทน หมู่บ้านแม่วะหลวงมีการปลูกป่าไม้ทดแทนในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เพื่อตอบ
แทนบญุคุณที่ได้อาศัยป่าไม้ 2.3 การสร้างปฏิทินชุมชนเพื่อสื่อสารถึงวัฎจักรการท าไร่หมุนเวียน การท าปฏิทินชุมชน
นี้เพื่อแสดงให้เห็นตอนมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าหน่วยงานของNGOและเจ้าหน้าที่อุทยาน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
หลักการการท าไร่หมุนเวียนของชาติพันธ์ุปกากะญอ 

 
ค าส าคัญ : ทรัพยากรธรรมชาติ / การจัดการ / ไร่หมุนเวียน / ปกากะญอ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สังคมไทยมีรากฐานพื้นฐานเป็นสังคมเกษตรและชุมชนชนบทประกอบเป็นประชากรชนบทส่วนใหญ่ของ
ประเทศ วิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นกับทรัพยากรธรรมชาติด าเนินควบคู่กันไปด้วยความผูกพันและ
เอื้ออ านวยต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน การบุกเบิกพื้นที่ป่าให้เป็นชุมชนและพื้นที่ท าการเกษตร ภายในกระบวนการ
ด ารงชีวิตของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้นคนและชุมชนกับธรรมชาติสามารถด ารงอยู่ร่วมกันและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้ท าให้เกิด
การท าลายธรรมชาติแวดล้อม และเกิดผลกระทบต่อชุมชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเหล่านั้นในการท ามาหากิน  
จนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเรื่อยมาและยังมีเง่ือนและข้อจ ากัดอีกมากมายที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรอุปสรรคส าคัญ ประการหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาลซึ่งพัฒนาขึ้นในกรอบของ
การจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์อ านาจและมีลักษณะลิดรอนสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น 
(ยศ  สันตสมบัติ, 2543 : 93) 
                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
2 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
3 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาการจัดการทรัพยากรจากมุมมองของรัฐ มักเน้นประเด็นเกี่ยวกับ
การอพยพชาวเขาออกจากพื้นที่ ประเด็นความมั่นคงภายใน และปัญหาที่เช่ือว่าเกิดจากการท าไร่แบบย้ายที่และ  
ไร่หมุนวัยนของชาวเขา ซึ่งมักถูกอ้างเป็นสาเหตุของปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า และพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น 

ในเวลาต่อมาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบนที่สูงหลายช้ินด้วยกัน ได้เริ่มโต้แย้งและ
มุมมองข้อสรุปของรัฐ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐอย่างน่าสนใจ งานของโรเบิร์ด คูเปอร์ (Cooper 1979) 
นับเป็นการเบิกโรงช้ินส าคัญ ในการเสนอข้อโต้แย้งกับมุมมองของรัฐเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรบนที่สูง  
คูเปอร์เสนอว่าปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรท าให้ชาวเขาต้องขยายพื้นที่ท าไร่หมุนเวียน เป็นเหตุให้ชาวพื้นท่ีราบ
และหน่วยงานของรัฐอ้างการกระท าดังกล่าวว่าชาวเขาเป็นผู้บุกรุกตัดไม้ท าลายป่า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมและ  
ความแห้งแล้ง ในขณะที่โดยความเป็นจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างการท าไร่หมุนเวียนกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ราบยังไม่มีความชัดเจน 

ในท านองเดียวกันงานวิจัยของแม็คคินนอน (McKinnon 1987) ได้ช้ีให้เห็นว่านโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรบนที่สูงวางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้ หรือมีหลักฐานที่ผิดพลาดและคลุมเครือ  
แม็คคินนอนได้หยิบยกตัวอย่างของการน าเอาประเด็นการพังทลายของดิน ซึ่งรัฐอ้างว่าเกิดจากการท าไร่หมุนเวียน
มาเป็นสาเหตุหลักในการอพยพชาวเขาลงจากที่สูงว่าโดยเนื้อแท้ความจริงแล้ว การพังทลายหรือการเสื่อมโทรมของ
ดินไม่ได้เกิดจากการท าไร่หมุนเวียน หากแต่เกิดจากโครงการของรัฐ เช่น การสร้างถนน ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดการพังทลายของดินอย่างรุนแรง (ยศ  สันตสมบัติ, 2543 : 119) 

การกล่าวหาว่าเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นที่สูงซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า (เป็นพื้นที่ถูกประกาศ
เป็นเขตอุทยาน ฯ ทับที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเดิมของชุมชน) มีรูปแบบการผลิตการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืน มีวิถีชีวิต
ที่เรียบง่าย ใช้ทรัพยากรน้อย รวมถึงมีระบบการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากรของสมาชิกในชุมชนด้วยกฎ
กติกาและมีความเคารพศรทัธาต่อธรรมชาติและผนืป่านั้น ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเลิกกลา่วหาว่าชุมชนอย่างไม่เปน็
ธรรม ซึ่งเกษตรกรรายย่อยบนพ้ืนที่สูงตกเป็นจ าเลยของสังคมในข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ท าลายป่า และในปัจจุบันยังถูก
ครบกล่าวหาเพิ่มเติมว่าเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย 

ชุมชนเกษตรกรในเขตภูเขาสามารถแบ่งตามวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่เปิดป่าปฐมภูมิ (Pioneer Swiddenning) เคลื่อนย้ายอพยพเข้ามาในประเทศไทย

ในช่วงไม่เกิน 100 ปี กลุ่มนี้มีอาชีพผลิตฝิ่นเป็นหลักในสมัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของหลายประเทศแถบนี้ ส่วนใหญ่
อพยพมาจากภาคใต้ของจีน ผ่านจีนหรือพม่า อพยพเข้าไทย กลุ่มชาวเขาเหล่านี้ได้แก่ ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้า)  
ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) และอาข่า (อีก้อ) 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบท านาขั้นบันไดและท าไร่หมุนเวียน Established Land Rotation 
หรือ Shifting Cultivation ชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่มนแถบนี้มาแต่ดั้งแต่เดิม เช่น กะเหรี่ยง 
ลัวะ ถิ่น และขมุ ชุมชนเหล่านี้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลุ่มน้ าในเขตที่สูงได้เรียนรู้หลักการท าระบบเกษตรแบบ  
ไร่หมุนเวียนและระบบท านาแบบขั้นบันไดมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้วแต่รัฐกลับมองระบบ
การเกษตรของชาวเขาแบบไม่จ าแนก เหมารวมว่าเป็นระบบเกษตรที่ท าลายธรรมชาติและอ้างความชอบธรรมใน  
การที่จะเข้ามาควบคุมและเปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการความรู้แบบใหม่ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามสี, 2534) 

ดังนั้นนักวิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษา “แพ้วคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในการท าไร่
หมุนเวียนของชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวง ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียนของชาวปกากะญอ 
2.  เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสื่อสารถึงความเป็นนักอนุรักษ์ป่าของชาวปกากะญอ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการเก็บ

ข้อมูลที่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์รวมกับ
การเก็บข้อมูลที่ได้จากสังเคราะห์งานศึกษาวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นไปที่มุมมองด้านเง่ือนไขและความเชื่อมโยง
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นไปอย่างหลากหลายที่เกิดขึ้นบนขอบเขตของพื้นที่ท่ีศึกษา เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว
จะน าข้อมูลทั้งหมดมาจ าแนกส่วนประกอบให้เห็นถึงความเป็นไปของแต่ละส่วนรวมทั้งจะมีการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อ
ช้ีให้เห็นถึงความเชื่อมโยงท่ีสัมพันธ์กันอย่างมีระบบผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  เลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่วะหลวง จ านวน 1 คน โดยวิธีการเจาะจง เพราะว่าท่านได้รับการคัดเลือก

มาแล้ว เป็นตัวแทนของหมู่บ้านและได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน นักวิจัยเช่ือว่าเขาสามารถให้ข้อมูลที่ดีได้ 
2.  เลือกเจ้าหน้าที่ อบต. บ้านแม่วะหลวง จ านวน 1 คน โดยใช้วิธีการเจาะจง เพราะว่าท่านได้รับ 

การคัดเลือกมาแล้ว เป็นปากเป็นเสียงให้กับคนในหมู่บ้านและได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน นักวิจัยเช่ือว่าเขา
สามารถให้ข้อมูลที่ดีได้ 

3.  เลือกปราชญ์ชาวบ้านบ้านแม่วะหลวงจ าวนวน 3 คน เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และได้รับ 
การยกย่องจากคนในหมู่บ้าน นักวิจัยเช่ือว่าเขาสามารถให้ข้อมูลที่ดีได้ 

4.  เลือกชาวบ้านบ้านแม่วะหลวงแบ่งเป็นกลุ่มอายุ  
 20 – 40 จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเจาะจง 
 41 – 60 จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเจาะจง 
 61 – ขึ้นไป โดยใช้วิธีการเจาะจง 
เพราะ 1. แบ่งช่วงอายุเป็น 3 กลุ่ม เพราะเราสามารถหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุใน 

การจัดการพื้นที่ท ากินของชาวบ้านได้ 2. เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งกลุ่มเพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 
จากการแบ่งพื้นที่ นักวิจัยเช่ือว่าเขาสามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
สัมภาษณ์เชิงลึก       
การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็น/แนวค าถาม  

กว้าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาเล่าเรื่องราวอย่างมีเป้าหมาย ผู้สัมภาษณ์มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ใน
ลักษณะเป็นคู่สนทนา ใช้ทักษะการสื่อสาร สร้างการสนทนาอย่างมีเป้าหมาย 

การสัมภาษณ์เชิงลึกจึงแตกต่างจากการสัมภาษณ์เชิงส ารวจ ซึ่งเป็นการถามเพื่อให้ตอบมากกว่า  
การสนทนาและผู้ตอบจะให้ข้อมูลไปตามโครงสร้างค าถามที่เตรียมไว้แล้วเท่านั้น ขณะที่การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น  
การใช้ค าถามน าไปสู่การสนทนา ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย สบาย ๆ และเป็นส่วนตัว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล      
1. เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสารเป็นหลักซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

ชาติพันธ์ุปกากะญอ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารภาษาไทย เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
หนังสือ วารสาร สารานุกรม เป็นต้น จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และน าไปเป็นฐานคิดในการวางกรอบคิดใน
การศึกษาวิจัย 

2.  เมื่อได้ข้อมูลจนครบถ้วนครอบคลุมแล้วผู้วิจัยก็จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field 
Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการส ารวจพื้นท่ีใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง 

3.  น าหัวข้อค าถามที่ก าหนดน าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์
ทั้งเป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการรวมทั้งผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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4.  น าข้อมูลที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตามวิธีการ น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเป็น
รายงานวิจัย 

5.  เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากการเก็บข้อมูลให้มี  

ความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกับการเก็บข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากบันทึกการสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละประเด็น และสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร 

 
สรุปการวิจัย 

งานวิจัยช้ินนี้มุ่งศึกษา  “แพ้วคึ” : หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียนของ
ชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวง ต าบลแม่วะหลวง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก การท าไร่ห มุนเวียนเป็น 
การเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงอยู่ของป่า ท าให้ป่ากลับฟื้นคืนมาได้และเป็นระบบเกษตรกรรมที่ให้ชุมชน
พึ่งตนเอง การจัดระบบทรัพยากรในการท าไร่หมุนเวียน เช่น ป่าไม้ ดิน ต้นน้ าห้วย อากาศ บางคนอาจจะมองว่า  
การท าไร่หมุนเวียนเป็นการท าลายป่าไม้และเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ แต่กลับกันการท าไร่หมุนเวียนของชาว  
ปกากะญอ เป็นการรักษาหน้าดินและท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ชาวปกากะญอไม่เคยบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้มาท าไร่หมุนเวียน 
การท าไร่หมุนเวียนคืออาชีพหลักของชาวปกากะญอ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการท าลายป่านั้นไม่จริง เพราะวิถีชีวิตของ
ชาวปกากะญอต้องอาศัยป่า และการท าไร่หมุนเวียนจะมีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงผีไร่ การเลี้ยงผีข้าว และยังมี
การบวชป่า ตามความเชื่อของชาวปกากะญอว่า จะท าให้ข้าวงอกงามได้ผลผลิตที่ดี และการบวชป่าจะท าให้ป่าไม้มี
การเจริญเติบโต และสายน้ าที่เกิดจากป่าต้นน้ าก็จะฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง 

1.  หลักการจัดการทรัพยากรในวัฒนธรรมการท าไร่หมุนเวียนของชาวปกากะญอ 
หมู่บ้านแม่วะหลวงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ที่กว้างใหญ่ มีแม่น้ าห้วยที่ไหลผ่านไว้ใน

การท าไร่หมุนเวียน มีน้ าตกท่ีไหลลงมาจากภูเขาตามธรรมชาติ มีดินท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการท าไร่หมุนเวียน
และการปลูกพืชผักสวนครัว มีอากาศที่ปลอดโปร่งเย็นสบาย มีหมอกปกคลุมรอบ ๆ ภูเขา และมีสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่
ในป่าตามธรรมชาติ ชาวบ้านแม่วะหลวงมีหลักการจัดการทรัพยากรในวัฒนธรรมการท าไร่หมุนเวียน เช่น ป่าไม้ ดิน 
น้ าต้นห้วย อากาศ และการท าไร่หมุนเวียน ดังน้ี 

1.1 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ชาวบ้านจะไม่บุกรุกท าลายป่า ท่ีเจ้าหน้าที่ป่าได้มีการห้ามไว้ จะไม่ตัดไม้ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ เพราะ

เชื่อว่าการท าลายป่า จะท าให้เกิดความเดือดร้อน ท าให้เกิดความแห้งแล้ง ท าให้ดินพังทลาย ชาวบ้านบอกว่าพวก
เขาอยู่กับป่าไม้มาตั้งแต่เด็กเดก็ป่าไม้ให้ท่ีอยู่อาศัยและความร่มเย็น และมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยคุ้มครองอยู ่
วันท่ี 12 สิงหาคมของทุกปี จะมีการปลูกป่าไม้ทดแทน เพื่อถวายแด่พระราชินีและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ 
และที่ปลูกป่าไม้นั้นจะช่วยให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ 

(สัมภาษณ์เมื่อ 2 กันยายน 2561) นางลินีเล่าให้ฟังว่า เมื่อเราท าได้หมุนเวียนเสร็จก็เก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วจะทิ้งพื้นที่เก่าไว้ 7-8 ปี เพื่อให้ดินปรับสภาพ แล้วเปลี่ยนพ้ืนท่ีท าไร่หมุนเวียนใหม่ พ้ืนท่ีที่มีป่าไม้พวกเรา
จะไม่บุกรุกไปท าพื้นที่ตรงนั้น แต่ละครอบครัวจะมีพื้นที่ไว้หมุนเวียนในการท าไร่แต่ละครั้ง รัฐบาลและสังคม
ภายนอกเคยมองว่า การท าไร่ของเราเป็นการบุกรุกป่าแต่ที่พวกเราท าไร่หมุนเวียนคืออาชีพหลักที่ท ามานานแล้ว 
การท าไร่หมุนเวียนช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ และต้นไม้ที่อยู่ในตัวเองทีไรหมุนเวียนพวกเราก็ไม่เคยไปตัด ปล่อยไว้ให้
เป็นท่ีนั่งพักเวลาไปท าไร่ ไม่เคยไปบุกรุกพื้นที่อ่ืน พ้ืนที่แต่ละคนในหมู่บ้านได้เลือกจับจองเป็นพ้ืนที่ของตัวเองการที่
เจ้าหน้าท่ีอุทยานก าหนด พวกเราจะวนกลับมาท าท่ีเดิมซ้ าๆเมือ่ครบก าหนดแล้ว การท าไร่หมุนเวียนไม่ใช่การท าลาย
ป่าการท าลายอาชีพท่ีถูกสืบทอดกันมานาน กะเหรี่ยงไม่ท าลายป่าและธรรมชาติ 
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นอกจากนี้ชาวบ้านหมู่บ้านแม่วะหลวงมีการจัดตั้งป่าชุมชนขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้าน
ขยายพื้นที่การท าไร่หมุนเวียน หมู่บ้านแม่วะหลวงเป็นหมู่บ้านที่อาศัยทรัพยากรป่าไม้ มีการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ  
ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารต้นไม้บางชนิดที่ขึ้นมา น ามาท าอาหารได้ และบางชนิดก็เป็นยารักษาตอนไม่สบาย  วิถีชีวิต
ของชาวบ้าน ต้องพึ่งพาอาศัยป่าและไม่ท าลายป่า ป่าชุมชนของชาวบ้านจะแบ่งป่าตามประโยชน์ใช้สอย ป้องกัน  
การบุกรุก เช่น ป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย  

- ป่าต้นน้ า หมู่บ้านแม่วะหลวงเป็นบริเวณที่ก าเนิดของแม่น้ าห้วยมีความอุดมสมบูรณ์มากชาวบ้าน
กันไว้ และห้ามท าการตัดไม้ ห้ามท าไร่หมุนเวียน และปลูกพืชผักต่างๆ บริเวณป่าต้นน้ า 

- ป่าอนุรักษ์ ชาวบ้านเราว่าในหมู่บ้านมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์มาก ห้ามคนในหมู่บ้านเข้าไปตัดไม้
และล่าสัตว์ และห้ามท าไร่หมุนเวียน หรือปลูกพืชพันธ์ต่างๆ ยกเว้นการเก็บสมุนไพร กรณีการอนุรักษ์ป่าบ้ าน 
แม่วะหลวงของเรานั้นสามารถเข้าไปเก็บหาหน่อไม้ได้ด้วย เพราะว่ามีป่าไผ่จ านวนมาก คนในหมู่บ้านสามารถเข้าไป
เก็บได้เพราะหน่อไม้เป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถน ามาประกอบอาหารหรือน ามาขายให้คนหมู่บ้าน หรือตามข้างทาง 
การเก็บหน่อไม้จะช่วยให้ไผ่แตกหน่อมากขึ้นและไม่เป็นการท าลายป่า  

- ป่าใช้สอย/ป่าหากิน หมู่บ้านแม่วะหลวงมีพื้นที่ป่าให้สมาชิกในหมู่บ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความจ าเป็น เช่น เก็บหาอาหาร หาของป่า เก็บไม้ฟืนไว้ก่อไฟให้วัว ไว้ท ากับข้าวหุงข้าว หรือตัดไม้ส าหรับไว้สร้างที่
อยู่อาศัย แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่หมู่บ้านยอมรับและไม่ท าลายป่ากับธรรมชาติ 

นางลินีเล่าต่อว่า  ป่าเป็นต้นทุนชีวิตของกะเหรี่ยงและหมู่บ้านเป็นพื้นที่อยู่อาศัย ป่าชุมชนช่วยให้
คนในหมู่บ้านสามารถใช้ทรัพยากรจากป่าและใช้ชีวิตได้อย่างสบาย 

1.2 การจัดการทรัพยากรดิน 
(สัมภาษณ์เมื่อ 2 กันยายน 2561) นายบาเดาะเล่าให้ฟังว่า ในการท าไร่หมุนเวียนแต่ละครั้งจะมี

วิธีการเว้นพ้ืนที่แล้วท้ิงไว้ 7 – 8 ปี เพื่อให้ดินมีการฟื้นตัว ท่ีเว้นระยะไว้นานก็เพื่อที่จะให้ดินไม่เสื่อมสภาพและให้ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านทุกคนเชื่อว่าถ้าดินอุดมสมบูรณ์จะท าให้การท าไร่หมุนเวียน ได้ผลผลิตที่ดี 

การรักษาหน้าดินจะปลูกพืชคลุมดิน เช่น บุก มะเขือ มะละกอ อ้อย ข้าวโพด ฟักทองพืชผักสวน
ครัวต่างๆ เพื่อเป็นการยึดดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านยังน าพืชผักท่ีปลูกไว้มาท ากับข้าวหรือน ามาขาย พืช
บางชนิดที่เก็บไว้ได้นาน พวกเขาก็จะเก็บไว้ให้ญาติพี่น้องที่ไปท างานในเมืองกลับมาได้กิน และชาวบ้านจะไม่ตัดโค่น
ต้นไม้ เพราะจะท าให้หน้าดินพังทลาย(ป่าชุมชนบ้านแม่วะหลวง 

1.3 การจัดการทรัพยากรต้นน  าห้วย 
(สัมภาษณ์เมื่อ 2 กันยายน 2561) นางนอวาเล่าให้ฟังว่า ในการท าไร่หมุนเวียนจะไม่เลือกพื้นที่ที่ 

ไม่ใกล้กับต้นน้ าห้วย เพราะเช่ือว่าถ้าท าไร่หมุนเวียนใกล้ต้นน้ าห้วยจะท าให้ไม่มีน้ าใช้เวลาไปท าไร่ จะไม่ทิ้งขยะลงใน
ต้นน้ าห้วยเพราะจะท าให้น้ าสกปรก เน่าเสีย ไม่มีน้ ากินไม่มีน้ าใช้ และอีกอย่างตามความเช่ือของชาวบ้านเช่ือว่า  
ผีมีเจ้าแม่น้ าคอยดูแล ปกปักรักษาน้ า ท าให้ไม่กล้าทิ้งขยะลงในต้นน้ าห้วย จึงท าให้มีน้ าท่ีใสสะอาดตามธรรมชาติ 

เดือนธันวาคมเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ชาวบ้านจะนัดกันมาประชุมเพื่อเตรียมการท าพิธีกรรม 
เลี้ยงผีต้นน้ า เพื่อขอขมาที่ได้เยียบน้ า หาปลา และได้น าน้ าไปใช้ในการท าไร่ของชาวบ้าน การท าพิธีกรรมเลี้ยงผี  
ต้นน้ าชาวบ้านเชื่อว่าจะท าให้มีน้ ากินน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

1.4 การจัดการทรัพยากรอากาศ 
(สัมภาษณ์เมื่อ 2 กันยายน 2561) นายบาเดาะเล่าให้ฟังว่าจะปลูกต้นไม้ทุกปีและไม่ตัดไม้ ถ้าตัดก็

ต่อเมื่อจ าเป็นจริง ๆ แต่ก็จะปลูกต้นไม้อื่นทดแทน ชาวบ้านเชื่อว่าต้นไม้ให้ความร่มเย็นท าให้อากาศปลอดโปร่งและ
สดช่ืน ชาวบ้านจะไม่เผาขยะเพราะการเผาขยะหรือถุงพลาสติก จะท าให้เกิดควันมลพิษ จะไม่ดีต่อสุขภาพเด็กเล็ก
และคนในหมู่บ้าน จึงใช้การฝังดินแทน  

การท าไร่หมุนเวียน จะมีวิธีการใช้มีดถอนหญ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และถ้าใช้สารเคมีจะ  
ท าให้สารเคมีไปท าลายสภาพอากาศและไม่ดีต่อสุขภาพคนในหมู่บ้าน แต่การเผาไร่นั้น เป็นขั้นตอนในการท าไร่
หมุนเวียนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านมานานแล้ว 
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2.  การสร้างตัวตนและสื่อสารถึงความเป็นนักอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านแม่วะหลวง 
ชาวบ้านแม่วะหลวงมีการพยายามจะสื่อสารให้รัฐบาลและหน่วยงานภายนอกเห็นว่าชาวบ้านไม่เคยตัด

ไม้ท าลายป่า ไม่เคยท าลายธรรมชาติ ป่าคือที่อยู่อาศัยคือแหล่งอาหาร ป่าให้ประโยชน์กับพวกเขามากมาย ป่าก็คือ
บ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิด และมีการพยายามที่จะสื่อสารที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นคนตัดไม้ท าลายป่า 
เช่น การบวชป่า ปลูกป่าทดแทน การท าไร่หมุนเวียน ป่าชุมชน และการแสดงปฏิทินชุมชน 

2.1  การจัดพิธีกรรมการบวชป่าและเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วม 
(สัมภาษณ์เมื่อ 2 กันยายน 2561) นายหมอล่าเล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านเช่ือผืนป่าที่ผ่านการบวชเป็น

ผืนป่าที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการท าพิธีกรรมตามวัฒนธรรมของชาวปกากะญอ เป็นการปกป้องป่าไม้ให้ป่าอยู่กับชุมชน  
จะท าให้ป่าไม้เจริญเติบโต การรักษาป่าของชาวบ้านเช่ือว่าป่ามีผีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาไม่มีใครมาบุกรุก
ท าลายได้ และถูกสอนให้มีจิตใจที่รักป่ามาตั้งแต่ยังเล็กจึงมีการบวชป่าทุกๆปี 

การบวชป่านั้นเป็นความต้องการของชาวบ้านที่บวชป่าก็เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ การอยู่ร่วมกัน
ของชาวบ้านกับป่า ชาวบ้านอยู่กับป้าอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย หมู่บ้านแม่วะหลวงของเรามีธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น มีน้ าที่ไหลลงมาจากภูเขา ป่าไม้ที่ให้ความร่มเย็น สัตว์ป่า เก้ง กวาง ในหมู่บ้านของ เราอยู่กับ 
ป่าธรรมชาติมานาน มีความผูกพันกับป่ามาตั้งแต่เกิด ป่าก็เหมือนบ้านของพวกเรา ไม่เคยคิดที่จะท าลายป่าที่อาศัย
มาตั้งแต่เด็ก 

ทุก ๆ ปีในหมู่บ้านแม่วะหลวงจะมีการบวชป่า และจะเชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยาน 
เจ้าหน้าที่ อบต. มาท าพิธีการบวชป่าด้วย เราจะเชิญเจ้าหน้าที่มาทุกปี นัยยะหนึ่งก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกทุกคน
เป็นนักอนุรักษ์ป่าไม่ได้ตัดไม้ท าลายป่าอย่างที่กล่าวอ้างว่าชาวบ้านตัดไม้ท าลายป่า ชาวบ้านแม่วะหลวงทุกคนรักป่า
รักธรรมชาติอยู่กับป่ากับเขามาตั้งแต่เด็กพวกเราไม่เคยคิดท าลายป่า 

2.2  ปลูกป่าไม้ทดแทน 
หมู่บ้านแม่วะหลวงมีการปลูกป่าไม้ทดแทนในวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อถวายให้แด่ 

พระราชินี ก่อนที่จะปลูกป่าจะมาช่วยกันถางหญ้า ขุดดิน พรวนดิน เพื่อเตรียมที่จะปลูกต้นไม้ทดแทน และเพื่อ 
ตอบแทนบุญคุณที่ได้อาศัยป่าไม้ ป่าไม้ให้ที่อยู่อาศัยให้ความร่มรื่นร่มเย็น ป่าไม้ไม่ใช่แค่เป็นที่อาศัยและที่ท ากินของ 
พวกเรา แต่ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์เป็นแหล่งอาหาร ป่าไม้ให้ประโยชน์กับชาวบ้านมากมาย ต้นไม้ที่ถูกโค่นหักจาก  
ลมแรง หรือผุหักตามธรรมชาติ ก็จะน ามาท าเป็นฟืนไว้ก่อไฟท ากับข้าวหุงข้าว และเช่ือว่าการที่ปลูกต้นไม้เยอะ  ๆ 
เวลาที่เผาไร่ควันจะไม่กระจายเข้าหมู่บ้าน เพราะว่าต้นไม้จะช่วยดูดควันได้ดี การปลูกป่าของชาวบ้านยังช่วยท าให้
ดินอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งพวกเราอาศัยอยู่กับป่ามานาน 

2.3  การสร้างปฏิทินชุมชนเพ่ือสื่อสารถึงวัฎจักรการท าไร่หมุนเวียน 
(สัมภาษณ์เมื่อ 2 กันยายน 2561) นางนอวาเล่าให้ฟังว่า การท าปฏิทินชุมชนนี้เพื่อแสดงให้เห็น

ตอนมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าหน่วยงานของNGOและเจ้าหน้าที่อุทยาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการการท า 
ไร่หมุนเวียนของชาติพันธ์ุปกากะญอบ้านแม่วะหลวง ปฏิทินชุมชนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวท่ีมีการปฏิบัติสืบทอดกัน
มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า จากการที่เราสอบถามชาวบ้าน และผู้น าชาวบ้านที่เป็นที่นับถือของหมู่บ้าน ปฏิทินสามารถบอกถึง
ความเป็นมาของหมู่บ้านได้บอกช่วงเวลาที่คนใน หมู่บ้านท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่นเวลาการท าไร่หมุนเวียน ชุมชนบ้าน
แม่วะหลวงนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นในส่วนของปฏิทินก็จะมีประเพณีที่ชุมชนบ้านแม่วะหลวงให้ความส าคัญมากคือ  
การเลี้ยงผีไร่ ผีนา เป็นผีประจ าท้องไร่ท้องนา ชาวบ้านเช่ือกันว่าเป็นผีที่ปกปักรักษาพืชสวนไร่นา ท าให้ข้าวและ  
พืชชนิดอื่น ๆ งอกงาม อุดมสมบูรณ์ การท าไร่หมุนเวียนจะได้ผลดีจึงมีการเซ่นไหว้ทุกปี ปีละ 4 ครั้ง 
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เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ : ส ารวจพื นที่ท ากิน ถางไร่  ปีใหม่ไทย 
ชาวบ้านจะนัดกันประชุมส ารวจพื้นที่ท าไร่ เพื่อที่จะดูว่าพื้นที่ตรงไหนท าไร่ได้บ้าง และต้องอยู่ใน

ขอบเขตที่หมู่บ้านยอมรับว่าไม่ท าลายป่ากับธรรมชาติ เพราะเช่ือว่าถ้าไม่เลือกพื้นที่ก่อนจะท าไร่ จะท า ให้ข้าวหรือ
พืชผักไม่เจริญงอกงาม คนในครอบครัวจะไม่สบาย หรือเกิดเหตุการณ์ต่าง  ๆ ก็จะท าให้เสียเวลา และหัวหน้า
ครอบครัวต้องเป็นคนเลือกพื้นที่ท าไร่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา 

เมื่อเลือกพื้นที่ท าไร่ได้แล้วก็จะช่วยกันถางไร่ แต่ละครอบครัวจะมาช่วยกันท า เมื่อเสร็จของ
ครอบครัวนี้แล้วก็จะไปช่วยอีกครอบครัวหนึ่งท า จนกว่าจะเสร็จทุกพื้นที่ท่ีชาวบ้านเลือก 

เดือนมีนาคม : เผาไร่ 
ตามวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวบ้านก่อนท่ีจะเผาไร่จะท าพิธีกรรมขอขมาผีไร่ผีนา ชาวบ้าน

จะน าเหล้าขาว 1 ขวด ไก่ 1 ตัว เพื่อขอขมาก่อนเผาไร่ แต่ก่อนท่ีจะเผาไร่ชาวบ้านจะท าแนวกั้นไฟก่อนเพื่อไม่ให้ไฟ
ลุกลามเข้าพื้นที่เขตป่าไม้ 

เดือนเมษายน : ปลูกข้าวไร่ / ปีใหม่เมือง 
ก่อนที่จะหยอดข้าวชาวบ้านจะไปตัดไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 – 3 เมตร และน าเสียมมาต่อกับไม้ไผ่

เพื่อที่จะได้ความยาว จะท าให้ขุดหลุมได้ถนัดและไม่ปวดหลัง จากนั้นผู้หญิงจะลงมือหยอดเมล็ดข้าวลงหลุม 
วัฒนธรรมการปลูกข้าวจะให้ผู้ชายเป็นคนขุดหลุมและผู้หญิงเป็นคนหยอดเมล็ดข้าวเพราะเชื่อกันว่าจะท าให้ข้าวงอก
ออกมาสวยงาม 

เดือนพฤษภาคม : เลี ยงผีข้าว 
ชาวบ้านจะจัดท าพิธีกรรมเลี้ยงผีข้าว ตามความเช่ือเช่ือว่าถ้าท าพิธีกรรมเลี้ยงผีข้าว จะท าให้ ข้าว

เจริญเติบโตและไม่ล้มตาย 
เดือนมิถุนายน : วางกล้าข้าวนา/ถางหญ้าข้าวไร่ 
ชาวบ้านที่ท าข้าวนาจะไปช่วยกันวางกล้าข้าวนาเพื่อที่จะเตรียมปลูก ส่วนคนที่ท าข้าวไร่ก็จะไป  

ถางหญ้าข้าวไร่ที่ปลูกเมื่อเดือนเมษายน 
เดือนกรกฎาคม : เลี ยงผีนา/เข้าพรรษา /ปลูกข้าวนา ถางหญ้าข้าวไร่ 
ชาวบ้านจะท าพิธีกรรมเลี้ยงผีนา เหมือนตอนที่ท าพิธีกรรมเลี้ยงผีไร่ เมื่อท าพิธีกรรมเสร็จแล้วจะ

ช่วยกันลงมือปลูกข้าว ส่วนคนที่ท าข้าวไร่ก็ไปถางหญ้าข้าวไร่ 
เดือนสิงหาคม-กันยายน : วันแม่ พักงาน/ปลูกถั่วเหลือง 
ต้นเดือนสิงหาชาวบ้านจะเริ่มปลูกถั่วเหลืองเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว ระหว่างรอเก็บเกี่ยว

ผลผลิตจากการท าข้าวนาและข้าวไร่ และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ทุกคนจะช่วยกันปลูกป่าไม้ เพื่อถวายแด่ 
พระราชินีแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ และจะท าให้หมู่บ้านร่มเย็นมีความอุดมสมบูรณ์  
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ช่วงเดือนกันยายนจะเป็นเวลาพักงานหรือพักผ่อนบางวันก็อาจจะไปดูถางหญ้าที่ไร่ถั่วเหลือง ไร่ข้าว 
นาข้าว บางคนก็จะไปหาของป่า เช่น เห็ดโคน รถด่วนหรือหนอนไมไ้ผ่ หาหน่อไม้ เพื่อไปไว้ท ากับข้าวหรืออาจจะ
น าไปขายตามข้างทาง 

เดือนตุลาคม : เลี ยงผีไร่/ผีนา เก็บเกี่ยวผลผลิต 
ก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านจะท าพิธีกรรมเลี้ยงผีไร่ เลี้ยงผีนา เพื่อเป็นการขอบคุณที่ปกป้อง

ดแูลข้าวไร่ ข้าวนา ตลอดทั้งปี และก็จะช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและถั่วเหลือง เมื่อเสร็จแล้วจะน าไปตากให้แห้ง
ประมาณ 2 อาทิตย์ 

เดือนพฤศจิกายน : ตีข้าว/ขนข้าวไปเก็บบ้าน 
ชาวบ้านจะน าข้าวที่ตากแห้งแล้วมาตีมีกับไม้ไผ่ที่ท าไว้ส าหรับตีข้าว เมื่อตีข้าวเสร็จจะน าไม้ไผ่ท า

เป็นบันไดไม่สูงมาก และปักลงดินให้แน่นจะน าข้าวใส่กระบุงและขึ้นบันไดค่อย ๆ เทลงพื้น ข้าวที่ไม่ดีไม่มีน้ าหนักจะ
กระจายออกไป ส่วนข้าวท่ีดีจะกองอยู่รวมกันท าจนกว่าจะเสร็จ เมื่อเสร็จแล้วจะเก็บใส่กระสอบและขนข้าวไปเก็บที่
บ้านตามวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา 

เดือนธันวาคม : เลี ยงผีต้นน  า เก็บฟืน เก็บพริก 
ต้นเดือนธันวาคมตามความเช่ือชาวบ้านจะท าพิธีกรรมเลี้ยงผีต้นน้ า เพื่อขอบคุณผีต้นน้ าที่ท าให้มี  

น้ าใช้ตอนท าไร่ท านา เวลาว่างจะไปเก็บฟืนไว้ก่อไฟให้วัว ไว้ก่อไฟท ากับข้าวหุงข้าว และเก็บพริกที่ปลูกไว้น าไปขาย 
ส่วนหน่ึงก็จะเก็บไว้ท าอาหารหรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ได้นาน 

จะเห็นได้ว่าปฏิทินทั้ง 12 เดือนนี้จะมีการบอกว่าแต่ละเดือนท าอะไรบ้าง และแสดงให้เห็นว่า 
การท าไร่หมุนเวียนไม่ได้ตัดไม้ท าลายป่า เพราะวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านติดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิทิน
ยังคงแบบเดิม ๆ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 
แผนที่เดินดินบ้านแม่วะหลวง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. นักวิจัยและผู้สนใจด้านงานวิจัยสามารถน างานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียน 
2. ผู้สนใจด้านงานวิจัยเรื่องหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการท าไร่หมุนเวียนของชาว  

ปกากะญอบ้านแม่วะหลวง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตการท าไร่หมุนเวียนของแต่ละหมู่บ้านว่าแตกต่าง

กันอย่างไร และไร่หมุนเวียนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปกากะญอท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม 
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ภาษาและสัญลักษณ์การใช้ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ของกลุ่มเกย์ในจังหวัดก าแพงเพชร 

 
เมธี  สูญจันทร์1, ยุทธพงษ ์ เขม้นกิจ1 

ณัฐพล  บ้านไร่2  และ ภูรณิัฐร์  โชติวรรณ3 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ต้องการน าเสนอการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์บนแอปพลิเคชัน
ของกลุ่มเกย์ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ผ่าน “พื้นที่สื่อ” ของกลุ่มเกย์ใน 
แต่ละยุค (2) เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์บนแอปพลิเคชันของกลุ่มเกย์
ในจังหวัดก าแพงเพชร (3) เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวคิดเรื่อง (1) แนวคิดพ้ืนที่
เสมือนจริง (Cyber Space) (2) แนวคิดพื้นที่ทางสังคม (3) แนวคิดภาพตัวแทนของความเป็นชาย (4) ทบทวนงาน
ศึกษาที่ เกี่ ยวกับสั งคมเกย์บนโลกออนไลน์  และ (5) แนวคิด เรื่ องการท าให้ เป็นวัตถุทางเพศ (Sexual 
Objectification) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ  จ านวน 15 คน  
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเกย์มีการสื่อสารผ่านพื้นท่ีสื่อมาช้านานแล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ได้อาศัยสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กัน ต่อมาในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตก็ได้อาศัยเว็บไซต์และโปรแกรม
ส าเร็จรูปเป็นสื่อกลางในการติดต่อกัน เช่นเดียวกับกลุ่มชายจริงหญิงแท้  และเมื่อเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเริ่ม
แพร่หลายจนกระทั่งมีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมากมาย รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อการพูดคุยสร้าง
ความสัมพันธ์กันเฉพาะกลุ่มเกย์ ท าให้การหาคู่ของเกย์เป็นสิ่งที่ง่ายดายขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ส่วนการใช้ภาษาใน  
การพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กันนั้นมักใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมา และมักถามค าถามในรูปแบบเดียวกัน ได้แก่ อย นน 
สส, แบบไหน, แถวไหน ซึ่งเป็นค าถามที่เฟ้นหาคู่สนทนาที่ตนต้องการจะสานสัมพันธ์ด้วยต่อไป หลังจากได้สนทนา
พูดคุยกันแล้วความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ที่พูดคุยกันด้วยแอปพลิเคชันจะด าเนินไป 3 รูปแบบ ได้แก่ พูดคุยแต่ไม่ได้
สานสัมพันธ์ คบหากันเป็นคู่รัก และมีเพศสัมพันธ์ช่ัวครั้งช่ัวคราว 

 
ค าส าคัญ : เกย์, ออนไลน์, แอปพลิเคชนั, การสร้างความสัมพันธ์  
 
บทน า 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นเขตที่มีกลุ่มวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลาย 
ทั้งในเขตพื้นทวีปและเขตมหาสมุทรกลุ่มคนแต่ละกลุ่มจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือของตนเอง  
ซึ่งสัมพันธ์กับการแสดงออกทางเพศ การแสดงบทบาทชาย หญิง และสถานะทางสังคมของบุคคล เรื่องที่น่าสนใจก็
คือ กลุ่มคนในภูมิภาคนี้คุ้นเคยกับการแสดงออกแบบ “ข้ามเพศ” หรือพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงบทบาททางเ 
พศตรงข้ามกับเพศสรีระหรือเพศก าเนิด เช่น ผู้ชายแสดงบทบาทและอารมณ์ความรู้สึกแบบผู้หญิง แต่งตัวเป็นหญิง 
รวมถึงท าหน้าที่เหมือนกับสตรีเพศพฤติกรรมดังกล่าวนี้พบได้ในหลายกลุ่มและได้รับการยอมรับทางสังคม เช่น 
อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศท าหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น แต่ใน
ขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมบางประเทศ 

ก่อนที่แนวคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีแบบตะวันตกซึ่งเข้ามาในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19  
กลุ่มคนในภูมิภาคนี้ต่างก็ยอมรับการแสดงพฤติกรรม “ข้ามเพศ” แต่หลังจากที่อิทธิพลความรู้แบบตะวันตกแพร่ 
                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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เข้ามา ผู้ปกครองในดินแดนแถบน้ีเริ่มน าเอาวิธีคิดเรือ่งเพศแบบตะวันตกมาอธิบายและควบคุมการแสดงบทบาททาง
เพศของหญิงชาย ส่งผลให้การแสดงพฤติกรรม “ข้ามเพศ” กลายเป็นสิ่งที่แปลกแยกจากสังคม (นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ, 
2560) 

สังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ตัวมนุษย์ซึ่งอาศัยอยู่ในสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน ซึ่งเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะเรื่องของเพศนอกจากการเป็นเพศหญิง
เพศชายที่มีการก าหนดตามกายภาพแล้ว หากเราลองสังเกตบุคคลรอบ ๆ ตัว จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
เพศได้อย่างชัดเจนเช่นผู้หญิงที่มีท่าทีการแต่งกายแบบผู้ชายที่เรียกว่าทอมบอย เลสเบี้ยนหรือผู้ชายที่มีลักษณะทาง
อารมณ์จิตใจเหมือนผู้หญิง หรือบางกลุ่มก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกจนดูคล้ายผู้หญิงที่มักเรียกกันว่า
กะเทยซึ่งในปัจจุบันคนในสังคมมักเรียกบุคคลเหล่านี้ว่า “เพศที่สาม” ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่ต่างตั้งข้อสงสัยว่าบุคคล 
ที่มีความผิดปกติทางเพศนั้น มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสมองหรือมีความผิดปกติทางจิตด้วย หากแต่ผลการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์กลับไม่ได้บ่งบอกว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดปกติดังกล่าวแต่อย่างใดการที่พวกเขาไม่ได้มีเพศสภาพ 
ตรงกับเพศก าเนิด ท าให้ถูกมองว่าผิดแปลกไปจากบุคคลอื่นทั้งๆที่ในปัจจุบันผู้คนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
มากกว่าอดีต แต่การเปิดเผยตัวตนว่าเป็นคนที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกันกลับยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากไม่ต่างไปจากเดิม 

ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นประเทศมุสลิมหรือประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อย่างเช่น
อินโดนีเซียเรื่องเหล่านี้ยิ่งได้รับการต่อต้านเป็นอย่างมากเพราะเรื่องเพศที่สามถือว่าขัดกับหลักการของศาสนา
อิสลาม เรื่องเหล่านี้จึงไม่เปิดกว้างมากนักในสังคมของชาวมุสลิม การทีจ่ะเดินออกมาป่าวประกาศว่าตนเองเป็นกลุ่ม
คนรักร่วมเพศนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะในความเป็นจริงพวกเขาต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ เนื่องจากหาก
เปิดเผยตัวตนออกมาอาจจะได้รับอันตรายจากกลุ่มคนที่เคร่งศาสนาก็เป็นได้ (Indonesia's sex gender sexuality 
Studies, 2561) ภายใต้บริบทดังกล่าวจึงท าให้เกิดการสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองโดยใช้สื่อออนไลน์เพื่อต้องการแสดง
ความมีตัวตนผ่านแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Hornet, Grindr, Jack’d, Scruff, Bluedและ Tinder เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดก าแพงเพชรในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาก่อให้เกิดการขยายตัว
ของความเป็นเมืองมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า เช่น บิ๊กซี แมคโคร โลตัส หรือ
โรบินสัน รวมถึงความเจริญทันสมัยที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็ได้เปลี่ยนผ่านสังคมใน
จังหวัดก าแพงเพชรจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมบริการที่มีความทันสมัยมากข้ึน ความเป็นสมัยใหม่
เหล่านี้น าไปสู่โอกาสในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มเกย์ผ่านสังคมออนไลน์ ที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ทางกายภาพ 
เนื่องจากจังหวัดก าแพงเพชรเองเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก และอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านท าให้พื้นที่ทางกายภาพ
ส าหรับกลุ่มเกย์ โดยเฉพาะเกย์ที่ปกปิดตัวตนไม่เปิดกว้างมากนัก ไม่เหมือนเมืองใหญ่  ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา ที่มีพื้นที่อย่าง เช่น ผับ บาร์ ซาวน่าส าหรับกลุ่มเกย์เป็นการเฉพาะ งานช้ินนี้จึงมุ่ง 
ความสนใจไปที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อัตลักษณ์และตัวตนของเกย์สามารถถูกปกปิด อ าพราง 
เปิดเผย รื้อสร้างและประกอบใหม่ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการของการปฏสิมัพันธ์ผ่าน “พื้นที่สื่อ” ของกลุ่มเกย์ในแต่ละยุค 
2.  เพื่อศึกษากระบวนการสรา้งความสัมพันธ์บนแอปพลิเคชันของกลุ่มเกย์ในจังหวัดก าแพงเพชร 
3.  เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ที่เกดิขึ้น 
 

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
1. แนวคิดพื้นที่เสมือนจริง (Cyber Space)  
2.  แนวคิดพื้นท่ีทางสังคม 
3.  แนวคิดภาพตัวแทนของความเป็นชาย 
4.  ทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวกับสังคมเกย์บนโลกออนไลน ์
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5.  แนวคิดเรื่องการท าใหเ้ป็นวัตถุทางเพศ (Sexual Objectification) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่ม

เกย์ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยมุ่งหมายหาความสัมพันธ์หรือบทบาทของเกย์ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อมีพื้นที่ของ
ตัวเองและเฉพาะกลุ่มโดยไม่ได้เปิดเผยหรือแสดงออกต่อสาธารณะ โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังน้ี  

กลุ่มตัวอย่าง 
เกย์ที่ใช้แอปพลิเคชัน Hornet ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 15 คน จากการสุ่มแบบ

บังเอิญ โดยมีเกณฑ์การเลือกดังนี้ 
1. ภาพที่เห็นหน้า/และรูปร่างชัดเจน จ านวน 5 คน 
2. ภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปคนที่เป็นเจ้าของโปรไฟล ์จ านวน 5 คน 
3. ภาพที่โชว์สรรีะ/เรือนรา่งที่เปลือยเปล่า จ านวน 5 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.  สนทนาผ่านแอปพลเิคชัน Hornet เพื่อรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชัน 
3.  สัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ( In-depth interview) เป็นการซักถาม

พูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นต้น โดย
เลือกสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 15 คน ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร ตามเกณฑ์การเลือกดังนี้ 1. บุคคลที่ใช้ภาพที่เห็น
หน้า/และรูปร่างชัดเจน จ านวน 5 คน 2. บุคคลที่ใช้ภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปคนที่เป็นเจ้าของโปรไฟล์ จ านวน 5 คน และ 
3. บุคคลที่ใช้ภาพที่โชว์สรีระ/เรือนร่างที่เปลือยเปล่า จ านวน 5 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากบทสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหรือประสบการณ์

ส่วนตัวและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ภาพตัวแทน (Representative) ที่น าเสนอผ่านแอปพลิเคชันของ 
กลุ่มเกย์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความสัมพันธ์บนแอปพลิเคชันของกลุ่มเกย์ใน
จังหวัดก าแพงเพชรและศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ผ่านพื้นที่สื่อในแต่ละยุคเพื่อศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มเกย์ที่เกิดขึ้นซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเกย์ที่ใช้
แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนพื้นที่ก าแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยมีดังนี ้
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1.  พัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อของกลุม่เกย์ในแต่ละยุค 
พัฒนาการของการปฏิสมัพันธ์ผ่านสื่อของกลุ่มเกย์ แบ่งออกได้ 3 ยคุ ได้แก ่

1.1 ยุคก่อนอินเตอร์เน็ตจะเข้ามาแพร่หลาย ในยุคนี้พบว่ามี "นิตยสารแปลก" ซึ่งมันจะมีคอลัมน์ 
"ศาลาคนเศร้า" บรรณาธิการคือ "โก๋ ปากน้ า" ให้เกย์เขียนจดหมายมาระบายความรู้สึก และมีการตอบค าถาม หรือมี
การแลกเปลี่ยนสื่อสารกัน 

1.2 ยุคที่อินเตอร์เน็ตแพร่หลายแต่ยังไม่มีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ยุคนี้เกย์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ใน
การสื่อสารพูดคุยกัน เช่น เอ็มเอสเอ็น หรือใช้เว็บไซต์ในการสร้างพื้นที่ส าหรับติดต่อสื่อสารกัน เช่น เว็บไซตไทย
จีเอ็มซี 

1.3 ยุคอินเตอร์เน็ตแพร่หลายหลังจากที่มีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เป็นยุคที่โปรแกรมต่าง ๆ  
บนคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแทน ซึ่งมีแอปพลิเคชันมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อ 
การติดต่อสื่อสารกันส าหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ โดยแอปพลิเคชันที่นิยมใช้นั้นมี Hornet, 
Grindr, Jack’d, Scruff, Blued และ Tinder เป็นต้น 

2.  กระบวนการสร้างความสัมพันธบ์นแอปพลิเคชนั 
2.1  การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ มักใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา ผู้เริ่มการสนทนามักเป็นฝ่ายเริ่ม

ตั้งค าถาม ซึ่งมักเป็นค าถามที่มุ่งประเด็นท่ีต้องการทราบโดยไม่อ้อมค้อม ไม่มีช้ันเชิง ส่วนฝ่ายผู้ตอบจะมทีั้งตอบอย่าง
ตรงไปตรงมา และตอบโดยปกปิดข้อมูลสว่นบุคคลบางส่วน ทั้งนี้การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในแอปพลิเคชัน Hornet 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อความโปรไฟล์ การเลือกใช้รูปภาพโปรไฟล์ และสนทนาพูดคุย ดังนี้ 

2.1.1 ข้อความโปรไฟล์ ข้อความส่วนใหญ่มักใช้ในการระบุบทบาททางเพศ ลักษณะของคู่
สนทนาที่ประสงค์และไม่ประสงค์จะสนทนาด้วย เช่น ชอบคนอวบ ๆ , แมน ๆ เท่านั้น, ไม่มีรูปไม่ต้องทัก, ไม่ชอบ 
คนอายุมาก บ้างก็ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการใช้แอปพลิเคชันอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น หาแฟน หาเพื่อนคุย หรือ 
หาคู่นอนโดยข้อความที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันต้องการเน้นย้ าก็มักจะใช้เครื่องหมายแฮชแท็ก (Hashtag) ในการเน้น
ข้อความนั้น ๆ 

2.1.2 การเลือกใช้รูปภาพโปรไฟล์ ส าหรับการเลือกใช้รูปถ่ายที่ใช้ในแอปพลิเคชัน Hornet 
ผู้ใช้แอปพลิเคชันมักเลือกใช้รูปถ่ายที่แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ได้แก ่

2.1.2.1 ภาพที่เห็นหน้า/และรูปร่างอย่างชัดเจน อาจเป็นเพียงภาพใบหน้า อวัยวะ
บางส่วน เช่น ขา แผ่นหลัง หรือภาพเต็มตัวของเจ้าของโปรไฟล์ในอิริยาบทต่าง ๆ ซึ่งบางคนก็แสดงเพียงภาพเดียว 
แต่บางคนอาจแสดงมากกว่า 1 ภาพ 

2.1.2.2 ภาพท่ีไม่ใช่รูปคนท่ีเป็นเจ้าของโปรไฟล์ อาจเป็นภาพสัตว์ สิ่งของ ภาพวิว 
หรือแม้แต่ภาพของบุคคลอื่น เช่น ดารา นายแบบ ที่มีหน้าตาดี บุคคลกลุ่มที่ใช้ภาพโปรไฟล์ประเภทนี้มักเป็นผู้ที่
ปกปิดตัวตน ซึ่งอาจเนื่องจากคิดว่าตนเองหน้าตาไม่ดี หรือกลัวผู้อื่นล่วงรู้รสนิยมทางเพศ จึงได้เลี่ยงไปใช้ภาพอื่น ๆ 
ในการแสดงตัวตน หรือบ้างก็แอบอ้างในการใช้ภาพบุคคลอื่นว่าเป็นภาพของตนเอง 

2.1.2.3 ภาพที่โชว์สรีระ/เรือนร่างที่เปลือยเปล่า มักเป็นภาพเปลือยร่างกายท่อน
บน บ้างก็เป็นภาพที่ใส่เพียงกางเกงใน หรือกางเกงว่ายน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เปิดเผยใบหน้า บุคคลที่ใช้ภาพใน
รูปแบบนี้ส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปท่ีการหาคู่นอนช่ัวคราว จึงได้เลือกใช้รูปภาพโปรไฟล์ที่เร้าอารมณ์ทางเพศ 

2.1.3 การสนทนาพูดคุย ในการเริ่มต้นบทสนทนาส่วนใหญ่มักกล่าวทักทายสั้น ๆ เช่น  
ดีครับ, ทักครับ, ทัก บางคนก็จะส่งรูปสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการทักทาย เช่น หน้าคนยิ้ม, รูปแลบลิ้น, รูปหัวใจ จากนั้น
มักถามด้วยค าถามที่ตรงไปตรงมา เช่น แถวไหน, แบบไหน (บทบาททางเพศ เช่น รุก รับ), อย นน สส (อายุ น้ าหนัก 
ส่วนสูง) และ หาอะไร (หาเพื่อน, หาแฟน หรือหาคู่นอนช่ัวคราว) เพื่อต้องการทราบลักษณะของผู้ที่ตนสนทนาด้วย
ในเบื้องต้น โดยค าถามทีจ่ะใช้เป็นค าถามแรกหรือการเรียงล าดับค าถามอาจมีความแตกต่างกันไปตามความมุ่งหมาย
ของแต่ละบุคคล หรือบ้างก็เริ่มต้นด้วยการขอดูรูปถ่ายก่อนเป็นล าดับแรก ส่วนผู้ตอบจะมีทั้งที่ตอบอย่าง
ตรงไปตรงมา และตอบอย่างปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ทั้งนี้ หากลักษณะของคู่สนทนาไม่เป็นที่ช่ืนชอบก็
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มักจะยุติการสนทนาลงด้วยการเงียบหายไปทันทีหรืออ้างว่าต้องไปท าธุระแล้วก็เงียบหายไปโดยไม่มีการติดต่อ
กลับมาอีกเลย แต่หากช่ืนชอบหรือยอมรับลักษณะของคู่สนทนาได้ ก็อาจจะมีการถามช่ือ สอบถามรายละเอียด  
อื่น ๆ รวมไปถึงการขอดูรูปถ่าย ขอไอดีไลน์/เบอร์โทรศัพท์ และนัดหมายที่จะพบเจอกันต่อไป หากมีการพูดคุยกัน
ต่อกม็ักจะพูดคุยกันเรื่องเพศหรือชักชวนให้ออกไปพบเจอเพื่อจะได้มีเพศสัมพันธ์ด้วย 

2.2  การสร้างความสัมพันธ์ สะท้อนออกมาได้อย่างน้อย 3 ประการคือ 
2.2.1 การปกปิด/เปิดเผยตัวตนของเกย์คนนั้นเป็นการบ่งบอกถึงจุดประสงค์ในการสื่อสาร

และการใช้แอปพลิเคชันเป็นทางเลือกในการหาสิ่งที่ตนต้องการโดยการควบคุมของตัวเอง 
2.2.2 ดึงดูดความสนใจในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรูปโปรไฟล์จะดึงดูดหรือสื่อให้คู่สนทนา

รับรู้ว่าตนต้องการอะไร ดังนั้นจึงมีการน ามาใช้เพื่อดึงดูดคู่สนทนาที่ต้องการก่อนที่จะมีการสร้างสร้างความสัมพันธ์
กันในรูปแบบต่าง ๆ 

2.2.3 สะท้อนวัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทราบว่าว่าอีก
ฝ่ายต้องการสร้างความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดก็จะง่ายต่อกระบวนการสร้างความสัมพันธ์นั้น ๆ เพราะเข้าใจหรือมี
ความคิดเห็นทีต่รงกันแล้ว ซึง่จะท าให้การตอบรับเป็นตามที่คาดหวังไว ้

3.  รูปแบบความสัมพันธ ์
รูปแบบความสัมพันธ์แบ่งออกได้ทัง้หมด 3 รูปแบบ ดังนี ้
แบบที่ 1 พูดคุยแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สนทนาพูดคุยเพียงเพื่อต้องการหาเพื่อนคุยแก้เหงา หรือ

เพื่อความสนุกแต่เพียงช่ัวครู่ และอาจคิดว่าโก้เก๋ที่มีคนเข้ามาคุยด้วยจ านวนมาก เมื่อรู้สึกเบื่อหรือหมดเรื่องที่จะ
พูดคุยก็จะเลิกคุยกันไปหรือไม่ถูกใจคู่สนทนาไว้ก็จะยุติการสนทนาแล้วไปพูดคุยกับผู้อื่นต่อไปเรื่อย ๆ 

แบบที่ 2 คบหาเป็นคู่รักการทักทายเข้ามาพูดคุยจนท าให้อีกฝ่ายรู้สึกดีจนมีการนัดพบกัน เมื่อรู้สึกชอบ
พอทั้งในรูปร่างหน้าตาและลักษณะนิสัยก็จะตกลงคบหากันเป็นคู่รัก 

แบบที่ 3 มีเพศสัมพันธ์ช่ัวครั้งช่ัวคราวพูดคุยให้อีกฝ่ายเกิดความหลงใหลแล้วจึงนัดเจอกัน เพียงเพื่อ
ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันเท่านั้น หลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดคุยสานสัมพันธ์กันต่อ  
 
อภิปรายผล 

พัฒนาการของการสื่อสารปฏิสัมพันธ์หรือสร้างพื้นที่ส าหรับกลุ่มเกย์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 
3 ยุคใหญ่ ๆ คือ (1) ยุคก่อนอินเตอร์เน็ตจะเข้ามาแพร่หลาย (2) ยุคที่อินเตอร์เน็ตแพร่หลายแต่ยังไม่มีเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟน (3) ยุคอินเตอร์เน็ตแพร่หลายหลังจากท่ีมีเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน  

นอกจากนี้ ตั้งข้อสงสัยว่า เมื่อการนัดเจอ/การมีเพศสัมพันธ์ง่ายขึ้น สิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงในเรื่อง  
การติดเช้ือ HIV จะมีมากข้ึนหรือไม่รวมไปถึงจะมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ซึ่งหากปรากฏปัญหาดังกล่าว
ก็จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสังคมในการรณรงค์เรื่องเอดส์และยาเสพติด โดยอาจจะต้องเจาะกลุ่มคนใน
พื้นที่เหล่านี้ หรืออาจะมีการให้ความรู้ผ่านพ้ืนท่ีเหล่านี้ 
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ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ศรัณยา ช้างเนียม, เกตุวลี ช านาญยุทธ, ศิรินันท์ บัวติ๊บ,จุฑามาศ สังเขียว และจิรัสฐภรณ์ แจ่มจ ารสั1  

อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองคลุง 

จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่  (ต าบล 
ท่าพุทรา) จังหวัดก าแพงเพชร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัยพบว่าในการรวมกลุ่มเริ่มจากหมู่บ้านท้องคุ้ง  
หมู่ 7 ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเดิมประกอบอาชีพปลูกกล้วยไข่ขายกันแทบทุกหลังคาเรือนจนช่วงปี 2559 ได้เกิด
วิกฤตการณ์ราคากล้วยไข่ราคาตก ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ออกมารวมตัว ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาราคากล้วยตกต่ า
จนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ในที่สุดได้ประสบความส าเร็จจากกลไกการท างานที่เป็นระบบจากองค์กรต่าง ๆ ที่
เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงให้ความรู้ และศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือและร่วมใจที่จะท าให้กลุ่มมี 
ความเข้มแข็งท าให้กลุ่มมีรายได้มากมายจากการน ากล้วยไข่ที่ได้มาจากการชาวบ้านน าไปขายให้แก่กลุ่ม น าไป 
แปรรูปและท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนท าให้เกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่กล้วยไข่
ต าบลท่าพุทรา จังหวัดก าแพงเพชร ที่เข้มแข็งและยังคงมีการพัฒนารูปแบบในการท างานในด้านต่าง ๆ ทั้ง 
การจัดการและการบริการสมาชิกกลุ่มทางด้านการบริหารบัญชีการเงินสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในแต่ละยุค 
 
บทน า 

จังหวัดก าแพงเพชรถือได้ว่ามีความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้านท้ังด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเลื่องลือ
ในด้านมรดกอีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวก็มากมายนอกนี้จากจังหวัดก าแพงเพชรยังมีความหลากหลายทางด้าน 
การประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพปลูกอ้อยปลูกมันแต่ที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นคืออาชีพ
ปลูกกล้วยไข่เนื่องด้วยบริบทส่วนใหญ่ของพื้นที่เหมาะแก่การปลูกกล้วยไข่  เช่น พื้นที่คลองน้ าไหลพื้นที่ใน 
อ าเภอเมือง และพื้นที่อ าเภอคลองขลุง แต่โดยก าเนิดของกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชรนั้นมาจากต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี แต่ในปัจจุบันพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการปลูกกล้วยไข่ก็มีไม่มากนอกจาก 3 พื้นที่ดังกล่าว 
จึงท าให้ท้ัง 3 พื้นที่ดังกล่าวมีชาวบ้านปลูกกล้วยไข่กันเป็นอาชีพจ านวนหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียว 

ดังที่ได้กล่าวไว้พื้นที่ในต าบลท่าพุทราที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพปลูกกล้วยไข่เกือบทุกหลังคา
เรือนเช่นกันด้วยบริบทพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกกล้วยไข่และได้ผลผลิตที่ดี แต่ในปี พ.ศ. 2559 เกิดวิกฤตการณ์กล้วย
ไข่ล้นตลาดจากสาเหตุที่ชาวบ้านหันไปปลูกขายกันมากขึ้น ท าให้กล้วยล้นตลาดจนส่งผลให้ราคากล้วยไข่ตกต่ า
ชาวบ้านจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ท าให้กล้วยไข่นั้นมีราคาดีเช่นเดิม (ละมัย วิรุณภักดิ์, สัมภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2561) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ ต าบลท่าพุทรา 
จังหวัดก าแพงเพชร ว่าเหตุผลใดจึงมีการรวมกลุ่มกันและกลไกการด าเนินงานเป็นไปเช่นไรรวมถึงศักยภาพของกลุ่ม
ที่ท าให้กลุ่มยังคงอยู่ 

 
 

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อการศึกษาการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่  (ต าบลท่าพุทรา) จังหวัด

ก าแพงเพชร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้ทราบถึงการรวมกลุ่มที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีกลไกการท างานและบริหารงาน

เป็นอย่างไรและให้ทราบถึงจัดการและวิธีการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
พิทยา  ว่องกุล (2550 : 53-55) ได้กล่าวถึงมิติของธุรกิจชุมชนมีความหลากหลายสูง นักคิด นักวิชาการ

นักพัฒนา นักธุรกิจ ข้าราชการอื่น ๆ ลงมาจนถึงผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชนบทต่างเสนอวิธีคิดและแนวทางพัฒนา
ชุมชนสังคมในสาระและรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายโดยเฉพาะบทเรียนของชาวบ้านหรือชุมชนที่อยู่รอดได้โดย
เศรษฐกิจการผลิตแบบพึ่งตนเองการรวมกลุ่มเพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนการสร้างกองทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านและความร่วมมือกันพัฒนาชุมชนสังคมระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เรียกว่าพหุภาคีเป็นฐานคิดไปสู่การพัฒนาท่ีมั่นคงความมั่นคงและยั่งยืนมาจากหลักเอาชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

จากการจัดระดมสมองบรรดาผู้สนใจศึกษาและมีบทบาทร่วมพัฒนาสังคมในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสังเคราะห์
บรรดาแนวความคิดองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาทางด้านการผลิตการสร้างทุนและกระบวนการทางวัฒนธรรม
ชุมชน สังคมนั้นสรุปผลได้ว่า 

ปัญหาวิกฤตของสังคมไทยเป็นปัญหาโครงสร้างการแก้ปัญหาที่แท้จริงควรเน้นที่โครงสร้างชุมชนสังคม
พบว่าชุมชนที่มีโครงสร้างเข้มแข็งของตนสามารถยืนหยัดอยู่ไดท้่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจสังคมที่เสื่อมโทรมและพบวา่
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ส าคัญซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จ 

ดังนั้นภาวะแห่งการพัฒนาใหม่จ าเป็นต้องอาศัยฐานคิดที่เป็นแกนกลางฐานความคิดที่มีหลักปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างมนุษย์กับชุมชนมีชุมชนเป็นฐานและฐานชุมชนครูตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาที่ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติเรื่องชุมชนต้องอยู่รวมกันในระบบนิเวศที่ดีและประกอบเข้าเป็นองค์รวมเดียวกัน ไม่ใช่เอาเศรษฐกิจเป็น
ฐานเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายการพัฒนาตามทฤษฎีการพัฒนาสังคมแนวเสรีนิยมทั้งเก่าและใหม่ซึ่งเน้นการผลิต
ของปัจเจกชนการแข่งขันเสรีที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างทุนน้อยทุนใหญ่การแสวงหาก าไรสูงสุดด้วยการเอารัดเอา
เปรียบเพื่อนมนุษย์ในชุมชนสังคมเราแข่งขันกันในรูปหรือท าลายทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อสร้างความร่ ารวยส่วนตัว 

2. ทฤษฎีกลไกบริหารจัดการ 
สมยศ  นาวีการ (2544 : 63-64) ทฤษฎีการบริหารที่น่าสนใจและนิยมใช้กันในปัจจุบันคือทฤษฎี 

การบริหารของเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ซึ่งกล่าวถึงการบริหารตามหน้าที่ที่สามารถน าไปปรับใช้กับงานได้ทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานรัฐบาลหรืองานการจัดการโครงการซึ่งเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้สรุป
สาระส าคัญตามแนวคิดของตนไว้ดังน้ี 

2.1 การวางแผน (Planning) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางเลือกการพยากรณ์
เหตุการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและจัดท าแผนด าเนินงานขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางของการตัดสินใจใน
อนาคต 

2.2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้เกิดโครงสร้างของงานและอ านาจ
หน้าที่การจัดองค์การจะก าหนดความเหมาะสมของเครื่องจักรวัตถุและบุคคลเพื่อความส าเร็จของเป้าหมายของ
องค์กร 

2.3 การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การสั่งงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อความส าเร็จ
ของงานโดยการติดต่อสื่อสารแบบสองทางโดยทางตรงกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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2.4 การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การร่วมงานของทุกคนทุกฝ่ายให้ร่วมกันและ
ก ากับเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

2.5  ควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับการใช้สามารถประกันว่ากิจการต่าง ๆ ที่กระท า
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเป็นสิ่งส าคัญของการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มกิจกรรมซึ่งการจัดการต้องประกอบด้วยการประชุมเพื่อวางแผนการแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงานวิธีการกฎระเบียบข้อบังคับและกิจกรรมของกลุ่มเพื่อลดความขัดแย้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานการตัดสินใจคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มและแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการร่วมบริจาค
งบประมาณและวัสดุปกรณ์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์การประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 
การติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอการประสานขอความร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรนอกชุมชนรวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการภายในกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. ทฤษฎีชุมชนเข้มแข็ง 
ประเวศ  วะสี (2541 : 13-16) ได้กล่าวว่าจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศท่ีเริ่มขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2539 

ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 8 ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ
ส่วนผลกระทบต่อประชาชนช้ันและทุกภาคส่วนของสังคมประเด็นเรื่องชุมชนเข้มแข็งจึงได้รับการหยิบยกขึ้นมา
กล่าวถงึเป็นอันมากในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ส าคัญของการพัฒนา 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชนได้มีการกล่าวถึงอย่างมากในการพัฒนาสังคมในขนาดนี้  
จนกลายเป็นกระแสที่ก าลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการนักพัฒนาทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมโดยจะเห็นได้จากการที่มีค าที่เกี่ยวข้องอยู่หลายค า เช่น 
ความเป็นชุมชนประชาคมหรือประชาสังคมรวมถึงประชาคมต าบลประชาคมจังหวัดและองค์กรประชาชนซึ่งในท่ีนี้
จะขอกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความหมายลักษณะและองค์ประกอบของค าดังกล่าวไว้ดังน้ี 

อุทัย  ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ์ (2540 : 9-10) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า หมายถึง  
การที่คนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีความเอื้ออาทรตอ่กันมีความพยายามท าอะไรร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการกระท าซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกันความเข้มแข็งของชุมชนจึงอยู่ที่ความเป็นกลุ่มก้อนของสมาชิกในชุมชน
ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีศักยภาพสูงความเป็นชุมชนจึงมีลักษณะที่ส าคัญคือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีความรักมีการกระท า
ร่วมกันและมีการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบท่ีบังเกิดขึ้นจากการกระท าร่วมกันคือความมีจิตวิญญาณ
และผู้น าตามธรรมชาติและการจัดการความเข้มแข็งของชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจ  จิตใจ
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และสุขภาพ ได้กล่าวถึงลักษณะของชุมชนที่เข้มแข็งไว้ 

1. ชุมชนมีสภาพรวมเป็นปึกแผ่นทั้งในรูปธรรมคือสมาชิกของชุมชนมีศักยภาพมีการพึ่งพาอาศัย
และร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมและในส่วนที่เป็นจิตวิญญาณคือสมาชิกของชุมชนมีค่านิยม 
ความเช่ือต่อสิ่งสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและมีความรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความผูกพันต่อชุมชน
และกับสมาชิกในชุมชน 

2. ชุมชนมีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองได้ในระดับสูง โดยมีปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีพเพื่อครอบครัว
และชุมชนเป็นของตนเองมีอ านาจในการจัดการการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมสูง 

3. ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดย
อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นความรู้และกลไกลภายในชุมชนเป็นหลัก 

4. ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้การสร้าง 
ภูมิปัญญาความรู้ของตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้ชุมชนมีความรู้และการพนาตนเองและถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
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4.  แนวคิดกลุ่มและองค์กร 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้กล่าวว่ากระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษา

เกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อน าความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคนซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และการพัฒนาการท างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ จุดเริ่มต้นของค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ
การศึกษากลุ่มคนด้านพลังกลุ่มและผู้ที่ได้เช่ือว่าเป็นบิดาของกระบวนการกลุ่มก็คือ เคริร์ทเลวิน (Kurt Lewin)
นักจิตวิทยาสังคมและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1920 เป็นต้นมา และได้มี
ผู้น าหลักการของพลังกลุ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการท างานกลุ่มการพัฒนาบุคลิกภาพและจุดประสงค์อื่น ๆ
วงการรวมทั้งในวงการศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม  แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการกลุ่มก็คือ
แนวคิดในทฤษฎีภาคสนามของเคิร์ทเลวินที่กล่าวโดยสรุปไว้ดังนี้ พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์
ของสมาชิกในกลุ่มโครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกันและจะมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่มการรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้าน 
การกระท า ความรู้สึก และความคิด  สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท างานโดยอาศัย
ความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1.  การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและ 

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เอกสารทางวิชาการบทความต่าง ๆ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และหนังสือท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
2.  การเก็บรวบรวมภาคสนามผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดย 

การก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องท่ีท าวิจัยโดยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี ้
2.1 การประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ต าบลท่าพุทราเพื่อนัด

หมายวันเวลาที่เหมาะสมและควรแก่การเข้าไปเก็บข้อมูล 
2.2 ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 1 ครั้งคือ 24 กรกฎาคม และมีการโทรไปที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชน

เกษตรแปลงใหญ่ต าบลท่าพุทรา 1 ครั้ง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความถูกต้องก่อนโดยใช้สามเส้าก่อนน าไป

วิเคราะห์สรุปผล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัย

ได้มีการจดบันทึกข้อมูลและอัดเสีย 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มที่ได้ริเริ่มหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ราคากล้วยไข่ตกต่ า เพื่อให้ชาวบ้านได้ปลูกกล้วยไข่ดั้งเดิมเพราะด้วยทัศนียภาพเหมาะแก่การปลูกกล้วยไข่ ชาวบ้าน
จะได้ไม่ต้องออกไปท างานนอกพื้นที่ โดยการแก้ปัญหาจนกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจนั้นช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้โดย 
การน าผลผลิตกล้วยไข่มาจ าหน่ายให้แก่กลุ่ม และยังให้ค าแนะน าการปลูกกล้วยที่ถูกต้องตามฤดูกาลเพื่อผลผลิตที่ดี 
นอกจากน้ียังมีการให้เงินปันผลและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกเพียงแค่สมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกและ
ปฎิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม 

ผลการวิจัยพบว่า เดิมต าบลท่าพุทราประกอบด้วย 15 หมู่บ้านประชาชนส่วนหนึ่งเป็นคนในเขตพื้นที่
อ าเภอคลองขลุงอีกส่วนหน่ึงได้อพยพมาจากภาคกลาง และภาคอีสานมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เพิ่มมากข้ึนต่อมาในปี 
พ.ศ. 2527 ได้มีการแบ่งเขตการปกครองโดยจัดตั้งต าบลขึ้นมาใหม่โดยถือเป็นแนวเขตแม่น้ าปิงเป็นการแบ่งเขต 
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การปกครองฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิงเป็นต าบลวังป่า และฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิงเป็นต าบลท่าพุทราซึ่งต าบลท่า
พุทรานั้นประกอบด้วย 7 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองแขยง, หมู่ที่ 2 บ้านปรึกมะกรูด หมู่ที่ 3 บ้านท่าพุทรา,  
หมู่ที่ 4 บ้านคลองเจริญ, หมู่ที่ 5 บ้านท่าพุทราเหนือ, หมู่ที่ 6 บ้านคลองยาง, หมู่ที่ 7 บ้านท้องคุ้ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าพุทราเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายมีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 73.38 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 54,302 ไร่ 

โดยต าบลท่าพุทราโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านท้องคุ้ง หมู่ที่  7 ที่ผู้วิจัยได้ไปลงศึกษานั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพปลูกกล้วยไข่เกือบทุกหลังคาเรือน โดยไม่มีการรวมกลุ่มเป็นการปลูกแบบตังใครตัวมันเมื่อกล้วยไข่
เจริญเติบโตการส่งออกผลผลิตนั้นก็จะเป็นการขายที่ส่งผ่านกับพ่อค้าคนกลาง และด้วยสาเหตุที่ต าบลท่าพุทราได้
เป็นพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ต าบลท่าพุทรา จังหวัดก าแพงเพชร เพราะด้วยบริบทพื้นที่
ทั่วไปของชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกกล้วยเกือบทุกหลังคาเรือนและด้วยเมื่อ3ปีที่แล้ว เกิดวิกฤตการณ์
กล้วยไข่ล้นตลาดเนื่องจากเนื่องชาวบ้านปลูกกล้วยไข่กันท้ังทุกบ้าน ส่งผลให้ราคากล้วยราคาตก ท าให้ชาวบ้านเกิด 
ความเดือดร้อนจากที่เคยได้ก าไรเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นเกือบจะขาดทุน จึงท าให้มีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อ
ปรึกษาหารือถึงแนวทางที่จะท าให้ปัญหานี้ดีขึ้น โดยมีประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือ คุณลมัย  วิรุณภักดิ์ ที่เข้าไป
ปรึกษาหน่วยงานเกษตรจังหวัดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้าน ต่อมาส านักงานเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ก็เข้า
มาให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบว่าฤดูกาลใดควรท าอย่างไรถึงกล้วยไข่จะออกมาผลผลิตดี ให้
กล้วยไข่มีคุณภาพและก าลังใจในการปลูกกล้วยไข่ต่อไป และชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามจึงท าให้พื้นที่ 
ท่าพุทราได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ ต าบลท่าพุทรา เนื่องด้วยการพัฒนาของกลุ่มที่มี
ศักยภาพการท างานที่ดีและเป็นระบบ จากที่หน่วยงานเข้ามาแนะน าสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกิดเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนนั้น มาจากการก่อตั้งของประธาน คุณลมัย  วิรุณภักดิ์ เพื่อให้ชาวบ้านที่ปลูกกล้วยไข่ได้น ากล้วยไข่มาขาย
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่การจะน ามาขายนั้นจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของรัฐวิสาหกิจชุมชนเสียก่อน โดยช่วงแรก
ชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะมาสมัครเพราะกลัวจะเสยีผลประโยชน์และเกิดความสูญป่าว แต่ กศน. ก็ได้เข้ามาช่วยกลุ่มโดย
การแนะน าให้ชาวบ้านได้รู้ถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม เพราะเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับผลตอบแทนเป็น
สองเท่าจากที่การน ากล้วยไข่มาขายให้กับกลุ่มที่ให้ราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลาง และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
รัฐวิสาหกิจชุมชนจะได้สวัสดกิารในดา้นค่าตอบแทนจากเปอร์เซ็นตข์องก าไร 100 % ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แปรรูป
กล้วยไข่และน าไปจ าหน่ายส่งออกมาแบ่งเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกถึง 20 % และที่ส าคัญหากเจ็บป่วยนอน
โรงพยาบาล 2 วันสามารถน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจ่ายกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้จะได้เงินคืนละ 300
บาท สืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีก าไรมากพอท่ีจะแบ่งให้สมาชิกเพราะทางวิสาหกิจชุมชนมีการน ากล้วยไข่มา
คิดให้กล้วยไข่มีราคาที่สูงกว่าเดิมโดยเริ่มต้นจากการน ากล้วยไข่มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบกล้วยไข่และได้ผลตอบรับที่
ดีจากผู้บริโภคจึงคิดการแปรรูปเพิ่มเติมเช่นคุกกี้กล้วยไข่ กล้วยอบแดดแป้งกล้วยไข่และตอนนี้มีแผนที่จะท าเส้น
บะหมี่กล้วยไข่แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเพราะยังไม่ได้ท ากล้วยไข่ที่ยังไม่เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ความเป็น
วิสาหกิจชุมชนนั้นประสบความส าเร็จยังมีการได้รับรางวัลกล้วยไข่แปลงใหญ่ที่ติด 1 ใน 3 ของจังหวัดก าแพงเพชร 
ซึ่งเป็นตัวการันตีท าให้การส่งออกและการขายได้รับความนิยมอย่างพอสมควรและนอกจากนี้ยังเป็นกล้วยไข่แปรรูป
ที่ได้รับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการออกตามงานต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ ปัจจุบันมีการน าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าเป็นท่ีเรียบร้อยในอนาคตจะมีการขายสินค้าทางออนไลน์เกิดขึ้นเพื่อท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

ในกลไกของการท างานของกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่กล้วยไข่ต าบลท่าพุทรา จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
มีการด าเนินงานแบบแผนที่ชัดเจนเริ่มจากการสรา้งความมั่นใจให้กับสมาชิกจนท าให้ปัจจุบันมผีู้สมัครเข้าเปน็สมาชิก
มากกว่า 100 คน พ้ืนที่รวมทั้งหมด 135 ไร่ เพราะการท างานของกลุ่มมีความชัดเจน สมาชิกทุกคนก็มีความร่วมมือ 
เพราะสมาชิกทุกคนจะต้องรู้ถึงกฎระเบียบของกลุ่มและมีการเข้าประชุมในทุก ๆ เดือนเมื่อมีการท าความเข้าใจเสร็จ
จะมีตัวแทนเข้าไปตรวจสอบแปลงกล้วยไข่ของสมาชิกและจะมีการให้ความรู้ว่าลักษณะของแปลงรูปแบบใดจะ
สามารถปลูกผักและเพาะเห็ดแซมเข้าไปในร่องกล้วยได้ท าให้มีอาชีพเสริมไปในตัวและกลไกลของกลุ่มที่ถือเป็น
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เป้าหมายหลักคือการลดต้นทุนจากการปลูกกล้วยไข่ท่ีจากเดิมขายให้พ่อค้าคนกลางท่ีราคากล้วยไข่ไม่แน่นอนและใช้
ต้นทุนท่ีสูงและชาวบ้านมีความรู้ไม่มากพอหลังจากท่ีรวมกลุ่มแล้วชาวบ้านจึงเลือกผลผลิตมาขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพราะราคากล้วยไข่สูงกว่าที่จะส่งให้พ่อค้าคนกลางและลดต้นทุนในการผลิตได้จากการให้ความรู้ขององค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรที่เข้ามาแนะน าการปลูกต้นสามารถลดต้นทุนได้ถึง 20 % 

ด้านศักยภาพกลุ่มมีความสามัคคีร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของชุมชนและมีการแบ่ง
โซนมีการรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตนเองมีการให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มให้เกิดความรู้และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
และสนับสนุนให้มีการใช้พื้นท่ีบริเวณแปลงที่มีการปลูกกล้วยไข่ให้สามารถใช้พื้นที่ท่ีเหลือยังคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
มากที่สุด  นอกจากน้ียังมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่มโดยมีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ท าให้กลุ่มมี
ความเข้มแข็งจนประสบความส าเร็จจากการรวมกลุ่มและคงเป็นกลุ่มที่มีความพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้มีการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์และสะดุดตานักท่องเที่ยวและ
สามารถส่งออกต่างประเทศได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่ม 

2. ควรศึกษากลุ่มผู้ประกอบการในพื้นท่ีอื่นให้กว้างมากยิ่งข้ึน เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และการมี
ส่วนร่วมให้ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน 
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กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
ต าบลในเมืองอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 

 
ดมิสา  ยามะโนพาด, ธัญมาศ วิไลวรรณ,  อรนุช อุ่นอบ และภาวินี นาส าแดง1 

ภาสกร บัวศรี2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและ

เยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาล 
นครนครราชสีมา 3) ศึกษากระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินผล ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในด้านวิธีการและ
ด้านข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกลา้ดีเทศบาลนครนครราชสีมา พบข้อมูล

ส าคัญคือในด้านกายภาพพบว่าที่อยู่พักอาศัยของเด็กและเยาวชนกล้าดีอยู่ ใน เขตชุมชนเมืองในพื้นที่มี
ห้างสรรพสินค้า แหล่งบันเทิงและร้านเกมที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก  ในด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
โดยส่วนใหญ่ จ านวน 10 ครัวเรือน รองลงมา คือ อาชีพค้าขาย จ าวน 6 ครัวเรือน อาชีพนักงานทั่วไป จ านวน 4
ครัวเรือน รายได้ต่อครัวเรือน เริ่มต้น 2,000 – 30,000 ต่อเดือน ฐานะครอบครัวของเด็กและเยาวชนค่อนข้าง 
มีฐานะยากจนในด้านสังคมพบเด็กอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวอย่าร้างกันมีมากกว่าอยู่ร่วมกัน 
และในด้านการศึกษาพบท้ังเด็กและเยาวชนกล้าดีมีทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2.   สถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 1) ด้านการท างาน 
เป็นทีม พบจุดอ่อนคือ สั่งงานแบบเพื่อนไม่ทันตั้งตัว การใช้อารมณ์ในกลุ่ม ความเห็นไม่ตรงกัน 2) ด้านการสื่อสาร  
พบจุดอ่อนคือ การใช้ภาษาหยาบคาย การสื่อสารที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 3) ด้านการเป็นผู้ให้  
พบจุดอ่อนคือ ใจอ่อน ข้ีสงสาร และช่วยเหลือเกินก าลังของตน 4) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม พบว่ายังมี
ส่วนร่วมน้อยและไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ท า 5) ด้านการรู้บทบาทหน้าที่พบจุดอ่อนคือ ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
รู้จักบทบาทหน้าท่ี 6) ทักษะการคิดวิเคราะห์พบจุดอ่อนคือ มีความคิดแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

3.  กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีคือ การให้บทบาทเด็กและเยาวชนกล้าดีเข้ามา
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อให้เด็กรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองที่สามารถท าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้  
ผลการประเมินผลตนเองหลังผ่านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง พบว่า เด็กและเยาวชนกล้าดี
เทศบาลนครนครราชสีมา มีภาวะผู้น าเพิ่มขึ้นทุกด้านในระดับมากจนถึงมากที่สุด โดยก่อนการพัฒนาภาวะผู้น ามี
ค่าเฉลี่ย 2.65 อยู่ในระดับปานกลาง และภาพรวมหลังการพัฒนาภาวะผู้น ามีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชนกล้าดเีทศบาลนครนครราชสีมา 
 

                                                           
1นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทน า 
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้นเกือบทุกด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือย  
การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม ฯลฯ ซึ่ งปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
และขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมก าเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย ก็เป็น
อีกปัญหาหนึ่ง ที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักหน่วงจนน่าตกใจ ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของสื่อที่  
ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารผ่านทางสื่อแต่ละประเภท จนท าให้เด็กและเยาวชนไทยซึ่งขาดภูมิคุ้มกันใน 
การบริโภคสื่อ มีการเลียนแบบพฤติกรรมและน าไปสู่ปัญหาดังกล่าว (ขนิษฐา  แจ่มจรัส, 2556) 

การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถ คิดดี ท าดี  
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จะท าให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเราและผู้อื่น นอกจากการเรียนแล้ว ก็เริ่มช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน การแสดงออกที่ดีในด้านต่าง ๆ ในการที่จะ
ให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น ๆ นั้น  เยาวชนเหล่านี้ต้องมีภาวะผู้น าในด้านมี
วิสัยทัศน์ มีการกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม สร้างทีมงานได้ สร้างแรงบันดาลใจได้ และเป็นผู้พัฒนาคนอ่ืน
อยู่เสมอ 

เทศบาลนครนครราชสีมามีจ านวนประชากรเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีจ านวน 
1 ใน 3 ของประชากรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทั้งหมด หรือประมาณ 60,000 คน  ด้วยการเห็นความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เทศบาลนครนครราชสีมาได้เชิญชวนเด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลังจากจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนมี
ความประทับใจและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและสังคม จึงได้มีการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีจิต
อาสาเข้ามาเป็นแกนน าเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา  

ในปี พ.ศ. 2556 เทศบาลนครนครราชสีมาได้ประเมินมาตรฐานภาพรวมเด็กและเยาวชนในพื้นที่พบว่า 
ระดับผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน และนักศึกษาในระบบที่มีผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ในปี พ.ศ. 2560 จึงท าให้เทศบาลนครนครราชสีมาเห็นความส าคัญแก้ไขปัญหาจึงได้มีการจัดตั้งแกนน าเยาวชน 
กล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 (เทศบาลนครนครราชสีมา, 2556) ในการท างานกลุ่มเยาวชน
กล้าดีที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยังขาดกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น า ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ทั้งการเป็น 
จิตอาสาและเป็นผู้น าที่ดี ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนทั่วไปได้  (เยาวชนกล้าดีเทศบาล
นครราชสีมา, สัมภาษณ์ : 9 พฤศจิกายน 2561) ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันสภาพพื้นที่ของเทศบาลนคร
นครราชสีมามีความเจริญก้าวหน้าและความเป็นชุมชนเมือง จึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนในด้านลบ
ค่อนข้างมาก เห็นได้จากเด็กและเยาวชนมีปัญหาติดยาเสพติด มีค่านิยมด้านการแต่งกายที่ทันสมัยและผิดแปลกไป
จากวัฒนธรรมท้องถิ่น และการบริโภคแบบวัตถุนิยม นอกจากนี้ยังเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชุมชน เช่น  
การทะเลาะวิวาทและการขาดคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น  

จากสภาพของปัญหาที่ได้กล่าวมา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาล 
นครนครราชสีมา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ร่วมกับฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้ จัดท า
โครงการวิจัยท้องถิ่น เรื่อง กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร

นครราชสีมา  
2.  เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
3.  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  ท าให้ทราบข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร

นครราชสีมา 
2.  ได้ทราบสถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
3.  ได้กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเป็น 

แนวทางการท างานพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครราชสีมาต่อไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
เทศบาลนครนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 
2.  ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จ านวน 20 คน โดย 

การคัดเลือกแบบเจาะจงของผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนครราชสีมา โรงเรียน และทีมวิจัย 
3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

3.1 บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
3.2 สถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
3.3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 

4.  ขอบเขตด้านเวลา 
ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
กระบวนการพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ์ ที่ เป็นผลของ 

การฝึกอบรมหรือประสบการณ์เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเกิดเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็ก มีความคิด ตั้งเป้าหมาย
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความไว้วางใจระหว่างกัน กิจกรรมที่เช่ือมโยงกัน เป็นล าดับขั้นตอน ที่กระท าให้เกิด  
ผลส าเร็จ ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว 

ภาวะผู้น าเยาวชน หมายถึง กระบวนการที่เยาวชนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพล
ของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ช้ีน า ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการท า
สิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย 

กลุ่มเยาวชนกล้าดี หมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันท ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม โดยได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนโดยเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 20 ปี ซึ่งอยู่ในและ
นอกระบบโรงเรียน 
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แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 
ทักษะการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน  ตะวันฉัตร  ด้วงสั้น (2561) ได้เสนอกระบวนการพัฒนา

ตนเองของผู้น าเด็กและเยาวชนดังนี้  1) ก าหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลตั้งหัวข้อตั้งประเด็นในการศึกษา
ค้นคว้า 2) การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้  เมื่อคิดหาหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจะสืบค้นได้แล้ว 
ควรวางแผน ก าหนดเป้าหมายว่าจะสืบค้นข้อมูลความรู้จากที่ใด 3) การด าเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนที่
ก าหนดไว้  คือการด าเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่ต้องการ  ตามแผนงานที่วางไว้ 4) การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสืบค้นความรู้ การน าข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาอย่างละเอียดถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 5) การสรุปผลเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ออกมาตามต้องการควรบันทึกในรูปแบบท่ีง่ายต่อการค้นหา 

แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมี 
ความเช่ือว่าสามารถพัฒนาในด้านความรู้  ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น 
การดึงฐานประสบการณ์และศักยภาพเดิมของผู้เรียนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยหลักการส าคัญของการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมประกอบด้วย การเรียนรู้จากฐานประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  การเรียนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที ่
ท้าทายอย่างต่อเนื่อง  เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน (Active Learning) และการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (สุมนฑา  พรหมบุตร และอรพรรณ  พรสีมา, 2540 : 23-30) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหลากหลาวิธี โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลัง

ผ่านการเข้าร่วมโครงการวิจัย  
2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 

โดยวิเคราะห์ตีความจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การประเมินกิจกรรม การสังเกต และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และใช้สถิติอย่างง่าย (ร้อยละ) ในการวิเคราะห์ผลการทดลองปฏิบัติการ น าเสนอรายงานในรูปแบบ
ความเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

3.  ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ช่วงการเตรียมทีมประกอบด้วยกิจกรรม 1) ประชุมทีมวิจัย เพื่อท าความเข้าใจโครงการ

และจัดสรรบทบาทหน้าที่ (นักวิจัย เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครนครราชสีมา) 2) ประชุมทีมวิจัยวางแผนก าหนดปฏิทินการด าเนินงานโครงการวิจัย 3) ประชุม
ออกแบบเครื่องมือการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ช่วงการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการโดย 1) เก็บข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกการสัมภาษณ์
กลุ่มการสังเกตและการประเมินตนเอง 2) เก็บข้อมูลสถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกการสัมภาษณ์กลุ่มการสังเกตและการประเมินตนเอง  3) เก็บข้อมูล
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาโดยใช้วิธีการทดลองปฏิบัติการและ
การประเมินผลกิจกรรม 4) ประชุมสรุปและการวิเคราะห์ข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 3 ช่วงการทดลองปฏิบัติการประกอบด้วยกิจกรรม 1) ประชุมทีมเตรียมการ 2) ทดลอง
ปฏิบัติการกิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมากิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้กล้าคิด 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 93 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

กล้าวางแผน กล้าแสดงออก และกล้าลงมือท า ผ่านการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
และ3) ประชุมติดตามผลการทดลองปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและขยายผลประกอบด้วย 1) ประชุมสรุปบทเรียนและองค์ความรู้ 2) น าเสนอ
ข้อมูลสู่สาธารณะ และ 3) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมา พบว่า มีข้อมูลบริบทที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 

1.1  ด้านกายภาพ  เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา ท่ีพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้าน
ของตนเอง มีความมั่นคงแข็งแรงดี และอยู่ในเขตชุมชนเมือง สถานที่ส าคัญอยู่ใกล้สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า  
ร้านเกม ร้านอาหาร วัด โรงเรียน ด้วยความเป็นเมืองมีสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งมั่วสุม อบายมุข เด็กติดเกมส์  
เด็กแว้น จึงมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเกิดการลอกเลียนแบบและในด้านการใช้เวลาว่างที่มีทั้งออกไป
เที่ยวกับเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้า และเด็กและเยาวชนท่ีอยู่เขตนอกเมืองจะใช้เวลาว่างอยู่บ้านท างานหารายได้เสริม 

1.2  ด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัวของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
ค่อนข้างยากจน รายได้ที่ได้รับต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 2,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่ท าอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย 
และพนักงานบริษัท 

1.3  ด้านสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในครอบครัวของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกัน พ่อ แม่ พี่ น้อง และบางครอบครัวของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมา อาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง การใช้ชีวิตของหลายคนมีความกดดันจากครอบครัว เกิดจากครอบครัวแยก
ทางกัน มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน เนื่องจากพ่อ แม่ ท างานหนัก ไม่ค่อยมีเวลาให้  

1.4  ด้านการศึกษา เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระบบ อยู่ในโรงเรียนเทศบาล (1) บูรพาวิทยากร และ โรงเรียนเทศบาล (4) เพาะช า ส่วนการศึกษานอกระบบ คือ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.   ผลการศึกษาสถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาพบว่า 
สถานการณ์ภาวะผู้น าของเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 

2.1การวางแผนและการท างานเป็นทีมเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่นคือ 
มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก กล้าน าเสนอมีความรับผิดชอบ มีความคิดการท างานเป็น
ระบบเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นระดับปานกลางคือการไม่กล้าแสดงออกในบางเรื่องความคิดเห็น
ขัดแย้งภายในกลุ่มและ การท างานที่ผิดพลาด การท างานไม่ทันจุดอ่อนคือ สั่งงานแบบเพื่อนไม่ทันตั้งตัวการใช้
อารมณ์ในกลุ่ม อารมณ์ร้อน ขี้โมโหความเห็นไม่ตรงกัน 

2.2 การสื่อสาร เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่นคือ มีทักษะการสื่อสารที่
ไพเราะ สุภาพ อ่อนหวาน มีทักษะการสื่อสารที่ทุกคนเข้าใจและรู้เรื่อง มีทักษะการสื่อสารที่เสียงดังฟังชัดและผู้อื่น 
เข้าใจ มีทักษะการสื่อสารที่เป็นมิตร กับผู้อื่น จุดอ่อนคือ มีทักษะการสื่อสารที่ใช้ภาษาหยาบคาย มีทักษะการสื่อสาร
ทีไ่ม่สร้างสรรค์ ไร้สาระ มีทักษะการสื่อสารที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการสื่อสารที่พูดไม่ค่อยคิด 

2.3 การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่น
คือ การดูแลตัวเองโดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่การออกก าลังกายและ การพักผ่อนให้เพียงพอ  
ระดับปานกลางคือ มีพฤติกรรมที่ป่วยง่าย แล้วไม่ไปหาหมอการนอนดึกและตื่นสาย และ จุดอ่อนคือ ยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติด เช่น เหล้า บุหรี่ 

2.4 การเป็นผู้ให้เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาจุดเด่นคือ มีจิตอาสามี 
ความเสียสละ ให้ความรู้ ก าลังใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้โอกาสซึ่งกันและกันและการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
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ระดับปานกลางคือมีการน าสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคและจุดอ่อนคือ ใจอ่อน ขี้สงสารและช่วยเหลือเกินก าลัง
ของตน 

2.5 การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่น
คือ ท ากิจกรรมในชุมชนการช่วยเหลือคนในชุมชนการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยในการจัดและ กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด 
ระดับปานกลางคือท าความสะอาด บ้านวัด โรงเรียน จุดอ่อนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วม และไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ท า 
 2.6 การรู้บทบาทหน้าที่เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่นคือ ท าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จและ รู้ว่าเราควรท าอะไร ปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่ระดับปานกลาง มีบทบาทหน้าที่
ในการเป็นหัวหน้าห้อง ผู้น าโรงเรียน และ จุดอ่อนคือ ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้จักบทบาทหน้าท่ีเท่าไร 

2.7 การมีวัฒนธรรมประจ ากลุ่มเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่นคือ มีกฎ
กติการ่วมกันมีข้อตกลงของกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ ที่ชัดเจน และ มีการเคารพซึ่งกันและกันรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่  
ระดับปานกลางคือท าให้เพื่อนในกลุ่มขาดความสนุก จุดอ่อนคือ เวลาไม่ตรงกันกับเพื่อนและไม่มีกิจกรรมที่ท า
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

2.8 การคิดวิเคราะห์ เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่นคือ เป็นคนคิดบวก 
มองโลกในแง่ดี และ รู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อะไรถูกอะไรผิดระดับปานกลางคือ-อาจจะจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ
มีการเข้าใจความคิดของคนอ่ืนอยาก และ จุดอ่อนคือ มีความคิดบางอย่างที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

2.9 ทักษะชีวิต เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา จุดเด่นคือมีการวางแผนใน 
การใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุข และ มีการคิดทบทวน จัดล าลับความส าคัญในชีวิต ระดับปานกลางชอบอยู่คนเดียวมี
การวางแผนการท างานในอนาคต และ จุดอ่อนคือ ไม่รู้จักหักห้ามใจใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล 

3.  การทดลองปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

ภายหลังจากเก็บข้อมูลในข้อที่  1 และ 2 ทางทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้อได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดแนวทางและหลักสูตรในการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน โดยแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น ามีข้อสรุป
ร่วมกันดังนี้ 1) รูปแบบกิจกรรมต้องมีทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ เช่น การ การจัดค่ายพัฒนาภาวะผู้น า และ
กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ เป็นต้น 2) ในการจัดท าโครงการเด็กและเยาวชนต้องมีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน 3) การด าเนินกิจกรรมต้องมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 4) มีการประเมินผล และหลังจากนี้น าแนวทาง
ดังกล่าวไปจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1  กิจกรรมการทดลองปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

หลังจากได้แนวทางการพัฒนากระบวนการกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดี
เทศบาลนครนครราชสีมา ทางทีมวิจัยได้ด าเนินการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชนโดยด าเนินการ
กิจกรรมที่มีทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในพื้นที่ เป็นต้น ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1.1  หลักสูตรค่ายพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
หลักสูตรนี้ด าเนินการในวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหลักสูตรนี้เน้นการปรับทัศนคติและการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน 
กล้าดีเทศบาลนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังตารางที่ 1 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ตารางที ่1 แสดงกิจกรรมครั้งที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา  
 

ชื่อกิจกรรม ค่ายพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าดีได้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ทราบถึงข้อดีข้อควรพัฒนา

ของตนเอง และสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้ 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าดีเกิดการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ และการดูแลผู้อื่น 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าดีเกิดการพัฒนาด้านความคิดและการจัดการวางแผน 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าดีการพัฒนาด้านการท างานเป็นทีม และการเป็นผู้ให้ 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
5. เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าดีการพัฒนาด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง 

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
เนื้อหา 1. กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้น าเยาวชนกิจกรรม กระบวนการกลุ่ม  

2. กิจกรรม เสริมแนวคิดแกนน า  เปิดคลิป “มรดกชีวิต” 
3. กิจกรรม เกม LEGO 
4. กิจกรรม กลางคืนการแสดงละครสะท้อนชีวิตชุมชน 
5. กิจกรรม วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ ที่ควรปฏิบัติต่อกันและคุณสมบัติของผู้น าเด็ก

เยาวชนท่ีดี 
6. กิจกรรม ออกก าลังกายยามเช้า 
7. กิจกรรม อุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมเรียนรู้ 
8. กิจกรรม เทคนิคการด าเนินกิจกรรมคุณค่าชีวิต 
9. กิจกรรม ไม่ ไม่ ไม่   
10. กิจกรรมเทคนิคการน าเกม 
11. กิจกรรม เทคนิคการน ากิจกรรมเป้าหมายชีวิต 
12. กิจกรรม เทคนิคการน าเพลงสั้นประกอบท่า 
13. กิจกรรม เทียนน าทาง 
14. กิจกรรม เรียนรู้ ระบบค่าย Super 7 
15. กิจกรรม วางแผนตารางกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการกิจกรรมครั้งที่ 2 
16. กิจกรรม พิธีอ าลาชาวค่าย 

วันเวลา / ชั่วโมง ใช้เวลา 3 วัน หรือไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกิจกรรมจิตอาสามาก่อนและมีความสนใจอยากพัฒนาตนเอง 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

ตารางที ่1 (ต่อ)  
 

ชื่อกิจกรรม ค่ายพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
รูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงาน 

1. การอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้ความคิด 
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
3. ด้านวิธีการ เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เพลง เกม กิจกรรมกลุ่มให้

ท างานเป็นทีม และการฝึกปฏิบัติจริง 
การประเมินผล มีการประเมินทั้งก่อนและหลังท ากิจกรรม ด้วยแบบสังเกตและแบบประเมินผลและ  

การสรุปถอดบทเรียน ข้อดี ข้อควรพัฒนา 
  

3.1.2  หลักสูตรฝึกปฏิบั ติการเป็น ผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักค่ายสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าโดยจัดขึ้นในวันที่ 1-2 
ธันวาคม 2561 ที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมหลักสูตรจะเน้นการให้ผู้น าเยาวชนที่
ผ่านการอบรมจากค่ายที่ 1 เข้าไปฝึกท ากิจกรรมกับเยาวชนในสถานพินิจฯ ดังมีรายละเอียดกิจกรรมดังตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมครั้งท่ี 2 กิจกรรมฝึกปฏิบตัิการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดเีทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ชื่อกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนกล้าดีเป็น Leader สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มได้กล้า

แสดงออก  
2. เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนกล้าดี ได้กล้าคิด กล้าวางแผน กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ 

และกล้าลงมือท า ผ่านการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ได้จริง โดย
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 

เนื้อหา 1. กิจกรรม ความคาดหวัง และ ความวิตกกังวล 
2. กิจกรรม ช้ีแจงความเข้าใจร่วมกันเปิด ปรับ และปลง 
3. กิจกรรม เตรียมความพร้อม กติกา 
4. กิจกรรม นันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ 
5. กิจกรรม คลิปวีดีโอ น้องเพ Super 10 
6. กิจกรรม ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษ 
7. กิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนกล้าดี 
8. กิจกรรม ซองคุณค่า 
9. กิจกรรม แก้เชือก 
10. กิจกรรม My family 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
 11. กิจกรรม โล่ชีวิต 

12. กิจกรรม เป้าหมายชีวิต 
13. กิจกรรม แสดงความรู้สึก 
14. กิจกรรม ทีมเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาสรุปถอดบทเรียน ข้อดี ข้อควร

พัฒนา และการประเมินภาพรวมแบบสังเกต 
วันเวลา / ชั่วโมง ใช้เวลา 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม 1. เด็กและเยาวชนที่ผ่านกิจกรรมจิตอาสามาก่อนและมีความสนใจอยากพัฒนาตนเอง(ผู้

ฝึกปฏิบัติเป็นผู้น า) 
2. เด็กและเยาวชนท่ียังไม่ผ่านกิจกรรมจิตอาสามาก่อน (ผู้เข้าร่วม) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้ฝึกปฏิบัติเป็นผู้น า จ านวน 15 คน 
2. ผู้เข้าร่วม จ านวน 100 – 120 คน  

รูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงาน 

1. การอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้ความคิด 
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
3. ด้านวิธีการ เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เพลง เกม กิจกรรมกลุ่มให้

ท างานเป็นทีม และการฝึกปฏิบัติจริง 
การประเมินผล มีการประเมินทั้งก่อนและหลังท ากิจกรรม ด้วยแบบสังเกตและแบบประเมินผลและการ

สรุปถอดบทเรียน ข้อดี ข้อควรพัฒนา 
 

3.2 ผลการประเมินการทดลองกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาล
นครนครราชสีมา  ภายหลังจากการทดลองพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมาผ่าน 
กิจกรร2หลักสูตร คือ หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา และหลักสูตร
หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น าของเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการประเมินภาวะผู้น าเด็ก
และเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า ภาวะผู้เด็กและเยาวชนกล้าดีที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการวิจัยมี
ภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก (  =4.37, S.D. = 0.37) เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชน  
มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในด้านการท างาน และการเป็นผู้ให้มากที่สุด (  =4.55, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ 
ด้านการด าเนินชีวิตและการพัฒนาตนเอง ( =4.48, S.D. = 0.42) และ ด้านความสัมพันธ์ และการดูแล 
(  =4.33, S.D. = 0.37) ตามล าดับ ส่วนด้านความคิดและการจัดการต่ าที่สุด ( =4.12, S.D. = 0.51) 
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

1.  สรุปกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา 
จากการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปกระบวนการในการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดี

เทศบาลนครนครราชสีมาได้ตามขั้นตอนด้งนี ้1) ขั้นตอนที่หนึ่ง การค้นหาเด็กเยาวชนร่วมโครงการ ในข้ันตอนน้ีผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า การค้นหาผู้น าเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการ ควรคัดเลือกคนที่มีความสมัครใจ มีจิตอาสา  
มีความรับผิดชอบและมีประสบการณ์การท างานเพื่อสังคม เพราะจะท าให้การพัฒนาภาวะผู้น าท าได้เร็วและมี
ประสิทธิภาพส าหรับวิธีการค้นหาเยาวชน เสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในพื้นที่เป็นคนคัดเลอืกประกอบดว้ยผู้น า
เด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา และที่ปรึกษาที่ เป็นนักวิชาการท้องถิ่น  2) ขั้นตอนที่สอง 
การวิเคราะห์ประเมินความต้องการ ในขั้นตอนการประเมินความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าของเด็กและ
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เยาวชน ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า ควรมีแบบประเมินตนเองของเยาวชนก่อนการพัฒนาศักยภาพ ประเมินแบบมี
ส่วนร่วมด้วยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง และควรมีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน นักวิชาการท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบรอบด้าน 3) ขั้นตอนการสาม
การปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ในขั้นตอนนี้ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น าเยาวชนควรมี  
ความต่อเนื่อง 2 ช่วง คือ ช่วงภาคความรู้ และช่วงภาคปฏิบัติการในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีความคิ ดเห็นจาก
คณะท างานเมืองน่าอยู่ว่า ในการด าเนินกิจกรรมทั้งสองช่วงควรมีความต่อเนื่องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย 
ผู้ปกครอง และนักวิชาการท้องถิ่น ควรจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนด้วย 4) ขั้นตอนที่สี่ การติดตามประเมินผล 
ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มบุคลากร/หน่วยงานเสนอว่า ในขั้นติดตามสนับสนุนการด าเนินงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทั้ง
คณะท างาน  นักวิชาการ ผู้ปกครอง และผู้น าเยาวชน ควรมีบทบทในการติดตามประเมินผลร่วมกัน ส าหรับวิธีการ
ประเมินผลมีความคิดเห็นจากนักวิชาการท้องถิ่นเสนอว่า ควรประเมินโดยใช้แบบประเมินทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้ น
กิจกรรม มีการสรุปบทเรียนกิจกรรมและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 5) ขั้นตอนที่ห้า ขั้นตอนการสรุปและน าเสนอผล 
ในขั้นตอนนี้ ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอว่า ควรมีการสรุปและน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องใน  
การการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและน าไปสู่การขยาย
ผลในการพัฒนาต่อไป 

2.  อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษากระบวนการการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนครนครราชสีมา

พบว่า ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนที่หนึ่งการค้นหาเด็กเยาวชนร่วมโครงการ 2) ขั้นตอนที่สองการวิเคราะห์ประเมิน
ความต้องการ 3) ขั้นตอนการสามการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 4) ขั้นตอนที่สี่การติดตามประเมินผล และ  
5) ขั้นตอนท่ีห้าการสรุปและน าเสนอผล โดยทุกข้ันตอนจะให้กลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนกล้าดีได้มีบทบาทใน
การร่วมคิดร่วมท าทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตะวันฉัตร  ด้วงสั้น (2561) ได้เสนอกระบวนการพัฒนา
ตนเองของผู้น าเด็กและเยาวชนดังนี้ 1) ก าหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้ตั้งหัวข้อตั้งประเด็นในการศึกษา
ค้นคว้า 2) การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ เมื่อคิดหาหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจะสืบค้นได้แล้ว   
3) การด าเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้คือ  การด าเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่
ต้องการ ตามแผนงานที่วางไว้ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้การน าข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาอย่าง
ละเอียดถึงองค์ประกอบและความสมัพันธ์ของข้อมูล 5) การสรุปผลเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตา่ง ๆ ได้ออกมาตามต้องการ 
และสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning :  PL) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี 
การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีความเช่ือว่าสามารถพัฒนาในด้านความรู้  ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นการดึงฐานประสบการณแ์ละศักยภาพเดิมของผู้เรียนออกมาใช้ได้อย่างเตม็ที่ โดย
หลักการส าคัญของการเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วมประกอบดว้ย การเรียนรู้จากฐานประสบการณเ์ดิมของผู้เรียน การเรียน
ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีท้าทายอย่างต่อเนื่อง  เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน (Active Learning) 
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  (สุมนฑา  พรหมบุตร และอรพรรณ  
พรสีมา, 2540 : 23-30)   

3.  ข้อเสนอแนะ 
3.1 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ต้องเน้นการให้

บทบาทผู้น าเด็กและเยาวชนเป็นผู้แสดงหลัก โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมในการอบรมให้เข้ากับ
บริบทของเด็ก เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระทางความคิดการวางแผนและการ
จัดการตัวช้ีวัด ท าให้เด็กเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ท างานอย่างเป็นระบบเต็มความสามารถ และมีการสร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กและเยาวชนมีความมุ่งมั่นที่จะท าความดีดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าไปปรับใช้ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

3.2 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) มีความเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเด็กและเยาวชนกล้าดีเทศบาลนคร
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นครราชสีมา และพัฒนาเพิ่มทักษะให้เด็กและเยาวชนได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถ  
คิดดี ท าดี น าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม เพื่อให้เห็นความหลากหลาย
ของการบูรณาการท างาน และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามากยิ่งขึ้นจึงควรน ากระบวนการวิจัยแบบมี 
ส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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เนตรนภิศ  ซื่อสัตย,์ อัญชิสา เหมกลาง, เฉลิมพล เทจอหอ และชนนาถ วันเฟื่องฟู1  

และ ภาสกร บัวศรี2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมากลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง คือ เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ านวน 14 
คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  
ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในด้านวิธีการ และด้านข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและ
การวิเคราะห์โดยอุปนัย น าเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.   ปัญหาความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมามี 4 ด้าน 1) ปัญหาด้าน 

การปรับตัวเข้ากับเด็กและเจ้าหน้าท่ีในสถานสงเคราะห์และการปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอก 2) ปัญหาด้านระเบียบ
วินัยคือ การไม่เคารพกฎระเบียบภายในสถานสงเคราะห์ ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์ 3) ปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและจิตอาสา คือ การไม่ช่วยเหลือเพื่อนและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ด้วย
ความสมัครใจ ถ้าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองก็จะไม่ ช่วยและไม่ท างาน 4) ปัญหาด้านการศึกษา คือไม่ค่อยมี 
ความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียน บางคนมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป  

2.   แนวทางการาพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มี 3 ด้าน คือ  
1) ทักษะชีวิตด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล การรู้จักตนเองยอมรับเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจตัวเองและผู้อื่น การมีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) ทักษะด้าน 
การควบคุมตนเอง ความเข้าใจและเท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล  รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย 
หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี  3) ทักษะด้านการตัดสินใจและ
การแก้ไขปัญหา การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์
รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

 
ค าส าคัญ : ทักษะชีวิต, เด็กในสถานสงเคราะห์ 

 
บทน า 

ประเทศไทยมีสถานการณ์เด็กด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสภาพบริบทของของ
สังคมที่เปลี่ยนไป เกิดปัญหาครอบครัว มีการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น ท าให้เด็กไม่เข้าสู่ระบบโรงเรียนเด็กบางส่วนเรียน
ไม่ส าเร็จตามหลักสูตรต้องออกกลางคัน นอกจากนี้เด็กด้อยโอกาสจ านวนมากเมื่อกลับเข้ามาเรียนใหม่ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ท าให้ต้องยุติการศึกษาลง อีกทั้งโรงเรียนและครูยังขาดความพร้อม ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และขาดหลักสูตร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสม ท าให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อไปได้ 
ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษายังมีอยู่และเพิ่มขึ้นทุกปี (วิทยากร เชียงกูล, 2552)  
                                                           
1นักศึกษาชั้นปีที ่4 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 



102 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และสถานพินิจเด็กและเยาวชนจัดเป็นเด็กด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในสภาพที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ขาดการได้รับการดูแลเอาใจใส่สงเคราะห์
ช่วยเหลือเท่าท่ีควรจากครอบครัวหรือสถาบันต่างๆ ในสังคม อีกท้ังเด็กในกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ 
ตามมาตรฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชน เด็กในสถานสงเคราะห์และเด็กในสถานพินิจเด็กและ
เยาวชนจัดเป็นกลุ่มเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จ าเป็นต้องได้รับการดูแลสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อให้เด็กมีการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กควรได้รับกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพื ่อเพิ ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู ้และทักษะชีวิต เช่นเดียวกับเด็กปกติทั ่วไป (คณะพย าบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557) 

สังคมไทยได้รู้จักค าว่า “Life Skills” หรือ “ทักษะชีวิต”ในฐานะกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์
สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมท่ีตนเองอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถูกน ามาใช้
เตรียมความพร้อมกับวัยรุ่นโดยมีหลักการที่ว่า “ทักษะชีวิตจะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบความต้องการขั้นพื้นฐานที่
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ที่มีความส าคัญที่สุดต่อการท าหน้าที่ทางสังคมของตนเองในอนาคตได้ ”  
(ศูนย์วิชาการด้านค้ายาเสพติด. 2550 : ออนไลน์) การฝึกฝนให้บุคคลมีทักษะชีวิตจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้บุคคลมีความรู้ความสามารถสูงในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จทุก  ๆ 
ด้าน คือด้านแรกมีการพัฒนาด้านสติปัญญาในส่วนท่ีเกี่ยวกับความจ า การคิดหาเหตุผล การตัดสินใจ การแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการใฝ่หาความรู้ ทันโลกทัน
เหตุการณ์ ด้านที่สอง มีการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยรวมซึ่ง
ก่อให้เกิดมโนคติ มีคุณธรรมประจ าตน มีจิตส านึกในสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมโดยรวม ความรู้สึกท่ีเห็น
คุณค่าในตนเองและการสะท้อนความรู้สึกที่เห็นคุณค่าผู้อื่น รู้จักการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และด้านสุดท้าย  
มีบุคลิกภาพดี มีการปรับตัว มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เป็นไปอย่างราบรื่นเป็นผลดีในด้านการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2550) ทักษะชีวิตเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
จะได้รู้จักน าทักษะชีวิตไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยพัฒนาระดับวุฒิภาวะทางจิตใจให้สามารถ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่จากการศึกษาปัญหาการดูแลเด็กด้อยโอกาสในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทย พบว่า เด็กด้อยโอกาส มีปัญหาพัฒนาการ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม 
และขาดทักษะจ าเป็นในการด าเนินชีวิต (มูลนิธิคุณภาพการเรียนรู้, 2557) ซึ่งแนวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยพัฒนา
ทักษะชีวิตให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเรียนได้นั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดให้จัดกระบวนการ
เรียนการสอน ด้วยการบูรณาการและสอดแทรกสาระส าคัญที่เกี่ยวกับประเด็นดงักล่าว ผ่านการจัดกิจกรรมโครงงาน
ให้แก่ผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554)  

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ก าพร้า 
อนาถา ยากจน ไม่มีผู้อุปการะ เด็กเร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง เด็กผู้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กที่ตกอยู่ใน
ภาวะอันตราย ก่อนให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เด็กที่มีปัญหาความประพฤติหรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับวัย  โดยให้ความอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายอายุระหว่าง 7-18  ปี ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา  บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุบลราชธานี 
สุรินทร์ ยโสธร และอ านาจเจริญ ปัจจุบันมีจ านวนเด็กท่ีอยู่ในการดูและตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี จ านวน  
70  คน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและได้รับการพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะ เพื่อให้เติบโต
และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของ
เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นข้อมูลใน 
การน าไปปรับใช้ในพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  

  
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.  ได้ทราบสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
2.  ได้ทราบแนวทางการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอ

ในเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 14 คนเจ้าหน้าที่ 6 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง  
2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

3.1 สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
3.2 ทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 

4. ขอบเขตด้านเวลา 
ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 
 

แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิต  องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส าคัญที่จะเพิ่มภูมคุ้มกันให้กับเด็กในสภาพสังคม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวของผู้เรียนในอนาคตไว้ 3 องค์ประกอบ คือ  
1) ด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัดความสามารถจุดเด่นด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่าง
ของแต่ล่ะบุคคล การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่นรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น  
2) ด้านการควบคุมอารมณ์ หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด  
รู้วิธีการควบคุมอารมณ์ความเครียด หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ 3) ด้านการตัดสินใจ
และการแก้ไขปัญหา หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และ
ประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2554) 

โดยสรุป แนวคิดข้างต้นคณะผู้วิจัยจะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการศึกษาหารูปแบบการพัฒนา
ทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหลากหลายวิธี โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.   เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ประเด็นสัมภาษณ์และแบบสอบถามซึ่งจะใช้ในขั้นตอน 

การเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และการ
ประเมินกิจกรรมการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ตีความจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การประเมิน
กิจกรรม การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั้นเป็นการเขียนน าเสนอรายงานในรูปแบบความเรียงเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ 

3.  ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
3.1   ขั้นตอนการเตรียมทีมด าเนินการโดย 1) ประชุมทีมวิจัย เพื่อท าความเข้าใจโครงการและ

จัดสรรบทบาทหน้าที่ (ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา) 2) ประชุมสร้างและพัฒนา
เครื่องมือการวิจัย 

3.2   ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 1) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 2) เก็บข้อมูลทักษะในการใช้ชีวิตของเด็ก
ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 3) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับค้นหารูปแบบการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็ก
ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 4) ประชุมทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3   ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติการด าเนินการดังนี้  1) ประชุมทีมเพื่อเตรียมการ 2) ทดลอง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิติ ด้วยการฝึกอบรมรมทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน 
ราชสีมา 3)  ประชุมติดตามและบันทึกผลการทดลองปฏิบัติการ 

3.4 ขั้นตอนการสรุปผล น ารูปแบบกิจกรรมที่ทดลองปฏิบัติการในระยะที่ 3.3 มาจัดเวทีประชุม
สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและจัดท ารายงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

1.   ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน 
ราชสีมา จากการสัมภาษณ์เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ านวน 14 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน 
ผู้วิจัยสามารถสรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ดังนี้ 

1.1 สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
1.1.1  ปัญหาด้านการปรับตัว จากการสัมภาษณ์ เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราช

สีมาจ านวน 14 คน พบว่ามีปัญหา 2 ประเภท คือ (1) การปรับตัวเข้ากับเด็กและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมา พบว่าในระยะแรกเด็กจะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่เข้าหาผู้อื่น ต้องใช้เวลาในการปรับตัว เมื่อใช้
ชีวิตในสถานสงเคราะห์ในระยะเวลาหนึ่งจึงจะท าให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ (2) การปรับตัวเข้ากับ
บุคคลภายนอก พบว่าในระยะแรกเด็กจะไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนในโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก เพราะกลัวคน
อื่นจะคิดว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น คิดว่าตนเองเป็นเด็กมีปัญหา แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเด็กจะพยายามเข้าหา
ผู้อื่นโดยการชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดเด็กมีการปรับตัวเข้ากับ
สังคมภายนอกเพื่อไม่ให้ตนเองแตกต่างจากผู้อื่น 

ผลจากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ านวน 6 คน  
ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาการปรับตัวของเด็กในสถานสงเคราะห์ดังนี้(1) การปรับตัวเข้ากับเด็กและเข้าหน้าที่ในสถาน
สงเคราะห์ พบว่าในระยะแรกเด็กที่ครอบครัวส่งมาอยู่ในสถานสงเคราะห์จะมีอาการซึมเศร้า เก็บตัวอยู่คนเดียว 
อ่อนไหวทางความรู้สึก ร้องไห้คิดถึงครอบครัว เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์ระยะเวลาหนึ่งท าให้เด็กเกิด
ความคุ้นเคยและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เด็กบางคนสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเนื่องจากเจอเพื่อนที่
ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันจึงพูดคุยกันได้ง่าย ส าหรับเด็กที่ถูกส่งตัวมาจากสถานสงเคราะห์แห่งอื่นจะสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัวมาโดยตลอด และภายในสถานสงเคราะห์
มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามแตกต่างจากการอยู่ในสังคมภายนอกที่มีอิสระ (2) การปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอก 
พบว่าเด็กมีการปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกไม่ค่อยดี แตกต่างจากการปรับตัวภายในสถานสงเคราะห์ ช่วงแรกจะ
เกาะกลุ่มกับเพื่อนในสถานสงเคราะห์ด้วยกันไปก่อน ภายหลังจึงจะสามารถเข้ากับเพื่อนคนอื่นในโรงเรียนได้  
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เด็กบางคนมีการปรับตัวเร็วสามารถเอาตัวรอดในสังคมภายนอกได้ เด็กอยากออกไปเผชิญโลกภายนอกด้วยตนเอง
ดังค าสัมภาษณ์ 

1.1.2  ปัญหาระเบียบวินัย จากการสัมภาษณ์เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
จ านวน 14 คน ด้านระเบียบวินัยเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พบว่า ภายในสถานสงเคราะห์มี
กฎระเบียบให้เด็กปฏิบัติตาม เด็กมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสถานสงเคราะห์แตกต่างกันไป เด็กมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองแต่มีบางครั้งที่หลงลืม และมีบางครั้งท่ีขี้เกียจ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ใน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ที่ระบุว่า ส่วนมากเด็กไม่เคารพกฎระเบียบของสถานสงเคราะห์ เช่น  
การไม่ตรงต่อเวลา เข้าแถวสาย มารับประทานอาหารช้า หรือบางคนก็ไม่มารับประทานอาหาร และความรับผิดชอบ
ของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมามีน้อยเพราะว่าเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมายัง
เพิกเฉยต่อหน้าที่ของตนเอง ทั้งยังเห็นว่ากฎระเบียบเป็นเหมือนการบังคับจึงเกิดการต่อต้าน หากโดนเจ้าหน้าที่ต่อ
ว่าอาจเกิดการหนีออกจากสถานสงเคราะห์ 

1.1.3  ปัญหาจิตอาสา จากการสัมภาษณ์ เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
จ านวน 14 คน สรุปปัญหาด้านจิตอาสาของเด็กในสถานสงเคราะห์ได้ว่าเด็กมีการช่วยเหลือเพื่อนและเจ้าหน้าที่ใน
สถานสงเคราะห์หลาย ๆ อย่าง ส่วนมากจะเป็นการท าความสะอาดรอบ ๆ บริเวณหอพักและสถานสงเคราะห์  และ
ผลจาการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ านวน 6 คน ซึ่งระบุว่า การมีจิตอาสาของ
เด็กในสถานสงเคราะห์โดยภาพรวมมีน้อย ส่วนมากจะปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายเท่านั้นและหากไม่ใช่
หน้าท่ีของตนเองก็จะไม่ช่วยเหลือและเพิกเฉย หรือต้องรอให้เจ้าหน้าที่บอกเท่านั้นจึงจะลงมือท า ดังค าสัมภาษณ์ 

1.1.4  ปัญหาการศึกษา จากการสัมภาษณ์เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
จ านวน 14 คน พบว่า ด้านที่เกิดปัญหาส่วนมากมีอยู่ 2 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านพัฒนาการของเด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมาพบว่าพัฒนาการของเด็กช้า ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ และด้านความคิด 
เนื่องจากเด็กเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ด้วยความไม่พร้อม จึงท าให้เด็กช้ากว่าเด็กทั่วไป (2) ความไม่ตั้งใจเด็กใน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาพบว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียน ส่วนมากสนใจแต่ด้านกีฬา ไม่เข้าเรียน ติด 0  
ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ 

จากผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จ านวน 6 คน  
ที่สรุปว่า (1) พัฒนาการของเด็กช้า ท้ังด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ และด้านความคิด เนื่องจากเด็กเข้ามา
อยู่ในสถานสงเคราะห์ด้วยความไม่พร้อม ไม่ได้รับการดูแล การศึกษาไม่ต่อเนื่อง โรงเรียนไม่สอนเจาะจงให้เด็ กที่
เรียนช้าแต่จะสอนโดยภาพรวม จึงท าให้เด็กช้ากว่าเด็กท่ัวไป ดังค าสัมภาษณ์(2)ความไม่ตั้งใจเด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมาพบว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร ส่วนมากสนใจแต่ด้านกีฬาและศิลปะ บางครั้งไม่เข้าเรียน  
ติด 0 ดังค าสัมภาษณ์ 

2. แนวทางการพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
จากการสัมภาษณ์เด็กและเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ผู้วิจัยสามารถสรุปความ

ต้องการในการพัฒนาตนเองของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 2 ด้าน ดังนี้ 
2.1  พัฒนาด้านจิตใจหรือทักษะชีวิตด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น  จากการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พบว่า  1) การเข้าใจความรู้สึก เด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมาสามารถบอกความรู้สึกและบอกความต้องการของตนเองได้ เช่น ชอบกีฬาฟุตบอล ชอบวาดรูป 
ชอบการท าอาหาร สอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี ท่ีระบุว่า เด็กสามารถบอกได้ว่าชอบอะไร ชอบท าอะไร 
แต่การบอกความรู้สึกภายในจิตใจเด็กจะไม่กล้าบอกกับคนที่ไม่สนิทหรือไม่ไว้ใจ จะพูดคุยกับคนที่สนิทมาก ๆ 
เท่านัน้ 2) ความรับผิดชอบ เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา สามารถบอกได้ว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบ
อะไรในสถานสงเคราะห์ และรู้หน้าที่ของตนเองในด้านการศึกษานอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ในสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ระบุว่า เด็กรู้หน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง จะมีบางครั้งที่ลืม
หรือขี้เกียจ แต่เมื่อถูกท าโทษเด็กก็จะไม่กล้าท าผิดอีก 3) การตระหนักถึงข้อดี ส่วนมากเด็กไม่สามารถบอกข้อดีของ
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ตนเองได้ ส่วนมากจะเห็นข้อที่ควรปรับปรุงของตนเองมากกว่า  สอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา บอกว่า เด็กส่วนมากมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น แต่ในส่วนข้อดีของเรื่องความสามารถใน
ด้านทักษะของตนเอง เด็กไม่สามารถบอกได้ว่าตนเองมีข้อดีอะไร 4) การก าหนดเป้าหมายชีวิต พบว่า การก าหนด
เป้าหมายชีวิต เด็กยังไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตว่าอยากเป็นอะไร รู้แค่ว่าตอนนี้ชอบท าอะไร ชอบด าเนินชีวิตแบบไหน 
เป้าหมายยังไม่ชัดเจน ส่วนในมุมมองของเจ้าหน้าที่ระบุว่า ส่วนมากไม่สามารถบอกได้ว่าอยากท าอะไร ท างานอะไร 
อยากเรียนต่อหรือไม่ แต่จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจเรียนที่ก าลังศึกษาในมหาลัยจะสามารถบอกเป้าหมายชีวิตของ
ตนเองได้  

2.2  พัฒนาทักษะด้านการควบคุมตนเองพบว่าการจัดการอารมณ์และความเครียดในความคิด
ของเด็ก มองว่าเด็กส่วนมากมีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดด้วยการเล่นกีฬา เช่น แตะฟุตบอลกับเพื่อน ๆ 
และออกก าลังกายอยู่สม่ าเสมอ แต่มีบางกลุ่มที่ชอบอยู่กับตัวเอง เช่น วาดรูป นั่งนิ่ง ๆ ฟังเพลง ดังค าสัมภาษณ์  
ในของเจ้าหน้าที่มองว่าส่วนมากเมื่อเด็กมีปัญหาเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เนื่องจากเด็กผู้ชายใช้ชีวิต
อยู่ด้วยกันท าให้เกิดการทะเลาะและมีปัญหากันบ้าง แต่มีจะการจัดการอารมณ์ของตนเอง เช่น ฟังเพลง วาดรูป อยู่
กับเพื่อน หรือแยกตัวออกไปเวลาที่เกิดปัญหา ถ้าปัญหาใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กจะปรึกษาเจ้าหน้าท่ี  

2.3  พัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในความคิดเห็นของเด็กมองว่า  
เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง แต่ในช่วงแรกเด็กจะหาสาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้เด็กจะมีการปรึกษาคนใกล้ตัว เจ้าหน้าที่ ห รือเพื่อนที่ 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ระบุว่าส่วนมากเด็กจะวิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เด็กจะต้องบอกและปรึกษาเจ้าหน้าที่ในทุก
เรื่อง เนื่องจากเด็กอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หากมีปัญหาอะไรจะต้องรีบแก้ไขไม่ให้กระทบกับตัวเด็กและ
สถานสงเคราะห์ 

2.4  พัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ และความสามารถทั่วไป พบว่า (1) เด็กชายสถาน
สงเคราะห์เด็กบ้านราชสีมา ส่วนมากมีความชอบ ความถนัด ในด้านกีฬา ศิลปะและดนตรี เด็กจึงมีความต้องการ
อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์วาดเขียน เครื่องดนตรี เพื่อให้ตนเองได้ท าในสิ่งที่ชอบ และ (2) เด็กในช่วงวัยรุ่นส่วนมากมี
ความต้องการปัจจัยภายนอก อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้ติด
สังคม ติดเพื่อน และอยากมี อยากได้เหมือนเด็กคนอื่น  

3. แนวทางและการปฏิบัติการทดลองท ากิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถาน
สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

จากข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยสรุปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
ราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับเด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมา4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 2) ทักษะด้านการควบคุมตนเอง 
และ 3) ทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 4) พัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ และความสามารถทั่วไป
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ดังนี้ 
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ตารางที่  1  แสดงแนวทางและวิธีการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์ในแต่ละด้าน 
 

ประเด็นทักษะ แนวทางการพัฒนา วิธีการ 
1. ทักษะด้านการเข้าใจตนเอง

และผู้อื่น 
1. สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
2. สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมเสริมทักษะ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2. ทักษะด้านการควบคุมตนเอง 1. สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
2. สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมเสริมทักษะ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3. ทักษะด้านการตดัสินใจและ
การแก้ไขปัญหา 

1. สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
2. สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมเสริมทักษะ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. พัฒนาให้มีความสามารถ
พิเศษ และความสามารถ
ทั่วไป 

1. สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
2. สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมเสริมทักษะ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
จากแนวทางและวิธีการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น าแนวทางดังกล่าวมา ออกแบบการทดลองปฏิบัติการ
ท ากิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา อายุ 12 – 18 ปี  
โดยการด าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 หลักสูตรการจัดฝึกอบรมพัฒนาพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้เด็กในสถานสงเคราะห์รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ทราบถึงข้อดีข้อด้อยของ

ตนเอง และสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้ 
2. เพื่อให้เด็กรู้จักการวางแผนและการแก้ไขปัญหา 
3. เพื่อให้เด็กสามารถรู้วิธีการผ่อนคลายจากความเครียด 

เนื้อหา 1. ความหมาย ความส าคัญของทักษะชีวิต 
2. ด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 
3. ด้านการควบคุมตนเอง 
4. ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

วันเวลา/ชั่วโมง ใช้เวลา 6 – 7 ช่ัวโมง 
คุณสมบัติผู้ข้าร่วม เด็กในสถานสงเคราะห์อายุ 12 – 18 ปี 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 14 คน 
รูปแบบวิธีการ  
ด าเนินการ 

1. การอบรมให้ความรู้  
2. ด้านวิธีการ เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น เพลง เกม กิจกรรมกลุ่ม

การฝึกปฏิบัติจริง 
การประเมินผล มีการประเมินหลังท ากิจกรรมด้วยการสังเกตและแบบประเมิน 

 



108 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติการท ากิจกรรมการทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
ราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ด าเนินการด้วย  
2 วิธีการ คือ 1) การประเมินผลด้วยแบบประเมินตนเองหลังการจัดกิจกรรม 2) การประเมินด้วยการสังเกต  
โดยผลการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
หลังการพัฒนาโดยภาพรวม พบว่า ทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
มากที่สุด ( = 4.32, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ทักษะด้านการควบคุมตนเอง ( = 4.29 , S.D. = 0.80) 

ตามล าดับ ส่วนทักษะด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่นต่ าที่สุด ( = 4.23, S.D. = 0.60) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินทักษะชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา หลังการพัฒนา 
 

ทักษะชีวิต 
จ านวน 
(คน) 

ทักษะชีวิตหลังการพัฒนา 

 S.D. ระดับ 
ด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น 14 4.23 0.60 มาก 
ด้านการควบคุมตนเอง 14 4.29 0.80 มาก 
ด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 14 4.32 0.67 มาก 

รวม 14 4.28 0.60 มาก 
 

สรุปการประเมินภาพรวม  การทดลองปฏิบัติการท ากิจกรรมการทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมา คณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  ในวันที่ 2 
ธันวาคม 2561 ผลการประชุม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่า การทดลองปฏิบัติการท ากิจกรรม 
การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมื อง จังหวัด
นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ใช้ได้จริงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางในการน าไปใช้พัฒนาทักษะชีวิตของ
เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และได้เสนอแนะว่าในการปฏิบัติการพัฒนาและการออกแบบกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ควรมีระยะเวลานานกว่านี้ เพื่อจะได้
ประเมินผลของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาว่ามีการพัฒนาทักษะชีวิตหรือไม่ และได้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาควรมีความต่อเนื่องใน 
การด าเนินงาน เพื่อให้เห็นว่าเด็กในสถานสงเคราะห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด 
  
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1.  สรุปผลการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พบว่ามี 3 ด้าน คือ  

1) การพัฒนาทักษะด้านการเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล การรู้จักตนเองยอมรับ
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจตัวเองและผู้อื่น และมีความรับผิดชอบ2) การพัฒนาทักษะด้านการควบคุมตนเอง  
ความเข้าใจและเท่าทันภาวะอารมณ์รู้วิธีผ่อนคลายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์  
3) การพัฒนาทักษะด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร วิพากษ์วิจารณ์และประเมิน
สถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูล การหาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อย่าง
สร้างสรรค์ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 109 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 ในแนวทางการปฏิบัติการเป็นการให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติการ การเล่นเกม และการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เด็กมี
บทบาทในการแสดงออกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 

2.  การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พบว่า 

เป็นแนวทางที่ให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต 
โดยเน้นการปฏิบัติการ การเล่นเกม และการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เด็กมีบทบาทในการแสดงออกมากขึ้น 
ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตในช่วงวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
ที่เสนอว่า การพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ  
ทั้งประสิทธิภาพด้านความสามารถท่ีแสดงจากภายใน ซึ่งเป็นความสามารถทางปัญญาและการใช้ทักษะชีวิต 

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ต าบลในเมือง อ า เภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการพัฒนาพบว่า การให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาทักษะชีวิตที่
เหมาะสม เพราะจะเด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตจากฟังบรรยายจากวิทยากรและได้ลงมือปฏิบัติการใน
กิจกรรมที่เสริมทักษะชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Marquardt, 1994) ที่เสนอว่า  
การเรียนรู้ที่ดีท่ีสุดต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม บุคลากรมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.  ข้อเสนอแนะ 
3.1 จากการวิจัยพบว่า กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมได้ช่วยกระตุ้นให้เด็กในสถานสงเคราะห์

ได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน า
กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์ในประเด็นอื่น
ต่อไป 

3.2 จากการด าเนินการวิจัยในช่วงการทดลองปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิต พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาจะมีกลุ่มเด็กหลากหลาย
ประเภททั้งเด็กปกติและเดก็ท่ีมีพัฒนาการช้า ในการท ากิจกรรมบางอย่างท าให้เด็กท่ีมีพัฒนาการช้าไม่สามารถเข้าใจ
และตามกิจกรรมบางกิจกรรมได้ทัน ดังนั้นในการท ากิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านราชสีมาควรจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเด็กแต่ละประเภท เพื่อให้ผลการพัฒนาทักษะชีวิต
ของเด็กได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

3.3 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยของนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทั้งเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ  
ท าให้การออกแบบการศึกษาท าได้ไม่คลอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และระยะเวลาในการพัฒนาทักษะชีวิตมี
เวลาจ ากัดเกินไปท าให้การติดตามผลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีระยะเวลา
ในการท าวิจัยที่มากยิ่งขึ้นมีการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทักษะชีวิตทุกด้าน และมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับสถานสงเคราะห์อื่นอย่างน้อยสองแห่งขึ้นไปเพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดต าบลช้างทอง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 
สุนิตา จงฤทธิ,์ จารุวรรณ สุขสุทธิ์, ศศิประภา ชนินกุล และปรัชญา กาญจนสอาด1  

ภาสกร บัวศรี2  
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์
พฤติกรรมจิตอาสาและทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด  
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง คือ 1) นักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 4-6 
จ านวน 20 คน ครู 3 คน และผู้ปกครอง 3 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) แบบสังเกต
แบบมีส่วนร่วม 3) ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 4) แบบประเมิน ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าใน
ด้านวิธีการและด้านข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า : 
1. สถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมามีสถานการณ์ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง 2) ด้านการมีจิตส านึก
เกี่ยวกับผู้อื่น 3) ด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับสังคม ส่วนทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดมีทุนทางสังคมที่ส าคัญ 4 ด้านคือ 1) ทุนทางสังคมด้านตนเอง 2) ทุนทางสังคมด้าน
ครอบครัว3) ทุนทางสังคมด้านโรงเรียน 4) ทุนทางสังคมด้านชุมชน 

2.  แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดพบว่า เป็นแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของนักเรียน ครูและผู้ปกครองโดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 1) การศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล 2) การประชุมออกแบบกิจกรรม 3) การทดลองปฏิบัติการ 4) การติดตามประเมินผล  
การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด พบว่านักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีพฤติกรรมจิตอาสาเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้นในทุกด้านโดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.25,  
S.D. = 0.71)   
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา 
 
บทน า 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตราที่ 1 กล่าวว่า การศึกษาต้องพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ตามตัวบ่งช้ีที่ 5 
คือ มีคุณธรรม จิตอาสา และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต  
วจีสุจริต และมโนสุจริต มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคมมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความ
ภาคภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทยและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัคร 
เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (อนุสรณ์ ทรัพย์พลอย , 2551) จิตอาสา (Volunteer Mind) 
เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ที่สังคมไทยในปัจจุบันนี้ก าลังต้องการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สังคมมุ่งหวังให้บุคคลยึดถือ

                                                           
1นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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ปฏิบัติ แสดงออกโดยมีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือ การเสียสละให้กับคนอื่นอย่างเต็มอก  
เต็มใจ การดูแลเอาใจใส่ให้สังคม ด ารงได้อย่างปกติสุข (ส านักราชเลขาธิการ. ออนไลน์, 2552)  

โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่  หมู่ 8 บ้านกรูด 
ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2486 เป็นสถาบันการศึกษา
ที่สอนตั้งตั้งเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 103 คน และครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกรูด 
มีทั้งหมด 11 คน นักเรียนทีม่าศึกษาจะอยู่ในเขตพื้นที่ คือ บ้านกรูด บ้านทวก และบ้านหนองกราด โรงเรียนบ้านกรูด
เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนผ่านครู บุคลากร และผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุม เมื่อมีคาบว่าง
หรือเวลาว่าง นักเรียนก็จะใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นอกจากนี้จากการประชุมร่วมกับคณะครูพบว่า 
สถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านกรูด ยังขาดความรับผิดชอบ
และยังไม่มีจิตอาสาเท่าที่ควร ยกตัวอย่าง การเล่นกีฬาต่าง ๆ ในโรงเรียนเมื่อเล่นแล้วจะไม่เก็บอุปกรณ์เข้าที่การเห็น
เศษขยะในบริเวณโรงเรียนหรือที่สาธารณะ เมื่อเห็นแล้วก็จะไม่เก็บใส่ถังขยะ ซึ่งจะเก็บก็ต่อเมื่อเป็นค าสั่งของคุณครู
หรือบุคลากรสั่งให้ท า เพราะยังไม่มีมีจิตอาสาที่ต้องท าด้วยความสมัครใจหรือความเต็มใจโดยไม่ต้องรอให้สั่งหรือ
บังคับให้ท า ดังนั้นผู้วิจัยและคณะครูจึงเห็นร่วมกันว่าอยากให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
โดยการสร้างพฤติกรรมจิตอาสาเพิ่มศักยภาพให้นักเรียน และหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน 
โดยมีนักเรียนเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงท าให้คณะผู้วิจัยและครูโรงเรียนบ้านกรูดมีความสนใจร่วมกันที่จะ
ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างชุดความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน ใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้าง
และพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านกรูดและโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาและทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรม 
จิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ทราบสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาและทุนทางสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา
ของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

2. ได้แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาขยายในโรงเรียนและโรงเรียนอื่นต่อไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
2.  ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 4-6 

ทั้งหมด จ านวน 20 คน จากโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  
3.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

3.1 สถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาและทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา
ของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
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3.2 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

4.  ขอบเขตด้านเวลา 
ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

พฤติกรรมจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนที่เกิดจากการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
โรงเรียนและชุมชน เป็นการเริ่มต้นที่ตัวนักเรียนอยากท า อยากช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20 คน 

ทุนทางสังคม หมายถึง ทุนที่เป็นทรัพยากร ความรู้ ปัญญาและความสัมพันธ์ของกลุ่มคนหรือเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด อันประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้น าชุมชน 
 
แนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสา  
วราพร วันไชยธนวงศ์ (2551) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจท า และเสียสละ

ทั้งแรงกาย แรงใจหรือทรัพย์สินในการกระท าหรือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขท่ี
ได้ช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนี้ สมพงษ์  สิงหะพล (2542) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของจิตอาสาควรมีส านึก 3 ด้าน
หลัก ๆ คือ 1) จิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง (Self-consciousness) เป็นจิตส านึกเพื่อพัฒนาตนเองท าให้ตนเองเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นจิตส านึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสร้างให้เกิดขึ้นได้  เช่น  
ความขยัน ความรับผิดชอบ เป็นต้น 2) จิตส านึกเกี่ยวกับผู้อื่น (Others Oriented Consciousness) เป็นจิตส านึก
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่งสังคมหนึ่ง เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็น
ต้น 3) จิตส านึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตส านึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness) เป็นจิตส านึกที่ตระหนักถึง
ความส าคัญในการอยู่ร่วมกันหรือค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น จิตส านึกด้านเศรษฐกิจ 
จิตส านึกด้านการเมือง จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสุขภาพ เป็นต้น 

แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) ของ Pierre Bourdieu อธิบายว่าทุนทางสังคมเป็นพลังทาง
สังคมเช่ือมโยงกับสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งท าให้สมาชิกแต่ละคนมีการสะสมทุนท่ีมาจากลักษณะร่วมของการเป็นหมู่คณะ  
การได้รับประโยชน์ทางสังคมมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเครือข่ายและสถานภาพสังคมในเครือข่าย โดย
คนท่ีสถานภาพทางสังคมสูงย่อมได้ประโยชน์สูงกว่า (จามะรี  เชียงทอง, 2549 : 161)  

โดยสรุป แนวคิดในการวิจัยข้างต้น ผู้เขียนจะน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการวิเคราะห์รูปแบบ
ทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัด
นครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research : PAR) ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหลากหลาวิธี โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  เคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ในการสัมภาษณ์นักเรียน คุณครูและ

ผู้ปกครอง 2) ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้ในช่วงการประชุมค้นหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 3) แบบสังเกตแบบมีส่วน
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ร่วม 4) แบบประเมิน ใช้ในการประเมินพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาหลังการพัฒนา 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

โดยวิเคราะห์ตีความจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การประเมินกิจกรรม และการสังเกต และใช้
ค่าสถิติร้อยละในการวิเคราะห์ประเมินผลและเขียนน าเสนอรายงานในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 

3.  ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
เป็นการด าเนินการบนฐานคิดที่ออกแบบให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การด าเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความรู้ในการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน
ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ ด าเนินการดังนี้ 1) ประชุมและพัฒนาโจทย์วิจัย ณ ห้องประชุมโรงเรียน
บ้านกรูด ผู้เข้าร่วมจ านวน 6 คน ประกอบด้วย ทีมผู้วิจัย ผู้อ านวยการโรงเรียน และตัวแทนครู เพื่อท าความเข้าใจ
งานวิจัยโรงเรียนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่เกิดจากความต้องการของโรงเรียนและหาหัวหน้าหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
โครงการพร้อมทีมวิจัยโรงเรียน 2) ประชุมท าความเข้าใจทีมเพื่อน าสู่การท ากิจกรรมวิจัย การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ของนักวิจัยแต่ละคน และท าข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมวิจัย 3) ประชุมออกแบบเครื่องมือวิจัย
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 2 ระยะการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินการดังนี1้) การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรม
จิตอาสาของนักเรียนและข้อมูลทุนทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน จ านวน 20 คน 
คณุครู 3 คน และผู้ปกครอง 3 คน 

ขั้นตอนที่ 3 ระยะการค้นหาแนวทางพัฒนา ด าเนินการดังนี้ 1) ค้นหาร่างแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  โดย 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน จ านวน 20 คน 
คุณครู 3 คน และผู้ปกครอง 3 คน 

ขั้นตอนที่ 4 ระยะน าไปปฏิบัติการ  หลังจากได้ร่างแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน
โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาในระยะที่ 3 ในระยะที่ 4 เป็น 
การทดลองปฏิบัติการพัฒนา โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงกิจกรรมพัฒนาทัศนคติและความรู้ความเข้าใจ 
และ 2) ช่วงการฝึกปฏิบัติการพัฒนาการเป็นจิตอาสา 

ขั้นตอนที่ 5 ระยะประเมินผลการทดลอง  ด าเนินการดังนี้ 1) แบบประเมินในการประเมินพฤติกรรม
จิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาหลังการทดลอง
ปฏิบัติการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 6 ระยะสรุปผล  น าแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด 
ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านการพัฒนาในขั้นตอนที่ 4 ระยะน าไปปฏิบัติการ 
มาจัดเวทีสรุปผลการด าเนินงานและคืนข้อมูลให้กับทางโรงเรียน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

จากศึกษาในด้านสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี ้
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1.1  สถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนในด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง ผู้วิจัย
สามารถสรุปสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนด้านส านึกเกี่ยวกับตนเองได้ว่า มี 3 ด้าน คือ 1) การมีความ
รับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ส่วนมากมีความรับผิดชอบกับตนเองเกี่ยวกับการมาโรงเรียนเป็นประจ า และท าหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี เช่น การท าความสะอาดห้องเรียน การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน สามารถท าหน้าท่ีเป็น
ผู้น านักเรียนได้ 2) การมีระเบียบวินัย หมายถึง นักเรียนมีความเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน โดยการไม่ออกนอก
บริเวณโรงเรียนก่อนเวลา เก็บอุปกรณ์กีฬาเข้าที่ให้เป็นระเบียบเพื่อเพื่อนคนอื่น  ๆ ที่มาเล่นจะได้เห็นเป็นตัวอย่าง 
และเก็บของเข้าที่อย่างเป็นระเบียบ และการไม่น าโทรศัพท์มาโรงเรียนเพราะกลัวถูกคุณครูท าโทษ แต่ยังมีนักเรียน
บางส่วนที่ไม่ท าตามกฎระเบียบโรงเรียน เช่น การแอบเล่นกีฬาตอนเช้า เพราะ นักเรียนเล่นเพื่อความสนุกสนานรอ
เวลาก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง การแต่งกายไม่เรียบร้อย การแอบน าโทรศัพท์มาโรงเรียนเพื่อเอามาเล่นเกม จึงท าให้
นักเรียนท าตามกฎบ้างไม่ท าบ้าง 3) การตรงต่อเวลาคือ นักเรียนส่วนใหญ่จะมาโรงเรียนตรงต่อเวลา ส่วนน้อยที่จะ
โรงเรียนมาสาย มีนักเรียนบางส่วนได้รับหน้าที่เป็นสารวัตนักเรียน จึงต้องมาท าหน้าที่ของตนเองในตอนเช้าเพราะ
กลัวโดนคุณครูท าโทษ การที่มีนักเรียนบางส่วนไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งมีหลายปัจจัย เช่น การนอนดึก เพราะดูโทรทัศน์
เกินเวลา ติดละคร เล่นโทรศัพท์มือถือ จึงท าให้นักเรียนตื่นสาย การรอเพื่อนท าธุระส่วนตัวเพื่อรอเข้าห้องเรียน
พร้อมกัน และนักเรียนบางคนบ้านไกล เป็นสาเหตุท าให้นักเรียนขี้เกียจมาโรงเรียนและนักเรียนไม่นาฬิกา 

1.2 สถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนในด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับผู้อื่น  
ผลการศึกษาสามารถสรุปสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับผู้อื่นได้ว่า  มี 3 
ประเภท คือ 1) การช่วยงานพ่อแม่และคนในครอบครัว คือ การที่ช่วยงานคนในครอบครัวเพราะเป็นหน้าที่ที่เด็ก
ต้องท าเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และเป็นการทดแทนบุญคุณไปด้วย แต่พฤติกรรมเด็กส่วนมากต้องรอ
ให้พ่อแม่คอยย้ าให้ท าอยู่บ้าง เนื่องจากเกิดความขี้เกียจ ซึ่งจะมีข้ออ้างว่าไม่อยากท า เช่น การติดเล่นโทรศัพท์ ติด
เล่นเกม ท าให้ละเลยและลืมท างานที่เป็นหน้าที่ของตนเอง 2) การช่วยเหลือเพื่อน คือ เมื่อเห็นเพื่อนก าลังยกของ
หรือเห็นเพื่อนก าลังท างานอยู่คนเดียวจึงอยากเข้าไปช่วยท าด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องรอให้เพื่อนขอความ
ช่วยเหลือ ต้องแสดงความมีน้ าใจกับเพื่อนด้วยโดยเฉพาะงานท่ีท ากันเป็นกลุ่มต้องคอยเข้าไปช่วยตามหน้าที่ท่ีตนเอง
ได้รับมอบหมาย เพื่อช่วยเพื่อนและเป็นการแบ่งเบางานของกลุ่ม แต่ก็มีที่ไม่ช่วยเพื่อนเพราะบางครั้งเห็นว่าเพื่อนมี
คนช่วยอยู่แล้วและไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากตนเองจึงคิดว่าไม่จ าเป็นต้องท าก็ได้ เพราะไม่ใช่หน้าที่ ของตน  
3) การช่วยงานครูและโรงเรียนการช่วยงานครูและโรงเรียน คือ เมื่อเห็นคุณครูท างานเยอะหรือถือของเยอะจนล้น
มือ ก็แสดงการมีจิตอาสาในการช่วยคุณครู เช่น การช่วยคุณครูยกของ เพราะอยากแสดงความมีน้ าใจและแบ่งเบา
ภาระของคุณครู การเก็บขยะบริเวณรอบโรงเรียน โดยที่คุณครูไม่ต้องคอยสั่งหรือบอกให้ช่วยท า เหตุผลที่ท าเพราะ
ไม่อยากให้บริเวณรอบโรงเรียนดูสกปรกไปด้วยขยะ แต่ส่วนใหญ่ยังพบว่าการช่วยงานคุณครูหรืองานที่โรงเรียนมี
นักเรียนยังมีพฤติกรรมละเลยมองว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ตนเองต้องท าและไม่มีใครบอกให้ท าจึงไม่ได้เข้าไปช่วยหรือแสดง
การมีจิตอาสากับงานของคุณครูและงานของโรงเรียนเท่าท่ีควร 

1.3 สถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนในด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับสังคม  ผู้วิจัย
สามารถสรุปสถานการณ์พฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนด้านการมีจิตส านึกเกี่ยวกับสังคมได้ว่า มี 3 ประเภท คือ  
1) การช่วยพัฒนาท าความสะอาดหมู่บ้าน คือ นักเรียนสวนใหญ่จะช่วยเพราะครอบครัวของแต่ละคนท าเป็น
แบบอย่างทุกปีที่ชุมชนมี การท าความสะอาดหมู่บ้าน ชาวบ้านบ้านกรูดจะมาช่วยกันท าอย่างขยันขันแข็งเพราะ
อยากให้ชุมชนไม่มีขยะสะอาด จึงเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้นักเรียนรู้จักช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเ อง  
แต่พฤติกรรมของนักเรียนโดยทั่วไปก็ไม่ได้ช่วยด้วยความสมัครใจเพราะมีสาเหตุมากจากบางครอบครัวไม่ได้บอกให้
ท านักเรียนจึงไม่อยากท า ห่วงเล่นกับเพื่อนเห็นคนอ่ืนท าเยอะแล้วเลยไม่อยากท า ข้ีเกียจท า หรือมีงานบ้านท่ีต้องท า 
2) การสละเวลาไปช่วยงานบุญประเพณีของชุมชน นักเรียนจะไปช่วยงานบุญกันเป็นประจ าเพราะ ทางโรงเรียนจะ
ให้นักเรียนไปช่วยเสิร์ฟน้ างานต่าง ๆ เพราะเป็นงานของส่วนรวมที่ต้องช่วยกันท า นักเรียนบางส่วนก็อยากไปเห็นคน
เยอะเลยชวนครอบครัวไป ในส่วนนักเรียนที่ไม่ไปช่วยเพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเองเลยไม่กล้าเข้าไปช่วย   
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3) การช่วยเก็บขยะในที่สาธารณะคือ มีนักเรียนบางส่วนที่ช่วย เพราะอยากให้ถนนของหมู่บ้านสะอาด ดูน่ามอง  
ดูน่าอยู่ และอยากท าด้วยความสมัครใจ ส่วนนักเรียนส่วนท่ีไม่มาช่วยเพราะเห็นว่ามีคนท าเยอะแล้วเลยท าให้ข้ีเกียจ
ไม่อยากไปช่วยท าเพราะเห็นขยะที่สกปรกเลยไม่กล้าหยิบ ไม่กล้าเก็บ หรือการไม่มีผู้ใหญ่แนะน าไม่บอกให้เก็บ 

2.  ผลการศึกษาทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียน
บ้านกรูด มีดังนี้  

2.1  ทุนของตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน ผู้วิจัยสรุปได้ 
3 ส่วนคือ 1) นักเรียนเห็นคุณค่าตัวเอง คือ นักเรียนเห็นคุณค่าตัวเอง การที่นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เพราะ 
อยากชนะใจตัวเองเห็นคนอ่ืนท าได้ก็ต้องท าได้ให้ออกมาดีที่สุด 2) นักเรียนเห็นคุณค่าของคนอื่น คือ นักเรียนที่เช่ือ
และเห็นคุณค่าของผู้อื่น เพราะ เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถที่จะกระท าในสิ่งที่ตนเองรักได้ 3) นักเรียนคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวม คือ นักเรียนท่ีนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ส่วนมากจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมกับเพื่อน ๆ 

2.2 ทุนทางสังคมด้านครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน 
ผู้วิจัยสรุปได้ 3 ส่วนคือ 1) ครอบครัวสอนให้เด็กมีการเคารพตนเองและผู้อื่น คือ การที่ครอบครัวสอนให้ตัวเด็กรู้จัก
เชื่อฟังผู้ใหญ่ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนในเรื่องของการไหว้และการพูดจาให้มีสัมมาคารวะ 2) ครอบครัวสอนให้เด็ก
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คือ เป็นการสนให้เด็กรู้จักรับผดิชอบในหน้าท่ีของตนเองที่ได้รับมอบหมาย และอยาก
ท าหน้าที่ของตนเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น รู้จักแบ่งเบาภาระของผู้อื่น โดยการออยากช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความสมัครใจ 3) ครอบครัวสอนให้เด็กรู้จักช่วยเหลือคนอื่นและสังคม คือ เมื่อในชุมชนหรือหมู่บ้านมีกิจกรรมที่
ให้คนในชุมชนท าร่วมกัน ครอบครัวก็จะมีการให้เด็กได้รู้จักช่วยท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน  

2.3  ทุนทางสังคมด้านโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนผู้วิจัย
สรุปได้3ส่วนคือ 1) โรงเรียนมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานจิตอาสา คือ โรงเรียนมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับงาน
จิตอาสาสอนให้มีหน้าที่รับฟังค าสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่น สอนให้มีจิตอาสา สอนให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 2) 
โรงเรียนมีการส่งเสริมเชิดชูเด็กท าดีและมีจิตอาสา คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมเชิดชูเด็กท าดีและมีจิตอาสา 3) 
โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมจิตอาสา โดยโรงเรียนจัดกิจกรรม มีการท าความสะอาด
โรงเรียน วัด ชุมชน และให้อาหารสัตว์ที่เป็นโครงการอาหารกลางวัน 

2.4  ทุนทางสังคมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ 3 ส่วนคือ 1) ชุมชนมีกิจกรรมจิตอาสาให้คนในชุมชนร่วมกันท า คือ ชุมชนมีกิจกรรมจิตอาสาให้คน
ในชุมชนร่วมกันท า มีกิจกรรมรอบหมู่บ้านประจ าเดือน หรือตามเทศกาลส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ และงานประเพณี
ต่าง ๆ 2) ผู้น าในชุมชนท าจิตอาสาเป็นแบบอย่างเด็ก คือ ผู้น าในชุมชนท าจิตอาสาเป็นแบบอย่างเด็กชุมชน  
3) ชุมชนยังไม่มีการเชิดชูบุคคลผู้ท าดีท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมเท่าที่ควร 

3.  แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

3.1 ร่างแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด 
จากข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยสรุปวิเคราะห์การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด 

ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 2ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านพฤติกรรมจิตอาสา และ 2) ด้านทักษะการเป็นจิตอาสา ผู้วิจัยได้ประชุมวิเคราะห์แนว 
การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา โดยในด้านทัศนคติและด้านความรู้ความเข้าใจจะมีแนวทางส าคัญคือ การสร้างการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่มโดยวิธีการจัดฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ในส่วนด้านการพัฒนาทักษะการเป็นจิตอาสา มีแนวทางคือ
การปฏิบัติงานจิตอาสาผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยมีการฝึกปฏิบัติการจริงร่วมกับคณะครูและผู้เกี่ยวข้องดังใน 
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงแนวทางและวิธีการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาในแต่ละด้าน 
 

ประเด็น แนวทางการพัฒนา วิธีการ 
1.  ด้านทัศนคติและความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมจติอาสา 

1. สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
2. สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมเสริมทักษะ 

การให้ความรูผ้่าน
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

2. ด้านทักษะการเป็นจิตอาสา 1. สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม 
2. สร้างการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

ฝึกปฏิบัติการ 

  
3.2  การทดลองพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด 
ภายหลังจากได้ร่างแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต าบลช้าง

ทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้วิจัยได้น าร่างแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาด้วยการทดลอง
ปฏิบัติการ โดยในขั้นตอนการทดลองปฏิบัติการ การฝึกอบรมพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโร งเรียนบ้านกรูด  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 4-6 อายุ10-12 ปีจ านวน 20 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสา 
 
ชื่อกิจกรรม การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด  

ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายค าว่า “จิตอาสา” ได ้

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการท างานรว่มกันเป็นกลุ่มรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงการท ากิจกรรมจิตอาสาได ้

เนื้อหา 1.ความหมาย ความส าคญั ของจิตอาสา 
2.การท างานร่วมเป็นกลุ่ม 
3. กรณีตัวอย่างการท างานจติอาสา 
4. การปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมจติอาสา 

วันเวลา/ชั่วโมง ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง 
คุณสมบัติผู้ข้าร่วม นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 4-6 

จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน 
รูปแบบวิธีการ 
ด าเนินการ 

1.  เป็นการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม นักเรียนมสี่วนร่วมตั้งแต่การฝึกอบรม ร่วมท า
กิจกรรมและร่วมประเมินผลกจิกรรม 

2.  ด้านเทคนิควิธีการ เน้นการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสนุกสนาน โดยใช้เทคนิคท่ี
หลากหลาย เช่น เกม เพลง กิจกรรมกลุม่ ฝึกปฏิบตัิจริง การบรรยายประกอบสื่อ 

การประเมินผล ประเมินหลังท ากิจกรรมด้วยการสงัเกตและแบบประเมิน 
 

3.3 ผลประเมินการทดลองกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด 
ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

การประเมินกิจกรรมการทดลองกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียน 
บ้านกรูด ต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้แบบ
ประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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deviation) ทั้งรายด้านและรายข้อ แล้วน ามาตรวจให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ประเมินค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จากนั้นแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเทียบตามเกณฑ์ของ บุญชม  ศรีสะอาด 
(2554) ผลการพัฒนาด้านพฤติกรรมจิตอาสา พบว่า นักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการ  
ด้านพฤติกรรมจิตอาสา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักเรียนมีจิตส านึกเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย และการตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( = 4.30, S.D. = 0.80) รองล งมา  ได้ แก่  นั ก เรี ยนมี จิ ตส านึ ก เกี่ ย วกั บผู้ อื่ น  เช่น  การ ช่วย เหลื อผู้ อื่ น  

การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม ( = 4.25, S.D. = 0.79) และนักเรียนมีจิตส านึกเกี่ยวกับ

สังคม เช่น การมีความสมัครใจ การเสียสละเวลา และ การช่วยเหลือโดยไม่หวังผลประโยชน์ ( = 4.20, S.D. = 
1.06) 
 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1.  สรุปแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดต าบลช้างทอง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดต าบลช้างทอง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา ที่พบในการศึกษานี้คือ การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสานักเรียนแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนทั้งผู้ปกครอง ครูและนักเรียนซึ่งเป็นมีต้นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยเริ่มต้นจากการค้นหาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ก าหนดแนวทางและด าเนินการทดลอง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิธีปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียน ด าเนินการบนแนวคิดให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของค าว่าจิตอาสาได้ และสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนได้ดี โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 1) ประชุมทีมเตรียมการทีมวิจัยเพื่อออกแบบ
กิจกรรม 2) กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มท ากิจกรรม 3) กิจกรรมเกม
จิตอาสา ระดมความรู้ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตอาสาและทุนทางสังคมของนักเรียน  
4) การบรรยายเรื่อง จิตอาสา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น โรงเรียน ชุมชน และสังคม 5) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้มี
จิตอาสา การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม ด้วยความสมัครใจ  
6) สรุปประเมินผลการทดลองปฏิบัติการ   

2. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูดต าบลช้างทอง อ าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ค้นพบว่า แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสานักเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท้ังครู ผู้ปกครอง และนักเรียนซึ่งเป็นเครือข่ายท่ีเป็นทุนทางสังคมในพื้นท่ี เป็นแนวทางใน
การพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสังคม 
(Social capital) ของ Pierre Bourdieu อธิบายว่า ทุนทางสังคมเป็นพลังทางสังคมที่เช่ือมโยงกับสมาชิกของกลุ่ม 
ซึ่งท าให้สมาชิกแต่ละคนมีการสะสมทุนที่มาจากลักษณะร่วมของการเป็นหมู่คณะ  การได้รับประโยชน์ทางสังคมมี
ความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับขนาดของเครือข่ายและสถานภาพสังคมในเครือข่าย โดยคนท่ีสถานภาพทางสังคมสูงย่อม
ได้ประโยชน์สูงกว่า (จามะรี  เชียงทอง, 2549 : 161)  

3.  ข้อเสนอแนะ 
3.1 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาจิตอาสาของนัก เรียนแบบมีส่ วนร่วมท าให้ เกิ ดผล 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมเด็กและผู้เกี่ยวข้องในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การน าเอาแนวทางนี้ไปด าเนินการพัฒนาขยายผลในการพัฒนาพฤติกรรมเด็กนักเรียนให้เกิดความต่อเนื่อง 
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3.2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยของนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทั้งเรื่อเวลา และงบประมาณใน
การวิจัย จึงท าศึกษาได้ในขอบเขตที่จ ากัด ท้ังเรื่องกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ไม่ครอบคลุมนักเรียนทั้งโรงเรียน ระยะเวลา
การทดลองพัฒนาจิตอาสาจ านวนน้อยครั้งและมีกิจกรรมน้อยเกินไป ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งโรงเรียนและมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการทดลองพัฒนาพฤติกรรมจิตอาสาและติดตาม
ประเมินผลพฤติกรรมจิตอาสาของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมือง  
ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย 
Study on Treatment Of Folk Healers Wisdom  

In Wiang Ka Long , Wiang Pa Pao district, Chiang Rai Province. 
 

ฉัตรชฎา แสนช่างไม้1  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี2  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมือง ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็นหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ใช้สมุนไพร
รักษาโรค จ านวน 11 คน โดยเลือกแบบเจาะจง มีแบบแผนวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษาพบว่า หมอเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเป็นผู้สูงอายุ ประสบการณ์ในการรักษาโรค  
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี แรงจูงใจในการเป็นหมอเมืองเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ หมอเมืองมีภูมิปัญญาในการรักษา
โรคที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้รับการสืบทอดและศึกษาด้วยตัวเอง  วิธีการรักษาโรคใช้การซักประวัติและ
ตรวจร่างกาย ให้การรักษาด้วยสมุนไพรหลายชนิดรวมกันเป็นต ารับยาร่วมกับการเป่าคาถา สมุนไพรที่ใช้ใน 
การรักษาโรคมีทั้งหมด 70 ชนิด ส่วนใหญ่ได้จากการปลูกและหาได้จากป่าชุมชน ส่วนต่างๆของสมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ 
ใบ ราก ล าต้น กิ่งก้าน เปลือก แก่น ดอก ผล เมล็ด  ลักษณะของยาสมุนไพรที่ใช้มีหลายรูปแบบ อาทิ ยามัดต้ม  
ยาผง ยาฝน ยาลูกกลอน และยาแคปซูล  
 
ค าส าคัญ : หมอเมือง ภูมิปัญญาการรักษา สมุนไพร 
 
Abstract  

This research aims to study the treatment wisdom of folk healers in Wiang Ka Long 
subdistrict Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province. The study population is 11 folk healers 
living in Wiang Ka Long subdistrict, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province who use the herbs 
in healing a particular illness. Selected by purposive sampling for qualitative research. 
Questionnaires and in-depth interview were used as the research. 

The study found that there are more maie folk healers, old age and have treated their 
patients at least 5 years. Each healer has her/his own knowledge inhaling a particular illness, 
which might be different from other healers. This is due to the knowledge they inherit and their 
self-learning. Most of them inherit knowledge from their ancestors. The treatment procedure 
would start with historical inquiry and then physical checking by the individual knowledge. 
Mostly, the folk healers would use herbal preparation accompany with magic spell. Herbs can be 
used as the primary remedies and combining remedies. They use altogether 70 types of herbs. 
That herbs mostly could be found at community forestry and they grow some herbs themselves. 

                                                             
1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2 อาจารย์ประจ าส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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Every part of herbs such as leaves, rotes, trunks, branches, heartwoods, seed, flowers and berries 
is used. They transformed the herbs into various patterns such as boiling liquid, scraping liquid, 
powder, bolus and capsule. 
 
Keywords : Folk healer, treatment wisdom, herb 
 
บทน า 

การด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ซึ่งประกอบด้วย อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม และ
ยารักษาโรค ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องประสบกับสภาวะการเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย โดยเฉพาะเมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย มนุษย์ต้องหาทางเยียวยาบ าบัดรักษาเพื่อให้ ชีวิตสามารถอยู่รอด
ต่อไปได้  การดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่สมัยโบราณนิยมรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในหลากหลายรูปแบบทั้ง  
การท ากายภาพบ าบัด การใช้สมุนไพร ตลอดจนความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมประกอบกัน  

ในประเทศไทยการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมก็เป็นไปในลักษณะดังกล่าว ดังปรากฏหลักฐานส าคัญตั้งแต่
สมัยสุโขทัยที่กล่าวถึง อโรคยศาลา คือสถานพยาบาลของประเทศไทยที่ปรากฏตั้งแต่สมัยชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็น
สถานที่รักษาโรคยามเจ็บป่วย และมีหลักฐานค้นพบหินบดยาในสมัยทวาราวดี และศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชในสมัยสุโขทัยได้บันทึกไว้ว่า ทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ให้ราษฎรได้เก็บสมุนไพรไปใช้รักษาโรคยาม
เจ็บป่วย(การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย,ความเป็นมาอโรคยาศาลา,มปป:ออนไลน์) ปัจจุบันการดูแล
สุขภาพโดยการใช้สมุนไพรจึงยังคงด ารงอยู่โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ดูแลสุขภาพการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จากบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาปฏิบัติที่สอดรับกับวิถีชีวิตของตนเอง 
ปัจจุบันแม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้า แต่พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองตามความเชื่อถือ
ดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเหนืออย่างเหนียวแน่น กล่าวคือเมื่อเจ็บป่วยก็ยังนิยมรักษาด้วยการแพทย์
แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการใช้ยาสมุนไพรหรือยากาก  

สถานการณ์ในประเทศไทยปัจจุบัน แม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าและ 
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังคงมีความส าคัญในการเป็นทางเลือกส าหรับการดูแล
สุขภาพ ดังจะเห็นได้จากมีการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับปริญญาขึ้นมาหลาย
แห่งและได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วเป็นจ านวนมาก (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์
แผนไทย, 2560 : ออนไลน์) สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งอยู่ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้เน้นให้ความส าคัญกับการรักษาแบบ
ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลทุกระดับ จึงมีการส่งเสริมสร้างบุคลากรด้าน
แพทย์แผนไทย รวมถึงได้เน้นให้ประเทศไทยเป็นเมืองวัฒนธรรม 4.0 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559, ออนไลน์) เพื่อให้คนในสังคมไทยทุกคนมีหลักประกันท่ีจะด ารงชีวิต
อย่างมีสุขภาวะและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อยู่ในครอบครัว ชุมชน ที่มีความพอเพี ยงทางสุขภาพ  
มีศักยภาพ มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทั้งทางภูมิปัญญาสากลและ  
ภูมิปัญญาไทยได้อย่างเท่าทัน  

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับท่ี 1 พ.ศ. (2560 -2564) ได้มีนโยบายในการส่งเสริม
การพัฒนาสมุนไพรเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งเป็นภาพจ าลอง 
(Model) ของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งถ่ายทอดนโยบายระดับชาติลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัดและน าร่องในพื้นที่ 4 จังหวัดของประเทศครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ, 2560 : ออนไลน์) 

ประชาชนในเขตต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยังนิยมรักษา
สุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยวิธีการรักษาด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
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หลากหลายวิธี โดยมีหมอพื้นบ้านหรือหมอเมืองเป็นคนรักษา หมอเมืองเป็นผู้มีความรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษ หมอเมืองได้ใช้ภูมิปัญญา เพื่อการดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน เป็นการดูแลสุขภาพด้วย  
กายบ าบัด สมุนไพรบ าบัด พิธีกรรมบ าบัด ผสมผสานในการรักษาและบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพชุมชนท่ีส าคัญและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรม
สังคมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการรักษาโรคของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

ทราบถึงภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมืองในต าบลเวียงกาหลง  อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นศึกษาการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

หมอเมือง หมายถึง หมอพื้นบ้านล้านนาในเขตพื้นที่ต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย เป็นผู้ที่มีความรู้การดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและ  
มีการรักษาแบบองค์รวม คือค านึงถึงกายและจิตวิญญาณ  ซึ่งมีวิ ธีการดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  
กายบ าบัด สมุนไพรบ าบัด และพิธีกรรมบ าบัด   

ยากาก หมายถึง ยาที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชสมุนไพร เช่น ใบ ราก แก่น เหง้า เปลือก ล าต้น โดยใช้
วิธีการสับหยาบ น าไปตากให้แห้ง จากนั้นจึงน ามาผสมกับสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ตามต ารับห่อด้วยผ้าขาวบาง มัดเป็น
ก้อนกลม ๆ แล้วจึงน ามาต้มดื่ม หรืออาจเรียกว่า “ยามัดต้ม”  

ภูมิปัญญาการรักษาโรค หมายถึง ภูมิปัญญาของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ท่ีใช้ในการรักษาโรค ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงภูมิปัญญาการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพร 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นสิ่งท่ีสะสมมาจากการปฏิบัติจริงและถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานาน ความรู้ของ

มนุษย์ไม่ได้มีแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงในสังคม เป็นความรู้แบบ
ดั้งเดิม ความรู้เหล่านี้ถูกค้นพบ ลองใช้ ดัดแปลง จึงมีค่ายิ่งนักเพราะเป็นมรดกทางปัญญาของมนุษย์ (ประเวศ  วะสี, 
2544) 

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจน ท่ีได้จากประสบการณ์ที่สั่ง
สมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศ (เอกวิทย์  ณ ถลาง, 2539) 

ภูมิความรู้ของชาวบ้านมีค าเรียกอยู่หลายค า ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิธรรมชาวบ้าน 
ลักษณะของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว มนุษย์ รวมถึงความเชื่อของสังคมนั้น ๆ ซึ่งเป็น
ความเชื่อที่ไม่มีข้อพิสูจน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม
และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นกระบวนการจากรุ่นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ง  
(สมจิตร  พรหมเทพ, 2543) 
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ภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) มีลักษณะเป็นองค์รวมและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิต (ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย, 2548 : ออนไลน์) 

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน (Lexitron) หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตผ่านกระบวนการศึกษา 
สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง 
ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ เป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของคนในชุมชน ซึ่งตกผลึกจาก 
การสังเกต ทดลองใช้ คัดเลือก กลั่นกรอง และสั่งสมสืบทอดจากคนรุ่นก่อน สู่คนรุ่นหลัง เป็นสิ่งสะท้อนระบบคิ ด 
เพื่อการด ารงอยู่ การพึ่งพาตนเอง ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพสามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญา
พื้นบ้านด้านสุขภาพ และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ หมายถึง วัฒนธรรมการดูแล
รักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์ เป็นระบบคิด องค์ความรู้  และวิถีปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพและรักษา 
ความเจ็บป่วย ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพได้รับการถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรง นับเป็นความรู้ เชิง
ประสบการณ์ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมและระบบนิเวศน์  ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง ภูมิปัญญา 
การรักษาโรคของท้องถิ่นและชาติพันธุ์ที่มีฐานความคิดและแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ ศาสนา และประสบการณ์จาการปฏิบัติจริงที่สะสม สืบทอด และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยหมอพ้ืนบ้านมี
บทบาทส าคัญในการรักษาโรค (การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย, 
2559) 

หมอเมือง ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นผู้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญาล้านนา ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหลายช่ัวอายุคน ซึ่งมีระบบการรักษา  
แบบองค์รวม คือ ค านึงกาย จิตและวิญญาณโดยพิธีกรรมและสมุนไพรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีเป้าหมายคือ 
สุขภาวะของคนในชุมชน หมอเมืองไม่ใช่วิชาชีพ แต่เป็นต าแหน่งทางสังคมที่ชุมชนมอบให้แก่บุคคลที่สังคมยกย่องใน
ฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์และเยียวยารักษาปัญหาแบบหมอเมือง จะรักษาและดูแลสุขภาพจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีอยู่
ในท้องถิน่ รวมไปถึงการดูแลโดยใช้ความเชื่อ จิตวิญญาณ และพลังชุมชน เรียกได้ว่า เป็นความรู้แบบองค์รวม โดยมี
เป้ามายคือ สุขภาวะของคนในชุมชนปัจจุบันพบว่าไม่มีผู้สืบทอดองค์ความรู้สาเหตุมาจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและ
การเลี้ยงชีพมีความส าคัญกว่า ข้อจ ากัดเฉพาะในการคัดเลือกผู้สืบต่อความรู้ของหมอพื้นบ้านเองซึ่งส่วนมากจะส่งต่อ
ให้ผู้สืบสันดานมากกว่า ความรู้และทักษะในการบ าบัดรักษาดูล้าสมัย และการลดลงของแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร   
(โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,์ 2541) 

การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน (Indigenous Self-care) เป็นภูมิปัญญาที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพให้
สมดุลและสอดคล้องกับกฎทางสังคมวัฒนธรรมและกฎธรรมชาติ เป็นการดูชีวิตในมิติทางกายและจิตใจรวมถึงทาง
จิตวิญญาณและอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะกลมกลืมกับสิ่งรอบตัว หากชีวิตเกิดเสียสมดุลจะท าให้ร่างกายอ่อนแอเกิด
อาการเจ็บป่วย การแพทย์พื้นบ้าน (Folk Medicine) เป็นวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านที่มี
วัฒนธรรม และการเรียนรู้โดยอาศัยรากฐานประสบการณ์และรากฐานความเช่ือศาสนา ระบบการแพทย์พื้นบ้าน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) หมอพื้นบ้าน 2) ผู้ป่วย 3) บริบททางสังคมวัฒนธรรม (ชุลีกร  ขวัญชัยนนท์ 
และบุษบา  ป่ินบ่ัน, 2540) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอเมืองต าบล 
เวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย โดยก าหนดแนวทางการศึกษา ดังนี ้

1.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มหมอเมืองที่ใช้สมุนไพรรักษาโรค จ านวน 11 คน  
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2.  ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาในครัง้นี้ เน้นการศึกษาเฉพาะกลุ่มหมอเมืองที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค 
3.  เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยบันทึกทุกอย่างที่  ได้จาก 

การสัมภาษณ์และสังเกตเห็นให้ได้มากทีสุ่ด เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานแล้วน ามาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการศึกษา  
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ตามขั้นตอน ดังนี ้

4.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แนวคิดต่าง ๆ จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

4.2  ลงพื้นที่เพื่อส ารวจชุมชน เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่ม
หมอเมืองและแจ้งวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้แก่กลุ่มหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

4.3  สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ มีข้อค าถาม
เกี่ยวกับองค์ความรู้ของหมอเมืองแต่ละคน บทบาทของการเป็นหมอเมือง รวมทั้งภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วย
สมุนไพรของหมอเมืองแต่ละคน ตลอดถึงสรรพคุณของยาสมุนไพร ความรู้ด้านสมุนไพรและวิธีการรักษา เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตามจุดประสงค์ 

4.4  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลและเรียบเรียงเป็นเล่มเอกสาร 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยเทียบเคียงกับข้อมูลจาก

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลมาจัดเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบโดยจ าแนกเป็นข้อมูล 
ส่วนบุคคลและบทบาทของหมอเมือง และภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ซึ่งจ าแนกเป็นกลุ่มอาการและชนิด
ของโรคที่รักษา ชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาและแหล่งที่มาของสมุนไพรและวิธีการเก็บ  

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาภมูิปัญญาการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและบทบาทของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง 
ข้อมูลส่วนบุคคลของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง 
หมอเมืองเวียงกาหลง มีจ านวนทั้งหมด 11 คน เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน เพศหญิง จ านวน 2 คน  

มีอายอุยู่ระหว่าง 50-88 ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  
มีประสบการณ์ในการรักษาโรค 5-10 ปี จ านวน 2 คน 10-20 ปี จ านวน 2 คน 30-40 ปี จ านวน 1 คน 

50-60 ปี จ านวน 6 คน  
จบการศึกษาสูงสุดช้ันประถมศึกษา สามารถอ่านออกและเขียนหนังสือได้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นอาชีพหลักร่วมกับการเป็นหมอเมือง เนื่องจากรายได้จากการเป็นหมอเมืองไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ แต่ด้วยมี
ใจรักในการรักษาคนป่วย  

เหตุจูงใจส าคัญในการเป็นหมอเมอืง คือได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมปิัญญาจากบรรพบุรุษ โดยใช้วิธี
เรียนรู้แบบมุขปาฐะจากการคลุกคลี ซึมซับและสังเกต ฝีกฝนและสั่งสมประสบการณ์ และเกิดจากความสนใจส่วน
ตนจึงได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากต ารา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยจึงไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
มาท าการรักษา 
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บทบาทของการเป็นหมอเมือง 
จากการสัมภาษณ์หมอเมืองต าบลเวียงกาหลง พบว่า บทบาทของหมอเมืองสามารถสรุปได้ดังนี ้
1. เป็นผู้น าด้านภูมิปัญญาของชุมชน  หมอเมืองเป็นผู้มีความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ

ชุมชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
2.  มีความสัมพันธ์กับชุมชนเสมือนเครือญาติ หมอเมืองให้ความส าคัญกับผู้ป่วยเหมือนเป็นญาติพี่น้อง 

ด้วยลักษณะวิถีชีวิตมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติของคนในชนบทท าให้เข้าถึงการรักษาได้ง่าย มีความสบายใจใน
การรักษาและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะของการใส่ขันตั้งตามที่ก าหนดหรือตามก าลังของผู้ป่วย     

3.  เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน หมอเมืองได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ชุมชน เนือ่งจากเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมจึงเป็นบุคคลที่คนในชุมชนให้ความเช่ือถือและน ามาซึ่งความศรัทธา
ในการรักษา  

4.  เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน โดยการส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลรักษาสุขภาพ
บุคคลขั้นพื้นฐานโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า   

ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาการรักษาโรคด้วยสมุนไพรของหมอเมืองต าบลเวียงกาหลง  
2.1 กลุ่มอาการและชนิดของโรคท่ีรักษา 
กลุ่มอาการและชนิดของโรคที่หมอเมืองต าบลเวียงกาหลงรักษา จ าแนกได้เป็น 10 กลุ่มอาการ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

 
เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นมารบัการรกัษา หมอเมืองจะใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาในการรักษาโรค 

โดยใช้สมุนไพรร่วมกับการเป่าคาถามากที่สุด  โดยใช้สมุนไพรหลายชนิดรวมกันเป็นยาต ารับในการรักษายึดตาม 
ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับมา หมอเมืองแต่ละคนมีสูตรการปรุงยาเฉพาะตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้รับการสืบทอด
และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นระบบการรักษาแบบองค์รวม คือ ค านึงกาย จิตและวิญญาณ มีเป้าหมายคือ 
สุขภาวะของคนในชุมชน   

วิธกีารปรุงยา  
1. น าสมุนไพรไปลา้ง  
2. หั่นเป็นท่อน ๆ ให้ได้ขนาดพอเหมาะ 
3. น าไปตากให้แห้ง  
4. น าตัวยาแต่ละชนิดมาจัดให้เป็นต ารับแล้วมัดรวมกัน  
5. ต้มในน้ าให้เดือดแล้วใช้ไฟอ่อนเคี่ยวให้ตัวยาออกมาตามสูตร 
เมื่อได้ตัวยาตามสูตรแล้วก็น ามาให้ผู้ป่วยดื่มตามจ านวนครั้งและวันท่ีก าหนดเพื่อรักษาอาการ  
หากเป็นยาฝน ให้น าสมุนไพรมาฝนกับก้อนหินและผสมน้ าดื่ม ส่วนยาลูกกลอนได้จากการบดสมุนไพรให้

เป็นผงแล้วน าไปผสมกับน้ าผึ้ง  ปั้นเป็นเม็ดกลม ๆ ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย 
โรคที่หมอเมืองแต่ละคนรักษา มีดังนี ้
 
 
 

 

1. โรคนิ่วในไต 6. โรคมะเร็ง 
2. โรคริดสีดวงทวาร 7. โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย   
3. โรคความดันโลหิตสูง 8. โรคกินผิดส าแดง 
4. โรคเบาหวาน 9. โรคลมผิดเดือน 
5. โรคตกขาวในสตรี      10. โรคทางเดินปัสสาวะ 
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ล าดับที ่ ชื่อหมอเมือง รักษาโรค 
1 นายธวัช ลียลา        1. โรคนิ่วในไต 2.โรคความดันสูง 3. โรคริดสีดวงทวาร 
2 นายสิงค์ค า คิดอ่าน   1. โรคนิ่วในไต 
3 นายปวน หน่อโอย   1. โรคมะเร็ง 2. โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย 3. โรคริดสีดวงทวาร 
4 นายวิวัฒน์ สุยะฟู   1. โรคริดสีดวงทวาร 
5 นางใบ บุญชุม        1. โรคนิ่วในไต 2. โรคตกขาวในสตรี  3. โรครดิสดีวงทวาร 
6 นายอิ่นค า อุทธัง     1. โรคทางเดินปัสสาวะ 2. โรคนิ่วในไต 
7 นายขาว ทารัก       1. โรคความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 3. โรคริดสีดวงทวาร 
8 นายบุญช่วย ตุ๊เสนะ 1. โรคความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 
9 นายอ้าย จิตร์พันธ์     1.โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย 
10 แม่ชีตรีสุคนธ์ มหา   1.โรคปวดเมื่อตามร่างกาย 
11 นายปุ๊ด ปัญญาอ้าย    1.ล้างพิษในร่างกาย 2. โรคลมผิดเดือน 3. โรคริดสีดวงทวาร 

 
2.2  ชนิดของสมุนไพรที่หมอเมืองแต่ละคนใช้ในการรักษา 
นายธวัช เลียลา สูตรยามีทั้งหมด 4 ต ารับ ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคความดันโลหิตสูง โรคริดสีดวงทวาร 

ยาพลังหนุ่มสมุนไพรที่ใช้รักษา ได้แก่ มะนาว , มะเฟือง (เปรี้ยว), หญ้าถอดปล้อง, หญ้าหนวดแมว, มะเดือหิน,
สับปะรด , บานไม่รู้รวย (สีขาว) ,ก าลังช้างสาร , ก าลังเสือโคร่ง(พญาเสือโคร่ง) , ฝางเสน , ก าลังช้างเผือก , 
ปลาไหลเผือก, อบเชยเทศ, พญายา (อุ้งตีนเสือ), หนานเฉาเหว่ย, เจียวกู่หลาน, ใบยอ, ขี้เหล็ก, เหงือกปลาหมอ, 
ม้าคอกแตก, เถาวัลย์เปรียง, ชุมเห็ดไทย, มะอึก, ลีลาวดี 

ส่วนที่ใช้ ราก เหง้า เถาและดอก   วิธีการปรุงยา น าสมุนไพรมัดรวมกันแล้วน าขึ้นแท่นพระเพื่อลงคาถา 
หลังจากนั้นห่อด้วยผ้าขาวมัดให้แน่น น าไปต้มน้ าให้เดือด ต้มยาได้หลายครั้งจนกว่าน้ าสีเริ่มจางจึงเปลี่ยนยา 

นายขาว ทารัก สูตยามีทั้งหมด 5 ต ารับ ได้แก่ โรคลมผิดเดือน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  
โรคริดสีดวงทวาร โรคกระเพาะ  สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ รากต้นหางนกยูง, ก าจาย, ราชพฤกษ์, รากเอื้องหมายนา, สมอ
ไทย, ตะไคร้, ต้นราชพฤกษ์, ใบขี้เหล็ก, สะเดา, กรวยป่า, ว่านไพร,  ผีเสื้อหลวง, ต้นตีบ (กาสะลอง), ขมิ้นชัน, ฟ้า
ทลายโจน, สาวน้อยปะแป้ง, ธรณีสังข์, นางแย้ม ,เพชรสังฆาต ส่วนที่ใช้ ราก เหง้า ดอก ใบ วิธีปรุงยา น าสมุนไพร
ทั้งหมดมัดรวมกันและห่อด้วยผ้าขาวมัดให้แน่น น าไปต้มน้ า 15-30 นาทีจึงใช้ดื่มได้ 

นายปุ๊ด ปัญญาอ้าย สูตรยามีทั้งหมด 3 ต ารับ ยาแก้กินผิดส าแดง โรคลมผิดเดือน โรคริดสีดวงทวาร 
สมุนไพรที่ใช้รักษา ไม้เดื่อปล้อง, ไม้เพกา, ไม้มะขาม, ไม้มะขามป้อม, เหียง, แกนข้าวสาลี, รากใบเป้าหนาม, รากไม้
มะมา, ต้นถั่วพู ส่วนที่ใช้ ราก ล าต้น แก่น วิธีการปรุงยา น าสมุนไพรที่ได้จากการหามามัดรวมกัน หลังจากนั้นจึง
น าไปต้มในน้ าให้เดือด จึงใช้ดื่มได้ สามารถใช้ยามัดต้มได้เพียงครั้งเดียว  

นางใบ บุญชุม สูตรยามีทั้งหมด 3  ต ารับ โรคนิ่วในไต โรคตกขาวในสตรี โรคริดสดีวงทวาร  
ส่วนที่ใช้ ราก เหง้า ดอก ล าต้น  วิธีการปรุงยา น าสมุนไพรทั้งหมดมัดรวมกันเละห่อด้วยผ้าขาวมัดให้

แน่น หลังจากน้ันน าไปต้มน้ าดื่ม ต้มยาจนสีน้ ายาเริ่มจางลงจึงเปลี่ยนยามัดใหม่  
นายอิ่นค า อุทธัง สูตรยามีทั้งหมด 3 ต ารับ  ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง, เครือรางแดง, ก าจาย, ข้าวเปลือก

(ข้าวจ้าว), มะพร้าวไฟ , มะขม, หญ้าถอดปล้อง, มะเฟือง , มะนาว, มะเดือยหิน , สารส้ม ,ข้าวจ้าว (เปลือก),
เจตมูลเพลิง, ตะค้านเล็ก, ขิง, ดีปลี, น้ าผึ้ง, ผักปูลิง, โสมเกาหลี, บอระเพ็ด, หนานเฉาเหว่ย ส่วนที่ใช้ ราก เถา  
ล าต้น ใบ เหง้า วิธีการปรุงยา น าสมุนไพรมัดรวมกัน ต้มใส่หม้อดินเติมน้ าเปล่าพอท่วมยาต้ม นาน 15-30 นาที จึงใช้
ดื่มได้ 

นายอ้าย จิตร์พันธ์ นายอ้ายปว่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์บุตรสาวนางสุพร จิตร์พันธ์ได้เล่าว่า 
นายอ้ายใช้สมุนไพรควบคู่กับการเป่าน้ ามนต์ โรคที่รักษาได้แก่ โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคลมผิดเดือน นายอ้ายมี
ความรู้ภูมิปัญญาด้านการท าอ้อผญ๋า ซึ่งมีความเช่ือว่าหากได้รับประทานจะท าให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด  
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นายบุญช่วย ตุ๊เสนะ  สูตรยาของนายบุญช่วยมีเพียง 1 ต ารับ รักษาโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง สมุนไพรที่ใช้ได้แก่ หนานเฉาเหว่ย, เตยหอม, ต าลึง (ตัวผู้) ส่วนท่ีใช้ใบและเครือ 

นายปวน หน่อโอย สูตรยามีทั้งหมด 4 ต ารับ  โรคมะเร็ง ยาบ ารุงร่างกาย ยาคลายเส้นเอ็น โรคนิ่วในไต 
สมุนไพรที่ใช้รักษา ไพล, เหงือกปลาหมอ, มหาหงส์, พลูคาว, มะอึก, มะเขือขื่น, หญ้าหนวดแมว, มะแว้ง, กุหลาบ, 
ดีปลี, ผักเสี้ยนผี, เจตมูลเพลิงแดง, ชะเอม, มะตูม, สับปะรด, มะละกอ (ตัวผู้), สารส้มส่วนที่ใช้เหง้า ราก ใบ เครือ 
ดอก  วิธีการปรุงยา มัดสมุนไพรลงในหม้อต้ม ต้มน้ าจนเดือนจึงน ามาดื่ม  

นายสิงค์ค า คิดอ่าน สูตรยามีทั้งหมด 1 ต ารับ โรคนิ่วในไต  ส่วนที่ใช้ มะเฟือง,มะพร้าวไฟ, มะนาว, 
หญ้าถอดปล้อง, มะเดือยหิน, มะขม, เปลือกข้าวเจ้า, สารส้ม วิธีการปรุงยา น าสมุนไพรมัดรวมกัน ต้นในน้ านาน 30
นาที จึงสามารถดื่มได้  

แม่ชีตรีสุคนธ์ มหา ได้สืบทอดองค์ความรู้มาจากบิดา หลังจากเข้ามาบวชชี ทางศูนย์วัฒนธรรมเวียง
กาหลง ไดม้ีการท ายาต้มสมุนไพร แม่ชีจึงได้รับหนา้ที่ในการหาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการท ายาต้ม สตูรยาที่ท าได้แก่ 
ยาพระอินทร์ และ ยาปวดเมื่อยตามร่างกาย สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ เตยหอม, ชุมเห็ดเทศ, มะตูม, ม้ากระทืบโรง ,
มหาหิงคุ,์ พริกไทย, ยาด า, ลูกจันทร์  

นายวิวัฒน์ สุยะฟู  สูตรยารักษาโรคริดสีดวงทวาร  สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่ ฝาง, ไม้เป้าใหญ่, ไม้เป้าน้อย,
เจตมูลเพลิงแดง นอกจากยาที่ใช้ในการรักษาโรคแล้ว ยังมียาที่ใช้ในการบ ารุงร่างกายอีกจ านวน 3 ต ารับ ได้แก่  
ยาพลังหนุ่ม ยาคนเฒ่าลืมไม้เท้า และยาพระอินทร์ โดยปรุงในรูปแบบยามัดต้ม ยาฝน ยาลูกกลอนมีระบบการรักษา
แบบองค์รวม คือ ค านึงกาย จิตและวิญญาณ มีเป้าหมายคือสุขภาวะของคนในชุมชน   

2.3  แหล่งที่มาของสมุนไพรและวิธีการเก็บ 
พืชสมุนไพรที่หมอเมืองต าบลเวียงกาหลงใช้ในการรักษาโรค มีทั้งหมด 70 ชนิด ส่วนใหญ่น ามาจาก 

การปลูกสมุนไพรไว้รอบบริเวณบ้านเพื่อให้ง่ายต่อการน ามาใช้ พืชสมุนไพรที่ปลูก ได้แก่ เจตมูลเพลิงแดง  
หญ้าหนวดแมว ชุมเห็ดเทศ หนานเฉาเหว่ย เหงือกปลาหมอ เป็นต้น มีบางชนิดต้องไปหาในป่าชุมชน ได้แก่ พญายา 
ม้าคอกแตก ม้ากระทืบโรง ฝาง เป็นต้น และสมุนไพรที่หายากมี 3 ชนิด ต้องซื้อจากร้านสมุนไพรที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ อบเชยเทศ สมอไทย และต้นตีบ ส่วนของพืชสมุนไพรที่น ามาใช้ในการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร เช่น  
เหงือกปลาหมอ หนานเฉาเหว่ย พลูคาว ใช้ใบ, หญ้าถอดปล้อง มะเดือยหิน  มะขม ใช้ราก, รางแดง  เถาวัลย์เปรียง  
ม้ากระทืบโรง  ใช้เถา,  ไพล  ว่านชักมดลูก มหาหงส์  ใช้เหง้า, มะตูม ใช้ผล กุหลาบ ใช้ดอก  

การเก็บสมุนไพร   
หมอเมืองให้ความส าคัญในการเก็บสมุนไพรมาก เพราะการเก็บมีผลต่อสรรพคุณยา ต้องเลือกเก็บให้

ถูกต้องตามฤดูกาล วิธีการเก็บยาของหมอเมืองมีการเก็บยาตามทิศท้ัง 4 ของที่อยู่ของหมอเมือง ดังนี ้ 
ทิศตะวันออก   ให้เก็บยา  วันอาทิตย์ วันอังคาร  
ทิศตะวันตก      ใหเ้ก็บยา     วันจันทร์ วันเสาร์  
ทิศใต้              ให้เก็บยา    วันพุธ วันศุกร์  
ทิศเหนือ          ใหเ้ก็บยา     วันพฤหัสบด ี
ในการเก็บยาตามทิศนี้ ให้ถือเอาท่ีอยู่ของหมอเมืองผู้เก็บยาเป็นจุดศนูย์กลาง  
วิธีการรักษาโรค  
เริ่มจากการซักประวัติคนไข้เกี่ยวกับอาการที่เป็นอยู่ และสอบถามสาเหตุของการเจ็บป่วยว่าเกิดจาก

อะไรร่วมกับการตรวจร่างกาย ส่วนใหญ่ไม่มีการเทียบกับต ารา แต่ใช้ภูมิปัญญาศาสตร์พื้นบ้านของแต่ละคน แล้วใช้
สมุนไพรต ารับจ่ายยาให้กับคนไข้ บางโรคมีค าแนะน าให้งดของแสลงและงดดื่มสุรา 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป  
หมอเมืองต าบลเวียงกาหลง มีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรคในชุมชน หมอเมืองแต่ละคนได้รับ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษโดยวิธีมุขปาฐะ สมุนไพรที่น ามาใช้เป็นยาส่วนใหญ่ปลูกเองที่
บ้านและหาได้จากป่าชุมชน แต่มีสมุนไพร 3 ชนิดที่ต้องซื้อจากร้านจ าหน่ายสมุนไพร คือ อบเชยเทศ ต้นตีบและ 
สมอไทย  เนื่องจากเป็นตัวยาที่หายากและไม่มีการปลูกสืบทอดในชุมชน  ส่วนของพืชสมุนไพรที่น ามาใช้เป็น 
ยารักษาโรคขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร เช่น ใช้ส่วน ใบ ราก เหง้า ผล ล าต้น ดอก หมอเมืองใช้ยาต ารับร่วมกับ 
การเป่าคาถาในการรักษา  ส่วนยาที่ใช้ในการบ ารุงร่างกาย มีจ านวน 3 ต ารับ ในรูปแบบยามัดต้ม ยาฝน กล่าวได้ว่า 
ระบบการรักษาของหมอเมืองเป็นการดูแลสุขภาพของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน แบบองค์รวม คือ ค านึงกาย จิต
และวิญญาณ โดยมีเป้าหมายคือสุขภาวะของคนในชุมชน  การใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรรักษาโรคของหมอเมือง
ต าบลเวียงกาหลงจึงมีส่วนพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพร่างกายและจิตใจของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ  
1.  ควรจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่นให้กับเยาวชนและผู้ที่

สนใจ โดยมีหมอเมืองเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง 
และชุมชน อีกท้ังเป็นการสร้างตัวแทนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปกับคนรุ่นเก่า และสร้างจิตส านึกเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น 

2.   ควรศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรให้มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภคให้
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
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พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน 
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว
ของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยในต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน  400 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว
ของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) 
และ One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

ผลจากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูก

พืชผักสวนครัว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

( x  = 3.97) รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร ( x = 3.66) ด้านการตลาด ( x =3.21) และด้านความสามารถและ

ประสบการณ์ ( x = 3.04) ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และระดับการศึกษามีความแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย, การปลูกพืชผักสวนครัว 
 
Abstract 

This research was aimed to; 1) study behavioral utilizations of banana trunk-based 
compost for cultivations of home-grown vegetables by villagers in Chan Chawa bub-district, Mae 
Chan district, Chiang Rai province and 2) compare personal factors and the behavioral utilization 
of banana trunk-based compost. Samples were 400 residents of the above said sub-district who 
were randomly selected to participate in the research. Research tools for data collections were 
questionnaires that asked how villagers used the compost which resulted in the confidence level 
of 0.82. Statistical analysis used were percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis test 
was completed by t-test and One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) with pre-
determined significance of 0.05. 

                                                      
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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The results revealed that most of the samples’ behavioral utilizations were regarded as 

high ( x =  3 .4 7 ) . Upon considering different aspects, motivation was the highest ( x = 3.97), 

followed by resources ( x = 3.66), marketing ( x = 3.21), and ability and experience ( x =  3 .04 ) 
respectively. The results of the hypothesis test showed that gender and educational levels were 
not significantly different at the level of 0.05 whereas age and income were significantly different 
at the level of 0.05. 
 
Keywords : Behavioral utilizations of compost, Banana trunk-based compost, Home-grown 
vegetable cultivation 
 
บทน า 

ในปัจจุบันการท าการเกษตรของชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งการเจริญเติบโต
ของต้นพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และท าให้ผลผลิตดูน่ารับประทาน สวยงาม และไม่มีร่องรอยการกัดแทะ
จากศัตรูพืช อีกทั้งยังท าให้พืชผลโตไวทันตามความต้องการของท้องตลาด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การปลูกพืชเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการท าการเกษตร การปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยเคมีท าให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ใน
ผลผลิตทางการเกษตร สารเคมีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (วัลยาพร  จันตรี, 2556 : ออนไลน์) 

ผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในการใช้
ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตรของเกษตรกรนั้น แนวทางหนึ่งที่การได้รับการส่งเสริม และท าให้ดินเป็นดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกพืชที่มีคุณภาพดีได้ คือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยอินทรีย์เป็น
ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ซากพืช ซากสัตว์ จึงท าให้การท าเกษตรอินทรีย์ส่งผลดี ทั้งต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค  
(เปรียวจันทร์  ต๊ะต้นยาง, 2561 : สัมภาษณ์) 

ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ ๆ มีการปลูกพืชผักสวนครัวและมีพืชที่สามารถ
น ามาท าเป็นปุ๋ยหมักได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกล้วย ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายในต าบลจันจว้า และเป็น
พืชที่ใช้เวลาไม่นานในการหมักเพื่อท าเป็นปุ๋ยหมัก แต่เนื่องจากชาวบ้านในต าบลจันจว้า ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมักในการท าการเกษตรและการปลูกพืชผักสวนครัว  ท าให้ชาวบ้านยังคงนิยมใช้ปุ๋ยเคมี 
เพื่อเพิ่มผลผลิต และส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินในการท าการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว (พ่อหลวง
เสกสรร ปันเขื่อนขัติ, 2561 : สัมภาษณ์)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผัก
สวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า เพื่อให้ได้นวัตกรรมทางสังคม ด้านองค์ความรู้ในการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย  
อันจะน าไปสู่การเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย
ต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบล  
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

2.   เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลู กพืชผัก 
สวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของ

ชาวบ้านต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในด้านแรงจูงใจ ด้านความสามารถและประสบการณ์  
ด้านการตลาด และด้านทรัพยากร ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา และสร้างแนวทางหรือนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยเพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมีใน
การท าการเกษตรของชาวบ้านต่อไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้น
กล้วยของประชาชน โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี ้ 

1.   ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของ

ชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในด้านแรงจูงใจ ด้านความสามารถและประสบการณ์  
ด้านการตลาด และด้านทรัพยากร 

2.   ตัวแปรศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ 
2.2   ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว 

3.   ขอบเขตด้านประชากร      
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัยในต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน

ทั้งสิ้น 7,106 คน (ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลจันจว้า, 2559) 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย หมายถึง การกระท าที่แสดงออกของบุคคลในการใช้ปุ๋ยหมักจาก

ต้นกล้วย ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านความสามารถและประสบการณ์ ด้านการตลาด และด้านทรัพยากร 
ด้านแรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นให้ใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยเพื่อให้ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ เพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน ปลอดภัยจากสารพิษ มีความสะดวกในการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกลว้ยและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ด้านความสามารถและประสบการณ์ หมายถึง การกระท าหรือได้พบเห็นมา เป็นข้อมูลตามการรับรู้และ
ทักษะความช านาญของตนเอง 

ด้านการตลาด หมายถึง ความต้องการและความพึงพอใจในการบริโภคและความต้องการขายสินค้านั้น ๆ 
ในการเปรียบเทียบราคา การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และก าไร 

ด้านทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อมที่มีประโยชน์และน ามาท าปุ๋ยหมักได้เพียงพอและ
ไม่ท าลายระบบนิเวศ 

ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย หมายถึง สิ่งที่ได้จากต้นกล้วยหรือ หน่อกล้วยโดยกรรมวิธีที่ท าโดยการสับ บด 
หมัก และด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย 
ความหมายของพฤติกรรม 
เวดและทาฟริส (2545 : 1) อธิบายว่า พฤติกรรม คือ การกระท าของคนเราที่สังเกตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของซิมบาร์โดและเกอร์ริก (2545 : 2)  ที่กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการกระท าของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อ
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อีกทั้งลาเฮย์ (2545 : 2) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลที่สามารถสังเกตได้ ดังนั้นพฤติกรรมจึงหมายถึง การกระท าที่แสดงออกท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ท้ังสังเกตได้
และไม่อาจสังเกตได้ เช่น การนั่ง การนอน การพูด และที่สังเกตไม่ได้ เช่น การคิด การรับรู้ และความรู้สึก 

องค์ประกอบของพฤติกรรม 
ภานุวัฒน์  ศิวะสกุลราช (2561 : 12-14) ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมไว้ 7 องค์ประกอบคือ            

1) การรับรู้ 2) การเรียนรู้ 3) การคิด 4) สติปัญญา 5) เจตคติ 6) อารมณ์ และ 7) ความเช่ือ และเดชา โยธารักษ์ 
(2553 : ออนไลน์) กล่าวว่า องค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นองค์ประกอบภายในตัว
มนุษย์เอง ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู้ 2) สติปัญญา 3) การคิด 4) การเรียนรู้  5) เจตคติ  
6) อารมณ์ และ 7) จูงใจ ดังนั้นองค์ประกอบของพฤติกรรม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู้  
2) การเรียนรู้ 3) การคิด 4) สติปัญญา 5) เจตคติ 6) อารมณ์ และ 7) การจูงใจในความเชื่อ 

ประเภทของพฤติกรรม 
พฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมภายนอก ได้แก่ พฤติกรรมที่ผู้อื่นสามารถสงัเกตได้

โดยตรงจากประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ปาก และกายสัมผัส เป็นการแสดงออกของบุคคลที่สามารถมองเห็นได้ 
รับรู้ได้ และสัมผัสได้ เช่น พฤติกรรมการเดิน พฤติกรรมการวิ่ง การพูด การเขี ยนหนังสือ และพฤติกรรม 
การช่วยเหลือ เป็นต้น และ 2) พฤติกรรมภายใน ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลโดยรู้สึกตัวหรือไม่หรือ
รู้สึกตัวก็ตาม โดยปกติผู้อื่นไม่อาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้ได้โดยตรง เช่น ความคิด ทัศนคติ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความต้องการอ านาจ เป็นต้น (กุณชรี  ค้าขาย, 2561 : 10-11 ; 
ถวิล ธาราโภชน์ และคณะ, 2552 : 1) 

แนวคิดเกี่ยวกับปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย 
ความหมายของปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย 
ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย หมายถึง สิ่งที่ได้จากต้นกล้วยหรือหน่อกล้วยโดยกรรมวิธีที่ท าให้ช่ืน สับ บด หมัก 

และด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ (ชาคริส  วราหะ, 2554 ; ปิยการต์ กุนราชา, 2557) 
แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมด้วย MAIR  
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยตามแนวคิดของวิทยา  อัมพุช (2557 : 15)  

กล่าวว่า การพัฒนาพฤติกรรมด้วย MAIR คือ จุดเริ่มต้นของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อสู่ความส าเร็จ  
ซึ่งประกอบด้วย ก็คือ 

1.   ด้านแรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือดิ้นรนเพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็ นเพียงการตอบสนอง 
สิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก  
แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจท างานเพื่อหวังความดีความชอง
เป็นกรณีพิเศษ 

2.  ด้านความสามารถและประสบการณ์ หมายถึง การกระท าหรือได้พบเห็นมา เป็นข้อมูลตามการรับรู้
และทักษะความช านาญของตนเอง  

3.  ด้านการตลาด หมายถึง ความต้องการและความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าและความต้องการขาย
สินค้านั้น ๆ ในการเปรียบเทียบราคา การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และก าไร  

4.  ด้านทรัพยากร หมายถึง สิ่งท่ีมีอยู่ตามสภาพแวดล้อมท่ีมีประโยชน์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยในต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
จ านวนทั้งสิ้น 7,106 คน (ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลจันจว้า, 2559) 

กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามตารางขนาดของตัวอย่างที่ควรเลือกจากประชากร (Yamane)  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน (รัชนีกร  ด้วงประสิทธิ์, 2561: 39 ; อ้างถึงใน Taro Yamane. 1973) โดยมี 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย คือ จับสลากเลือกช่ือประชาชนในต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย แบบไม่ใส่คืน (Simple Random Sampling) มาจ านวน 400 ช่ือ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผัก

สวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญ 3 
คน มีการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับชาวบ้านต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบัค (Alpha 
Coefficient of Cronbach) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด้านความเช่ือมั่น พบว่า แบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าความเช่ือมั่นในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.82 และแบบสอบถามแต่ละด้านมีค่าความเช่ือมั่นใน
ระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิระหว่าง 0.22 ถึง 0.69 จ านวน 22 ข้อ 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวน
ครัวของชาวบ้าน และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผัก
สวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1.   ปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า  
1.1   เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80  และ

เพศหญิง จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 
1.2   อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20  

และอาย ุ31-40 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80  
1.3   ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 244 

คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได ้

 

พฤติกรรมการใช้ปุ๋ ยหมักจากต้นกล้วยของ
ชาวบ้าน ได้แก ่
1. ด้านแรงจูงใจ 
2. ด้านความสามารถและประสบการณ์ 
3. ด้านการตลาด 
4. ด้านทรัพยากร 



136 

1.4   รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีอยู่ที่ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท 
จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมา คือ 40,001-60,000 บาท จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80  
และต่ ากว่า 60,001-80,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00   

2.   ระดับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว พบว่า ในภาพรวม

พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว อยู่ในระดับมาก ( x = 3.47) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านแรงจูงใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.97) รองลงมา คือ ด้านทรัพยากร ( x = 3.66) ด้านการตลาด 

( x = 3.21) และด้านความสามารถและประสบการณ์ ( x = 3.04) ตามล าดับ 
2.1   ด้านแรงจูงใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก                

( x   = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นประจ าท า
ให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ร่วนซุยเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  =4.14) รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยใน
การปลูกพืชผักสวนครัวแล้วท าให้เพิ่มปริมาณของผลผลิต ( x  =4.06) และการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูก
พืชผักสวนครัวช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ( x  =4.00) ตามล าดับ 

2.2   ด้านความสามารถและประสบการณ์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก                
ด้านความสามารถและประสบการณ์อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความรู้
ในการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  =3.55) รองลงมา คือ ท่านสามารถประยุกต์การใช้ปุ๋ยหมักจาก
ต้นกล้วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( x =3.48) และท่านมีการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า ( x  =3.23) ตามล าดับ 

2.3   ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านการตลาดอยู่ในระดับ            
ปานกลาง ( x  =3.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการเปรียบเทียบราคาปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยกับปุ๋ยเคมี  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.58) รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยท าให้พืชผักสวนครัวได้ราคาดีกว่าผักทั่วไป 
( x =3.28) และปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยขายได้ง่ายและมีก าไร ( x  =3.09) ตามล าดับ 

2.4   ด้านทรัพยากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านทรัพยากรอยู่ในระดับมาก  
( x =3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การท าปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยสามารถหาวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตได้ง่ายมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.74) รองลงมา คือ พื้นที่ต าบลจันจว้าเหมาะสมต่อการท าปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย ( x  =3.67) 
และปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยมีเพียงพอต่อการปลูกพืชผักสวนครัว ( x  =3.65) ตามล าดับ 

3.   การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
3.1   เพศทีต่่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3.2   อายุท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3.3   ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  
3.4   รายได้ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
อภิปรายผล 

พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอ  
แม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตามผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของ
ชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   

พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอ  
แม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพื ชผักสวนครัวด้านแรงจูงใจ  
ด้านความสามารถและประสบการณ์ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ            
ชัชชัย  ถิ่นโพธิ์ทอง (2550 : 121) ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว ผลการศึกษา พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรในภาพรวมอยู่ในระดับดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
วิทยา  อัมพุช (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรต าบลบึงปลาทู 
อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ
สอดคล้องกับ เปรม  เสนา และบุญแสน  เตียวนุกูลธรรม (2556 : 125) ได้ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรท านาโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
ผลการศึกษา พบว่าปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 

ด้านแรงจูงใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านแรงจูงใจอยู่ ในระดับมาก                
ซึ่งสอดคล้องกับวิทยา  อัมพุช (2552 : 118) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร
ต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของ
เกษตรกรด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของเปรม เสนา และบุญแสน เตียวนุกูลธรรม (2556 
: 125) ได้ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรท านาโคกหม้อ 
ต าบลโคกหม้อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนา
ข้าวด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับวนิดา  สุจริตธุระการ และจิตผกา  ธนปัญญารัชวงศ์ (2553 
: 29-30) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่า การยอมรับการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
ซึ่งการยอมรับเป็นแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อยู่ในระดับมาก 

ด้านความสามารถและประสบการณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านความสามารถ
และประสบการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการใช้ 
ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเปรม  เสนา และบุญแสน  เตียวนุกูลธรรม (2556 : 125) ที่ได้
ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของกลุ่มเกษตรกรท านาโคกหม้อ ต าบลโคกหม้อ 
อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสามารถและประสบการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
ควรมีการรวมตัวจัดกลุ่มเกษตรกรสอนเทคนิคการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประธานกลุ่มควรก าหนดวันให้เกษตรกรได้พบปะ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ด้านการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมารีนา มาหมื่น และคณะ (2557 : 92) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของ
ชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร พบว่า ชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพรให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดเป็นล าดับสุดท้าย และสอดคล้องกับกชวรรณ ทาแก้วน้อย และอารีรัตน์  ภูธรรมะ (มปป.) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยการตัดสินใจซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจ
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรต าบลผาน้อย อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านทรัพยากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมัก ด้านทรัพยากรอยู่ในระดับมากสอดคล้อง
กับการศึกษาของชัชชัย  ถิ่นโพธิ์ทอง (2550 : 121) ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของกลุ่ม
เกษตรกรต าบลหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า กลุ่มเกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะ
สามารถหาซื้อปุ๋ยได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแปลงสาธิตในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยใน
การปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูก
พืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1 เพศที่แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยของชาวบ้าน ต าบล  
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการศึกษาพบว่า  
เพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับมารีนา  
มาหมื่น และคณะ (2557 : 92) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร พบว่า 
เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 อายุแตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกลว้ยของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า อายุที่ต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ มารีนา  มาหมื่น และ
คณะ (2557 : 92) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร พบว่า อายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นงรักษ์  บุญขวาง (2556 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า  
อายตุ่างกันส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

สมมติฐานข้อที่ 3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยของชาวบ้าน
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ระดับ
การศึกษาที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ 
มานิต ตันเจริญ (2558 : 115) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน : ศึกษากรณี 
ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักให้
ปลอดภัย จากสารพิษของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมการบริโภค
ผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชนขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของนงรักษ์  
บุญขวาง (2556 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันผลส่งให้พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 4 รายได้แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยของชาวบ้าน ต าบล  
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า รายได้ที่ต่างกันมี
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมานิต  
ตันเจริญ (2558 : 115) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน  : ศึกษากรณี  
ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักให้
ปลอดภัย จากสารพิษของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมการบริโภค
ผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน 

ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้านความสามารถและประสบการณ์ และด้านการตลาด อยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ประชากรยังขาดความสามารถและประสบการณ์ ในการท าปุ๋ยหมัก รวมทั้งประชากร 
ไม่มีแหล่งรับซื้อพืชผักให้กับตลาด 
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ดังนั้นในการน าผลการวิจัยไปใช้นั้น หน่วยงานที่มีส่วนในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจาก  
ต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว ควรน าผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้ 

1.   หน่วยงานด้านการเกษตรควรจะให้ความรู้ในเรื่องการท าปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยหรือจัดการท าแปลง
สาธิตให้เห็นถึงขั้นตอนในการท าปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยอย่างเป็นขั้นตอนให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี  
ความเข้าใจและประสบการณ์จริงในการลงมือท าปุ๋ยหมักด้วยตนเอง 

2.   หน่วยงานภาครัฐควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน ต าบลจันจว้า 

อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว อยู่
ในระดับมาก ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยในการปลูกพืชผักสวนครัว จึงเป็นประเด็นที่ควร
น าไปศึกษาต่อด้านความสามารถและประสบการณ์ และด้านการตลาด เพื่อน าไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชากรมี
ความสามารถของตนเองเพิ่มมากข้ึน 
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How to Create Questionnaire for Chooses  

A Lecturer Agricultural Training 
 

วีกิจ  ดวงเหมือง1  

กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตร และ
เพื่อทดสอบแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่างและอภิปรายผล การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัด
ความต้องการและความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตรที่ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างต้องการและพึงพอใจมากที่สุด  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าร้อยละและ
สถิติค่าความถี่  ระดับความต้องการและระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างเพื่อคัดเลือกวิทยากร
ฝึกอบรมเกษตร 2 ด้านคือ 1. เปรียบเทียบความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรม  2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อ
ลักษณะทั่วไปของวิทยากรฝึกอบรมเกษตร ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มสมาชิกเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านหนองเชียงคา จ านวนทั้งสิ้น 30 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 มีอายุระหว่าง  
21 - 40 ปีซึ่งอยู่ในช่วงวัยท างาน ร้อยละ 63.30 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ความรู้ด้านเกษตรกรรมประชากร
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ66.70 ได้จากประสบการณ์การท าเกษตร และประชากรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 มีประสบการณ์
การท าเกษตรกรรม 10 ปีขึ้นไป  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรม พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการวิทยากรที่มีความรู้ด้านประศุสัตว์มากที่สุด โดยจ าแนกตามความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ ความรู้การผสมพันธุ์สัตว์ 
ความรู้การท าอาชีพเลี้ยงสัตว์ และความรู้ในการท าคลอดสัตว์ และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไป
ของวิทยากรฝึกอบรมเกษตร พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อวิทยากรที่มีประสบการณ์การท างานและ
วิทยากรที่มีประสบการณ์การท าอาชีพเกษตรกรรม จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า เมื่อประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องการ
พัฒนาความรู้ของตน ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงเลือกวิทยากรที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือวิทยากรที่เพิ่มพูนความรู้
ให้กับตนได้จริง ดังนั้นเครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสามารถใช้คัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตรได้จริง เนื่องจาก
เป็นการวัดความต้องการความรู้และความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยตรง   
 
ค าส าคัญ : ความต้องการความรู้ ความพึงพอใจ และการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตร 

 
Abstract 

This research purpose to create a questionnaire used as a tool for choosing lecturer 
agricultural training and to test a questionnaire with the population sample and discussions. Data 
collection used a questionnaire is a tool measurement of need and satisfaction of the population 
sample for chooses lecturer agricultural training and the population sample to need and the 
most satisfied. Analysis of basic information about respondent using statistics, percentage values 
and frequency statistics. Compare the level of need and the satisfaction level of the population 

                                                           
1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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sample of choosing lecturer agricultural training 2 sides include 1. Comparison of agricultural 
knowledge needs. 2. Comparison of satisfied with the general characteristics of a lecturer 
agricultural training. Proceed to analyze the data by average and standard deviation. The 
population sample is members of the agricultural sufficiency Ban Nong Chiang Ka. A total of 30 
people. 

The study revealed that the population sample, 70 percent is female, 66.70 percent is 
age between 21 to 40 years old which are in the working age range, 63.30 percent is primary 
school level, knowledge of agriculture the population sample, 66.70 percent, from agriculture 
experience and the population sample, 50 percent have experience in agriculture for 10 years. 
When comparing the needs knowledge of agriculture found that the population sample need 
lecturer have knowledge in livestock most. Classified by specialized knowledge includes 
knowledge of animal breeding, knowledge of occupation animal husbandry, and knowledge of 
delivering animal. When comparing satisfied with the general characteristics of lecturer 
agricultural training found that the population sample satisfied with a lecturer which has work 
experience and a lecturer which has agriculture career experience. From the results of the study 
showed that when the population sample need to develop their knowledge. The population 
sample chooses a lecturer's can solve the problem or a lecturer increasing knowledge about their 
reality. So that a questionnaire tool created can use the chooses lecturer agricultural training 
realistic. Due to measurement of need and satisfaction of the population sample directly. 
 
Keyword : The needs of knowledge, satisfaction and chooses lecturer agricultural training. 
 
บทน า 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความช านาญ ความรู้ที่จะ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่จ ากัดการศึกษา สถานที่ เพศ และ
โอกาส เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (นิรชา ทองธรรมชาติ และคณะ, 2544 : 12) ปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งเสริม
กระบวนการให้ความรู้แก่เกษตรกรด้วย การจัดฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทัน
เหตุการณ์เสมอ เพราะโลกสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายใต้สิ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจในปัจจุบัน การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
และการพัฒนาฝีมือในการท างานให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้จนน าไปสู่การพัฒนาก าลังคนซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ  

การฝึกอบรมที่แต่ละองค์กรจัดขึ้นมานั้น วิทยากรจะท าหน้าที่ส าคัญคือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่อย่างไรก็ตาม วิธีการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติงานนั้น สามารถท าได้หลายวิธีไม่เพียงแต่การพูดบรรยายเท่านั้น ทั้งนี้วิทยากรสามารถออกแบบ
เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ ได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เวลา สถานท่ี และ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อท าให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าถึงความรู้และกระบวนการที่วิทยากรต้องการถ่ายทอด แต่ปัญหา
ส าคัญของการจัดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยพบเจออยู่บ่อยครั้งคือ การเลือกวิทยากรฝึกอบรมที่ไม่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต
ของเกษตรกร ไม่ตรงต่อความต้องการและพึงพอใจของเกษตรกร หรือไม่ก็เป็นความรู้เดิมที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว ท าให้
เกษตรกรเหล่านั้นไม่ได้อะไรจากการเข้าฝึกอบรมจึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเกษตรกรโดยตรง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาส าคัญในการเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เกษตรกร จากปัญหาผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรสร้างแบบสอบถามความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมและความพึง
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พอใจต่อลักษณะทั่วไปของวิทยากร เพื่อคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตรที่เกษตรกรต้องการและพึงพอใจมากที่สุด  
โดยวิธีนี้เป็นแนวทางใหม่ในการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตร จนน าไปสู่การพัฒนาเกษตรกรได้อย่างตรงจุด และ
เป็นการเพิ่มความรู้ ความช านาญ ทักษะ ตามความต้องการและความพึงพอใจของเกษตรกรโดยตรง   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตร 
2. เพื่อทดสอบแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่างและอภิปรายผล 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

สามารถใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตร เปิดโอกาสให้เกษตรกร
เลือกวิทยากรที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่ของบริบทชุมชนนั้น ๆ รวมไปถึงท าให้เกษตรกรได้
วิทยากรที่เกษตรกรต้องการและพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือกลุ่มสมาชิกเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านหนองเชียงคา
จ านวนทั้งสิ้น 30 คน  โดยพื้นที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือหมู่บ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6 ต าบลยกกระบัตร อ าเภอ  
สามเงา จังหวัดตาก  และระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 95 วัน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ดร.จุมพล สวัสติยากร กล่าวไว้ว่า “แบบสอบถาม” คือ รายการถาม หรือชุดของค าถามที่ผู้วิจัยคิด 
ประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อเตรียมไว้ไปถามผู้อื่นที่ทราบข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการทราบ และ“แบบสอบถาม ” คือข้อค าถามที่
ผู้วิจัยต้องสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดและนิยามปฏิบัติการอย่างได้มาตรฐาน (Standard) ส าหรับวัดสิ่งที่ต้องการวัด 

วัฒนา  วาทะพล ได้ให้ความหมายวิทยากรฝึกอบรม ไว้ว่า วิทยากรฝึกอบรม (Trainer) หมายถึงผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนเองมีความช านาญ ให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ (Knowledge) 
ความเข้าใจ (Understand) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) ต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การสร้างแบบสอบถามงานวิจัยทางสังคม 
1. ความหมายของแบบสอบถาม 
ดร.อารง  สุทธาศาสน์ ได้ให้ความหมายของ “แบบสอบถาม” ไว้ว่า หมายถึง ค าถามชุดหนึ่งซึ่งเขียน 

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้ถูกวิจัยตอบ 
ศ.บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ กล่าวไว้ว่า “แบบสอบถาม” หมายถึง ค าถามชุดหนึ่งซึ่งเขียนออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้ลูกวิจัยตอบ  
2. ประเภทของแบบสอบถาม 
การสร้างแบบสอบถามสามารถแบ่งประเภทของแบบสอบถามเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. ค าถาม

ปลายปิด คือค าถามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 1 ข้อ แล้วมีค าตอบให้เลือกตอบไว้ด้วยซึ่งค าถามปลายปิดนี้ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทย่อย ดังนี้  1.1) ค าถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ คือค าถามที่สั้นและง่ายที่สุดที่ผู้วิจัยได้ ตั้งไว้ 1 ข้อแล้วมี
ค าตอบให้เลือกตอบเพียง 2 เท่านั้นคือ ใช่ - ไม่ใช่ ,รู้-ไม่รู้, มี-ไม่มี, หรือ เคย-ไม่เคยเป็นต้น 1.2) ค าถามเผื่อเลือก 
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ได้แก่ค าถามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 1 ข้อ แล้วมีค าตอบให้ เลือกไว้หลาย ๆ ค าตอบ เพื่อให้ผู้ตอบเลือกได้ตามความรู้สึกของ
ผู้ตอบ  2. ค าถามปลายเปิด เป็นค าถามที่เปิดโอกาส ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น และตอบได้อย่างเสรี โดยมีวิธีการ
ตั้งค าถามและเว้นท่ีว่างไว ้

3. ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
เมื่อได้ทราบถึงประเภทของค าถามแล้วต่อไปคือสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งได้ 7 ข้ันตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 สิ่ง

ที่ผู้วิจัยยกร่างควรค านึง อาทิเช่นต้องทราบถึงปัญหาการวิจัย ต้องค านึงถึงผู้ตอบว่าเป็นใคร ต้องทราบลักษณะของ
ข้อมูลว่าเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพ และควรค านึงถึงความถามที่เหมาะกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ข้ันที่ 2 จัดท า
รายการหัวข้อปัญหาหรือตัวช้ีวัด  ขั้นที่3 การนิยามตัวแปร  ขั้นที่ 4 ลงมือยกร่างค าถาม  ขั้นที่ 5 ตรวจแก้
แบบสอบถาม  ขั้นที่ 6 การทดสอบแบบสอบถาม  และขั้นที่ 7 การปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถาม 

4. การวัดทัศนคติ 
ในการท าวิจัยที่จะสร้างแบบสอบถามทัศนคติ เพื่อวัดทัศนคติในเรื่องใดนั้นประชากรซึ่งเป็น ตัวอย่าง

จะต้องมีความรู้ ในระดับพุทธิปัญญา คือจ าข้อเท็จจริง มีความเข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
ได้ และจะต้องมีความรู้สึก ต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง คือถ้ารู้สึกไม่ดี ก็จะแสดงออกทางอารมณ์ในรูปธรรมที่ไม่ชอบหรือไม่
พอใจ และต้องมี องค์ประกอบที่ 3 คือ ด้านปฏิบัติ คือ มีลักษณะของความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนั่น คือจะวัด
ทัศนคติกับประชาชนกลุ่มใด ประชาชนกลุ่มนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความรู้สึก มีความคิด มีอารมณ์ และ
พร้อมที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นจึงจะวัดได้ แต่ถ้าเรื่องนั้นประชาชนยัง ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่เคยพบเห็น หรือไม่เคย
ปฏิบัติมาก่อน ก็ไม่สามารถเพื่อวัดทัศนคติได้เพราะทัศนคติ คือ ท่าที หรือการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดหรือ
ความพร้อมที่จะแสดงออกว่าชอบกับไม่ชอบ หรือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย หรือในทางบวก กับทางลบนั่นเอง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการ 
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (n.d. ; อ้างใน อ านวย  แสงสว่าง, 2536 : 72) Maslow 

กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ล าดับขั้น ดังภาพนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow  
(ที่มา: อ านวย  แสงสว่าง, 2536 : 73) 
 

สามารถสรุปทฤษฎีของ Maslow ได้ดังนี้ มนุษย์มีความต้องการในหลายสิ่งที่มีความแตกต่างกัน  
มีช่วงห่างกัน นับจากระดับความต้องการขั้นต่ าทางสรีระ จนกระทั่งถึงระดับความต้องการขั้นสูงทางจิตวิทยา   
ความต้องการของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเป็นล าดับขั้นความต้องการ ดังนั้นก่อนที่จะมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้น ก่อนที่
จะท าการจูงใจ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม อย่างน้อยที่สุดก็จะต้องท าให้เกิดความรู้สึกบางส่วนที่มี 
ความพอใจในความต้องการของมนุษย์ในระดับขั้นต่ าเสียก่อน  โดยสามารถเรียงล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
ได้ดังนี้ ล าดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางสรีระ เป็นความต้องการปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ หรือปัจจัย 4 ที่สามารถ 
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ท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่รอดได้  ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มนุษย์มี 
ความปรารถนาให้มีความมั่นคงและความปลอดภัย มีความอบอุ่นทางด้านร่างกายและจิตใจ ล าดับขั้นที่ 3 ความต้องการ
ทางสังคม เมื่อมนุษย์ได้รับความต้องการขั้น 1 และขั้น 2 จนเป็นที่พอใจแล้ว ตามทรรศนะของ Maslow มนุษย์ก็ไม่
มีความต้องการที่จะต้องมีการจูงใจทางด้านพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการทางสังคมจึงกลายเป็นตัวกระตุ้นที่มี
ประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการ การยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก การให้ความรัก  
การให้อภัย และการเป็นมิตร เป็นต้น  ล าดับขั้นที่ 4 ความต้องการการยอมรับนับถือหรือความต้องการอีโก  
เป็นความต้องการความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีอิสรภาพ ความส าเร็จ และความรู้  หรือเป็นความต้องการต าแหน่ง 
การยอมรับการยกย่องชมเชย และการนับถือจากเพื่อนฝูง  ล าดับขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จ เป็นความ
ต้องการระดับ สูงสุดของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ปรารถนาที่จะค้นพบว่า ตัวเราที่แท้จริงเป็นใคร และสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพได้สูงสุดเท่าที่จะท าได้ ความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอื่นยอมรับนับถือ รวมกับความ
ต้องการและความส าเร็จของตนเอง 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelly (อ้างใน นิกร เกลี้ยงวิบูลย์, 2544) หมายถึง ทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึก 

2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวก คือ ความรู้สึกที่อาจเกิด
ขั้นแล้วท าให้มีความสุข ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกในทางลบมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึก ทั้งสองนี้เรียกว่าระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดขั้นเมื่อมีความรู้สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยัง
เป็นตัวช่วยให้เกิดความพอใจเพิ่มขั้นได้อีก สิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร และสิ่งเร้า  
การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจคือการศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบ ใดเป็นที่ต้องการในการที่จะท าให้เกิด
ความพอใจ และความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มาก ที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่ต้องการครบล้วน  
แต่เนื่องจากทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่จ ากัด ดังนั้นความพอใจจะเกิดขั้นได้มากที่สุด เมื่อมีการจัดการทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Process) 

1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามทางสังคม 
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีความต้องการและความพึงพอใจ 
และศึกษาความหมายและประเภทของเกษตรกรรม 

2. สร้างแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือคัดเลือกวิทยากร 
ผู้ให้การฝึกอบรม 

3. ทดสอบแบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
4. สรุปและอภิปรายผลแบบสอบถามของประชากรกลุม่

ตัวอย่าง 

(Input) 

ปัญหาการเลือก
วิทยากรฝึกอบรม
เกษตรไม่เป็นท่ี

ต้องการแก่
เกษตรกร 

 

(Output) 

วิทยากรฝึกอบรม
เกษตรที่ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการและพึง
พอใจมากท่ีสุด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 

4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถาม

ประเภทปลายปิด  ค าถามให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Check one choice)   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม

ประเภทปลายปิด ลักษณะค าถามแบบประเมินค่าหรือมาตรส่วน (Rating Scale) แบ่งความรู้เป็น 4 ด้านตาม
ประเภทการท าเกษตรกรรมดังนี้ความรู้ด้านกสิกรรม ความรู้ด้านปศุสัตว์ ความรู้ด้านการประมง และความรู้ด้าน 
การป่าไม้           

ตอนที่ 3 ด้านความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปของวิทยากร เป็นลักษณะแบบสอบถามประเภทปลายปิด 
ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ ลักษณะทั่วไปด้านกายภาพของ
วิทยากร ลักษณะทั่วไปด้านความรู้ของวิทยากร และลักษณะทั่วไปด้านประสบการณ์ของวิทยากร   

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Open-end Question) ที่เป็น
ข้อเสนออื่น ๆ ซึ่งผู้ตอบค าถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามความคิดของตน 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีลิเกอร์คสเกล (Likert Scale or Sigma 

Scale or Summated Scale) คือ สเกลประมาณค่าแบบรวมที่สามารถวัดความต้องการและความพึงพอใจของ
บุคคลได้  โดยใช้สูตรของ Cronbach ที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีค่าความเช่ือมั่น และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เป็นตัวบอกประสิทธิภาพของแบบสอบถาม เมื่อค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เกิน 0.71 แสดงว่าเครื่องมือ
แบบสอบถามมีคุณภาพและได้มาตรฐาน และในการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามครั้งนี้ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์
จากผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 3 ท่านดังนี ้

1. ดร.ชาญชัย   ฤทธ์ิร่วม 
2. ดร.กฤตเมธ   บุญนุ่น 
3. อาจารย์ นพชัย   ฟองอิสสระ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหนองเชียงคา เพื่อขอความกรุณาลงพื้นที่แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ให้แก่สมาชิกเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านหนองเชียงคา จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม จ านวน 30 ฉบับ
ให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านหนองเชียงคา และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง จ านวน 30 ฉบับ 

วิธีประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมลู  
เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ

แบบสอบถาม จากนั้นจึงท าการบันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอ้มูล และประมวลผลข้อมูลตามจดุมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ทางสถิติเพื่อหาค่าตัวแปรต่าง ๆ ดังนี ้

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  (Frequency) ส าหรับวิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความรู้ด้านเกษตรกรรม และประสบการณ์ 
การท าเกษตรกรรม 

วิเคราะห์ และเปรียบเทียบระดับความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกความรู้เป็น 4  ด้านตามประเภทของการท าเกษตรกรรมดังนี้ ความรู้ด้านกสิกรรม ความรู้ด้านปศุสัตว์ ความรู้
ด้านการประมง และความรู้ด้านการป่าไม้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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วิเคราะห์ และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปของวิทยากร จ าแนกลักษณะทั่วไปของ
วิทยากรเป็น 3 ด้านดังนี้ ลักษณะทั่วไปด้านกายภาพของวิทยากร ลักษณะทั่วไปด้านความรู้ของวิทยากร และ
ลักษณะทั่วไปด้านประสบการณ์ของวิทยากร วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุม่ตวัอย่าง  
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ประชากรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.00  

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.70 มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี ร้อยละ 63.30 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รองลงมาคือ 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าร้อยละ 33.30 ความรู้ด้านเกษตรกรรมส่วนใหญ่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 66.70 ได้จากประสบการณ์การท าเกษตร รองลงมาคือ ความรู้จากการฝึกอบรมเกษตรกรรม ร้อยละ 33.30  
และประชากรกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.00 มีประสบการณ์การท าเกษตรกรรม 10 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ 6 ถึง 9 ปี 
ร้อยละ 30.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2  ประชากรกลุ่มตัวอย่างสมาชิกเกษตรพอเพียงบ้านหนองเชียงคา จ านวน 30 คน 
 

การเปรียบเทียบความความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมของประชากรกลุม่ตัวอย่าง 
จากการศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.43,  
S.D = 0.81)  ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี ้

ความต้องการความรู้ด้านกสิกรรม พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการความรู้โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( =3.56, S.D = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ความรู้ด้านกสิกรรมในระดับมากถึง 3 หัวข้อ และมีระดับความต้องการมากที่สุดเพียง 1 หัวข้อ โดยสามารถ
เรียงล าดับได้ดังนี้ ต้องการความรู้การบริหารพื้นที่การปลูกพืชจากวิทยากรฝึกอบรมมากที่สุด (   = 4.30, S.D = 

0.83) ต้องการความรู้การดูแลรักษาพืชจากวิทยากรฝึกอบรมมาก (  = 3.96, S.D = 0.85) ต้องการความรู้การท า

ไร่จากวิทยากรฝึกอบรมมาก (  = 3.93, S.D = 0.82) และต้องการความรู้การท านาจากวิทยากรฝึกอบรมมาก  

(  = 3.80, S.D = 0.88)   
ความต้องการความรู้ด้านปศุสัตว์ พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการความรู้โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.12, S.D = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
ความรู้ด้านปศุสัตว์ในระดับมากที่สุดถึง 3 หัวข้อ โดยเรียงล าดับดังนี้ต้องการความรู้การผสมพันธุ์สัตว์จากวิทยากร
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ฝึกอบรม (  = 4.36, S.D = 0.76) ต้องการความรู้การท าอาชีพเลี้ยงสัตว์จากวิทยากรฝึกอบรม  (  = 4.23, 

S.D=0.77) และต้องการความรู้การท าคลอดสัตว์จากวิทยากรฝึกอบรม (  = 4.22, S.D = 0.85) 
ความต้องการความรู้ด้านการประมง พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการความรู้โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =  2.83, S.D = 0.76)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการความรู้ด้านการประมงอยู่ในระดับมากเพียง 1 หัวข้อ ได้แก่ มีความต้องการความรู้การเพาะพันธุ์ปลาจาก
วิทยากรฝึกอบรม (  = 3.73, S.D = 0.82) 

ความต้องการความรู้ด้านการป่าไม้ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการความรู้โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =  3.21, S.D = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการความรู้ด้านการป่าไม้อยู่ในระดับมากเพียง 2 หัวข้อ ได้แก่ มีความต้องการความรู้การปลูกไม้เศรษฐกิจจาก
วิทยากร (  = 3.46, S.D = 0.81) และมีความต้องการความรู้การแปรรูปไม้จากวิทยากร (  = 3.45, S.D 0.77) 

จากผลการศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการความรู้ด้านปศุสัตว์มากที่สุด โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องการความรู้
การผสมพันธุ์สัตว์จากวิทยากรฝึกอบรม ต้องการความรู้การท าอาชีพเลี้ยงสัตว์จากวิทยากรฝึกอบรม และต้องการ
ความรู้การท าคลอดสัตว์จากวิทยากรฝึกอบรม 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อลักษณะท่ัวไปของวิทยากรฝึกอบรม 
จากการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปของวิทยากรฝึกอบรม พบว่าประชากร

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปของวิทยากรฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.47, S.D 
= 0.79) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ล่ะด้านได้ ดังนี้ 

ลักษณะทั่วไปด้านกายภาพของวิทยากร พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.88, S.D = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจมากเพียง 1 หัวข้อ คืออาชีพของวิทยากรมีผลต่อการฝึกอบรมมาก (  = 4.10, S.D = 0.84) 
ลักษณะทั่วไปด้านความรู้ของวิทยากร พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.65, S.D = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมี ระดับ 

ความพึงพอใจมากถึง 4 หัวข้อ โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ ความรู้เฉพาะทางของวิทยากรมีผลต่อการฝึกอบรม (  = 3.96, 

S.D = 0.80) ความรู้ทั่วไปของวิทยากรมีผลต่อการฝึกอบรม (  = 3.93, S.D = 0.78)  วุฒิการศึกษาของวิทยากรมี

ผลต่อการฝึกอบรม (  = 3.83, S.D = 0.87) และวิสัยทัศน์ของวิทยากรมีผลต่อการฝึกอบรม (  = 3.73, S.D = 0.78) 
ลักษณะทั่วไปด้านประสบการณ์ของวิทยากร พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.90, S.D = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากถึง 3 หัวข้อและมีเพียง 1 หัวข้อที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ 
ประสบการณ์การท างานของวิทยากรมีผลต่อการฝึกอบรมมากท่ีสุด (  = 4.23, S.D = 0.85) ประสบการณ์การท า

อาชีพเกษตรกรรมของวิทยากรมีผลต่อการอบรมมาก (  = 4.06, S.D = 0.82) ประสบการณ์ที่ผ่านมาของวิทยากร

สามารถให้ประโยชน์มาก (  = 4.03, S.D = 0.80) และประสบการณก์ารบรรยายของวิทยากรมีผลต่อการฝึกอบรม

มาก (  = 3.96, S.D = 0.85) 
จากผลการศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านลักษณะทั่วไปของวิทยากรฝึกอบรม พบว่า

ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปด้านประสบการณ์ของวิทยากรฝึกอบรมเกษตรมากที่สุด โดย
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มีความพึงพอใจต่อประสบการณ์การท างานของวิทยากรมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจต่อประสบการณ์การท า
อาชีพเกษตรกรรมของวิทยากรฝึกอบรมมาก  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาระดับความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมและความพึงพอใจด้านลักษณะทั่วไปของ
วิทยากรฝึกอบรม พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการและระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากทั้ง 2 ด้าน สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (n.d. ; อ้างใน อ านวย แสงสว่าง, 2536 : 
72) ล าดับขั้นที่ 5 ความต้องการความส าเร็จ (Actualization Needs) ซึ่งเป็นความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์  
โดยเป็นความต้องการที่ปรารถนาค้นพบว่าตัวเราที่แท้จริงเป็นใคร และสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพได้สูงสุด
เท่าไหร่ความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอื่นยอมรับนับถือ รวมกับความต้องการความส าเร็จของตนเองและท า
ใหต้นเองเกิดการเจริญก้าวหน้า ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความต้องการความก้าวหน้ามนุษย์จึงต้องการความรู้เพื่อน าความรู้
ไปพัฒนาตนให้ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ และเพื่อได้รับความส าเร็จ มนุษย์จึงเลือกที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่
สามารถท าให้ตนนั้นพัฒนาขึ้นไปได้จริง หรือสามารถแก้ปัญหาที่ตนนั้นพบเจออยู่จริง จากทฤษฏีล าดับขั้นที่ 5 ของ 
Malow ดังนั้นเมื่อประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาความรูข้องตน ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงต้องเลือกวิทยากรที่
สามารถแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนได้จริง จากผลการศึกษาพบประเด็นท่ีควรพิจารณาดังนี้ 

ด้านการศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี เกินครึ่งมีระดับการศึกษาประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ความรู้ด้านเกษตรกรรมส่วนใหญป่ระชากรกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากประสบการณก์ารท าเกษตร 
รองลงมา คือความรู้จากการฝึกอบรมเกษตรกรรม และครึ่งหนึ่งของประชากรกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์การท า
เกษตรกรรม 10 ปีข้ึนไป รองลงมาคือมีประสบการณ์การท าเกษตรกรรม 6 ถึง 9 ปี  

ด้านการเปรียบเทียบความความต้องการความรู้ทางเกษตรกรรมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการความรู้ด้านปศุสัตว์มากที่ สุด โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง ต้องการความรู้ 
การผสมพันธุ์สัตว์จากวิทยากรฝึกอบรมมากที่สุด ต้องการความรู้การท าอาชีพเลี้ยงสัตว์จากวิทยากรฝึกอบรม  
มากที่สุด และต้องการความรู้การท าคลอดสัตว์จากวิทยากรฝึกอบรมมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ แต่ยังขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ จึงต้องการความรู้ไปใช้ใน  
การประกอบกิจกรรมเกษตรเพื่อประโยชน์ต่อตนและครอบครัว อาทิเช่น เพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์เลี้ยงให้มีจ านวนมาก 
เพื่อรักษาและดูแลพยาบาลสัตว์เลี้ยง เพื่อลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น
จึงสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ว่าวิทยากรที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือ วิทยากรที่มีความรู้ด้าน
ประศุสัตว์ โดยจ าแนกตามความรู้เฉพาะทาง ได้แก่ ความรู้ในการผสมพันธุ์สัตว์ ความรู้การท าอาชีพเลี้ยงสัตว์ และ
ความรู้ในการท าคลอดสัตว์ 

ด้านการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปของวิทยากรฝึกอบรม พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อลักษณะทั่วไปด้านประสบการณ์ของวิทยากรมากที่สุด โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจว่า
ประสบการณ์การท างานของวิทยากรนั้นมีผลต่อการฝึกอบรมมากที่สุด รองลงมาคือประสบการณ์การท าอาชีพ
เกษตรกรรมของวิทยากรมีผลต่อการฝกึอบรมมาก แสดงให้เห็นว่าวิทยากรที่ประชากรกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ วิทยากรที่มีประสบการณ์การท างาน และวิทยากรที่มีประสบการณ์การท าอาชีพเกษตรกรรม 

จากการพิจารณาประเด็นส าคัญในข้างต้น พบว่า เมื่อประชากรกลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาความรู้ของตน 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจึงเลือกวิทยากรที่สามารถแก้ไขปัญหา หรือวิทยากรที่เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนได้จริง ดังนั้น
เครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสามารถใช้คัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตรได้จริง เนื่องจากเป็นการวัด  
ความต้องการความรู้และความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยตรง   
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.   หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ส านักงานเกษตรจังหวัด ควรน าเครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรม
เกษตร 

2.   หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรน าเครื่องมือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมเกษตรในเขตพื้นท่ีต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.   ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงความต้องการและความพึง
พอใจของเกษตรกร  

2.   ควรศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนท าให้เกษตรกรคัดเลอืกวิทยากรฝกึอบรม 
3.   ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
4.   ควรศึกษาบริบทของชุมชนที่ท าการการศึกษาวิจัย เพื่อก าหนดข้อค าถามที่สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน 
5.   ควรท าการศึกษาชนิดของการท าการเกษตรกรรม เพื่อรายละเอียดในการตอบค าถามของประชากร

กลุ่มตัวอย่างที่ลึกยิ่งข้ึน 
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การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิง 
เกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก  

อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ภัทราวดี สุขทองแก้ว, พงศ์ประสทิธ์ิ อ่อนจันทร์สุธิรา, ชัยรักษา เงินถาวร, และเมธิรา ไกรนท ี
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรีย์ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข 
ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า 
1.  การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 

กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรมี
การน าเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ผืนนา ไม้ไผ่ มาเป็นจุดขายโดย
ค านึงถึงความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีแนวทางส าคัญหลายประการด้วยกันคือ 1) ใช้คนในชุมชนต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 2) ใช้คนในชุมชนรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 3) เป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ
ชุมชน 4) เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไป 5) เป็นศูนย์สาธิตการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เช่น 
วิธีการท านา การกรีดยาง และการท าเกษตรพอเพียง 

 
ค าส าคัญ : การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร, การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ งที่ด าเนินการควบคู่ ไป กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร เช่น การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในรูปแบบให้
การศึกษาด้านการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เพื่อสร้างจิตส านึกของนักท่องเที่ยวและเกษตรกร
ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวจะช่วยลดความต้องการ
ของเกษตรในการใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อขยายพื้นที่การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งใน  
การฟื้นฟูทรัพยากรเกษตรและการจัดสรรผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศ
ก าลังพัฒนา ท่ีการเกษตรยังเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบท (เทพกร  ณ สงขลา, 2546)  

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่จะน ารายได้มาสู่ชุมชนหรือประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงยังสามารถสร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยวได้อีกด้วย ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม  
สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์ม ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มี
งานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย ฯลฯ เพื่อช่ืนชมความสวยงาม และได้สัมผัสกับ  
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวชนบท ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบกิจกรรม และการประกอบอาชีพ
การเกษตรที่หลากหลาย ท้ังวิถีดั้งเดิมจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามรวมถึง
ความเพลิดเพลินจิกรรมการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบอย่างมี



152 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

จิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีนี้พรอ้มกับสามารถน าความรู้กลับไปประยุกต์ใช้หรือประกอบอาชีพ 
โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การชมไร่นา ชมสวนผลไม้ การชมสวน ดอกไม้ กล้วยไม้ 
การชมฟาร์มปศุสัตว์ การชมแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า เป็นต้น  

ไร่เกษมสุข หมู่ 3 ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อท่ี 11 ไร่ มีการปลูกข้าว ท านา 
ท าไร่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบปลูกผักปลอดสารพิษและมีการปลูกพริกไทยบนต้นยางพารา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อหลวง และเดินตามรอยคุณตาและคุณพ่อท่ีได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนานกว่า 30 ปี ได้มีนักท่องเที่ยว
ได้ทราบข่าวก็ได้พามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนในชุมชน โดยทางไร่ให้บริการทาง
อาหารและเครื่องดื่ม จากผลผลิตที่ได้ในไร่ทั้งสิ้น โดยพืช ผัก ปลา ล้วนปลอดสารพิษทั้งสิ้น  และจากการสอบถาม 
นายกิตติกร อ่อนจันทร์ ก็ทราบว่าเรียนจบวิศวะการโยธามาจากวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากนั้นได้ท างานวิศวะกร 
อยู่กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็ได้ลาออกเพราะต้องการกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ได้ท าไร่ ท านา และได้ยึดหลักของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โดยได้มาสานต่อจากคุณตาและคุณพ่อ ได้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากมีความรู้และ
ความสามารถ อีกทั้งต้องการที่จะสานต่อให้เป็นเกษตรอย่างยั่งยืน (กิตติกร อ่อนจันทร์, สัมภาษณ์วันท่ี 10 สิงหาคม 
2561) 

จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ตลอด
จนถึงวิธีการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวของไร่เกษมสุขเพื่อเล็งเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรอินทรีย์จะเป็นรูปแบบวิธีการส าคัญซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปและมีความส าคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษา  :  ไร่เกษมสุข ต าบล
ปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 12 คน โดยการเลือกและแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ นายกิตติกร อ่อนจันทร์ (เจ้าของไร่เกษมสุข) และผู้ให้ข้อมูลรอง จ านวน 11 คน โดยพิจารณาจากผู้น า
คณะ 9 คณะที่มาเยี่ยมชมไร่เกษมสุขเกิน 2 ครั้งต่อปี และผู้น าชุมชน ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 
2 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการค้นคว้าจากเอกสารวิจัยที่
เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้าง ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของไร่เกษมสุข และ
นักท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างดังนี ้

3.1 การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีการ
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นนิยามศัพท์ให้มี
ความครอบคลุมรกอบความหมายของงานศึกษา เพื่อน ามาสร้างแบบสัมภาษณ ์
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3.2 ส ารวจปัญหาเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์เจ้าของไร่และนักท่องเที่ยว เพ่ือรวบรวมข้อมูลใช้เป็น
แนวในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

3.3 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสัมภาษณ์ เรื่องการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่จัดท าเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและ
ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

3.5 ผู้ศึกษาท าหนังสือผ่าน หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน ผ่านเจ้าของไร่เกษมสุข เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์และขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเจ้าของไร่และนักท่องเที่ยว  

3.6 ผู้ศึกษาอธิบายวิธีการตอบแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง 
เพื่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และการได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ 

3.7 เก็บรวบรวมข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้ศึกษาได้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา โดยการรวบรวมจากเอกสารและ 
การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลรองในต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชน าเสนอ
ผลงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
ผลการศึกษา 

1. การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบว่า 

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : 
ไร่เกษมสุข มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรมีการน าเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ผืนนา ไม้ไผ่ มาเป็นจุดขายโดยค านึงถึงความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ใช้ทรัพยากร รวมถึงได้น าเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรม เช่น อาหารการกิน การประกอบอาชีพ มาเป็นส่วนสนับสนุน 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการน าเอาที่ใช้แล้วมาท าให้เกิดประโยชน์น ากลับมาใช้ซ้ า เช่น การน าฟางข้าวมาท า
เป็นหุ่นไล่กา รวมไปถึงการอนุรักษ์ในเรื่องของการท าเกษตรและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคต กิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์และรักษาในเรื่องของการท าเกษตรให้อยู่คู่กับชุมชน
ตลอดไปจัดให้มีการเที่ยวชมศึกษาการปลูกข้าวและพืชผลอื่น ๆ ในบริเวณมีการท าเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรตั้งแต่
โบราณมาจนถึงปัจจุบัน มีการสะสมข่าวของเครื่องใช้เก่าแก่ โบราณอีกหลายชนิด 

1.2 การลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็น ทางไร่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมา
ใช้ท าประโยชน์เพื่อเป็นจุดขายเพื่อให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการลดการใช้กล่องโฟมหรือขยะที่ย่อย
สลายยากให้หันมาใช้ใบตองใส่อาหารสามารถลดต้นทุนและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการแยกขยะเพราะขยะ
บางส่วนสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม ่เช่น ขวดน้ าสามารถน ามาใช้เป็นภาชนะปลกูต้นไม้ ขยะพลาสติกหรือขยะอื่น ๆ
สามารถน าไปขายได้และยงั น ามาดัดแปลงและซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดโดยไม่ต้องซื้อใหม่ต้องของเก่ายังสามารถใช้ได้
อีกและท าให้ยืดอายุการใช้งานได้อีก เช่น ค้อมไก่น ามาเป็นของประดับ และน าผ้าขาวม้าที่ไม่ใช้แล้วมาตกแต่งให้
สวยงาม 

1.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงคุณค่าว่า
ไร่เกษมสุขมีการอนุรักษ์และรักษาการท าเกษตรอินทรีย์ เช่น การท านา การปลูกผักหรือการประกอบอาหารพื้นบ้าน 
เป็นต้น ให้คงอยู่กับชุมชนให้ลูกหลานได้สืบทอดกันต่อไปและท าให้เกิดจติส านึกท่ีจะมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติ
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ให้จัดให้มีการปลูกฝังจิตส านึกของคนในชุมชนว่าชุมชนนี้ เป็นชุมชนของเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในชุมชนต้อง
ช่วยกันรักษาและส่งเสริมเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนรวมไปถึงยัง
สามารถช่วยกันดูแลรักษาความหลากหลายให้ยั่งยืนอยู่คู่ชุมชนต่อไปได้และทางไร่จัดให้มีการท ากิจกรรมในช่วง
เทศกาลให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าทางไร่มีการส่งเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรม  ท าให้ เกิดการรวมตัว 
ของนักท่องเที่ยวได้มองเห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทางไร่ได้จัดท าข้ึน 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 4 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
และได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้คนในชุมชนได้เป็นหูเป็นตาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่
เข้ามาเที่ยวรวมไปถึงมีการแนะแนวให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องของการท าเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการพัฒนาไร่เกษมสุข เพราะว่าคนในชุมชนเป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง สามารถน ามาใช้ในการท ากิจกรรมเพื่อเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวและ
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน  
รักชุมชนมีการประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะ และรับฟังแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยในการด าเนินกิจกรรมในชุมชนมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่อง  
ต่าง ๆ ในการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2.2 การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดการขยายฐานการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนและต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าคือไม่น ามาใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าควรระมัดระวังใช้ด้วย
ความประหยัดและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่ท้ังในปัจจุบันและอนาคตและการใช้ทรัพยากร
หรือว่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้น้ าอย่างประหยัดปิดเมื่อไม่ได้ใช้และการน าขี้วัวแห้งมาโรยใส่ผักที่ทางไร่
ปลูกไว้แทนการใช้สารเคมีและเป็นการลดต้นทุนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.3 การเน้นคุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้  
ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเน้นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวให้มี
การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวได้กลับมาเที่ยวอีกควรรับผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ เช่น ผักปลอดสารพิษของคนในชุมชนท าให้เกิด
สิ่งแปลกใหม่หลายอย่างขึ้นภายในไร่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ควรน าน้ าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่หรือว่าน้ าที่
เหลือจากการซักผ้าและลา้งจานน้ าสดุท้ายแล้วน ามารดน้ าต้นไมแ้ละที่ส าคัญควรมคีวามสะอาดให้เรื่องของสถานท่ีใน
การท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงอาหารที่น ามาขายให้กับนักท่องเที่ยว 

2.4 การเสริมสร้างลักษณะเด่นอัตลักษณ์ของชุมชนควรจัดให้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ในเรื่องของการกรีดยาง การท านาที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนเพื่อเสริมสร้างลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน
และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อเพิ่มความสนุกนานให้กับนักท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อม
บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหมู่บ้านจัดให้มีการจัดแสดงจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จ าหน่ายของที่ระลึกและแจกของให้กับนักท่องเที่ยวควรจัดท าในรูปแบบการเล่นเกม เช่น เกมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกส าหรับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนด้วยการให้บริการเตรียมผ้าถุง
ส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยความเรียบร้อยและที่ส าคัญคือการยิ้มไหว้ทักทาย ท าให้เกิด
ความใกล้ชิดกับทักท่องเที่ยวช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้หลงเสน่ห์ของชาวบ้านในชุมชน 
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ภาพที่ 1  การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของไร่เกษมสุข 
  

 
  
ภาพที่ 2  จุดเช็คอินการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของไร่เกษมสุข 
 
สรุปผลการศึกษา 

1.  การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรการน าเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ท้ังทรัพยากรทางธรรมชาติ 
เช่น ต้นไม้ ผืนนา ไม้ไผ่ มาเป็นจุดขายโดยค านึงถึงความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรรวมถึง
ได้น าเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรม เช่น อาหารการกิน การประกอบอาชีพ มาเป็นส่วนสนับสนุนและการลด  
การบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นทางไร่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ท าประโยชน์เพื่อเป็นจุดขาย
เพื่อให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการลดการใช้กล่องโฟมหรือขยะที่ย่อยสลายยากให้หันมาใช้ใบตอง
ใส่อาหารสามารถลดต้นทุนและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมรวมถึงรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของเชอร์ลี่ (Shirley, 1992) ที่กล่าวถึงแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวภายใต้บริบทของกระแสการพัฒนาทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคนับตั้งแต่การสร้าง
รายได้ให้กับคนท้องถิ่นในการเป็นเจ้าของที่พักอันน าไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นโดยรวมและยัง
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนภายนอกกับคนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมอันน าไปสู่การเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของคนในสังคมจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิด  
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เช่น การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็น 
รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ 
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2. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษา : ไร่เกษมสุข ต าบลปริก 
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สู งสุดมีการขยายฐาน 
การท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเข้ามาเรียนรู้ใน
ชุมชนและต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าคือไม่น ามาใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์อีกทั้งการเน้นคุณค่า
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
เน้นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
สร้างความร่วมมือของหน่วยงานในการท างานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนและการเสริมสร้างลักษณะเด่นอัตลักษณ์
ของชุมชนจัดให้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในเรื่องของการกรีดยาง การท านาที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างลักษณะเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชนและกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อเพิ่มความสนุกนาน
ให้กับนักท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเทิดชาย  ช่วยบ ารุง (2552) กล่าวว่าหลักการ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด การเน้นคุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การเสริมสร้างลักษณะเด่นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับไร่เกษมสขุ 
1.1 ขยายสถานท่ีจอรถเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
1.2 อ านวยความสะดวกในด้านห้องน้ า ให้เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน 
2.1 หน่วยงานในต าบล เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

ควรเข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมของไร่เกษมสุข ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลัก
อนามัย 

2.2 โรงเรียนหรือสถานการศึกษาควรน าคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนเรียนรู้การท า
เกษตรอินทรีย์ ควรจัดให้มีการถอดบทเรียนในแต่ละกิจกรรมของไร่เกษมสุขเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์ในด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
3.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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การปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา กรณีศึกษา : บ้านบางด้วน หมู่ 8  
ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ปิยนุช ศรีเพนิน, พงประสิทธ์ิ อ่อนจันทร์, สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร และเมธริา ไกรนที 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงของการท านา และศึกษาวิธีการปรับตัวจาก 
ความเสี่ยงของการท านา บ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ความเสี่ยงของการท านาบ้านบางด้วน หมู่ที่  8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราชพบว่า มีความเสี่ยงของการท านา อยู่ 4 ด้านคือ 1) ความเสี่ยงด้านการผลิต เช่น เทคโนโลยีชาวนา
ล้าสมัย นอกจากนั้นพบว่า ยังมีปัญหาอื่น ๆ อย่างเช่น วัชพืช แมลงศัตรูพืชโรคใบแดง เป็นต้น 2) ความเสี่ยงด้าน
การตลาด เช่น ปัญหาพ่อค้าคนกลาง มีการแข่งขันกันสูง ผลผลิตตกต่ า เป็นต้น 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น 
เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 4) ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วมนาข้าว ปัญหา
สารเคมี เป็นต้น  

2. วิธีการปรับตัวของชาวนาบ้านบางด้วน หมู่ที่  8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า มีวิธีการปรับตัวหลายรูปแบบด้วยกัน คือ 1) มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน 2) ลดต้นทุนใน
การผลิตโดยมีการเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้ปลูกเองและท าปุ๋ยหมักใช้เอง เป็นต้น 3) ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนกันมาก 
4) มีการยอมรับนวัตกรรมและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 5) มีการหารายได้เสริมจากการท ากิจกรรมนอก
ภาคเกษตร  
 
ค าส าคัญ : ความเสี่ยง, การปรับตัว, การท านา 

 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม  
จากอดีตจนถึงปัจจุบันพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท านาเป็นอาชีพ
ของชาวไทยมาช้านานด้วยความที่มีคุณค่า เพราะเป็นอาหารหลักของคนไทยทุกคนแต่ดั้งเดิมคือ ข้าว เมื่อเป็นเช่นนี้
อาชีพชาวนาจึงถือว่าเป็นอาชีพท่ีส าคัญต่อประเทศไทยอย่างมากที่สุด เรียกได้กับค าว่า ชาวนาเป็นนกกระดูกสันหลัง
ของชาติ เพราะต้องท างานหนักตอนอยู่กับแดด ลม ฝน ตลอดทั้งวัน จนมีค าเรียกขาน อีกอย่างหนึ่งว่า อาชีพหลัง  
สู้ฟ้า หน้าสู้ดิน โดยที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตแหล่งอาหารส าคัญไม่เฉพาะแต่ของคนในชาติ แต่รวมถึงการเป็น
แหล่งอาหารที่ส าคัญของคนในโลกด้วย 

ในปัจจุบันการท านาส่วนใหญ่ย่อมมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นก็มีหลายด้าน ซึ่งด้านที่ส าคัญที่ส่ง  
ผลกระทบต่อชาวนาโดยตรง คือ ความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางเคมี ซึ่งปัจจัยทางเคมีที่ส าคัญคือสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช จะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาการที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันตั้งแต่อาการเล็กน้อย 
จนรุนแรงถึงแก่เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และทางเข้าสู่ร่างกายของสารเคมีความเสี่ยงภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง 
อุทกภัย วาตภัย โรคระบาด แมลงศัตรูพืช ภัยเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการลงทุนของเกษตรกร ท าให้
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รายได้ลดลงไม่พอยังชีพ ต้องกู้ยืมเงินซ้ าซากมาลงทุนท าการเกษตรใหม่  บางรายไม่มีทุนจึงไม่สามารถท า 
การเพาะปลูกต่อได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 

การปลูกข้าวของปากพนังในอดีตเจริญสูงสุด ในยุคการท านาข้าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ในฐานะเมืองอู่
ข้าวอู่น้ าของภาคใต้ และมีการเปิดโรงสีไฟในอ าเภอปากพนังเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือว่ายุคการท านาข้าวเป็นยุคแรกที่
มีผลผลิตข้าวในอ าเภอแห่งนี้จึงท าให้กิจการโรงสีไฟเฉพาะที่อ าเภอปากพนังขยายตัวอย่างรวดเร็วถึง 9 โรง แต่ได้มี
การหยุดชะงักลง เนื่องจากนโยบายการควบคุมและจัดการระบบการค้าข้าวของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา นับแต่พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 ซึ่งในประกาศฉบับที่ 85 ก าหนดให้มี
การควบคุมประเภทผู้ประกอบการค้าข้าวส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยโรงสีที่สามารถส่งออกข้าวได้นั้นจะต้อง
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ใกล้เคียง ซึ่งสะดวกที่จะส่งข้าวลงเรือเดินทะเลออกไปต่างประเทศเท่านั้นท าให้โรงสีไฟ  
ที่ปากพนังได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศได้โดยตรงซึ่งน่าจะเป็นเหตุส าคัญที่ท า
ให้กิจการโรงสีไฟในปากพนังต้องปิดตัวลง จนท าให้การท านาลดน้อยลงทุ่งนาที่เคยปลูกข้าวจนไม่มีที่ว่างบัดนี้กลับมี
ให้เห็นบ้างส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างหรือเปลี่ยนสภาพไปเป็นเรือกสวนและนากุ้ง กิจการโรงสีไฟที่เจริญรุ่งเรืองเหลือ
เพียงแต่ปล่องโรงสี (ประไพ  วิริยะพันธ,์ 2552)  

จากที่ได้สังเกตและศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น พบว่า บ้านวัดบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก ส่วนมากจะนิยมการท านาปลัง มีท้ังวิถีการด าและ
หว่านไถขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และแรงงานคนในครอบครัว ซึ่งการท านาส่วนใหญ่จะมีวิธีคล้ายคลึงกันจึงท าให้ชาวนา
ประสบกับปัญหามาตลอด ปัญหาที่ชาวนาในต าบลปากแพรกประสบพบเจอ คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ า ปัญหาภัย
แล้งท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาศัตรูพืชในนาข้าว และยังต้องมาพบเจอกับข้าวราคาต่ า  
ท าให้ชาวนาในต าบลปากแพรก ต้องปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่นาไปเป็นการท าสวนปาล์ม ท าแปลงผัก ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงและการปรบัตัวต่อความเสี่ยงต่อการท านาบางรายประสบความส าเร็จ บางรายก็ล้มเหลว 
จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างทั้งทางเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตอีกด้วย  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญการปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา บ้านวัดบางด้วน หมู่ ที่ 8 
ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ศึกษาความเสี่ยงของการท านาพร้อมหาแนวทางใน
การแก้ไขการป้องกันความเสี่ยงจากการท านา เพื่อน าความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามาเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่จะสนใจ
ศึกษาต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่ อศึกษาความเสี่ยงของการท านา บ้ านวัดบางด้วน หมู่ที่  8 ต าบลปากแพรก อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.  เพื่ อศึกษาวิธีการปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา บ้ านวัดบางด้วน หมู่ที่  8 ต าบล 
ปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น จ านวน 13 คน คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน เพราะคัดเลือกจาก 
การลงสัมภาษณ์ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในการท านามากและน้อย เช่น เสี่ยงจากการขาดเงิน เสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อม เสี่ยงจากการถูกพ่อค้าเอาเปรียบ และเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการท าให้ต้นข้าวตายและผู้ให้
ข้อมูลรอง จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้ค าแนะน าในกระบวนการท านา 

2. เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นค าถามที่ก าหนดตาม
ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา การสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นการพูดคุยและเปิดโอกาสโดยให้ผู้ตอบเล่าเรื่องต่าง  ๆ ของ
ตนเองตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตอนที่ 2 ความเสี่ยงของการท านา บ้านวัดบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
ตอนที่ 3 วิธีการปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา บ้านวัดบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1  สถานะข้อมูลในการวิจัย สามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ ดังนี ้
3.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการที่ผู้ใช้เป็นผู้เก็บข้อมูล

โดยตรงซึ่งอาจจะเก็บด้วยการสัมภาษณ์หรือสังเกตการณ์ เป็นข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด เนื่องจากยัง  
ไม่มีการแปรรูปและมีรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวม
ไว้แล้วเป็นข้อมูลในอดีต และมักจะพบเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้ว ผู้ใช้น ามาใช้ได้เลยจึงประหยัด
ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายบางครั้งข้อมูลทุติยภูมิจะไม่ตรงกับความต้องการหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอ นอกจากนั้นผู้ใช้
มักจะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดของข้อมูลซึ่งอาจจะท าให้ผู้ที่น ามาใช้ สรุปผลการวิจัยผิดพลาดไปด้วย 

3.2   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนของกระบวนการที่มีความส าคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ

ตอบสนองกบัวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.2.1  ผู้วิจัยลงส ารวจพ้ืนท่ีในชุมชน 
3.2.2  ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการในการ

สัมภาษณ์การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยการการบันทึกข้อมูล
ภาคสนามและการถ่ายภาพ 

3.2.3  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนบ้าน
บางด้วน โดยได้เดินทางไปพบและขออนุญาตเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วยตนเอง 

3.2.4  เก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนามด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในชุมชนบ้านวัดบาง
ด้วน ประชาชนยินดีและให้ความร่วมมือโดยการสัมภาษณ์และอธิบายข้อค าถามที่ไม่เข้าใจ 

3.2.5  น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาสรุปผลเพื่อดูความสอดคล้องและน าเสนอเป็นรายงาน
วิจัยต่อไปโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลพบว่ามีข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ 
 
ผลการศึกษา 

1.  ความเสี่ยงของการท านา บ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า  

ความเสี่ยงของการท านา บ้ านบางด้วน หมู่ที่  8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จั งหวัด
นครศรีธรรมราช มีด้วยกัน 4 ด้านดังนี้  

1.1 ความเสี่ยงด้านการผลิตในการท านาของชุมชนบ้านบางด้วนมีความเสี่ยงอยู่ 7 ขั้นตอนด้วยกัน
และในขั้นตอนเกิดจากสาเหตุดังนี้ความเสี่ยงการก าจัดวัชพืช พบว่า ในแปลงนามีวัชพืชมากพอสมควร เช่น หญ้าคา 
กก ผักบุ้ง หญ้าแดง เป็นต้น ท าให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคพืชระบาดแก่ผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว และเป็นแหล่งรวมของ
สัตว์ที่เป็นอันตราย เช่น งู มด หนู ผึ้ง อาจท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ความเสี่ยงในการจ้างไถเป็นขั้นตอนใน
การเตรียมดินที่มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไถดินเปียกท่ีมีน้ าขัง ซึ่งท าให้ดินมีโอกาสเกิดการสะสมของดินเป็นกรดอาจ
ท าให้รากข้าวเน่าเปื่อย รวมถึงดินเปรี้ยวและดินแข็งที่ไม่สามารถท าการไถได้ ความสี่ยงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ  
มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์2 ประเด็นคือการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวกับการมีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ปลูกเอง พบว่า เกษตรกรบาง
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รายได้มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเพราะเก็บเมล็ดพันธุ์มาจากฤดูกาลท าให้เมล็ดพันธุ์บางส่วนอาจเกิดการปะปน
ระหว่างเมล็ดพันธุ์อ่ืน หรือบางเมล็ดอาจติดเชื้อมาจากฤดูกาล และบางรายก็มีการซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อน ามาเพาะปลูก
เอง แต่อาจเสี่ยงในการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงความเสี่ยงการปลูก มีการใช้วิธีในการหว่านแห้งและการหว่านหลัง
ขี้ไถ ในการหว่านแห้งจะหว่านหลังจากการไถแปรเสร็จเรียบร้อย และหากเกิดฝนทิ้งช่วงหลายวันมีนก หนู มดมากิน
ข้าวท าให้จ านวนเมล็ดพันธ์ุลดลง และการหว่านหลังขี้ไถเมือ่มีการหว่านเมลด็พันธ์ุแล้ว บางเมล็ดอาจทนความร้อนได้
ไม่นาน จึงท าให้เมล็ดพันธุ์เสียและไม่ต้านทานต่ออากาศ อีกทั้งยังเสี่ ยงในการมีมด หนู เข้ามาท าลายเมล็ดพันธุ์
เช่นเดียวกับการหว่านแห้งความเสี่ยงการดูแลรักษา เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยยูเรียกันมาก ใช้ยาก าจัดโรค 
แมลง สัตว์ศัตรูข้าวและวัชพืช อาจเสี่ยงท าให้ต้นข้าวเฉา และอาจได้รับสารอันตรายจากการฉีดยาได้ในด้าน 
การรักษาระดับน้ าในนาเกษตรกรจะรู้ถึงวิธีการควบคุมน้ าไว้แต่หากระดับน้ าเพิ่มสูงเสี่ยงท าให้ต้นข้าวล้มได้และท าให้
หญ้าเติบโตเร็วความเสี่ยงระยะของการเก็บเกี่ยวในคุณภาพของผลผลิตข้าวแต่ละฤดูท าให้ในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง
ได้คุณภาพข้าวไม่เหมือนกัน หากเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็อาจท าให้ข้าวหักง่าย น้ าหนักข้าว
เบา เมล็ดสะสมแป้งไม่เต็มความเสี่ยงการเก็บรักษาข้าวเกษตรกรบางรายมีการเก็บข้าวไว้ในโรง และบางรายก็ 
ไม่มีโรงเก็บข้าว เพราะเก็บเกี่ยวข้าวขายข้าวหมด และบางคนจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ท่ีโล่งโดยไม่มีอะไรปิดมิดอาจเสี่ยง
ต่อการมีหน ูนก มด เข้ามากัดกินเหลือแต่กากเมล็ดข้าว 

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด พบว่าเกษตรกรได้มีการขายข้าวให้กับโรงสีโดยตรงท าให้ มี 
ต่อการได้ราคาข้าวที่ถูกกว่าพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้ได้ราคาข้าวต่ ากว่าโรงสี 

1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน พบว่า เกิดจากสาเหตุ การไม่ได้วางแผนในการท านาและขาดแคลน
เงินทุนส ารองในการลงทุน โดยเสี่ยงต่อการลงทุนมากเกินไปท าให้ไม่ทราบว่าผลผลิตในการลงทุนได้มากหรือน้อย
ส่งผลให้ด้านรายจ่ายในครัวเรือนไม่พอต่อการเลี้ยงชีพ 

1.4 ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม พบว่า เกิดจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติเพราะดินฟ้า อากาศเป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดภัยแล้งท าให้ไม่มีน้ าท านา น้ าท่วมนาข้าวผลผลิตตกต่ าอากาศร้อนเกินไปท าให้ผลผลิตไม่มีและอาจ
เป็นโรคระบาดรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตได้น้อยหรือขาดทุน 

2.  วิธีการปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา บ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

วิธีการปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา บ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีด้วยกัน 5 ประการ ดังน้ี 

2.1 การสร้างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรจะมีการสร้าง
อาชีพให้มีความหลากหลาย จึงได้มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว และเลี้ยงสัตว์มาทดแทนในการท านา เพื่อเป็นการลด
รายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีการผลิตพันธุ์ข้าวไว้ส าหรับบริโภคเอง น ามาขายเอง และน าส่งจ าหน่ายตาม
ร้านค้าทั่วไปโดยการสร้างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ใน
หลายประการดังรูปภาพประกอบ 
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ภาพที่ 1  การปลูกพืชผักหลังฤดูกาลท านา 
 

ความเสี่ยงจากราคาตลาดของผลผลิตที่มีความไม่แน่นอนคือเนื่องจากในกระบวนการท านาได้มี  
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องราคาตลาดตกต่ าในขณะที่ต้นทุนการผลิตมีราคาสู ง เพราะเกิดจากความเสี่ยงที่มีผลต่อ
รายได้ของชาวนา เช่น เสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของดิน ฟ้า อากาศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืช และ
การขาดแคลนเงินทุนซึ่งท าให้สาเหตุนี้จึงต้องมีการหาช่องทางรายได้เสริม เช่น ปลูกพริก ข้าวโพด และถั่ว เป็นต้น
เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายในการเพิ่มมูลค่าให้มีรายได้จากกิจกรรมนอกภาคเกษตร 

2.2 การลดต้นทุนในการผลิตพบว่าเนื่องจากในกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่
ต้องใช้มากในทุกขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นเกษตรกรมีการปรับตัวในการลดต้นทุนได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น  
การท าปุ๋ยหมักใช้เอง การใช้แรงงานในครอบครัวแทนการจ้าง การน าวิถีพอเพียงมาปรับใช้ 

2.3 การลดขั้นตอนในการผลิตเพื่อลดการใช้แรงคนพบว่า มีการใช้แรงงานคนในการท านาจะต้อง
ใช้ค่าจ้างที่สูงเมื่อเทียบกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อลดการใช้แรงงานของชุมชนบ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงนิยมจ้างเครื่องทุ่นแรงมาใช้แทนแรงงานคนในขั้นตอนต่าง  ๆ ของ 
การท านา เช่น การไถ การพรวน การก าจัดวัชพืช รวมถึงการเก็บเกี่ยว 

การลดขั้นตอนในการผลิตอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจากการท านาหว่านมาเป็น  
การท านาด า การเปลี่ยนวิธีการท านาแบบนี้จะช่วยลดขั้นตอนการถอนและการด าออกไป ส่งผลให้เกษตรกรลด
แรงงานลงไปได้ 

2.4 การยอมรับนวัตกรรมและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมพบว่าจะมีการยอมรับนวัตกรรม
กันมากขึ้นให้ความสนใจต่อเกษตรกรเพราะท าให้ช่วยลดแรงงานคน ประหยัดเวลาในการท างาน ไม่ยุ้งยากล าบาก 
สะดวกรวดเร็ว เป็นนวัตกรรมที่ผลิตสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชน เพื่อน ามาช่วยเหลือเกษตรกรท าให้ปัจจุบันนี้มี 
การพัฒนาเครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในการผลิตให้ก้าวหน้าขึ้นความทันสมัยมากกว่าสมัยก่อน และ
บางส่วนจะไม่ยอมรอบวัฒนธรรมแบบใหม่เข้ามาจะยึดติดแบบเดิม เพราะการท าตามบรรพบุรุษของตนเอ งคือ 
สิ่งที่ดีท่ีสุด 

2.5 การหารายได้การท ากิจกรรมจากนอกภาคการเกษตรพบว่า เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
ปรับตัวทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ในช่วงที่หมดฤดูในการท านา ท าให้ชาวนาได้ผลประโยชน์และหา
รายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว อีกทั้งเป็นช่องทางอาชีพเสริมเพื่อน ามาใช้จ่ายในครัวเรือนและน าทุนในบางส่วนให้เป็น
ทุนการศึกษา เป็นทุนในการท านาในฤดูครั้งต่อไปซึ่งประกอบด้วยวิธีการค้าขาย และการรับจ้างท่ัวไป เป็นต้น 
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2.5.1 การประกอบอาชีพค้าขาย การท าขนมขายในตลาดนัดหรือการเปิดร้านขายของช า
และการปลูกผักตามฤดูกาล  

2.5.2 การรับจ้างทั่วไป หลังจากการท านาบางคนหารายได้เสริมด้วยการรับจ้างแท่งปาล์ม
และรับจ้างการท าก่อสร้าง ท าให้มีรายได้นอกเหนือจากภาคเกษตรและน าเงินท่ีได้มาเป็นทุนในการประกอบการทาง
เกษตรในช่วงฤดูต่อไป และใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 2  การรับจ้างก่อสร้างเพื่อหารายได้เสรมิ 

 
สรุปผลการศึกษา 

1.  ความเสี่ยงของการท านา บ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

การท านาของชุมชนบ้านบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีความเสี่ยง 4 ด้านด้วยกัน คือ ความเสี่ยงด้านการผลิตและความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการเงิน และ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ในความเสี่ยงด้านการผลิตของการท านาจะมีอยู่ 7 ขั้นตอน พบว่า มีวัชพืชในแปลงนา
มากเสี่ยงต่อการเป็นโรคและเป็นแหล่งรวมของสัตว์ที่เป็นอันตรายและในความเสี่ยงด้านตลาด มีพ่อค้าคนกลางจะกด
ราคาข้าวของชาวนาน้อยคู่แข่งทางการค้าสูงเสี่ยงต่อการให้ราคากดกว่าโรงสีความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น การขาด
แคลนเงินทุนส ารองในการลงทุน เป็นต้นด้านความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมเกิดความไม่แน่นอนของดินฟ้า อากาศ เช่น  
ภัยแล้งน้ าท่วมนาข้าวการใช้สารเคมีมากเกินไป และการเกิดดินเปรี้ยว ดินเค็ม เป็นต้น จึงอาจท าให้ เกิด 
ความเสียหายให้แก่ชาวนาได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมาสเซอร์  และแพททริค (Musser and Patrick,2001) ที่ได้สรุปไว้ว่า  
ความเสี่ยงทางด้านเกษตรออกเป็น 5 ประเภท มีลักษณะ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านการผลิต เป็นการเกี่ยวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในผลผลิตของพืชผลและปศุสัตว์ที่เกิดจากสภาพอากาศเช้ือโรคและแมลง 2) ความเสี่ยงด้าน
การตลาดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิตและปริมาณที่สามารถจ าหน่ายได้3)ความเสี่ยงด้านการเงิน
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เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะช าระคืนดอกเบี้ยและต้นเงินกู้ที่ได้กู้มาท าการเกษตร 4) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติทางการเกษตร ดินฟ้าอากาศ  

2.  วิธีการปรับตัวจากความเสี่ยงของการท านา บ้านวัดบางด้วน หมู่ที่ 8 ต าบลปากแพรก อ าเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การสร้างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรมีการปลูกพืชแบบผสมผสานกัน เช่น  
ปลูกถั่ว ปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายชนิด เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และการลดต้นทุนในการผลิตมีการเก็บพันธุ์
ข้าวปลูกเอง ท าปุ๋ยหมักใช้เองทั้งนี้ในการลดขั้นตอนในการผลิตเพื่อลดการใช้แรงคน มีการใช้เครื่องจักรแทนคนกัน
มาก แต่ก็มีบางรายที่ใช้แรงงานในราคาทีถู่ก เช่น จ้างหว่านข้าว จ้างใส่ปุ๋ย จ้างพ่นยา เป็นต้น การยอมรับนวัตกรรม
และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นนวัตกรรมที่ผลิตสิ่งใหม่ ๆ ที่ชาวนาให้ความสนใจกันมากอีกท้ังมีการหา
รายได้เสริมในการท ากิจกรรมนอกภาคเกษตรเช่น การปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาของตนเองมาเป็นสวนปาล์ม  
ปลูกข้าวโพด พริก มะเขือ การค้าขายเปิดร้านขายของช าการเลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป และเป็นช่องทางอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลักสามารถน าไปต่อยอดได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี (2551) ที่ได้กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของ
เกษตรภายใต้ความเสี่ยงต่าง ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากในกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกร เกษตรจะพบปัญหาเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเนื่องจากมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ เป้าหมาย ทัศนคติในการผลิต ค่านิยม แรงจูงใจ ซึ่ง
จะมีข้อก าหนดภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางการเกษตรโดยเกณฑ์ที่เกษตรกรใช้ในการตัดสินใจมีอยู่
ด้วยกัน อีกทั้งพฤติกรรมการปรับตัวที่พิจารณาจากลักษณะทางพื้นที่มี 2 ลักษณะ คือ การปรับตัวแบบอยู่ใน
เฉพาะที่และการปรับตัวแบบแพร่กระจายไปโดยทั่วไปซึ่งเกษตรกรมีการปรับตัวทางการเกษตร 7 ลักษณะ ได้แก่  
1) การสร้างความหลากหลายในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร เกษตรกรจะเปลี่ยนจากปลูก
เชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ในแบบที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ  
ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค การเพิ่มความเข้มในการผลิต 2) การลดความเสี่ยงทางการตลาด การศึกษา
ความต้องการทางการตลาดต่อผลผลิตทางการเกษตร การเน้นคุณภาพของสินค้ามากกว่าปริมาณในแต่ละรอบการ 
3) การลดต้นทุนการผลิตที่สูงเกิดจากอัตราค่าจ้างแรงงานปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรยังเป็นที่
ส าคัญในระดับต้น ๆ ของเกษตรกร ท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 4) การลดขั้นตอนในการผลิตเพื่อลดการใช้
แรงงานคน ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงตามมา โดยที่เกษตรกรจะท าการเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชพันธุ์ 
เช่น การท านาด าที่ต้องใช้แรงงานคนมากท าให้มีต้นทุนในการผลิตที่สูง 5) การยอมรับนวัตกรรมและการเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมลักษณะการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร สามารถจ าแนกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บุกเบิก
เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ มีสถานภาพทางสังคมอยู่ในระดับสูง เป็นผู้น าทางความคิดของสังคมและ 6) การหารายได้
การท ากิจกรรจากนอกภาคการเกษตรเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปรับตัวทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ ได้แก่  
การประกอบอาชีพค้าขาย การรับจ้างใช้แรงงานเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อท างานสร้างรายได้เพื่อน า
เงินทุนมาประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในช่วงฤดูกาลผลิตที่จะถึงและน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.   ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรมรวมตัวกันในการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่
มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

2.  รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงระบบชลประทาน การก าหนดแผนโครงสร้างพื้นฐานน้ า
เพื่อการเกษตร การสร้างคลองชลประทาน ก าหนดให้ประชาชนเป็นหลัก 

3.  เกษตรกรควรมีการจัดการเรียนรู้เพื่อต่อรองราคาผลผลิตจากโรงสีและพ่อค้าคนกลางได้ 
4.  รัฐบาลควรที่จะเข้ามาดูและเรื่องของราคาข้าวตกต่ าและหาวิธีท่ีสามารถท าให้ชาวนาอยู่รอด 
5.  ควรให้เกษตรกรในหมู่บ้านได้เรียนรู้ร่วมกันในการปรับตัวเพื่อน าไปใช้กับครอบครัวตนเองใน  

การท านาระยะต่อไป 
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6.  รัฐบาลควรส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความหลากหลาย และเป็นช่องทางอาชีพ
เสริมหรืออาชีพหลักสามารถน าไปต่อยอดได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุผ่านพื้นที่
ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากกรรมการชมรม ผู้สูงอายุ ครอบครัว และเพื่อนของผู้สูงอายุ  จ านวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยน า
ข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป และน าเสนอ ด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังมีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นชมรมเมื่อปี  2546 เริ่มจาก
การที่นักวิ่งหลายคนยังไม่มีสังกัดไม่มีกลุ่ม หากต้องการเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเข้าร่วมในช่ือสังกัดของพื้นที่อื่น จึงมี  
การรวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง และมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนให้
ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย และมีกิจกรรมร่วมกันในการแข่งขันกรีฑา การสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มสมาชิก
ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เกิดขึ้นหลายรูปแบบทางที่เช่ือมโยงด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่ือมโย งด้วยหน้าที่ 
การงาน และความชอบในชนิดกีฬาเดียวกัน สมาชิกของชมรมกีฬาผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีสนามการแข่งขัน
กีฬา แล้วน าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ ชมรมร่วมแรงร่วมใจรักษ์สุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลห้วยยอด  
ชมรมวิ่งนครตรัง กลุ่มสานสัมพันธ์และกลุ่มอื่น รวมทั้งเกิดเครือข่ายไปยังภูมิภาคอื่น การศึกษาถึงการรวมกลุ่มและ
การสร้างเครือข่ายชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง สะท้อนให้เห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพและจิตใจของผู้สูงอายุ  
ให้สามารถด ารงตนในสังคมได้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มผู้สู งอายุในพื้นที่
อื่นต่อไป 
 
Abstract 

The objective of this study was to explore the group gathering and social network 
creation of senior citizens via the Trang Senior Citizens’ Sports Club. The study was conducted 
using a qualitative approach and social networking as a framework. Data were collected using 
non-participation and participation observation as well as in-depth interviews with 20 informants 
consisting of members of the senior citizens sports club's committee, senior citizens, their family 
and friends. Analytical descriptions were used in all stages of the study including: data analysis, 
classification, interpretation and conclusion 

The results revealed that: The senior citizens' sports club had established the group in 
2001. Group meetings were started by several runners who did not belong to any clubs. In case 
of they wanted to join the competition, they had to join in the name of other clubs areas. 
Therefore these runners formed the Trang Senior Citizens' Sports Club and appointed committee 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2 อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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members to support the senior citizens' exercise and athletic activities. The social network of the 
members of the Trang Senior Citizens' Sports Club was developed using several models relating 
to personal and working relationships as well as their sport preferences. The members of Senior 
Citizens' Sports Club formed relationships in sports grounds and extended their networks to the 
Conversation and Walking Clubs, the Huaiyod Hospital Senior Citizens' Club, Nakhon-Trang Health 
Runner Club, and others as well as extended their networks to other areas. The study of the 
group gathering and social network creation of the Trang Senior Citizens' Sports Club reflects the 
values of body and mind care in senior citizens and this knowledge can be used to promote 
senior citizens' activities in other areas. 
 
บทน า 

องค์การอนามัยโลก ได้รณรงค์แนวคิด“active aging”ให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมต่อผู้สูงอายุ โดยมุ่งให้ประชาคมโลกน าไปใช้ในแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงการมีสุขภาพดี 
การมีส่วนร่วมในสังคม และการมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต อันจะน ามาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในทาง
การเเพทย์นิยมให้ผู้สูงอายุป้องกันโรคโดยการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีตามควรแก่อัตภาพ ท าให้ 
คงระยะเวลาที่มีสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยเริ่ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคซึ่งการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ 
(ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554 : 11) 

การส่งเสริมสุขภาพโดยให้ผู้สูงอายุออกก าลังกายเป็นสิ่งที่ควรท าอย่างสม่ าเสมออันจะส่งผลให้เพิ่ม 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  (Strength) ความทนทานระบบไหลเวียนโลหิต  (Cardiovascular Endurance)  
ความอ่อนตัว (สิรินทร  ฉันศิริกาญจน, 2544) ซึ่งจะเป็นการป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ จากการส ารวจงานวิจัย
พบว่า การออกก าลังกายที่ช่วยป้องกันการหกล้มมีหลายกิจกรรม เช่น การร ามวยจีน ไทเก็ก การเต้นร า การเต้นตาม
จังหวะประกอบดนตรีการฝึกศิลปะป้องกันตัว รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ถ่วงน้ าหนักเสริมที่ข้อเท้าขณะเดินออกก าลัง
กายด้วย (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554 : 62) อย่างไรก็ตามการออกก าลังกายในผู้สูงอายุควร เป็นแบบมีแรงกระแทกต่ า 
เช่น การเดินจ้ า การวิ่งเหยาะ การขี่จักรยาน การว่ายน้ า ซึ่งในแต่ละครั้งควรใช้เวลา 25-30 นาทีต่อครั้งและ 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ การออกก าลังกายจึงจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย แม้ในวัยสูงอายุก็เช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้นในงานศึกษาของ ประเสริฐ  อัสสันตชัย (2546) ยังพบว่า การขาดการออกก าลังกายเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่สุดต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ขณะที่พบว่าผู้ที่ออกก าลังกายหรือมี กิจกรรมค่อนข้างมาก
ประมาณ 2000-3500 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์  สามารถป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจได้
ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีรศักดิ์  เมืองไพศาล (2544 : 181) ที่พบว่าการออกก าลังกายช่วยลดความ
ดันโลหิตและผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ถึงร้อยละ  10ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากร้อยละ 7 ในผู้ที่มีความดันโลหิต
สูงเล็กน้อยร้อยละ 3 และในผู้ที่ไม่มีโรคความดันโลหิตสูง 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2550) ได้รายงานการเปรียบเทียบผลการส ารวจประชากรผู้สูงอายุ พ.ศ. 2533, 
2543 และ 2553 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดโดยปี  
พ.ศ.2533 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 7.36 ของประชากรทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.38,11.89 ในปี พ.ศ.
2543 และ 2533 ตามล าดับและคาดการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าคือในปี พ.ศ. 
2563 และ 2573 ว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.5 125 และ 25.12 ตามล าดับจึงเห็นได้ว่า
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 แล้ว
และมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 คือมีจ านวนผู้สูงอายุเป็นร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557–2558 : 7) 
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วงการแพทย์ในประเทศไทยได้หันมาให้ความส าคัญของผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีตามควรแก่อัตภาพมันท าให้คงระยะเวลาที่มีสุขภาวะทางกายทางจิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณให้
ยาวนานที่ สุดเท่ าที่จะท าได้ โดยเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้ งแต่ยัง ไม่ เป็นโรคซึ่ งการส่งเสริมสุขภาพด้วย 
การออกก าลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ (ประเสริฐ  อัสสันตชัย, 2554 : 11) นอกจากนี้ลักษณะการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุจะเป็นการอยู่อาศัยในครอบครัวที่เล็กลงแล้วผู้สูงอายุจะอยู่ตามล าพังคนเดียวเพิ่มมากขึ้นคือในปี   
พ.ศ. 2545 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังคนเดียวร้อยละ 6 และอยู่ตามล าพังกับคู่สมรสร้อยละ 16 ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2557 มีที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังคนเดียวได้เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 9 และอยู่ล าพังกับคู่สมรสเพิ่มเป็น
ร้อยละ 19 สาเหตุจากขนาดของครัวเรือนไทยได้เล็กลงจากเฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนเมื่อ 30 ปีก่ อนเหลือ
เพียงครัวเรือนละ 3 คนในปัจจุบันและสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านี้คือมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนซึ่งมีรายได้ต่ ากว่า
เส้นความยากจนมากถึงร้อยละ 34 (อนุสันต์  เทียนทอง, 2558) 

ส าหรับประเทศไทยให้ความส าคัญของผู้สูงอายุและตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น  จึงได้
ก าหนดนโยบายการพัฒนาผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ขึ้นมารวมทั้งก าหนดให้วันท่ี 3 เมษายนของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุ”
โดยมี “ดอกล าดวน” เป็นสัญลักษณ์ของคนสูงอายุขณะที่ในระดับนานาชาติก็ให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุมิใช่น้อย  
เช่น องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้น
มาในประเทศไทยนั้นคณะกรรมการอ านวยการวันอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขได้มีค าขวัญเป็นภาษาไทยว่า   
“ให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน” หนึ่งในหนทางไปสู่ความฝันนั้นคือการสนับสนุนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
ต่าง ๆ ได้ออกก าลังกายอย่างยั่งยืน (ส านักสารนิเทศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

อย่างไรก็ตามเมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ผู้สูงอายุต้องไปเผชิญไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ อันท าใหผู้้สูงอายุส่วนหนึ่งยอมรับไม่ได้
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาคับข้องใจในตนเองจะมีความขัดแย้งกับลูกหลานคนใกล้ชิด  
ท าให้เกิดความเครียดอาการซึมเศรา้และการไม่มีความสขุจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าหากผู้สูงอายุได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน หรือสังคม ไม่ว่าจะในด้านการออกก าลังกายหรือ 
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะสามารถท าให้ผู้สูงอายุปรับตัวทางด้านร่างกายจิตใจความคิดและอารมณ์อันส่งผล
ให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้ (ประเสริฐ  อัสสันตชัย, 2554) 

จังหวัดตรังสามารถพบเห็นกลุ่มคนผู้สูงอายุออกก าลังกายตามสนามกว้างหรือพ้ืนที่ลานกีฬาในเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จ านวนคนมากน้อยแตกต่างกันไปผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มคนที่ไปใช้อุปกรณ์ออก
ก าลังกายในพ้ืนที่เหล่านั้นเช่นกันแต่ก็มีที่เลือกท่ีจะออกก าลังกายง่ายๆอยู่ละแวกใกล้บ้านหรือในบ้านมีที่นัดกันออก
ก าลังกายกันเอง มีทั้งกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ  ตัวอย่างเช่น ชมรมผู้สูงอายุตาม
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอต่าง ๆ กับกลุ่มที่เกิดขึ้นเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางการ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเขาไพร  
(กลุ่มแดง  จันทร์หอ) (กลุ่มสานสัมพันธ์) (กลุ่มร่วมแรงร่วมใจรักษ์สุขภาพ) (กลุ่มโรงพยาบาลห้วยยอด) และ  
(กลุ่มเทศบาลนตรตรัง) และกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง และในพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดตรังได้มี
การรวมกลุ่มก่อตั้งขึ้นมาเป็นชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีกิจกรรมการจัดกรีฑาซึ่งท าให้
สมาชิกชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังได้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอมีการติดต่อสื่อสารมีการคัดตัวนักกีฬามี  
การแข่งขันระหว่างกลุ่มและสามารถส่งผู้สูงอายุไปแข่งขันกีฬาระดับชาติได้เมื่อปี  พ.ศ. 2546 ด้วยเล็งเห็น
ความส าคัญของการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายในผู้สูงอายุท้ังยังมีเครือข่ายข้ามไปยังจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย 

ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังได้ก่อตั้งมากว่า 10 ปีมีกลุ่มที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกันไม่น้อยกว่า 15 กลุ่ม
สมาชิกรวมแล้วกว่า 150 คน ชมรมมีการนัดกันฝึกซ้อมและมีการไปแข่งขันกีฬากันบ่อยครั้งสมาชิกชมรมมาจาก
หลากหลายสาขาอาชีพเช่นท าสวนยางพาราท านาท าสวนผลไม้ค้าขายในชุมชนคนที่เกษียณอายุจะอยู่บ้านเลี้ยงหลาน
หรืออยู่ตามล าพังหรือจะอยู่สองตายายก็ตามเมื่อชมรมจัดกิจกรรมขึ้นจะมีการสื่อสารและบอกต่อกันคนเหล่านี้จะมา
รวมตัวกันซึ่งกิจกรรมที่สมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดคือการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยซึ่งไปมาแล้ว 7 ครั้ง 
โดยชมรมสามารถครองถ้วยรางวัลชนะเลิศไว้ได้ถึง 5 ปีติดต่อกันจนถึงปี พ.ศ. 2561 งานแสดง ให้เห็นว่าจังหวัดตรัง 
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ได้รับเหรียญรางวัลมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ที่ร่วมแข่งขันนักกีฬาที่เป็นสมาชิกของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 
ยังคงฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามพื้นที่ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังก็ไม่ได้จ ากัดขอบเขตที่ตายตัวในลู่วิ่ง
หรือสนามกีฬาเท่านั้น หากแต่ยังสามารถเคลื่อนย้ายทางกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ไปตามที่ต่าง ๆ ทางด้านกีฬาและ
กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละถิ่นที่ไป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตรังตลอดทั้งปี เช่น การเยี่ยมไข้ งานศพ งานแต่ง งานการท าบุญบ้านใหม่ หรือกิจกรรม
ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกซึ่งมีการสร้างเครือข่ายโยงใยถึงกันและกัน 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย จึงเกิดค าถามว่าผู้สูงอายุซึ่งกระจายกันอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดตรัง และจังหวัดอื่น ๆ เหล่านี้มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านพ้ืนท่ีชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัด
ตรังได้อย่างไรจึงสามารถเชื่อมโยงรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวและสมาชิกมีสุขภาพดีและสมรรถภาพทางกายแข็งแรงจน
สามารถครองถ้วยรางวัลชนะเลิศได้ถึง 5 สมัยติดต่อกันได้อย่างไรสมาชิกท่ีมีอายุมาก ๆ หลายคนยังสามารถเดินได้
คล่องทั้งยังสามารถวิ่งกระโดดพุ่ง ทุ่มขว้างได้ดีกว่านักกีฬาสูงอายุจังหวัดอื่น ๆ ที่รุ่นราวคราวเดียวกันถึงแม้แต่รุ่นพี่
อายุน้อยกว่าได้อย่างไรและอะไรท าให้วันที่ 13 เมษายนซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  สมาชิกชมรมกีฬาผู้สูงอายุ
จังหวัดตรังจึงได้รับเชิญให้ไปพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรับโล่รางวัลอยู่เนืองเนืองผู้วิจัยจึงเกิดค าถามอีกว่าการรวมกลุ่ม
และการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ 
การติดต่อสื่อสารการช่วยเหลือดูแลการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมการประสานงานภายในกันเองและกลับภายนอก
ชมรมเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่มกิจกรรมผู้สูงอายุอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุ ผ่านพื้นที่ชมรมกีฬาผู้สูงอายุ
จังหวัดตรัง 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ทราบถึงพื้นที่ของการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผูสู้งอายุจังหวัดตรัง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการรวมกลุ่มของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ในมิติของสาเหตุปัจจัย 

กระบวนการ วิธีการด าเนินกิจกรรม การตัดสินใจเข้าร่วมชมรม การถูกชักชวนจากกรรมการชมรม หรือเพื่อน  
การรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุ โดยศึกษาผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ผ่านการด าเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง มีข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง รวมทั้งประโยชน์ที่
ผู้สูงอายุจะได้รับจากเครือข่ายการรับรู้คุณค่าของผู้สูงอายุเองและจุดส าคัญที่ท าให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง 

การศึกษาหัวข้อวิจัยเรื่องพื้นที่การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัด
ตรัง ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคื อผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คณะกรรมการ

บริหารชมรม เช่น ประธาน เลขานุการ นายทะเบียนจ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งร่วมบริหารจัดการชมรมกีฬา
ผู้สูงอายุจังหวัดตรังกับนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จ านวน 5 คน โดยมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมร่วมกับชมรม
และเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี เพื่อให้มีความเข้าใจในชมรมกีฬาผู้สูงอายุ 

ผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ ครอบครัวเพื่อน ญาติพี่น้อง ลูกหลาน และเพื่อนบ้านข้างเคียงของนักกีฬาผู้สูงอายุ 
รวมทั้งนายกสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย อันมิได้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักรวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
สนับสนุนในประเด็นของการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 
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ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยใช้พื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีลักษณะเด่นของการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬา

ผู้สูงอายุ เมื่อมีกิจกรรมใด ๆ สมาชิกก็มารวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุผ่านพื้นที่

ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ

แนวคิดพื้นท่ี 

แนวคิดการรวมกลุม่ ชมรมกีฬาผูสู้งอาย ุ แนวคิดเครือข่ายทางสังคม 

การรวมกลุ่มและการสรา้งเครือข่าย 
กิจกรรมกีฬา 

ระดับจังหวดั ระดับภูมภิาค 

กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมกับชมรมอื่น 

การมีคณุค่า/สุขภาพกายจิต 
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ชมรมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากการสังเกตกิจกรรมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุในการเข้าร่วมการแข่งขันใน
โอกาสต่าง ๆ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกรรมการชมรมครอบครัวเพื่อนของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาจ าแนกหมวดหมู่ตีความสร้างข้อสรุป และน าเสนอด้วย
วิธีการพัฒนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี ้

1.  การรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นชมรมกีฬาผู้สูงอายุบทบาทหน้าท่ีของกรรมการและสมาชิกตลอดจนกิจกรรม
ของชมรมผู้ว่าการเกิดกลุ่มไม่ได้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือทางคณิตศาสตร์แต่เป็นไปตาม
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่ที่มีผู้ออกก าลังกายแล้วจะต้องเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเป็นชมรมนักกีฬาได้แต่ขึ้นอยู่
กับสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการพบเจอช่วยเหลือกันการฝึกสอนฝึกซ้อมด้วยกันการช่วยเหลือแนะน าและการมีกิจกรรม
ทางสังคมอื่นซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงร่วมกันต่างหากอันถักทอยึดโยงให้เกิดกลุ่มเกิดเครือข่ายได้เหนียวแน่นซึ่ง
เกิดจากความต้องการของสมาชิกภายในกลุ่มมากกว่าการบังคับกะเกณฑ์เอา 

ในส่วนของสมาชิกนั้นหน้าที่หลักนอกจากให้ความร่วมมือตามที่ได้รับการบอกกล่าวร้องขอจาก
คณะกรรมการชมรมฯ แล้วการฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
เป็นหลักขณะที่บทบาทอื่น ๆ ก็เป็นส่วนเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งกิจกรรมมีลักษณะเป็นพลวัตก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์กันของสมาชิกชมรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซ้อมกีฬาการคัดตัวนักกีฬาการลงแข่งขันกีฬาตาม
ก าหนดการไปร่วมงานแสดงความยินดีความดีใจงานท าบุญต่าง ๆ ของสมาชิกชมรมอันเป็นการเคลื่อนตัวจากพื้นที่
หนึ่งไปสู่อีกพ้ืนท่ีหนึ่งของคณะกรรมการและสมาชิก 

2.  การสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผูสู้งอายุพบว่าการสร้างเครือข่ายจะเกิดขึ้นเป็นเครือข่าย
เป็นการได้ช่วยเหลือกันการได้เห็นอกเห็นใจกันการเชียร์นักกีฬาคนเดียวกันทีมเดียวกันท าให้เกิดความรู้สึกเป็ น 
พวกเดียวกันจากการแข่งขันในรูปวิ่งลานกรีฑาสู่งานบุญงานประเพณีในบ้านสมาชิกยิ่งทวีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน
ได้มากยิ่งขึ้นทั้งยังเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มร่วมแรงร่วมใจรักษ์สุขภาพ กลุ่มเดินไปคุยไปกลุ่มนครตรัง เป็นต้น  
ที่มีความสัมพันธ์กันในพื้นที่สนามการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและภูมิภาคกระทั่งมีการสร้างเครือข่ายต่อยอดเพื่อ
การรักสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีร่างกายเสื่อมถอยและมีโรคประจ าตัวจะมีผลท าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและช่วย
เยียวยาจิตใจผู้สูงอายุที่มีความเศร้าเหงา นอกจากนั้นยังพบว่าการท ากิจกรรมการแข่งขันกีฬา ท าให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขมีเพื่อนได้พูดคุยกันและมีความสัมพันธ์ทางสังคมในการเข้าร่วมงานบุญ งานศพ งานบวช หรืองานแต่งงาน
ของลูกหลานของสมาชิกในชมรม 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าการตัดสินใจรวมกลุ่มของสมาชิกในการเข้าร่วมชมรมกีฬาผู้สูงอายุเกิดจากเหตุผล
หลายประการเป็นต้นว่าการมีโรคภัยไข้เจ็บท่ีต้องการยาคราวละหลายๆเม็ดการอยู่กับความเจ็บปวดที่สูญเสียบุคคล 
ผู้เป็นที่รักจึงท าให้หันหน้าเข้าสู่ชมรมกีฬาผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ของการด าเนินกิจกรรม เพื่อเยียวยาจิตใจ และต่อต้าน
โรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น 

นอกจากนั้นยังพบว่าชมรมกีฬาผู้สูงอายุจัดอยู่ในฐานะพื้นที่ของเครือข่ายคนรักษ์สุขภาพเห็นได้จาก 
การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมของสมาชิกที่มีบทบาทเข้าร่วมเป็นนักกีฬาในการฝึกซ้อมการคัดตัวการแข่งขันแต่ละ
ครั้งล้วนเป็นการท าให้ร่างกายแข็งแรง 

โดยที่เครือข่ายของชมรมเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุที่เคยถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านแต่เพียงล าพังได้เข้าสู่สังคมที่
เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุโดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้เปิดโอกาสให้สมาชิกผู้สูงอายุได้ประชุมร่วมกันในกลุ่มย่อยจะ
มีการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ช่วยท าให้สมาชิกชมรมกีฬาผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจถึงคุณค่าใน 
การเป็นสมาชิกของตนเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นกรรมการบริหารหรือเป็นเพียงนักกีฬาคนหนึ่งก็ตามก็มี
ความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันในฐานะที่ตนเองได้ร่วมน าเสนอในการประชุมแล้วได้น ามาปฏิบัติต่อกันอีกทั้งได้มีโอกาสใน
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกันเพิ่มข้ึนยิ่ง
เมื่อได้เช่ือมโยงความสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ กับสมาชิกชมรมฯ กลุ่มอื่นซึ่งอยู่ต่างพื้นที่ดังอ าเภอหรือแม้แต่  
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กับชมรมฯกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ชมรมร่วมแรงร่วมใจรักษ์สุขภาพ ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล 
ห้วยยอด  ท าให้มีความแน่นแฟ้นเช่ือมโยงและสร้างสามัคคีกันท้ังภายในกลุ่มในชมรมกันเองและระหว่างชมรมตา่ง ๆ 
ที่มองว่าเครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ ชมรมต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรวมนั่นคือชมรมกีฬาผู้สูงอายุของกลุ่มคนร่วมแรงร่วมใจรักษ์สุขภาพเช่นเดียวกันจาก  
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุ ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชมรมการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และมีเพื่อนท่ีคอยให้ก าลังใจร่วมกันโดยเฉพาะในการบริหารจัดการชมรมสมาชิกและกรรมการ
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเปิดการประชุมการด าเนินกิจกรรมเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากยิ่งขึ้นไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านแต่เพียงล าพังปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ 4 ปัจจัย
ได้แก่ 1) การเสริมสร้างพลังอ านาจ 2) การจูงใจ 3) การติดต่อสื่อสารในองค์กรและ 4) การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  มีผลต่อบทบาทการร่วมกิจกรรมของสมาชิกโดยสามารถร่วมกันท านายผลต่อบทบาทการร่วม
กิจกรรมของการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 45.0 อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งประธานชมรม
และกรรมการควรมีวิธีการในการเสริมพลังอ านาจและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึนโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ชาย 

นอกจากนี้ในคู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 – 2558  ในการคัดกรอง ผู้สูงอายุได้จ าแนกผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มติดสังคมเป็นกลุ่มผู้สงูอายุท่ีพึ่งตนเองได้เนื่องจากมีความสามารถทางร่างกายความสามารถทาง
ความคิดความเข้าใจสามารถช่วยเหลือผู้อื่นชุมชนและสังคมได้ 

2. กลุ่มติดบ้านเป็นผู้สูงอายุที่มีความสามารถทางร่างกายความสามารถทางความคิดความเข้าใจน้อย
เป็นผู้สูงอายุท่ีเคลื่อนไหวได้บ้างช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 

3. กลุ่มติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้พิการหรือทุพพลภาพ
ความสามารถทางร่างกายต่ าความสามารถทางความคิดความเข้าใจน้อย 

ในงานวิจัยนี้ผู้สูงอายุท่ีไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมนอกบ้านได้เป็นกลุ่มติดสังคมที่ไม่เพียงช่วยตัวเองได้
แต่ยังสามารถช่วยผู้อื่นและสังคมได้สังคมจะมองผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและประสบการณ์ที่มี
สาระประโยชน์สามารถถ่ายทอดความรู้และท าคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติได้เป็นอย่างดี
เป็นคลังสมองเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน 

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่พบการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุโดยการรวมกลุ่มผ่านชมรมกีฬาโดยมี
เหตุผลหลักของการเข้าร่วมเพื่อก้าวข้ามความถดถอยของความสูงอายุ : สังขารครอบครัว สังคม และรายได้ อธิบาย
ได้ว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการในวัยนี้นอกเหนือจากด้านวัตถุคือด้านจิตใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของตนเองสิ่งเหล่านี้
ล้วนมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุมองภาพตัวเองไปในเชิงบวกซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจในชีวิตมากขึ้นโดยที่ประโยชน์หรือผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุนั้นจาก  
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผลการวิจัยสนับสนุนว่าผู้สูงอายุที่ยังคงกิจกรรมทางกายต่อเนื่องจะมีการเสื่อมถอย
ของการรับรู้ทางพุทธิปัญญาและการลดลงในด้านความจ าน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีกิจกรรมทางกายรวมทั้งผู้สูงอายุท่ีมี
กิจกรรมทางกายสม่ าเสมอสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกาย
น้อยหรือผู้ที่เฉื่อยชายิ่งไปกว่านี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายน้อยหรือผู้ที่เฉื่อยชาสามารถเพิ่มการรับรู้ทาง
พุทธิปัญญา และมีความจ าให้ดีขึ้นได้ภายหลังที่ได้ออกก าลังกายต่อเนื่องแม้เพียง 4 เดือน ประเสริฐ อัสสันตชัย
(2546) ซึ่งการชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ก็จะช่วยลดภาระการดูแลและภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุได้  

ส่วนการที่สมาชิกมีบทบาทเข้าร่วมเป็นนักกีฬาและมีเครือข่ายของชมรมเป็นสิ่งที่ท าให้ยั งคงมีสังคมอีก
ทั้งการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ประชุมร่วมกันมีการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน  ช่วยท าให้สมาชิกมี 
ความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในการเป็นสมาชิกของตนเองมากยิ่งข้ึน เพราะมีความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันในฐานะที่ตนเอง
ได้มีส่วนร่วมและได้น าไปสู่การปฏิบัติในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิก รวมทั้งได้มีโอกาสในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้วยสิ่งเหล่านี้บ่งช้ีถึงการยอมรับน าไปสู่บันไดขั้นท่ี 5 ในการบรรลุศักยภาพแห่งตน
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ส่งผลให้เกิดการสร้าง ความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกันและก่อให้เกิด แรงจูงใจในการท ากิจกรรมให้มีมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อัสสันตชัย (2554) ที่ว่าการมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่น การพบปะ
ญาติมิตร เพื่อนฝูง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม กิจกรรมที่วัดหรือโบสถ์ หรือการเป็น อาสาสมัครสามารถ
ช่วยเพิ่มการรับรู้และความจ ารวมทั้งป้องกันหรือชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ซึ่งส่งข้ามกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
น้อยความเสี่ยงที่จะมีภาวะสมองเสื่อมกลับเพิ่มสูงขึ้นการเช่ือมโยงกับเครือข่ายอื่น  เช่น ชมรมร่วมแรงร่วมใจรักษ์
สุขภาพ ชมรมวิ่งห้วยยอด หรือกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวพันเช่ือมโยงร้อยรัดกันอย่างสร้างสรรค์ และได้สร้างประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมหรือกลุ่มและต่อตนเองเป็นสิง่ส าคัญที่ช่วยให้สมาชิกชมรมรู้สกึในคุณค่าความต้องการดา้นร่างกายและ 
ความต้องการในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกคือการมีช่ือเสียงเกียรติยศที่จะด ารงตนอยู่ในสังคมแห่งความภาคภูมิใจ ท้ายที่สุด
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายทางสังคมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังว่าเป็นส่วนท่ีประชาชนสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเองนั่นคือการดูแลตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการดูแลจากรฐัเพียงอย่างเดียวท้ังนี้เนื่องจากสมาชิกในชมรม
กีฬาผู้สูงอายุสามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการดูแลรักษาสุขภาพภายในกลุ่มต่างๆโดยไม่ยอมรับวาทกรรม
ของรัฐที่แทรกเข้ามา 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทั้งจากสถิติ

พบว่าอายุเฉลี่ยผู้หญิง 78.4 ปี ผู้ชาย 71.6 ปี ผู้หญิงจะอายุยืนยาวกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางใน 
การรณรงค์ให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน 

2. ผลการวิจัยพบว่าการมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างจังหวัด ผู้สูงอายุจะเข้าร่วมกิจกรรมไม่มากนัก
อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของชนิดและประเภทที่จัดในโปรแกรมการแข่งขัน  จึงท าให้การไปร่วมการแข่งขันในโอกาส 
ต่าง ๆ มีเฉพาะบางคนที่ได้เข้าร่วมเท่านั้นทางชมรมกีฬาผู้สูงอายุควรพยายามหากิจกรรมที่เอื้อต่อการรวมกลุ่ม
กิจกรรมของชมรมให้มากขึ้น 

3. ผลการวิจัยพบว่าชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังการรวมตัวของสมาชิกเป็นไปอย่างเข้มแข็ง  
การบริหารงานของชมรมหลายอย่างผ่านการสร้างเครือข่ายการผลิตสร้างกระบวนการดูแลนักกีฬาที่อายุมาก ๆ 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด มีผู้สูงอายุที่อายุมาก ๆ ที่ลูกหลานไม่อยากให้ไปร่วมแข่งขันกีฬาในจังหวัดที่ห่างไกลแต่ยังคง
ยืนหยัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกับชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรังต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอดสามารถท าให้
นักกีฬาสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศด้านกีฬา สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปัญหาคือกลุ่ม
อายุสูงมากเหล่านี้นั่งรถนาน ๆ ไม่ได้ชมรมต้องให้เดินทางโดยเครื่องบินทั้งไปและกลับแม้ราคาจะโลว์คอร์สแต่
นักกีฬาเหล่านี้ต้องมีผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกหลานไปด้วยเมื่อรวมกับนักกีฬาผู้ติดตามแล้วหลายคนมูลค่าค่าโดยสารจะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงหน้าท่ีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนลดภาระราคาค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้สูงอายุ 

4. จากผลการวิจัยพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกีฬาผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าและยัง
เป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนากิจกรรมของชมรมกีฬาให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้สามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกความสัมพันธ์
ในเครือข่ายเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของชมรมดังนั้นการก าหนดรูปแบบกิจกรรมชมรมกีฬา
ผู้สูงอายุควรตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกโดยสมาชิกกลุ่มย่อยควรมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมขึ้นมา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเครือข่ายของชมรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผู้สูงอายุระหว่างเพศหญิงและเพศชายที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุว่ามีผลกระทบ

ด้านจิตใจและร่างกายเป็นอย่างไร 
3. น่าจะมีการศึกษาวิจัยว่าสุขภาพของนักกีฬาผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นเช่นใดบ้าง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษากองทุน
หมู่บ้านไผ่ล้อม  ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับ 
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นการวิจับเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม  ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
จ านวน 190 คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย 

สรุปผลการวิจัยพบว่าระดับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม  ต าบลนครสวรรค์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน  ในด้านโครงสร้างหน้าที่ ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนด้านผลการด าเนินงาน และด้านการติดตาม ประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ :  กองทุนหมู่บ้าน,  ชุมชน,  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
Abstract 

The  purposes  of this  survey research were to investigate the level of the  community  
fund operation  and  community strength. The research tool was a questionnaire.  The  sample  
consisted of 190 community fund members in Sub-districtNakhon Sawan district Mueang  Nakhon 
Sawan, province. The data were analyzed by mean, standard deviation.  The results were as  
follows 

The research results found that the level operations of Ban Phai Lom Village 
Community Fund NakhonSawan Oak  Sub-district Mueang District Nakhon Sawan Province. The 
overall operations of  the  village fund  was at medium level. Structure Management Funding 
and Fundraising Relations Performance and the monitoring. 
 
Key words : Community  Fund, Community, Community  strength  Enhancement 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์. 
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บทน า 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี  

เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองในหมู่บ้าน ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และ
การแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศชาติในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ
ผลกระทบด้านความยากจนของประชาชนในชนบทและชุมชน โดยได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนโดยการจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544) 

ในส่วนของจังนครสวรรค์นั้น ชุมชนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์  กองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านไผ่ล้อมได้จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อมเข้า
หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
คือ มีสถานที่ชัดเจน มีความพร้อมในการขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สมาชิกของกองทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
เห็นชอบให้จดทะเบียนให้กองทุนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร  มีเงินทุนหมุนเวียนเกิน  
1 ล้านบาท  มีหนี้ค้างช าระไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนกู้ทั้งหมด พร้อมทั้งมีประกันไว้ให้ส าหรับสมาชิกเพื่อป้องกัน
การช าระหนี้ที่ไม่ตรงเวลา และมีการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ส าหรับการกู้ยืมของ
สมาชิกกองทุนนั้นกู้เพื่อท าการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง  การท ากลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน  (OTOP) การท ากลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต และน าไปจัดท าสวัสดิการชุมชนไว้ใช้บรรเทาเหตุฉุกเฉิน  ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามที่
เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ  
ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสังคมวัฒนธรรม และประเพณี  
ด้านการพัฒนาคนในชุมชน ด้านการบริหารจัดการชุมชน และด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2553 พบว่ามีปัญหาดังนี้ คือ 

ด้านคณะมีปัญหา คือ คณะกรรมการน าขาดความรู้ในด้านการบริหารกองทุน ท าให้เกิดปัญหาคนใน
ชุมชนไม่คืนเงินที่กู้เป็นจ านวนมากและไม่สามารถควบคุมสมาชิกได้ เนื่องจากสมาชิกประกอบอาชีพรับราชการ
ทหารเป็นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าถึงกองทุนได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะต้องมีความรู้ในด้านการบริหาร ซึ่งมี  
แต่ประธานและคณะกรรมการเท่าน้ันท่ีมีความรู้ในด้านการบริหารงานกองทุนนี้ 

ด้านการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานกองทุนนั้น ตัวคณะกรรมการยังขาดความสามารถในการท างาน
วิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านด้วยตัวเอง ต้องให้หน่วยงานรัฐ เช่น พัฒนากร อบต.นครสวรรค์ ออกมา
ช่วยจัดท าเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การให้ความรู้ชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน  โดยน าเงินกองทุนมาแบ่งท าอาชีพเสริม ได้แก่ ขนมท้องม้วน กลุ่มดอกไม้จัน กลุ่มเย็บผ้า และกลุ่ม
กะทิ  ซึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการหาเวลาว่างมาเข้าร่วมเพื่อพัฒนาตนเอง  และนอกจากนั้นมีการจัด
สวัสดิการต่าง  ๆ  ให้แก่คนในชุมชน  แต่เมื่อจัดแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจในสวัสดิการ ซึ่งคนใน
ชุมชนนั้นจะเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมเป็นบางเรื่องในการท างาน 

ด้านการท างานเป็นทีม จากปัญหาด้านการบริหารนั้น  คณะกรรมการขาดความรูท้ าให้ไม่สามารถท างาน
แทนกันได้  ซึ่งต้องรอค าสั่งจากผู้น าแล้วอธิบายวิธีการท า  ซึ่งต้องอธิบายทุกครั้งเนื่ องจากคณะกรรมการยังขาด
ความเข้าใจในการท างาน และยังขาดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในการด าเนินการท ากิจกรรมต่าง  ๆ เพราะ
คณะกรรมการบางส่วนไม่มีเวลาในการท างาน  นอกจากนั้นยังขาดการแบ่งหน้าท่ีที่ชัดเจน  ซึ่งมีแต่การก าหนดช่ือแต่
ละคนลงในฝ่ายต่าง  ๆ โดยไม่มีการท างานจริง  จึงไม่ตรงตามโครงสร้างที่ที่ก าหนด เนื่องจากขาดบทบาทที่ชัดเจน  
ต้องพึ่งพาหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เข้ามาช่วยเหลือ  และยังขาดการไว้ใจซึ่งกันและกันในการด าเนินงาน คณะกรรมการ
ขาดการแสดงความสามารถของตนหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เพราะยังขาดความมั่นใจ ไม่กล้า
แสดงออก 
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ด้านสมาชิกชาวบ้านน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์คือ น าเงินไปใช้ซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่มีความจ าเป็น
ฟุ่มเฟือย เช่น โทรศัพท์ รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินกองทุนคือ การกู้มาลงทุนหรือเป็นต้นทุนใน  
การประกอบอาชีพ และขาดความพอเพียง ท าให้เกิดปัญหาเงินไม่หมุนเวียนกลับเข้ากองทุน ท าให้คุณภาพชีวิตของ
สมาชิกแย่ลง 

ดังนั้นจากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับ  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สามารถ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้  จึงสนใจที่จะศึกษาระดับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว และเลือกใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจในการวิจัยครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก  
อ าเภอเมือง  จังหวัดครสวรรค์ 

ขอบเขตด้านประชากร ในการวิจัยครั้งนี้คือสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม จ านวน 365  คนกลุ่ม
ตัวอย่าง  คือ สมาชิกกองทุน จ านวน 190 คน  จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของทาโร่ยามาเน่สุ่มโดยวิธีการ
สุ่มตามความสะดวก 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี ในการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่หมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นค าถามที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา  

และรายได้ 
ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับระดับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์อออก  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ใน 5 ด้าน จ านวน  30  ข้อ ประกอบด้วย 
1. ด้านโครงสร้างและหน้าท่ี จ านวน  5  ข้อ 
2. ด้านบริหารจัดการ  จ านวน  8  ข้อ 
3. ด้านการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์เครือข่ายกองทุน    จ านวน  7  ข้อ 
4. ด้านผลการด าเนินงาน  จ านวน  7  ข้อ 
5. ด้านการติดตาม ประเมินผล จ านวน  3  ข้อ 
ระดับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์อออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
การพิจารณาผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม  ต าบลนครสวรรค์ออก   

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ในหลายด้าน  พิจารณาตามค่าเฉลี่ย  ( x )  ดังนี ้
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี หมายถึง 2.51  -  3.00 
การด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง 1.51  -  2.50 
การด าเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง หมายถึง 1.00  -  1.50 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเรื่องนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  ดังนี ้
1.   ติดต่อประสานงานกับผู้น ากลุ่มกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัด

นครสวรรค์  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
2.   ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองจนครบจ านวนตาม

กลุ่มตัวอย่าง 
3.   น าแบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์ของค าถามแต่ละข้อพิจารณาว่ามีแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์

หรือไม่  
4.   น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการรวบรวมประมวลผล  โดยด าเนินการดังนี้ 

1.   น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้  ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง 
2.   น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสแล้วน าแบบสอบถามทีล่งรหสัมาป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร ์
3.   น าแบบสอบถามมาลงระกับความเข้มแข็งแต่ละระดับโดยแยกประเภท 
4.   การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ และการแจกแจง

ความถี ่
5.   การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านใช้ค่าแจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย ( x )  
6.   การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเขม้แข็งของกองทุนหมู่บ้าน  ใช้การแจกแจงความถี่  

และค่าเฉลี่ย ( x ) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการส ารวจเรื่อง การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้า งความเข้มแข็งของชุมชน  
กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ านวน 190 คน ดังนี้คือ 

1.   เพศ  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ  55.3  
รองลงมาเป็นเพศชาย  จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.7 ตามล าดับ 

2.   อายุ  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอายุ 40  ปีขึ้นไป จ านวน 99  คน คิดเป็นร้อยละ  52.1  
รองลงมา  คือ อายุ  30 - 39  ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  และที่น้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีอายุ 20 - 29 ปี  
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  8.4 

3.   การศึกษา สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมาคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับไม่เกินประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 62 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.7 และที่น้อยท่ีสุดคือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

4.   การประกอบอาชีพ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และที่น้อยที่สุดคือ อาชีพ 
รับราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
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จากผลการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 5 ด้าน แบ่งเป็นระดับ
ได้ดังนี้ คือ 

 
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน x  ระดับการด าเนินงาน 

1  .ด้านโครงสร้างและหน้าท่ี 2.3 ปานกลาง 
2.  ด้านบริหารจัดการ 2.2 ปานกลาง 
3.  ด้านการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์เครือข่ายกองทุน  2.1 ปานกลาง 
4.  ด้านผลการด าเนินงาน 2.1 ปานกลาง 
5.  ด้านการติดตาม  ประเมินผล 2.2 ปานกลาง 

รวม 2.2 ปานกลาง 
 
อภิปรายผล 

ผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านพบว่า  โครงสร้างและหน้าที่ของกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบล
นครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมากกว่า 5 คน  และระบุการให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ ชัดเจน 
กองทุนมีการจัดแจงกฎระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านโดยการปิดประกาศให้สมาชิกทราบอย่าง
ทั่วกัน  ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการบริหารกองทุนหมู่บ้านของส านักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ประกอบด้วย  องค์กรประชาชน  และประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชน  ซึ่งได้มาโดยวิธีชาวบ้านเลือกกันเองในหมู่บ้านหรือชุมชน  และมีการจัดท าระเบียบข้อบังคับตาม
ประเด็นที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จันทร์เพ็ญ  ยศ
แสนย์  (2545)  ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการกองทุนหมู่บ้าน  กรณีศึกษา  กองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพระ  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า  กรรมการกองทุนมากจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่  พิจารณาระเบียบก่อนเลือกคณะกรรมการและระเบียบกองทุน
เหมือนกันในหลักการทุกกองทุน 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม  ต าบลนครสวรรค์ออก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดเวทีชาวบ้านในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 3  ใน  4  ของครัวเรือนทั้งหมด  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบั งคับของ
กองทุน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกในกองทุนน าเงินทีได้จากการกู้ยืมไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพมากกว่า 3  ใน  4  ซึ่งท าให้สมาชิกภายในกองทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สมาชิกกองทุนน าเงินมาใช้
ครบตามสัญญาทุกคน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยะ  พิศิษฐอรรถการ (2545) ศึกษาเรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านอุ้มไผ่ ต าบลกกแดง อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ว่า การด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน การพิจารณาการอนุมัติเงินกู้กระท าอย่างทั่วถึง  สมาชิกสามารถช าระเงินกู้ได้ทุกรายตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  ทั้งนี้การด าเนินงานกองทุนภายใต้ระเบียบที่หมู่บ้านได้ร่างขึ้นและได้รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน  
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน า  รวมทั้งประชาชนชาวบ้านท่ีเป็นสมาชิกมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของกองทุนที่ได้รับ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ได้มีการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานกองทุนฯ  โดยเวทีชาวบ้านน้อยกว่าเดือนละ 1  ครั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ  ได้มี 
การติดตามช่วยเหลือสมาชิกกองทุนอย่างต่อเนื่อง กองทุนได้มีการแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน ทุก  6  เดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยะ พิศิษฐอรรถการ (2545)  
พบว่า คณะกรรมการได้มีการติดตามทวงหนี้  หรือเตือนให้สมาชิกมาช าระหนี้เมื่อถึงก าหนด โดยใช้หอกระจายข่าว
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และการประชุมสมาชิก ซึ่งกองทุนมีการประชุมประจ าเดือน เพื่อแจ้งและติดตามความก้าวหน้าด้านการด าเนินงาน  
มีการบันทึกการประชุมอย่างชัดเจน การท างานอยู่บนความตั้งใจของคณะกรรมการ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.   จากการวิจัยพบว่า  กองทุนหมู่บ้านไผ่ล้อม  ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

ยังมีสมาชิกที่น าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  คือ ไม่ได้น าเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดังนั้น
คณะกรรมการควรมีการประเมินสมาชิกแต่ละรายเบื้องต้นก่อนการกู้ยืมเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว 

2.   การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน การติดตาม ประเมินผล รวมไปถึงระเบียบ
ข้อบังคับ ควรมีการประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง เพื่อให้สมาชิกทราบอย่างงทั่วถึง เช่น การจัดเวทีชาวบ้าน  
การกระจายเสียงตามสาย รวมไปถึงการติดประกาศ 

3.   ควรมีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านท าบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้น โดยมีคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่เริ่มท าเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สมาชิก 

4.   ควรมีการจัดอบรมคณะกรรมการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการวิจัยเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่  คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน และสมาชิก ในด้านปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และปัจจัยที่ไม่ส าเร็จของ 
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อยกระดับชั้นให้อยู่ในระดับดี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการพึ่งตนเอง 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค

ของชุมชนบ้านเนินกลาง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  ในการท าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  จ านวน 40 ครัวเรือน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลมาวิเคราะห์
เนื้อหา จัดหมวดหมู่ ตีความ และเรียบเรียงเนื้อหาตามประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของชุมชนต่อการพึ่งตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์หมู่บ้านเนินกลาง พบว่า 1. ด้านเทคโนโลยี พบว่าเกษตรกรหมู่บ้านน ารถไถนามาใช้แทน
ควายในการท านา และอาศัยเพื่อนบ้านในชุมชนจะมาช่วยเหลือในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และผลิตปุ๋ยขึ้นมาเอง  
2.  ด้านเศรษฐกิจพบว่าเกษตรกรบ้านเนินกลางท าเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานรายได้หลักมาจากการท านา  
แต่เกษตรกรบ้านเนินกลางยังมีรายได้เสริมคือรับจ้างทั่วไป ส าหรับรายจ่ายของหมู่บ้านกลางเนินการจากการลงทุน
เพื่อการเกษตร 3. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรบ้านเนินกลางต่าง พึ่งพิงผืนดิน ป่าไม้แหล่งน้ า ภายใน
ชุมชน ในการเพาะปลูก และแหล่งอาหารตามฤดูกาล  4. ด้านจิตใจ เกษตรกรของหมู่บ้านเนินกลางมีความเช่ือมั่นใน
ระบบอินทรีย์มีความมั่นคงด้านอาหารผลติกินผลิตใช้ไม่ต้องพึ่งพาภายนอก และ 5. ด้านสังคมและวัฒนธรรมหมู่บ้าน
เนินกลางมีสถาบันสังคมที่ท าให้เกิดความสมานสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เช่น ประเพณีท าบุญกลางบ้าน และอาบน้ า
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนบ้านเนินกลางในการท าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า ปัญหาจากศัตรูพืช ความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่จากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปัญหาการปนเปื้อน
สารเคมี   
 
ค าส าคัญ : การพึ่งตนเอง,  ศักยภาพของชุมชน ,  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  เกษตรอินทรีย์ 
 
Abstract 

In this thesis, the researcher investigates 1.  The potential for self-reliance by the 
communities under investigation achieved through agriculture.Ban NoenSala Sub-District NoenSala 
District KrokPhra District NakhornSawan Province. 2. Problems and obstacles encountered byat Ban 
NoenKlang Sub-District NoenSala District KrokPhra District NakhornSawan Province communities in 
engaging in organic agriculture is based on the sufficiency economy philosophy. The researcher 
examines in this qualitative research investigation, the researcher collected data through the use 
of structured in-depth interviews. The sample population consisted of 40 househola. The data 
collected were analyzed using content analysis, categorized, interpreted, and arranged in 
accordance with issues broached in the research objectives. 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
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In studying the potential for self-reliance by the communities under investigation 
achieved through agriculture. Ban NoenSala Sub-District NoenSala District KrokPhra District 
NakhornSawan Province. The researcher found the following 1. Technology, it was found that 
agriculturalists from villages used tractors with a plow instead of water buffalos in the rice fields. 
And the help of neighbors in the community in the making of bio-compost, and produce fertilizer 
themselves 2. Economics, it was found that agriculturalists at Ban NoenKlang engaged in a 
mixture of organic agricultureto those only engaged in the production of rice. Agriculture was the 
major source for income. The expenditures of inagriculture. 3. Resources and environment, 
Agriculturalists from Ban NoenKlang depended on soil, forestry products, and water resources in 
the community for seasonal cultivation of crops. 4. The psychological aspect, Agriculturalists at 
Ban NoenKlang were ensured food stability in view of the organic agricultural system. Production 
can be produced for consumption without depending on outsidersand 5. Society and culture, At 
BanNoenKlang have social institutions facilitating harmony and mutual support. Suchas Klangban 
merit tradition and Elder bathing tradition. Problems and obstacles encountered at Ban NoenKlang 
Sub-District  NoenSala District KrokPhraNakhonSawan Province communities in engaging in organic 
agriculture is based on the sufficiency economy philosophy. The researcher examines there were 
problems do the authorities regarding organic agriculture standards in addition to problems of 
chemical contamination. 

 
Keywords : Self-reliance, Potential of the community,Sufficiency Economy Philosophy,Organic 
farming 
 
บทน า 

เป็นที่ทราบกันว่าสังคมไทยในอดีตภาคการเกษตรถือได้ว่าเป็นหัวใจและรากฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นการเกษตรแบบชีพผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ในครัวเรือนหากมีส่วนที่เหลือจึงจะน าไปขายสังคมมีการพึ่งพา
ภายนอกน้อยแต่มีความผูกพันกันเองภายใต้การช่วยเหลือกันประเทศไทยได้รับการพัฒนาตามแบบตะวันตกประเทศ
อเมริกาเข้ามาช่วยเหลือผ่านทางองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะการเมืองประชาธิปไตยเป็นกลไกการพัฒนาประเทศที่มา
คู่ขนานกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากรัฐที่เป็นผู้ลงทุนหลักมาสู่ภาคเอกชนรัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริมศักยภาพ
และอ านวยความสะดวกของภาคเอกชนในการผลิตและการพาณิชย์เท่านั้น  จากค าแนะน าของสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้เกิดการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกขึ้น (พ.ศ.2504 – 2509) โดยมีเป้าหมาย
คือการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ในดี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคสมัยของจอมพลสฤษฎิ์ธนะรัชต์  
เป็นต้นมาได้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเรว็ของสัดส่วนของภาคอุสาหกรรมและการผลิตสินค้าอุสาหกรรมเพื่อทดแทน 
การน าเข้าส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมส่งผลให้ชาวนาเพ่ิมผลผลิตเพื่อป้อน
ในกับแรงงานภาคอุสาหกรรมจนภาคเกษตรกรรมต้องหันมาพึ่งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และเครื่องมือท่ีทันสมัยจะเห็นได้
ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าให้เกิดผลกระทบต่าง  ๆ จากการที่รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็นหลักและลดความส าคัญของภาคเกษตรกรรมลง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลกระทบทางด้านมลภาวะและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ                        
2. ผลกระทบทางด้านสังคมการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมเพื่อการค้า               
3. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  เกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุลระหว่างเมืองและชนบท 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546 : 15-16) ระบุว่า ระบบเกษตร

อินทรีย์อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาที่ประกอบไปด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และ
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เง่ือนไขความรู้  คู่คุณธรรม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของชุมชนต่อการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา การท าเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินกลาง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์  ท าให้แก้ปัญหายากจนของคนในชุมชนได้  และประชาชนในชุมชนสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันท า
ให้ชุมชนนั้นสามารถเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.   เพื่อศึกษาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของบ้านเนินกลาง  ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์   

2.   เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของชุมชนบ้านเนินกลาง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ ในการท าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การศึกษาศักยภาพของการพึ่งตนเองของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บ้านเนินกลาง  ต าบลเนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก ่  

1.   การพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยี        
2.   การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ        
3.   การพึ่งตนเองทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
4.   การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ        
5.   การพึ่งตนเองทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ศักยภาพของชุมชนต่อการพึ่งตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการท าเกษตร
อินทรีย์  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ      

ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย        
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ประชาชนการท าเกษตรอินทรีย์  หมู่  2  บ้านเนินกลาง  

ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 40 ครัวเรือน ได้จากการคัดเลือกแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling)        

การเก็บรวบรวมข้อมูล         
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ  

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Interview 
and in-depth Interview) และใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลประกอบเพิ่มเติม  มีรายละเอียดดังนี้  

1.   การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาก่อนแล้วมูลการ
ค้นคว้าวิเคราะห์ รวบรวมข้อโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นจากวรรณกรรม บทความทางวิชาการ วารสาร 
และรายงานการประชุม แผนงาน แนวนโยบาย และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการท าเกษตรอินทรีย์ หมู่ 2  
บ้านเนินกลาง ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
มีผลต่อการท าเกษตรอินทรีย์ชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปต่อไป     

2.   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองของผู้วิจัย 2 ประเภท 
คือ จากภาคสนามหรือการลงพื้นที่จริง ซึ่งมีข้อมูล       

2.1   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง   
2.2   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาที่

ด าเนินการเก็บข้อมูล และหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้ว โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จาก  
การจดบันทึก การทอดเทปสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ และจากเอกสารต่าง ๆ มาท าการจ าแนกตามหมวดหมู่ข้อมูล
ตามประเภท  และความส าคัญที่ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นวิจัยไว้ใช้การพรรณนาวิเคราะห์  เพื่ออธิบายตามความมุ่งหมาย
การวิจัย ได้แก่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการท าเกษตรอินทรีย์  ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการท า
เกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเองบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเนินกลาง  โดยการวิเคราะห์เนื้อหาตาม
กรอบแนวความคิดและวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ผลของการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเกษตรกรบ้านเนินกลางได้น ารถไถมา
ใช้แทนควายในการท านาส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ยังคงใช้แรงงานครอบครัวและเพื่อนบ้านเป็นหลักการพึ่งตนเองที่ส าคัญ
อีกอย่างหนึ่งคือการใช้เทคโนโลยีในการผลิตท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองโดยไม่ต้องซื้อจากตลาดภายนอกชุมชน
เอื้ออ านวยให้เกิดขึ้น  ได้แก่ การมีผู้น าและปราชญ์ชาวบ้านที่ปฏิบัติตนเป็นอย่างดีในการท าเกษตรอินทรีย์และ 
การรวมตัวของเกษตรกรบ้านเนินกลางที่มีความอดทนและมีจิตส านึกแห่งการพึ่งตนเอง  

ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจเกษตรกรบ้านเนินกลางมีรายได้หลักมาจากการท านาแบบ
ผสมผสานผลผลิตที่ได้จะน าไปบริโภคในครอบครัวเป็นหลัก  ส่วนที่เหลือจึงจะน าไปขายนอกจากน้ียังมีเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเงินจากบุตรหลานที่ท างานต่างถิ่นส่งมาให้ส่วนรายจ่ายนั้นส่วนใหญ่จะมาจากใช้จ่ายเงินเพื่อลงทุนทาง
การเกษตรรวมถึงการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือ  กล่าวนี้เป็นต้นเหตุให้ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส ส่วนภาวะ
หนี้สินดังกล่าวเกษตรกรมีความสามารถในการใช้หนี้คืนได้และหากมีเงินเหลือเก็บออมและมีปัจจัยที่เอื้ออ านวยแก่
การมีทรัพยากรเพียงพอในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตตั้งแต่มีที่ดินเป็นของตนเองมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
มีแหล่งอาหารและยาในการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆและการมีผู้น าและปราชญ์ชาวบ้าน  
ซึ่งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์โดยตรงจากการท าเกษตรอินทรีย์ ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเกษตรกรบ้านเนินกลาง ได้พึ่งพาธรรมชาติในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
เพียงพอแก่การเพาะปลูกแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์และอาหารตามฤดูกาลความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรดังกล่าวเกิดจากปัจจัยส าคัญคือผู้น าและคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทส าคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากร เช่น อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูเป็นต้น       

ศักยภาพการพึ่งตนเองทางด้านจิตใจเกษตรกรบ้านเนินกลางมีความเช่ือในระบบเกษตรอินทรีย์ว่าเป็น
รากฐานของความมั่นคงทางด้านอาหารสามารถผลิตไว้กินไว้ใช้ทุกอย่างในการท าในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์  
ท าให้เกษตรกรมีจิตส านึกแห่งการพึ่งตนเองและการประมาณตนส าหรับกระบวนการการท าเกษตรอินทรีย์ของ
ชาวบ้านเนินกลาง จึงอาศัยเพียงรถไถที่เป็นเครื่องจักรกลทุนแรงงานคนเท่านั้นกิจกรรมอื่นๆยังต้องอาศัยแรงงาน
เป็นหลักดังนั้นเกษตรกรจึงมีจิตใจกล้าหาญมีพลังไม่ยอมแพ้ความยากล าบากโดยศักยภาพดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยที่เอื้ออ านวยและการมีประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงดีงามและสืบทอดกันต่อเนื่อง    

ศักยภาพการพึ่งตนเองทางสังคมและวัฒนธรรมเกษตรกรอินทรีย์บ้านเนินกลางความสัมพันธ์กันยัง
เหนียวแน่นมนี้ าใจ มีประเพณีท าบุญกลางบ้าน และอาบน้ าผู้สูงอายุท่ีแสดงถึงความรู้สึกเกื้อกูลมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
กัน ดังกล่าวข้างต้นท าให้มีความสมัครสมานสามัคคีเกิดความสัมพันธ์ช่วยเหลือท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคชุมชนบ้านเนินกลางในการท าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     

1.  ครอบครัวขาดแรงงานในการท าเกษตรอินทรีย์ 
2.  ผู้บริโภคมักซื้อผลผลิตจากการเกษตรเคมีมากกว่าเกษตรอินทรีย์เพราะผลผลิตมีความสวยงามกว่า 
3.  ขนาดที่ดินมีจ ากัดไม่พอที่จะท าพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน    
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4.  มีปัญหาจากศัตรูพืชแมลงแต่ไม่สามารถใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนของชุมชนบ้านเนินกลางหมู่บ้าน มีประเด็นส าคัญที่น ามา

อภิปรายดังต่อไปนี้          
จากวิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการเป็นหนี้

ประชาชนตกงานคนในเมืองกลับคืนสู่ชนบทซึ่งในช่วงดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริช้ีแนะ
แนวทางแก้ประสกนิกรชาวไทยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความสอดคล้องกับผลงานของ ประยงค์  รณรงค์ 
(2546 : 13) ที่กล่าวว่าการเดินตามเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเอง  

ประวัติการท าเกษตรอินทรีย์ของบ้านเนินกลางเป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่เสื่อมโทรม  
รวมถึงภาวะหนี้สินที่มาจากการซื้อสารเคมีท าให้เกษตรกรส่วนหนึ่งหันมาท าเกษตรอินทรีย์เพื่อต้องการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมซึ่งสอดคล้องกับผลงานของวิฑูรย์  ปัญญากุล  และวิบูลย์  เข็มเฉลิม (2549 : 
18-22) ค้นพบว่าระบบเกษตรอินทรีย์เป็นการอนุรักษ์นิเวศการเกษตรควบคุมป้องกันมลพิษ และเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

ดังนั้นระบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นระบบที่พ่ึงตนเองลดต้นทุนทางด้านการผลิตโดยหันมาท า
ปุ๋ยขึ้นเอง ซึ่งระบบมีพื้นฐานตามทฤษฎีใหม่สอดคล้องกับแนวทางของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544 : 15-16) ที่ประกอบไปด้วยความพอประมาณ การมี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวและเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม เป็นต้น       

จากการศึกษาศักยภาพการพึ่งตนเองเกษตรกรเกษตรอินทรีย์หมู่บ้านเนินกลาง พบว่า ศักยภาพใน 
การพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีในการด ารงอาชีพ เกษตรอินทรีย์มีเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวรวมทั้งผลิตปุ๋ยไว้
ใช้เองเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้เพราะมีผู้น าที่มีประสบการณ์ ความรู้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
เกษตรกรการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับภายนอกจากภาครัฐในการเข้ามาสนับสนุนและภาคเอกชนสนับสนุน 
การประชุมเครือข่ายกับจังหวัดต่าง ๆ ท าให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การท าปุ๋ยมูลสัตว์มาใช้ใน
หมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 : 20) กล่าวว่าองค์ประกอบของเครือข่ายคือ 
การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน หรือการช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าร่วมกันนั่นคือการพึ่งพาอาศัยน าไปสู่การเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยน การประชุมสัมมนา เป็นต้น ในขณะที่บ้านเนินกลาง 
การพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีพันธุ์พืชมีน้อยกว่าดังเช่นการซื้อปุ๋ยเกษตรกรท านา  เนื่องจากเกษตรกรปลูกข้าวเพียง
อย่างเดียวจึงไม่มีวัตถุดิบเพื่อน ามาท าปุ๋ยจากภูมิปัญญาในการท ามาหากินเพราะมีผู้รู้ที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ เฉลิม ห่อนาค (2531 : 34) จะเห็นในเมื่อผู้น าต่างก็มีวิสัยทัศน์ใน 
การส่งเสริม การท าเกษตรอินทรีย์ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่เกษตรกร น าไปสู่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะ
ที่บ้านเนินกลางไม่มีผู้รู้ท าให้เกษตรกรส่วนหนึ่งพึ่งพาเทคโนโลยีด้านเม็ดพันธุ ์ดังนั้นโดยจะเห็นว่าผู้น าจะจัดหาตลาด
กลางหรือก าหนดบริเวณภายในหมู่บ้านมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน      

ศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจบ้านเนินกลาง จากการท านาปีละ 1 ครั้ง ยังมีรายได้เสริมจาก
การรับจ้างทั่วไป ซึ่งเกษตรกรบ้านเนินกลางสามารถพึ่งตนเองได้ดังกล่าวเนื่องจากผู้น าของหมู่บ้านมีวิสัยทัศน์ใน 
การสร้างอาชีพเป็นแหล่งรายได้รายจ่ายส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือการลงทุนท าการเกษตร และส่งบุตรหลานเรียน
หนังสือซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ บ ารุง  บุญปัญญา (2549 : 20-25) ที่กล่าวว่าการรุกเข้ามาของระบบทุนนิยมได้
เข้ามาในลักษณะการครอบง าการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและดึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตลาดเกิด
วัฒนธรรมบริโภคนิยมถูกแทนท่ีด้วยค่านิยมแก่งแย่งชิงดี     

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าในกรณีบ้านเนินกลางควรสนับสนุนให้มีตลาดภายนอกหรือตลาดกลางส าหรับ
เกษตรกรน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่าย และจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ได้สูงยิ่งขึ้น
อีกด้วย          
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ศักยภาพมีการพึ่งตนเองด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการด ารงชีพเกษตรอินทรีย์เกษตรกรได้พึ่งพิง
แหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเปน็ผนืดิน แหล่งน้ า ในการใช้ประโยชน์ทางเกษตรเลี้ยงสัตว์ และมีแหล่งน้ า ในการหาอาหาร
ตามฤดูกาล สมุนไพรซึ่งการที่เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้นั้นต้องมีผู้น าที่มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ให้เสื่อมโทรมโดยออกกฎหมายข้อบังคับให้เกษตรกรในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2540 : 99-170) 

ศักยภาพพึ่งตนเองด้านจิตใจ  ในการด ารงชีพเกษตรอินทรีย์เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าระบบ
เกษตรอินทรีย์เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง ด้านอาหารเพราะมีลักษณะครบวงจรผลิตพืชผักตามที่ตนเองต้องการ 
เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองทางด้านจิตใจได้นั้นเพราะมีผู้น าที่มีประสบการณ์สูง และเช่ียวชาญในระบบเกษตร
อินทรีย์สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ  เฉลิม  ห่อนาค (2531 : 34) 

ศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสังคมและวัฒนธรรม เกษตรกรบ้านเนินกลางเครือข่ายกับกลุ่มต่าง ๆ ที่
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น การประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งการที่หมู่บ้านเนินกลางมี 
เครือข่ายนั้นเพราะมีผู้น าที่มีความเข้มแข็งและประสบการณ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ กิติชัย  รัตนะ (2549 : 
12-18) ซึ่งในหมู่บ้านเนินกลางมีเครือค่ายกิจกรรมกับหมู่บ้านใกล้เคียงคือ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พืชที่ดีของ
เกษตรกรแต่ละครอบครัวซึ่งแสดงถึงความเอื้ออาทรและมีน้ าใจร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ สัญญา  สัญญา
วิวัฒน์ (2540 : 99-107) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีเครือข่ายกับภายนอกจะท าให้เกิดการพึ่งตนเองทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  เนื่องจากบ้านเนินกลางมีผู้ให้ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ที่เป็นผู้น าที่มีประสบการณ์เพื่อการสร้าง
เครือข่ายต้องมีผู้น า          

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พบว่า  ราคาผลผลิตของเกษตรอินทรีย์มีราคาไม่แตกต่างจากราคา
ข้าวทั่วไปท าให้เกษตรกรหันไปท าเกษตรเคมี ซึ่งท าได้หลายครั้งมากกว่าเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า
ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนราคาผลผลิตข้าวอินทรีย์สูงกว่าข้าวเคมี เพื่อค านึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของเกษตรกร
และสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย          

ผลทางการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของการพึ่งตนเอง
ในการด ารงอาชีพเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านดังกล่าว ได้ดังต่อไปนี้ 

1.   หมู่บ้านเนินกลางควรหาตลาดภายนอกเพื่อให้เกษตรกรน าผลผลิตจากการเกษตรอินทรีย์มาขายจะ
ได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่อยากท าเกษตรอินทรีย์     

2.   ชุมชนหมู่บ้านเนินกลาง  ควรจัดศูนย์เรียนรู้ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ใน
ชุมชนเนื่องจากหมู่บ้านเนินกลางมีศาลาประจ าบ้านเป็นที่แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกัน แต่ขาดแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือ
ท าให้ผู้ที่สนใจไม่มีแหล่งศึกษาหาข้อมูล     

3.   คณะกรรมการหมู่บ้านควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านโดยวิเคราะห์
สาเหตุจุดอ่อนจุดแข็งของการท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนอย่างเป็นระบบ  โดยเป็นประชามติที่ให้เกษตรกรในชุมชน
เห็นชอบร่วมกัน         

4.   ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์โดยการเชิญวิทยากร ผู้รู้เกษตรอินทรีย์จากหมู่บ้าน
อื่นๆเข้ามาในหมู่บ้านมาให้การค าแนะน าในการด ารงเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องจะท าให้เกษตรกรอื่นๆสนใจเพราะ
เกษตรกรบางรายสนใจแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป         

1.   ในการศึกษาครั้งต่อไปไม่ได้ศึกษาตัวแบบการพึ่งตนเองทางด้านสาธารณสุข ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษามิติด้านการพึ่งตนเองของชุมชนมากกว่าตัวรูปแบบ  TERM เพื่อแสดงให้เห็นว่ามิติที่น าไปสู่ 
การพึ่งตนเองของชุมชนอาจแตกต่างมากกว่าการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ การพึ่งตนเอง
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ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ และการพึ่งตนเองทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเพิ่ม
การพึ่งตนเองทางสาธารณสุข อาทิเช่น ความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคภัยต่าง ๆ  

2.   ควรท าการวิจัยในประเด็นศักยภาพของชุมชนต่อการพึ่งตนเองในการท าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในภาคอื่น ๆ ที่ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เห็นความแตกต่างในแต่ละมิติของ
การพึ่งตนเองของชุมชนในการด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์ในภาคอื่น ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่อย่างไร
และส าเร็จเป็นรูปประธรรมมากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่
และหวายบ้านกลางแดด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ และ 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้าน
กลางแดด  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลาง
แดดและผู้น าชุมชน จ านวน 20 คน โดยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต  
และการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา   

ผลการศึกษาพบว่า   
1.   การบริหารจัดการกลุ่ม มีการจัดโครงสร้างองค์กร ยึดหลักขบวนการมีส่วนร่วมคือ ร่วมคิด  

ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกลุ่มสมาชิก 
2. การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด  มีการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า มีการพึ่งพาตนเอง กลุ่มมีความเข้มแข็ง มั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจครัวเรือน
ของสมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ :  การบริหารจัดการ, วิสาหกิจชุมชน, เศรษฐกิจพอเพยีง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การจดัการแบบมีส่วนร่วม,  
ผลลัพธ์ 
 
Abstract 

The purposes of  the  study  were: 1)To  study  the  managing  the  enterprise-purpose  
Enterprises  Class  Community  bamboo  and  rattan  wicker,  Ban  Klan dad,  Along  Sufficiency  
Economy.  and 2)  To  study  effects  and  the  guidelines  for  the  operation  in  Enterprises  
Class  Community  bamboo  and  rattan  wicker,  Ban  Klan dad,  Along  Sufficiency  Economy  
Klan dad  Sub-District  of  Mueang NakhonSawan NakhonSawan  Province.  Sample  used  to  
study  board members  and  community  members  Enterprises  Class  Community  bamboo  
and  rattan  wicker,  Ban  Klan dad  and  the  president  of  the 20 people.  Qualitative  Research,  
the  tools  used  in  data  collection  is  a  Interview,  observation,  Focus  groups.  Triangulation. 
Data analysis by content analysis. 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 



190   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

The study results found that. 
1.  The management  of organizational structure based on participation,  complicity,  

decision,  participates  in  the  sharing of benefits, between  group  members.   
2. Operation of Enterprises Class Community bamboo and rattan wicker, Ban Klan 

dad.  The use of  existing  resources  in  the  community  are  valuable. The self- reliance. The  
group  has  a  strong,  stable,  as  a  result  the  economy  household  member  has  a  better  
living. 
  
Keywords : Management,  Community Enterprise, Sufficient  economy,  local  knowledge,  
Participatory  management,  Results 
 
บทน า 

การพัฒนาประเทศในปัจจุบันรัฐบาลได้เน้นการพัฒนาประเทศโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554)  ท่ีก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนทางสังคม  ทุนเศรษฐกิจ  และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและอัญเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ  เพื่อมุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  จึงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน  ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
พร้อมทั้งเร่งพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงมีกระบวนการจัดการองค์ความรู้
และระบบการเรียนรู้ของชุมชนโดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  ให้สามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง  เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชนและสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพ  และรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรากฐานการด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน น าไปสู่สังคมอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554, 2549 : 36-117)   

จากการด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐด้านการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า  
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในระดับฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมชุมชนในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการทรัพยากร การผลิต การตลาดและการจัดการทุนให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน บนพื้นฐานของ 
การสร้างความมั่นค  ความสงบสุขและระบบนิเวศน์ของสังคมโดยรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่ม
กันประกอบการในแนวทาง “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินหลัก ผลผลิตมาจากกระบวนการใน
ชุมชน  ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมโดยชุมชน และมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมายส าคัญของการประกอบการ (เสรี  
พงศ์พิศ, 2551 : 176)   

เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ และขีดความสามารถในการแข่งขัน การเจริญเติบโตเข้มแข็ง และมี 
การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชน  ได้น าไปสู่การขยายตัวของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว จึงมีความ
จ าเป็นท่ีวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นมากมายนี้จะต้องสามารถสร้างเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกันที่เอื้อต่อการปรับตัวของ
ระบบเศรษฐกิจจะต้องมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีการสร้างเครือข่ายเช่ือม โยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนด้วยกัน และเช่ือมโยงกับธุรกิจเอกชนอย่างสมดุล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตที่ตรงกับ 
ความต้องการของตลาด เพื่อน าตลาดไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้อย่างแท้จริง 
(ศศิเพ็ญ  พวงสายใจ, 2551 : 47)   

เมื่อ พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีการด าเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยก าหนดให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิ จชุมชน 
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกจังหวัดของ
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ประเทศ จึงเป็นที่น่าสังเกตถึงการที่จะรวมตัวกันประกอบกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนที่มีรายได้น้อยกว่า
และต้องพึ่งพาตนเอง  เป็นการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาผสมผสานกับทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดรายได้และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในชุมชนซึ่งในการจัดตั้งกลุ่มวิสากิจชุมชนเป็นการร่วมมือร่วมใจกันตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน  โดยการใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานของคนในชุมชน  

ชุมชนบ้านกลางแดด  เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลกลางแดด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์  ซึ่งมีการท าเครื่องจักสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีนางพะเยาว์ ศรีอ าพร  ได้น าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับ
ชาวบ้าน  ท าให้กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านกลางแดดรวมตัวกันที่จะสร้างงาน  สร้างรายได้ขึ้นมาจุนเจือครอบครั ว
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จนท าให้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการท าเครื่องจักสานไม้ไผ่และ
หวายให้กับสมาชิกบ้านกลางแดด จากจุดเริ่มต้นของการท าเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายเพื่อใช้ในครัวเรือนและใน
หมู่บ้านทางกลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ขบวนการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  มีจุดเด่นและจุดขาย  น าไปสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  โดยได้ด าเนินการจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัตสิ่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 วันที่ 2 ธันวาคม 2552  รหัสทะเบียน 
6-60-01-02/1-0002   

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดดสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับสมาชิกของกลุ่มและประชาชนในหมู่บ้านกลางแดด ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่ากอไผ่สีสุ กให้มีมูลค่าสูงขึ้น  
โดยมีตลาดรองรับการผลติที่แน่นอน ท าให้กลุ่มมีรายได้ มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้ นอกจากน้ีทางกลุ่มยังได้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน หรือผู้ที่สนใจที่มาศึกษาดูงานโดยมิได้หวังก าไร แต่เพื่อหวังให้เป็น 
การสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดดว่ามีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไร จึงท าให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็งและช่วยเหลือตนเองได้ได้รับความส าเร็จ จนกระทั่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้มาจนถึง
ปัจจุบัน  อีกท้ังเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบา้นกลางแดด  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลกลางแดด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

2.   เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไมไ้ผ่และหวายบ้านกลางแดด โดยใช้กรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ดังนี ้



192   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด 15 คน  ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่ม จ านวน  10  คน และ
ผู้น าชุมชน  5 คน เครื่องมือในการศึกษาการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  การสังเกต  และการสนทนากลุ่ม  
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  และผลลัพธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจัก

สานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลกลางแดด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร  คือ  คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลาง

แดดต าบลกลางแดด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 15คน  และผู้น าชุมชน 5 คนซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบเจาะจง 

ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด  ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์  

จังหวัดนครสวรรค ์
 
สรุปผลการวิจัย 

1.   การบริหารจัดการกลุม่วิสาหกจิชุมชนเครื่องจักสานไมไ้ผ่และหวายบ้านกลางแดด  ต าบลกลางแดด  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด มีระบบโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ผู้ ช่วยเหรัญญิก  
ประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการฝ่ายผลิต  คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ โดยประธานท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มในทุก ๆ  ด้าน  รองประธาน ท าหน้าที่ในการด าเนินการแทนประธานหากประธานไม่อยู่  
เลขานุการท าหน้าท่ีในการจัดท าหนังสือเชิญประชุม  และจัดท ารายงานการประชุม  ฝ่ายเหรัญญิกท าหน้าท่ีท าบัญชี  

- ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่
และหวายบ้านกลาง                 

-  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือ่งจักสาน
ไม้ไผ่และหวายบา้นกลางแดด 
-  ผู้ใหญ่หมู่ที่  4  ต าบลกลางแดด 
-  คณะกรรมการหมู่ที่  4  ต าบลกลาง
แดด 

-  นักพัฒนาชุมชน ต าบลกลางแดด 
-  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาง

แดด 
 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่อง 
จักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การจัดการองค์กรและการบริหารงานของ
กลุ่ม 
  -  การเงิน 
  -  การวางแผนการผลิต 
  -  การตลาด 
  -  การสืบสานการผลิต 
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รายรับ  รายจ่าย ทั้งบัญชีเงินหุ้น  บัญชีเงินกู้  บัญชีการจัดซื้อ  บัญชีการขายวัสดุ  และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  โดยมี
ผู้ช่วยเหรัญญิกช่วยในการท างาน  ประชาสัมพันธ์ท าหน้าที่ในการหาลูกค้าติดต่อตัวแทนจ าหน่าย  และการออกร้าน
ตามงานต่างๆ  คณะกรรมการฝ่ายผลิตท าหน้าที่ดูแลตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต  ดูแลความเรียบร้อย
ในการผลิตตลอดจนการจ าหน่าย คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อท าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต    

ส่วนส าคัญที่ท าให้กลุ่มมีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่มาจนถึงปัจจุบันได้ คือ กลุ่มมีผู้น าที่มีความสามารถ  
เข้มแข็ง  เสียสละ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก  
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น าฐานคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการพัฒนากลุ่มให้มีความมั่นคง  ยั่งยืน  ส่วนสมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ตัวเอง มีความสามัคคี ทุกคนมีวัตถุประสงค์ในการท างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม  ในการปฏิบัติงานจะมีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร  ท าอย่างไร  ท าเมื่อไร  ท าวิธีใด  
ใครเป็นผู้ท า ท าร่วมกับใคร และมีวิธีการท าอย่างไร ในการผลิตใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก กระบวนการผลิต
มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก รูปแบบการผลิตยังไม่มีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย มีการสืบสาน  
การผลิตโดยให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและหน่วยงานทางราชการ วิธีการการบรรยาย สาธิตขั้นตอน 
การผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย การจัดแสดงสินค้า และการเป็นวิทยากรรับเชิญในหน่วยงานของทางราชการ
อยู่เป็นประจ า 

2.   ผลลัพธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด ต าบล
กลางแดด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด ซึ่งเกิดจาก 
การรวมกลุ่มของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้
เศรษฐกิจครัวเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
หลักในการพัฒนากลุ่ม คือ ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์  และเป็นเจ้าของร่วมกัน  มีการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการท างาน ในการผลิตไม่ท าเกินความสามารถของทุนเงิน ทุนแรง  
ทุนทรัพยากรที่มีใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการปลูกไม้ไผ่เพื่อทดแทนไม้ ไผ่ 
ที่ใช้ไปแล้วซึ่งท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดดมีต้นทุนในการผลิตเครื่องจักสาน
และหวายที่เพียงพออย่างยั่งยืนตลอดไป แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มยังต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักสานไม้
ไผ่และหวายให้มีความแปลกใหม่ และทันสมัย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด และศึกษาผลลัพธ์ใน 
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด โดยสามารถอภิปรายผล
การศึกษา ได้ดังนี้ 

การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ต าบลกลางแดด  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านกลางแดด มีระบบโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก ประชาสัมพันธ์  
คณะกรรมการฝ่ายผลติ คณะกรรมการฝ่ายจัดซือ้ ผู้น ากลุ่มมีความสามารถ  เข้มแข็ง  เสียสละ มีการบริหารจัดการที่
โปร่งใส  รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  เน้นการมีส่วนร่วมยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก และสามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  น าฐานคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนากลุ่มให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ส่วนสมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน เข้าใจบทบาทและหน้าที่
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ของตนเอง  มีความสามัคคี ทุกคนมีวัตถุประสงค์ในการท างานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม  มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างระบบ นั่นคือ การวางแผน  มีการจัดองค์การ  การจัดคนเข้างาน  
การสั่งการและควบคุมการท างานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธ  กัยวรรณ์ (2543 : 19) ได้กล่าวว่าการบริหาร
จัดการ  คือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่วางแผน การจัดองค์การ จัดคนเข้ากับงาน สั่งการ และควบคุมการท างานให้
กิจกรรมขององค์กรด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยในการบริหาร  
ส่วนสมาชิกในกลุ่มยึดหลักการกระบวนการส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์  
ทุกคนปฏิบัติตามกฎ กติกาของกลุ่ม และควบคุมกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ทางกลุ่มไม่ปฏิเสธเงินทุนจากภายนอก  
เพียงแต่รับเงินทุนจากภายนอกบนฐานคิดใหม่  คือพึ่งทุนที่ตนเองมีเป็นหลัก  เงินทุนจากภายนอกที่เข้ามาไม่ได้
เปลี่ยนวิธีคิดและจุดยืนของกลุ่ม  เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  
ส่งผลให้กลุ่มและชุมชนมีความเข้มแข็ง  ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระพงษ์  แก้วหาวงษ์ (2546 : 44-55)  กล่าวไว้ว่า  
ทุกกลุ่มหรือทุกองค์กรในชุมชนมีบทบาทส าคัญในการท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้  ซึ่งพิจารณาความเข้มแข็งได้จากกลุ่ม
หรือองค์กร  มีอุดมการณ์ของกลุ่มชัดเจน  มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบ มีการท ากิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีทุนใน
สัดส่วนที่พอเพียง  มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม มีอ านาจต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐที่
จะต้องให้การสนับสนุน กลุ่มได้รับการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอก ในส่วนของการตลาดส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าเดิม ควรจะขยายตลาดออกไปบ้างและควรพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวายให้มี
รูปทรงท่ีแปลกใหม่และทันสมัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.   ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครื่องจกัสานไม้ไผ่และหวายให้มี

รูปทรงท่ีแปลกใหม่และทันสมัย หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนในด้านงบประมาณและการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มี
รูปทรงหลากหลายและมีจุดเด่น 

1.2   ทางกลุ่มควรจดัท าโครงการของบสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อน ามาพัฒนากลุ่มใน 
การพัฒนาฝีมือบุคลากรในท้องถิ่น ตลอดจนเยาวชนในโรงเรยีนด้วย 

1.3   รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ควรมีนโยบายส่งเสริมด้านงบประมาณ เพือ่ความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนให้คนรุ่นใหม่ต่อไป 

1.4   ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มากกว่าท่ีผ่านมา 
2.   ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

2.1   ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย
และมีจดุเด่น  

2.2   ศึกษาผลทีไ่ด้จากการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กรและผู้ที่สนใจได้ม ี
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ภูมปิัญญา และการจัดการความรู้ใหเ้กิดผลได้อยา่งไร 
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อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

THE  SUCCESS  OF  COMMUNITY  FOREST  MANAGEMENT  IN  THE  
AREA  BAN  KHOK  SA-AT  WANG  BO  NONGBUA  NOKHONSAWAN 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่บ้านโคกสะอาดและ

บ้านกุดตามั่น ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค เง่ือนไข และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในการจัดการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ประชากรในการศึกษาคือ  สมาชิก
ของทั้ง 2 หมู่บ้าน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 15 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิธีการพรรณนา  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน  ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. การมี 
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า 2. กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนที่ก าหนดโดยชุมชน 3. ความหลากหลายของ
ทรัพยากรในป่าชุมชน  4. การแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม  ประเด็นส าคัญของปัญหา อุปสรรค 
เงื่อนไขในการด าเนินงาน  ได้แก่  การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก
ภาครัฐ  ดังนั้นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้การจัดการป่าชุมชนประสบความส าเร็จ คือ การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจากภาครัฐ เพื่อให้ ชุมชนสามารถพึ่ งตนเองได้และเกิดการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้ ง 
การด าเนินการให้ครอบคลุมหมู่บ้านใกล้เคียงที่ใช้ประโยชน์ในผืนป่าชุมชน 
 
ค าส าคัญ  :  ป่าชุมชน , ชุมชน , การจัดการ  , ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน , ความส าเร็จ 
 
Abstract 

The  objectives  the  study  were  to  compare  the  successful  factors  found  in  the 
Two  areas of  BanKhok SA-AT , Ban  kut  ta  muan  Wang  Bo  Nongbua Nakhonsawan.  It  was  
also  to  study  problems,  obstacles,  conditions  and  recommendation  towards  the  success  
of  the  two  community  forests.  A total of 15 randomly selected samples were collected. By 
descriptive analysis. 

The  results of  this  research  could  be  concluded  as  follows.The  success  of  
community forest management  consists  of  4  aspects:  1.  To  participate  in  the  maintenance   
of  forest.  2. The community forest management rules set by the community.  3.  The diversity 
of the resources in the forest community, 4. Sharing resources of forest communities. In  
considering  problems,  obstacles,  conditions  for  implementation  of  community  forestry, it  
could  be  concluded  that  lack  of support  from  the  government  agencies.  Thus  the  
approach  for  attaining  the  success  of  the  community  forest  management  is  to  induce  
continuous  support  from  the  government  sector  until  the  communities  can  sustain  

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
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themselves  so  that  the  sustainable  management  of  community  forestry  can  be  followed.  
While  the  inclusion  of  the  nearby  communities  Which  also  use  the  community  forests  in  
necessary. 
 
Keywords :  community forest, community, management, benefit from community forest, 
success 
 
บทน า 

ป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ  และยังเป็นแหล่งของทรัพยากรที่สามารถน าไปฟื้นฟู
ทดแทนได้สามารถช่วยท าให้สภาพแวดล้อมการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์เหมาะสม เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งส าคัญ
ของระบบนิเวศ  ประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ย่อมส่งผลต่อภาพแวดล้อมดีขึ้น  การจัดการส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมไม้  ต่อมาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเริ่มเด่นชัดขึ้นเนื่องจากมีการตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้นโดยไม่ได้
ฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการเกี่ยวกับป่าไม้ในอดีตซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยกรมป่าไม้เมื่อ พ.ศ. 2486 จึงเริ่มมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แต่ในช่วงนั้นราว  พ.ศ. 2500 - 2520 ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการจัดการทรัพยากรปา่ไมเ้ชิงกายภาพคือ
จะด าเนินการในลักษณะสร้างพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นที่สุด  โดยไม่ได้ค านึงถึงต้นเหตุของการลดลงของป่าไม้ว่าจะเกิด
จากอะไร และภายหลังจึงได้เห็นปัญหาว่าการจัดการเกี่ยวกับป่านั้นสิ่งที่ควรจัดการให้ดีที่สุดและจะเห็นประสิทธิผล
คือการจัดการคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ป่าไม้แต่การจัดการที่ดีนั้นใช่ว่าจะขึ้นอยู่เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น  
การด าเนินงานป่าชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ รวมทั้งยัง
สามารถแก้ไขปัญหาเสื่อมโทรมของระบบนิเวศป่าไม้  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรระดับท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ดูแลรักษา รวมถึงการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยก าหนดมาตรการในการจัดการป่าชุมชนนั้นด้วย 
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ และบางครั้งอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
บางส่วน (โกมล  แพรกทอง และ ชัชวาล  สุทธิศิลป์, 2534) หลักการส าคัญของป่าชุมชนขึ้นอยู่กับการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมป่าไม้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนด าเนินงานด้วย
ตนเอง รัฐบาลและเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกินก าลังความสามารถการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
ป่าไม้ด้วยตนเองในที่สุดการด าเนินงานจะบรรลุมุ่งหมายคือ หยุดการท าลายป่า และเริ่มต้นบ ารุงรักษาป่า เพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว  อีกทั้งเป็นแนวทางที่จะท าให้ประชาชนและทรัพยากรป่าไม้อยู่ร่วมกันได้ใน
ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน  (นิวัต  เรืองพานิช, 2530 : 1) ในการศึกษาเกี่ยวกับความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนนั้น
จะเน้นในพื้นที่  ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีป่าชุมชนที่ประสบความส าเร็จใน  
การจัดการด้านป่าชุมชนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังมีจิตส านึกหวงแหนและร่วมอนุรักษ์สืบต่อไป  อันก่อให้เกิดประโยชน์
มหาศาลต่อความมั่นคงด้านทรัพยากรป่าไม้ของชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด  ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

2.   เพื่อศึกษาอุปสรรค เงื่อนไข และข้อเสนอแนะ จากแนวทางการด าเนินงานในการจัดการป่าชุมชนที่
ประสบความส าเร็จ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่บ้านโคกสะอา  ต าบลวังบ่  อ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์  ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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1.   ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
2.   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรเป็นสมาชิกของหมู่บ้านที่ดูแลป่าชุมชนในพื้นที่หมูบ้านโคกสะอาด  ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์  และหมู่บ้านกุดตามั่น  ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  15 คน  
ใช้การสุ่มเจาะจง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.   แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) 
2.   แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) 
3.   สมุดบันทึก (Field Note) ใช้ส าหรับบันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ 
4.   เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูปส าหรับบันทึกข้อมูลภาพกิกรรม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม  โดยสัมภาษณ์แบบเจาะจง และใช้แบบสอบถามข้อมูลประกอบเพิ่มเติมมี
รายละเอียด ดังนี ้

1.   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมมาก่อนแล้วมูลการค้นคว้า
วิเคราะห์ รวบรวมข้อโดยอาศัยขอเท็จจริงที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นจากวรรณกรรม บทความทางวิชาการ วารสาร และ
รายงานการประชุม แผนงาน แนวนโยบาย และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบริหาร กลุ่มป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด 
ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และบ้านกุดตามั่น ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป
ต่อไป 

2.   การเก็บรวบข้อมูลจากภาคสนามเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองของผู้วิจัยคือ จากภาคสนาม
หรือการลงพื้นที่จริง   

2.1   การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์จากประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.   น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการศึกษาภาคสนามมาจ าแนกตาม

หมวดหมู่ประเภทท่ีศึกษา 
2.   ตรวจอบความถูกต้องของข้อมูล 
3.   วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
4.   น าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
           ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                        ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่ม  และสมาชิกภายในกลุ่ม  ได้กล่าวถึงความส าเร็จใน
การจัดการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด  ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ และปัญหาอุปสรรค/  
เงื่อนไข  ของความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์    
ซึ่งความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน  โดยสามารถสรุปแยกเป็น 4 ด้าน  ได้ดังต่อไปนี้  

1.   การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า  โดยพบว่าผู้ที่มีการศึกษาอยู่ระหว่าง ป.4 หรือต่ ากว่านั้น  
เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ที่ท าการวิจัย ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ใน 
การระดมการมีส่วนร่วมเป็นผู้ที่มีการศึกษาได้น้อย ซึ่งตรงกับการศึกษาของสรรเสริญ  ทองสมนึก (2542) พบว่า
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนเช่นเดียวกันและ
จากการศึกษาของสรรเสริญ  ทองสมนึก (2542) ยังพบอีกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาสูงขึ้นมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและอยาก
มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในบริบทของพื้นที่ท่ีศึกษา 

2.   กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนท่ีก าหนดโดยชุมชน 
ความคิดเห็นต่อกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้   

2.1   ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน  มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อกฎระเบียบในการจัดการ
ป่าชุมชน  อาจเนื่องมาจากชาวบ้านจ าต้องน าความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานให้เกิด
ตระหนักถึงความส าคัญของป่าชุมชน และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน เมื่อมีส่วนร่วมและก็จะ 
ท าให้เกิดความคิดในการตั้งกฎระเบยีบเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการจดัการที่ง่ายมากยิ่งขึ้น และท าให้ทรัพยากรในป่าชุมชน
มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งต่อกับ สัณฐิตา  กาญจนพันธุ์ (2534) ที่กล่าวว่ามีการมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้เป็นที่

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 
- ระดับการศึกษา 
- กิจกรรมในการด าเนินชีวิต 
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
2. รายได้ในครัวเรือน 
- รายได้จากป่าชุมชน 
- การได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 
3. ปัจจัยทางสังคม 
- แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
- ต าแหน่งในชุมชน 
- ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
- การได้รับประโยชน์จากหน่วยงานราชการ

เรื่องป่าชุมชน 
-ความเชื่อเกี่ยวกับป่าชุมชน 
-การเข้าถึงทรัพยากรในป่าชุมชน 
 

การท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการ
ป่าชุมชน 
- การมีส่วนร่วมร่วมในการดูแลรักษาป่า
ชุมชน 

- กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนท่ี
ก าหนดโดยชุมชน 

- ความหลากหลายของทรัพยากรในป่า
ชุมชน 

- การแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชน
อย่างเท่าเทียม 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 201 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

ยอมรับของทุกคนในหมู่บ้าน  เมื่อมีการละเมิดจะมีการปรับใหม่หรือการลงโทษตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้  ซึ่งชุมชน
ต้องมีความรู้ในเรื่องป่าชุมชนก่อนท่ีจะมีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมา 

2.2   การเข้าถึงทรัพยากรในป่าชุมชน  มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่างกฎระเบียบใน 
การจัดการป่าชุมชน  อาจเนื่องจากกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน  เป็นกลไกให้ชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ในป่าชุมชนได้ภายใต้การยอมรับของสมาชิกในชุมชน  และเพื่อป้องกันการท าลายทรัพยากรในปัจจุบัน 

3.   ความหลากหลายของทรัพยากรในป่าชุมชน 
ความคิดเห็นต่อความหลากหลายของทรัพยากรในป่าชุมชน  สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

3.1   กิจกรรมในการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นตอ่ความหลากหลายของทรัพยากร
ในป่าชุมชน อาจเนื่องจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตที่มากที่สุด  คือ การรับจ้างทั่วไป เป็นอาชีพที่มีความหลากหลาย
ของทรัพยากรในป่าชุมชนมีความส าคัญที่จะท าให้ป่าชุมชน มีความสมบูรณ์ และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ เช่น 
การเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ผลิตสมุนไพร พืชสมุนไพร พืชพรรณอาหารและผลผลิตจากไม้ 

3.2   ชุมชน  มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อความหลายหลายของทรัพยากรในป่าชุมชน  
เพราะชุมชนไทยนั้นมีความต้องการเห็นความหลากหลายของป่าชุมชน  เพื่อให้ป่าชุมชนมีความสมบูรณ์ก่อนแล้ว
ค่อยเกิดการใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนต่อไปเมื่อป่าสมบูรณ์แล้ว 

3.3   รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อความหลากหลายของทรัพยากรในป่า
ชุมชน  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญต่อป่าชุมชนเพราะมีบทบาทในชุมชนมาก  และเป็นคนในท้องถิ่นเดิมอาศัยอยู่
เป็นเวลานานจึงมีความคิดเห็นที่จะให้ป่าชุมชนนั้นมีความหลากหลายทางทรัพยากรเพื่อความสมบูรณ์ของป่าชุมชน  
ซึ่งตรงกับแพรวพรรณ  นาคขุนทด  (2542)  ในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ชุมชนต้องตกลงกันให้ได้
ว่าจะตัดสินหรือใช้อะไร  ใช้ที่ไหนได้บ้าง  จะเหลืออะไรไว้ที่ไหน  และจะช่วยกันบ ารุงป่าอย่างไร  จะรู้ได้อย่างไรว่า
การใช้ประโยชน์จะไม่ส่งผลกระทบกับป่า  โดยการจัดการป่าอย่างยั่งยืนน้ันจะต้องยึดหลักอยู่เสมอว่าต้องมีไม้รุ่นใหม่
เกิดขึ้นมาทดแทนและมีผลผลิตจากป่าอย่าสม่ าเสมอ 

4.   การแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม 
ความคิดเห็นต่อการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม  สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.1   ชาติพันธุ์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่าง 
เท่าเทียม อาจเนื่องมาจากชาวบ้านพื้นเมืองมีความต้องการที่จะรักษาป่าชุมชนไว้ก่อนเพื่อให้ป่าชุมชนมี  
ความสมบูรณ์มากกว่าน้ี  และอนาคตเมื่อป่าชุมชนมีความสมบูรณ์และมคีวามหลากหลายของทรัพยากรมากเพียงพอ
จึงด าเนินงานตั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันเพื่อที่จะได้คงความสมบูรณ์ของป่าชุมชนไว้ 

4.2   รายได้จากป่าชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากร  
ป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ที่ ไม่มีรายได้จากป่าชุมชนต้องการที่จะให้ป่าชุมชนนั้นมี 
ความสมบูรณ์  จึงไม่ต้องการเข้าไปหาประโยชน์หรือรายได้ในป่าชุมชน มีเพียงบางส่วนท่ีต้องการเข้าไปหารายได้จาก
ป่าชุมชน เช่น การเข้าไปหาสมุนไพร หน่อไม้  หรือไม้แห้งไปท าฟืน เป็นต้น ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องจากการต้องการมี
รายได้เสริมจากการเอาของป่าไปขาย  แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการไม่ให้เข้าไปในช่วงที่ป่าก าลังฟ้ืนตัว 

4.3   แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากร
ป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาข่าวสารที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันจัดสรร
ทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม  เช่น  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนอย่าง
เหมาะสม  การได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จึงอาจท าให้สมาชิกป่าชุมชนเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับ  
การแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ป่าชุมชนนั้นคงความสมบูรณ์ต่อไป 

ปัญหา อุปสรรค เง่ือนไขของความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด ต าบลวังบ่อ อ าเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สามารถแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

1.   ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าชุมชนและการจัดการ 
2.   ปัญหาเสื่อมโทรมตามสภาพแวดล้อม 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่มนั้นต้องการให้หน่วยงานรัฐ
ให้ความช่วยเหลือใน  2  เรื่อง ดังนี้ 

1.   ได้มีการตั้งกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนมีการเปิดป่า - ปิดปา 
2.   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลรักษาป่า มีการขับเคลื่อนพัฒนาในเรื่องการปลูกป่า การท า 

แนวกันไฟ  ปลูกป่าเสริม ท าฝายชะลอน้ า 
 

สรุปผลการวิจัย 
1.  จากการศึกษาข้อมูลต่าง  ๆท าให้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน

บ้านโคกสะอาด  ต าบลวังบ่อ  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของ
กลุ่ม  4  ด้าน  จากการศึกษาดงันี ้

1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลรักษาป่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดูแลรักษาป่า มีการขับเคลื่อนพัฒนาในเรื่องการปลูกป่า การท าแนวกันไฟ ปลูกป่าเสริม ท าฝายชะลอน้ า  
มีการจัดกิจกรรมในการดูแลป่า  อนุรักษ์ป่าให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น  หรือรักษาไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้รู้ว่าป่าชุมชนนั้นมีความส าคัญในการดูแลรักษาและยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไว้ใช้ส าหรับหาอาหารหรือเป็น  
การอนุรักษ์ป่าให้อยู่คู่กับชุมชน 

1.2   ความคิดเห็นต่อกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างได้มีการตั้ง
กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนโดยมีการก าหนดกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนโดยวาจา แต่ยังไม่ได้มี  
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีป้ายติดประกาศให้เห็นชัดเจนว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีการเปิดป่าชุมชน  
และมีการปิดป่าในหน้าหน่อไม้ขึ้น  ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคม  ใครที่บุกรุกป่าในช่วงที่ปิดป่าจะมีบทลงโทษตามกฎ
ของหมู่บ้าน แต่ถ้าปัญหาใหญ่มากก็จะด าเนินการตามกฎหมาย 

1.3   ความคิดเห็นต่อความหลากหลายของทรัพยากรในป่าชุมชน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ป่าชุมชนความหลากหลายของทรัพยากรในป่าชุมชน  มีพืชสมุนไพร เช่น หนอนตายอยาก มีการดูแลรักษาพันธุ์ไม้
ยืนต้น  ดูแลรักษาพืชสมุนไพร ภายในป่าชุมชนท าให้ป่าชุมชนสมบูรณ์ขึ้น ไม่มีการล่าสัตว์และหาแมลง ไม่ล่าสัตว์ใน
ฤดูวางไข่  ใบไม้ที่หล่นลงพ้ืนดินและต้นไม้ที่ตายจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1.4   ความคิดเห็นต่อการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างจะมีการเปิดป่าในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งอนุญาตให้ชาวบ้านได้เข้าไปเก็บหน่อไม้ ผักหวาน และสมุนไพรมา
รับประทาน และมีการปิดป่าในหน้าหน่อไม้ขึ้น ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อป้องกันไฟป่า จะมีการออกฎไม่ให้
เข้าเก็บหน่อไม้ ผักหวาน และสมุนไพรหาสัตว์หรือหาแมลงในช่วงฤดูฟื้นฟูป่า 

2. ปัญหาและอุปสรรคของความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด ต าบลวังบ่อ อ าเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา และอุปสรรคความส าเร็จในการจัดการป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด  
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็น 1 ด้าน ได้ดังนี้ 

2.1 ปัญหาเสื่อมโทรมตามสภาพแวดล้อม 
เกิดจากการกระท าของมนุษย์และธรรมชาติ  คือการจุดไฟไล่ผึ้งอาจท าให้เกิดไฟป่า และทิ้งขี้บุหรี่  

เป็นต้น เกิดจากธรรมชาติ คือ อุทกภัยน้ าท่วม เกิดการพังทลายของหน้าดิน 
ซึ่งตรงกับการศึกษาของ รัชดา  ฉายสวัสดิ์ (2533) กล่าวว่า ป่าชุมชนคือ การอนุรักษ์ การพัฒนา 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน เพื่อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อด ารงไว้ซึ่งระบบ
นิเวศของท้องถิ่น  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานรองรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายต่อชุมชนในระยะยาวฉะนั้น 
การอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยืนยาวต้องให้ชาวบ้านมีจิตส านึก และยังกล่าวว่าป่าชุมชนเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน  เพื่อผลประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและเพื่อด ารงไว้ซึ่งระบบ
นิเวศในท้องถิ่น  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานรองรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายต่อชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาถึงการบริหารจัดการของป่าชุมชนบ้านโคกสะอาด ต าบลวังบ่อ อ าเภอหนองบัว  จังหวัด

นครสวรรค์  ผู้ศึกษาวิจัยมีประเด็นส าคัญเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.   ควรจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนกับชาวบ้าน เนื่องจากความรู้ในการอนุรักษ์

ป่าชุมชนนั้น มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดูแลรักษาป่า รวมทั้งความคิดเห็นต่อกฎระเบียบใน  
การจัดการป่าชุมชน ดังนั้นการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนจะเป็นทางหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และ
การก าหนดรวมทั้งความความเคารพกฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนได้ 

2.   ควรเร่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชน รวมทั้งการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับ
กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การจัดการป่าชุมชนในพ้ืนท่ีนี้ประสบความส าเร็จมาก 

3.   ควรมีการดูแลสภาพป่าบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ 
ป่าชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ในการท าวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ประสบความส าเร็จ  โดยใช้ตัวแปรตามทั้งหมด 4  
ตัว คือ การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า กฎระเบียบในการจัดการป่าชุมชนท่ีก าหนดโดยชุมชน ความหลากหลาย
ของทรัพยากรในป่าชุมชน  และการแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรป่าชุมชนอย่างเท่าเทียม  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็น  
การวิจัยแบบโดยรวมหรือเชิงคุณภาพยังไม่ได้เจาะลึกทั้ง 4 ตัวแปร ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่าในการท าวิจัยในครั้ง
ต่อไปนั้น  ควรเลือกที่จะเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาท าการศึกษาเจาะลึกถึงความส าเร็จในเชิงปริมาณใน
ความสัมพันธ์กับตัวแปรต้นท้ังหลาย เพื่อค้นหาว่าตัวแปรใดบ้างมีศักยภาพท่ีจะท าให้การจัดการป่าชุมชนนั้นประสบ
ความส าเร็จได้อย่างแท้จริง 

2.   น่าจะมีการศึกษาถึงบทบาทขององค์กรชุมชนในพื้นที่ซึ่งประสบความส าเร็จ  ในการสร้างความมี
ส่วนรวมกับชาวบ้านและป่าชุมชนในพื้นที่น้ัน  ๆ 

3.   ควรมีการศึกษาในพื้นที่นอกเหนือจากจังหวัดนครสวรรค์  และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าขนาดใหญ่  
เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้  อันน่าจะเป็นต้นแบบของป่าชุมชนในลักษณะทางกายภาพต่างกัน  ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปใน
ประเทศไทย 
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กรวิภา พันดี และคณะ1 
รศ.ดร.อุทัยวรรณภูเ่ทศ2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  
จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  ต าบลหนองโพ  อ าเภอ
ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ  
จ านวน  152 คน  โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane เครื่องมือที่ใช้ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ                 
วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ มีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของนักท่องเที่ยว
สูงที่สุด 
 
ค าส าคัญ : การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การศึกษาแบบเชิงปริมาณ 
 
Abstract 

The research was researching the opinion of travelers about cultural tourism 
management of Nong Pho temple, NakhonSawan province. This is a quantitative research. The 
purpose of this research was researching the opinions of travelers about cultural tourism 
management of Nong Pho temple, Nong Pho district, NakhonSawan province.  The population 
that used for this research were 152 tourists traveling to Nong Pho temple.  The method for 
determining the sample size by using the formula of Taro Yamane.And the documents that used 
for collecting data were the questionnaires. 
 Research has found that the opinions of travelers about cultural tourism management of  
Nong Pho temple , NakhonSawan province.  Tourists traveling to the Nong Pho temple.   The 
overall level of opinions is very appropriate.  The tourists traveling at Nong Pho temple are 
opinions about cultural tourism management of Nong Pho temple. The life and property safety 
of tourists, the highest. 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาสังคมวิทยา (การพัฒนาชุมชน) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
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บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและประชาชนทุกระดับช้ัน  
แหล่งท่องเที่ยวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงย่อมเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว
ในสถานท่ีนั้น ๆ ท าให้เกิดการใช้จ่ายขึ้นในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 

วัดหนองโพนั้น เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมความเลื่อมใสศรัทธาในหลวง
พ่อเดิมและกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง วัดหนองโพเป็นวัดที่มีการจัดการการท่องเที่ยวจัดพิพิธภัณฑ์  
โดยมีการรวบรวมกิตติคุณของหลวงพ่อเดิมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกเป็น  5 ห้อง ห้องที่ 1 ธาราวดีศรีหนองโพ ได้
รวบรวมวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่พบในหมู่บ้านหนองโพที่ซ้อนทับกันมาแล้วกว่า 4,000 ปี ห้องที่ 2 มาตุภูมิบ้านหนองโพ  
ได้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชาวบ้านหนองโพซึ่งมียาวนานกว่า  200  ปี  ห้องที่  3 พุทฺธสโรหลวงพ่อเดิมได้
รวบรวมประวัติของหลวงพ่อเดิมไว้ท่านเป็นพระพัฒนา ห้องที่ 4 เพิ่มพูนศรัทธาได้รวบรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อ
เดิมไว้ตั้งแต่รุ่นแรก ๆ หรือวัตถุมงคลที่หายาก  และห้องที่ 5 กถาคัมภีร์ ได้รวบรวมต าราต่าง  ๆ ที่หาได้ยาก 
ไม่สามารถหาท่ีไหนได้ 

การจัดการการท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพได้มกีารด าเนินการประกอบไปด้วยการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ เป็นการจัดการท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพนี้  เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมี  
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  การด าเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิผลสามารถท าให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
วัดหนองโพเกิดความยั่งยืนได้หรือไม่  อย่างไร ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองการศึกษาความเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  จังหวัดนครสวรรค์  จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าแนกส าหรับ  
การค้นหาค าตอบของปัญหาการวิจัยในเรื่องนี ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  
ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   เพื่อทราบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ 
ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

2.   เพื่อทราบข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดหนองโพ ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
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             ตัวแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
ขอบเขตของการวิจัย\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดหนอง
โพ จังหวัดนครสวรรค์ มีวิธีการวิจัย ดังน้ี 

1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเที่ยวในบริเวณวัดหนองโพ โดยใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 725 – 727) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 152 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  
Sampling)  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งเป็น2ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   โดยเป็นค าถามลักษณะเลือกตอบ (CheekList)  และ
ค าถามแบบปลายปิด  (Close – Ended Question)   

ตอนท่ี 2  ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  
จังหวัดนครสวรรค์  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) 

3.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 152 ชุด ไปเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวด้วยตัวของผู้วิจัยเอง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในช่วงวันธรรมดาและในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และ
ตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
ได้ค่าเฉลี่ย (  )  

1.  อาย ุ
2.  การศึกษา 
3.  อาชีพ 
4.  รายได ้
5.  ประสบการในการเดินทางมา

ท่องเที่ยว 
6.  จุดเริ่มต้นของการเดินทาง 

 
 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ 

1.  ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

2.  ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม 

3.  ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคม  และ
วัฒนธรรม 

4.  ด้านการให้ความรู้แกผู่้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5.  ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
6.  ด้านการสรา้งความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว 
7.  ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ

ความสะอาดของพื้นที่ 
8.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
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เกณฑ์การแปลผลการแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว มีวิธีการก าหนดเกณฑ์การแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
4.21 - 5.00   การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20   การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพเหมาะสมมาก 
2.61 - 3.40   การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพเหมาะสมปานกลาง 
1.81 - 2.60   การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพเหมาะสมน้อย 
1.00- 1.80   การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด

หนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
1.   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ  ผลการศึกษา  

พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช.  มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท มีประสบการณ์ใน 
การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นแบบนาน ๆ ครั้ง (ปีละ 1-2 ครั้ง)และมีจุดเริ่มต้นของการเดินทางจากในจังหวัด
นครสวรรค์ 

2.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด
หนองโพ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม
อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก  โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  
สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และ
ล าดับสุดท้ายคือ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีได้น าเสนอไปแล้วข้างต้น สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้  

1.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ จังหวัด
นครสวรรค์  ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์  โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี พบว่า  
นักท่องเที่ยวเห็นว่าการจัดการการท่องเที่ยวในด้านนี้มีความเหมาะสมมาก  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ บุญเลิศ   
จิตตั้งวัฒนา (2548) ทั้งนี้เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดมีความตั้งใจและมีความกระตือรือรน้ในการให้ความส าคัญ
ในเรื่องประวัติศาสตร์โบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทางวัดให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ วัด
หนองโพมีการดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี วัดหนองโพให้
ความส าคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปะวัฒนธรรมภายในวัด อาทิ การอนุรักษ์ศิลปะร าไทย ประเพณี
สรงน้ าพระ และประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 

2.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของ วัดหนองโพ จังหวัด
นครสวรรค์  ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่าการจัดการ
การท่องเที่ยวในด้านนี้มีความเหมาะสมมาก  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) ท้ังนี้เนื่องมาจาก
การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  
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มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม อาทิ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน
ชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาจราจร เป็นต้น 

3.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ  จังหวัด
นครสวรรค์  ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม พบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่า  
การจัดการการท่องเที่ยวในด้านนี้มีความเหมาะสมมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สุชาดา งวงชัยภูมิ  (2551) ในเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ที่พบว่า ชุมชนสามารถจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนได้ดีตามศักยภาพของชุมชน แต่จะต้องรักษา
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีการด ารงชีวิตที่ได้สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่มีการถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน  
และต้องการให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่วัดหนองโพ  
จังหวัดนครสวรรค์  มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  และมีการจัดการการท่องเที่ยว
โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ 

4.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ  จังหวัด
นครสวรรค์  ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่าการจัดการการท่องเที่ยวในด้านนี้มี
ความเหมาะสมมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่วัดหนองโพ  
จังหวัดนครสวรรค์ มีการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่ งท่องเที่ยวและทรัพยากร 
การท่องเที่ยวภายในวัดแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม อีกทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นมี
โอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากวัดหนองโพเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยว  
รวมถึงได้มีการสอดแทรกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ใน  
การท่องเที่ยว 

5.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ ยวของวัดหนองโพ  
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พบว่า นักท่องเห็นว่าการจัดการการท่องเที่ยวในด้านนี้มีความเหมาะสมมาก  
ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดชีวัน นันทวัน  ณ อยุธย  (2552) ในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม  โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางกรณีศึกษา อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ท่ีเห็นว่าควรอนุ รักษ์วัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมไว้เพราะว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมไว้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้ง
วัฒนธรรมงานประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในชุมชน ทั้งนี้การท่องเที่ยวทางวัดหนองโพได้มีการปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ  มีการจัดงานเทศกาล
งานประจ าปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ให้คนต่างถิ่นได้รู้จักมี
การส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดหนองโพเป็นอย่างดี 

6.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ  
ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่าการจัดการการท่องเที่ยวในด้านนี้มีความ
เหมาะสมมาก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดชีวัน   นันทวัน ณ ณอยุธยา (2552)  
ในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางกรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ที่เห็นว่าควรอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้เพื่อว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมไว้จะเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และทางวัดหนองโพมีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีของวัดหนองโพ ท าให้ท่านรู้สึกถึงความสวยงามและทรงคุณค่ารู้สึกเกิดความศรัทธาและน่าเลื่อมใส ท าให้
ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

7.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ  
ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ และความสะอาดของพื้นที่พบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่าการจัดการ
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การท่องเที่ยวในด้านนี้มีความเหมาะสมมาก  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548) ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
การจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ ได้ค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเที่ยวกับความสามารถใน
การรองรับของพื้นที่  และรวมถึงมีการจัดการบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา 

8.   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ  ด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของนักท่องเที่ยว  พบว่า  นักท่องเที่ยวเห็นว่าการจัดการการท่องเที่ยวในด้านนี้มี
ความเหมาะสมมาก  ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สมัคร  ถะเกิงสุข (2545)  ในเรื่อง
สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล เกาะเสม็ด ต าบลเพ  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ท่ีมีการสร้างมาตรการ กฎระเบียบ เพื่อก ากับดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องไดม้ีจิตส านึกในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว  
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตลอดไป และทั้งนี้การจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดหนองโพ ได้มีมาตรการการดูแลความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกทางด้าน
การจราจรและความปลอดภัยในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

9.   ด้านอายุ  พบว่า  นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีมีช่วง
อายุต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์  
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้  ทั้งนี้เพราะการที่นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมา
ท่องเที่ยวมีช่วงอายุที่ต่างกัน จึงมีประสบการณ์และความสนใจต่อแนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่ง
ขัดแย้งกับงานวิจัยของ นงนุช  รุจิรังสิมันต์กุล  (2549 : 85) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
คุณภาพในการบริการด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ท่ีพบว่า นักท่องเที่ยวมีอายุต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงที่ไม่แตกต่างกัน 

10. ด้านระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพจังหวัด
นครสวรรค์  ท่ีมีช่วงระดับการศึกษาต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัด
หนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการศึกษาที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มมีผลต่อความคิดเห็นในการบริการ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อโนทัยอนันตชัยมงตรี  (2547 : 89)  ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอาชีพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในอุทยานยานแห่งชาติเขาใหญ่แตกต่างกัน 

11. ด้านอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มี
อาชีพต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์  
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิกที่มีอา ชีพ
แตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นในเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์  
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ  จเรศักดิ์  นันตะวงษ์ (2548 : 86)  ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ
โครงการศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พื้นที่สวนป่าเจ็ดคด-โป้งก้อนเส้  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
ที่พบว่า อาชีพหลักของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

12. ด้านรายได้  พบว่า  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันระดับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ  จังหวัด
นครสวรรค์  แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรายได้
ของแต่ละบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราภรณ์  จันทร์ลาด (2550 : 61) ซึ่งท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวง) จังหวัดเพชรบุรี ท่ีพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
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เดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  จังหวัด
เพชรบุรี ศึกษาต่างกัน 

13. ด้านประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณวัด
หนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวต่างกันระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์  ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตุิฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกับความคิดเหน็
ในการจัดการการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพอย่าง  
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมีประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวมากหรือน้อย  
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในการจัดการการท่องเที่ย วไปในทิศทางเดียวกันและแนวความคิดที่ใกล้เคียงกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธ ารง  แผนสมบูรณ์  (2548 : 56) ซึ่งท าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานผางาม จังหวัดเลย ท่ีพบว่า ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

14. ด้านจุดเริ่มต้นของการเดินทางพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณวัดหนองโพ  จังหวัด
นครสวรรค์ ที่มีจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  
วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิกที่มีจุดเริ่มต้นในการเดินทางท่องเที่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการการท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จเรศักดิ์   นันตะวงษ์ (2548  : 90) ซึ่ งท าการศึกษาเรื่อง  
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อโครงการศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่สวนป่าเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท่ีพบว่า ระยะทางของการเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ต่อการจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางใกล้หรือไกลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.   ควรศึกษาผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ย วของวัดหนองโพ จังหวัด
นครสวรรค์ ในเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้รับทราบผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวท่ีแท้จริงในทุกด้าน 

2.   ควรศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวของวัดหนองโพ 
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixes Methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการ

อาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหมและเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหมวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ  โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59)
เมื่อพิจารณารายข้อให้ความเห็นว่า ด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) โดยกลุ่มเจ๊ะเหมมีการแบ่งงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และมีการท างานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการปันผลก าไรให้กับสมาชิกทุกคนรวมทั้ ง
คนพิการเท่าเทียมกัน ส่วนแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ ทางกลุ่มเจ๊ะเหมมีการสอบถามความต้องการ
ด้านอาชีพกับคนพิการ แล้วให้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน อบรมความรู้ทางด้านอาชีพให้กับคนพิการแต่ละประเภท 
จากนั้นมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับคนพิการ อีกทั้งมีการสร้างอาชีพให้กับคนพิการโดยการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มโดยน าวัตถุดิบจากใบชามาเป็นผลติภัณฑ์ และได้น าผลิตภัณฑ์ของคนพิการเข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ
ให้กับคนพิการ 
 
ค าส าคัญ : แนวทาง, การพัฒนาอาชีพ, คนพิการ, การจัดการ, เจะ๊เหม 
 
Abstract 

This’s mixed methods research aimed to study the disabled occupational management 
and guidelines for disabled occupational development of group Jehmaeh. Data analyzed using 
percentage, average value, standard deviation, and content analysis.  

The research found that the occupational disability management of the Jemaeh group 
was at a high level ( X = 3.59). So, the opinion that the personality at a high level ( X = 3.80). 
Jemaeh group has divided the work by individual's ability and systematic work. In addition, there 
is also dividend profit for all members including disabled equality. Part of guidelines for disabled 
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occupational development for the disabled, Jehmaeh has inquiry for occupational needs with 
the disabled. Then let the agency came to support, provide professional training in each category 
for disabled, then set up the occupational group for disable. They also created occupational for 
disabled by creating a product of the group by bringing raw materials from the tea leaves into 
the product and bring the product to develop the occupational for the disabled. 
 
Keywords : Guideline, Occupational developing, Disabled, Management, Jehmaeh 
 
บทน า 

ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ด าเนินการออกบัตรประจ าตัวคนพิการทั่วประเทศโดย
สถานการณ์คนพิการในรายไตรมาสนี้ มีประเด็นเด่น ได้แก่ การส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงาน พก. ด าเนินการ
ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐรวมถึงสนับสนุนคนพิการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพอิสระโดยไม่เสียดอกเบี้ย โดยปรับเพิ่มวางเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561) 

ปัจจุบันในพื้นที่ต าบลแว้งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีคนพิการเป็นจ านวนมาก มีทั้งคนพิการตั้งแต่แรกเกิด  
คนพิการซ้ าซ้อน คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ และคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุ คนพิการในต าบลแว้งมีจ านวนทั้งหมด 
210 คน เป็นเพศชาย 124 คน และเพศหญิง 86 ช่วงอายุของคนพิการเริ่มตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยคนสูงอายุ 
ส่วนมากจะเป็นวัยกลางคน อายุ 50 ปีขึ้นไป และหมู่บ้านที่มีจ านวนคนพิการมากที่สุด คือ หมู่ 3 และหมู่ 5 ส่วน
ประเภทของคนพิการในต าบลแว้งมี 7 ประเภทด้วยกัน 1) พิการทางการมองเห็น 19 คน2) พิการทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย 24 คน 3) พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 108 คน  4) พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 33 
คน 5) พิการทางสติปัญญา 21 คน 6) พิการทางการเรียนรู้ 2 คน 7) พิการทางออทิสติก3 คนส าหรับสวัสดิการของ
คนพิการในต าบลแว้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ โครงการสิทธิเงินสวัสดิการคนพิการ  ในส่วนการประกอบ
อาชีพของคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในต าบลแว้ง มีการประกอบอาชีพการท าบูหงาซีเระ ปลูกส้มโชกุล 
และท าน้ ายาล้างจานจึงท าให้คนพิการบางส่วนมีความต้องการประกอบอาชีพ เพื่อที่จะหารายได้ให้กับตนเอง และ
เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวคนพิการเองซึ่งปัญหาที่ได้พบของคนพิการในต าบลแว้งจะมีปัญหาทางด้านการดูแลที่ไม่
ถูกสุขลักษณะและด้านการประกอบอาชีพ โดยคนพิการมีความต้องการประกอบอาชีพที่สามารถท าเองได้ที่บ้าน 
เพื่อความสะดวกต่อตนเอง และมีคนพิการที่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้บางสว่นเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในหมู่บ้าน เพื่อท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมบางกิจกรรมได้มีการส่งเสริมในด้านอาชีพ นอกจากนี้ภายในต าบลแว้งมี  
กลุ่มเจ๊ะเหม เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และคนพิการโดย
กลุ่มเจ๊ะเหมตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด
จ านวน 82 คน มีการบริหารจัดการกลุ่มโดยจัดตั้งคณะกรรมการจ านวน 9 คน ภายในกลุ่มมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 
กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มผลิตสบู่/ผลิตสครับ กลุ่มผลิตน้ ามันสมุนไพรจากใบชา กลุ่มผลิตน้ าชา และกลุ่มผลิตข้าวย าสูตร
ใบชา แต่ละกลุ่มมีประธานกลุ่มคอยดูแลสมาชิกในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันท า โดยแต่ละกลุ่มจะยึดประธานกลุ่ม
ของตนเองเป็นหลักในแต่ละปีภายในกลุ่มจะปันผลให้กับสมาชิกทุกคน เนื่องจากสมาชิกมีการออมและมีหุ้นร่วมกัน 
ซึ่งภายในกลุ่มมีกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

จากปัญหาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการอาชีพของกลุ่มเจ๊ะเหมว่ามีการจัดการ
อาชีพให้กับคนพิการแต่ละประเภทอยู่ในรูปแบบใด และมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการอย่างไร จึง
สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส เพื่อศึกษาการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการ
ของกลุ่มเจ๊ะเหม 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหมต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหมต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด

นราธิวาส 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เจ๊ะเหมมีการจัดการอาชีพให้กับคนพิการ ท าให้คนพิการเกิดอาชีพตามความต้องการ 
2.  คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมีการพัฒนาอาชีพในกลุ่มเจ๊ะเหม 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การศึกษาการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ  

การบริหารจัดการ มาเป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อศึกษาการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม ในส่วนของแนวทาง
ในการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ มาเป็นแนวคิดในการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม รวมถึงน าเอาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนา
อาชีพมาสร้างเป็นขอบเขตของเนื้อหาหลักในงานวิจัยนี้ด้วย 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มคนพิการและสมาชิกในกลุ่มเจ๊ะเหม  จ านวน 82 คน 

ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ สมาชิกและคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการอาชีพและแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการได้ 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม 

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากในต าบลแว้งมีจ านวนคนพิการอยู่ เป็นจ านวนมาก และ  
ไม่มีการประกอบอาชีพ โดยมีกลุ่มเจ๊ะเหมที่ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ประกอบด้วย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม และแนวทางใน  
การพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม 

ขอบเขตด้านเวลา 
ศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม–เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เจ๊ะเหม  หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่มีความสนใจในด้านอาชีพทั้ง
ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและคนพิการโดยเป็นกลุ่มที่มีความเข็มแข็งในด้านการจัดการภายในกลุ่มและมีศักยภาพใน  
การพัฒนาอาชีพส าหรับผู้ที่มีความสนใจ 

การพัฒนาอาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นให้คนพิการประกอบอาชีพอย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความเต็มใจ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การอย่าง
ต่อเนื่อง และท าให้คนพิการมีคุณค่าในสังคม โดยค านึงถึงศักยภาพของคนพิการและทรัพยากรที่มีผู้ในชุมชนมา
ประกอบอาชีพ 

การจัดการ หมายถึง การท าให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ
กลุ่มมีการจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการสมาชิกในกลุ่ม การจัดการงบประมาณเพื่อให้กลุ่มมี  
การจัดการที่เข็มแข็งและประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
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คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
จิตใจหรือพฤติกรรม ด้านสติปัญญา ด้านการเรียนรู้ และออทิสติก 

แนวทาง หมายถึง วิธีทางที่ได้วางไว้และควรปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ 
 

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ น ามาใช้ในเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ และด้านการจัดการ โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ น ามาใช้ในเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม โดยสอบถาม
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม และศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม ใช้วิธีการแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เพื่อให้งานวิจัยช้ิน
นี้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียง
รูปแบบเดียว (จิรัชยา เจียวก๊ก และวันชัย  ธรรมสัจการ, 2556)  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จ านวน 82 คน ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ 
สมาชิก และคนพิการ ใช้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) ใช้การสัมภาษณ์ จนกว่าข้อมูล
จะตกผลึก จ านวน 9 คน และการสนทนากลุ่ม จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ตกผลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูล 12 คน  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล โดยติดต่อขออนุญาตประธานกลุ่มเจ๊ะเหม แจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาจากนั้น
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนาม และขอความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลต่อประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มเจ๊ะเหมและให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติที่ก าหนดไว ้

 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

1.  แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการ โดยจะมีการก าหนดโครงสร้างไว้
แน่นอน และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะท าการเก็บข้อมูล 

แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดการบริหารจัดการ และการพัฒนา
อาชีพ เป็นการบ่งช้ีในการจัดการความรู้ของกลุ่ม ซึ่งจะมีชุดค าถาม 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล  
2) ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่ม และ 3) ประเด็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
อาชีพของกลุ่ม ซึ่งเป็นชนิดแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง โดยจะสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่จะศึกษาเป็นอย่างดี ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

2.  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิ การ ได้รับ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 
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3.  แบบสอบถามโดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างจากแนวคิดการบริการจัดการได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
คนแล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น มีค่าเท่ากับ .874  ส่วนแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ได้รับ 
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 

 
การพิทักษ์สิทฺธิกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย และผ่านการพิจารณาทางคณะกรรมการด้าน
จริยธรรม เลขท่ี psu.pn.2–044/61 ซึ่งผู้วิจัยได้ช้ีแจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย การปกปิด
ข้อมูลและการเก็บรักษาความลับ ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ อธิบายถึงสิทธิในการถอดตัว
ออกจากการวิจัยได้ทุกเวลา และการถอดตัวนั้นไม่มีผลเสียใด  ๆ หากการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้  ท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกิดความไม่สบายใจ รู้สึกเป็นทุกข์  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าการหาค่าเฉลี่ย ( X ), ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (สุภางค์  จันหวานิช, 
2554) และน าผลการวิเคราะห์ให้ผู้ร่วมวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรง   

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
1.  การจัดการอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม 
การจัดการอาชีพของกลุ่มเจ๊ะเหม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) ประกอบด้วย 

ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) ซึ่งในด้านบุคคลนั้น จะมีการแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
ตามความถนัดโดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสบู่/สครับ กลุ่มข้าวย าสูตรใบชา กลุ่มน้ าชา 
และกลุ่มน้ ามันสมุนไพรจากใบชา บุคคลใดมีความถนัดทางด้านกลุ่มใดก็เป็นสมาชิกทางด้านกลุ่มนั้น ซึ่งจะมีประธาน
กลุ่มค่อยดูแล รองลงมาด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X =3.73) ซึ่งการจัดการนั้น มีการวางกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดยมีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบซึ่งประธานกลุ่มใหญ่ประสานงานไปยังประธานกลุ่มย่อย โดยที่
ประธานย่อยมีวิธีบริหารจัดการภายในกลุ่มตนเองโดยมปีระธานกลุ่มใหญ่เป็นที่ปรึกษา และกลุ่มเจ๊ะเหมมีการจัดการ
คนให้เหมาะสมกับงานโดยแบ่งตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีการสร้างแรงจูงใจใน  
การปฏิบัติด้วยค าพูดที่ให้ก าลังใจและตอบแทนค่าแรงในการท างานถัดไป ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง 
( X = 3.41) ซึ่งด้านงบประมานนั้น กลุ่มเจ๊ะเหมได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุน
ในส่วนของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น และกลุ่มเจ๊ะเหมมีการปันผลก าไรให้กับสมาชิกทุกคนรวมทั้งคนพิการ
เท่าเทียมกัน และด้านวัสดุอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.41) ซึ่งด้านวัสดุอุปกรณ์นั้น ทางกลุ่มเจ๊ะเหมมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 



218   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  แนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการของกลุ่มเจ๊ะเหม 
คนพิการในกลุ่มเจ๊ะเหมจะมีทั้งหมด 7 ประเภท คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีความต้องการ

อาชีพทางการค้าขาย เพราะถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีความสะดวกต่อตนเอง และคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
มีความต้องการอาชีพทางการค้าขายเช่นเดียวกันแต่คนพิการประเภทน้ีบางส่วนไม่สามารถท าเองได้จึงจ าเป็นส าหรับ
คนดูแลที่จะต้องสร้างอาชีพให้กับคนพิการเพื่อหารายได้ให้กับคนพิการ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับ 
คนพิการนั้นจะเป็นในส่วนของการให้หน่วยงานเข้ามาอบรมด้านอาชีพให้กับคนพิการเพื่อที่จะให้คนพิการสร้างอาชีพ
ที่เหมาะสมแก่คนพิการแต่ละประเภท และกลุ่มเจ๊ะเหมมีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการเพราะอยากให้คนพิการมี
รายได้ให้กับตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในตัวของคนพิการเอง และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ 
เพื่อที่จะให้คนพิการมีการประกอบอาชีพ เหมือนกับคนปกติทั่วไปและการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการนั้น เพื่อให้
คนพิการหยุดคิดมากกับเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคนพิการได้ 

ภาพที่ 1 แสดงการผลิตภัณฑ์สครบั ภาพที่ 2 แสดงการผลิตภัณฑ์สบู ่

ภาพที่ 3 แสดงการข้าวย าสูตรใบชา 

 

ภาพที่ 4 แสดงการผลิตภัณฑ์น้ าชา 

ภาพที่ 5 แสดงการผลิตภัณฑ์น้ ามนั
สมุนไพรจากใบชา 
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ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ ทางกลุ่มเจ๊ะเหมมีการสอบถามความต้องการด้าน
อาชีพกับคนพิการ แล้วให้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน อบรมความรู้ทางด้านอาชีพให้กับคนพิการแต่ละประเภท 
จากนั้นมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับคนพิการ อีกทั้งมีการสร้างอาชีพให้กับคนพิการโดยการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มโดยน าวัตถุดิบจากใบชามาเป็นผลติภัณฑ์ และได้น าผลิตภัณฑ์ของคนพิการเข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ
ให้กับคนพิการ  

 
อภิปรายผล 

การจัดการอาชีพของกลุ่มเจ๊ะเหม จะมีแนวคิดพื้นฐานส่งผลต่อความส าเร็จการจัดการอาชีพของกลุ่มอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณาพบว่า การบริการจัดการเป็นปัจจัยส าเร็จต่อการจัดการอาชีพของกลุ่ม อีกทั้งให้ความ
คิดเห็นว่า การบริการจัดการมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของกลุ่ม ท่ีประกอบไปด้วย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ 
ด้านวัสดุ และด้านการจัดการ ซึ่งในการวางแผนในการแบ่งงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เป็นการแบ่งตามความสามารถ
ความถนัดของแต่ละบุคคล ด้านงบประมาณ มีการจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ  
ด้านการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชยาภรณ์  หน่อแก้ว (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า มีการวางแผน
แก้ปัญหาการส่งเงินทุกประเภท มีการวางแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์  
มีการอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาติดต่องาน มีการจัดให้มีสถานที่ท างานเป็นสัดส่วน มีการก าหนดความ
รับผิดชอบ แบ่งงาน แก่กรรมการท่านอื่นให้ตรงกับความถนัด คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้
ความสามารถและปฏิบัตหิน้าท่ีไดด้ีตามต าแหน่งที่ได้รับ มีบทบาทการท างานของคณะกรรมการต่าง ๆ การสั่งการใน
การท างานของคณะกรรมการมีความชัดเจน และคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 

ซึ่งอาชีพคนพิการ เป็นอาชีพที่คนพิการสามารถท าได้เป็นอาชีพที่เกิดจากความต้องการของคนพิการ
โดยเป็นอาชีพค้าขายที่สามารถท าได้ที่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ณัฐอรียา  สุขสุวรรณพร (2553) ศึกษาเรื่อง
การสร้างอาชีพเสริมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พบว่า อาชีพเสริมที่ประชาชนมีความต้องการมาก
ที่สุด คืออาชีพเสริมด้านการบริหาร รองลงมา อาชีพเสริมด้านเกษตรกรรม อาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรม และ
อาชีพเสริมด้านรับจ้าง โดยประเภทอาชีพ เสริมต้องการมากท่ีสุด คืออาชีพค้าขายจะแสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังคง
มีแนวคิดที่จะประกอบอาชีพท่ีตนเองถนัด 

แนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการต้องเป็นการพัฒนาอาชีพที่เหมาะกับคนพิการในแต่ละ
ประเภท ซึ่งมีความสอดคล้องกับกับงานนงค์ลักษณ์  ตั้งปรัชญากูล และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
กลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มอาชีพต้องการให้มี
การระดมทุนของกลุ่มและมีการสนับสนุนเงินทุนจากภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการกู้ยืมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น 
ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอกมลาไสย เกษตรอ าเภอกมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม หรือเพิ่มหุ้นเพื่อระดมทุนจากสมาชิก ในกลุ่มมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มควรมีแนวทางในการบริหาร
จัดการความขัดแย้งที่ชัดเจน ผู้บริหารกลุ่มควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ  
ของตน มีการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลติภณัฑ ์และกลุม่อาชีพควรแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติม
อยู่เสมอกล่าวคือ มีความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพคนพิการที่ทางกลุ่มเจ๊ะเหมต้องการให้มีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาอบรมเกี่ยวกับอาชีพเพื่อที่จะให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมของคนพิการ
แต่ละประเภท และทางกลุ่มมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการทางกลุ่มเจ๊ะเหมมีการสอบถาม  
ความต้องการด้านอาชีพกับคนพิการ แล้วให้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน อบรมความรู้ทางด้านอาชีพให้กับคนพิการ
แต่ละประเภท จากนั้นมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับคนพิการ อีกทั้งมีการสร้างอาชีพให้กับคนพิการโดยการสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยน าวัตถุดิบจากใบชามาเป็นผลิตภัณฑ์ และได้น าผลิตภัณฑ์ของคนพิการเข้าสู่ตลาด เพื่อเป็น
การพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ 
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาอาชีพคนพิการเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการให้คนพิการมีรายได้
เป็นของตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  วิชัยดิษฐ์ (2560) ศึกษาเรื่อง บทบาทองค์กรเพื่อคนพิการใน 
การส่งเสริมอาชีพคนพิการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง พบว่า บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละประเทศมี ลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องของ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศไทยพบว่าเป็นองค์กรเพื่อคนพิการที่มีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีของทั้ง  
5 ประเทศ กระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการเน้นการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการพึ่งพาตนเอง ปัญหาและอุปสรรค
พบว่าภาคสังคมยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐจึงส่งผลให้คนพิการไม่ได้รับการจ้างงาน กล่าวคือ การส่งเสริม
อาชีพให้กับคนพิการเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถ  
ท าให้คนพิการได้รับการจ้างงานเหมือนกับคนปกติทั่วไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

การจัดการอาชีพจะต้องมีการวางแผนในการแบ่งงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งในการแบ่งงานจะต้องแบ่ง
ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยในส่วนของการบริการจัดการจะประกอบไปด้วย การวางแผน 
การควบคุม การน าและการจัดการองค์กร ซึ่งอาชีพคนพิการนั้นจะเป็นอาชีพที่เกิดจากความต้องการของคนพิการ
เอง โดยอาชีพท่ีมีความต้องการมากที่สุด เป็นอาชีพค้าขาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนพิการยังมีแนวคิดที่จะประกอบอาชีพที่
ตนเองมีความถนัดซึ่งแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการนั้นต้องเป็นอาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับคนพิการใน
แต่ละประเภท ดังนั้นทางกลุ่มต้องการให้มีการระดมทุนของกลุ่มและมีการสนับสนุนเงินทุน จากหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีพท่ีเหมาะสมกับคนพิการในแต่ละประเภท และในการพัฒนาอาชีพ
ให้กับคนพิการนั้นเป็นกระบวนการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการในแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถ
พัฒนาอาชีพได้เหมาะสมแก่คนพิการแต่ละประเภท 

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการอาชีพคนพิการในแต่ละประเภท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวใน  
การพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการแต่ละประเภทได้ดี 

3.  ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของกลุ่มเจ๊ะเหมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความต้องการอาชีพ และแนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 50 คนและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง จ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีความต้องการอาชีพในด้านเกษตรกรรมค่อนข้างมาก
อยู่ท่ีร้อยละ 86 เนื่องจากเป็นอาชีพท่ีผู้สูงอายุมีความรู้และมีทักษะความสามารถในด้านอาชีพเกษตรกรรม ส่วนด้าน
อาชีพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอยูที่ร้อยละ 54 และในด้านอาชีพหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ อยู่ที่ร้อยละ 36 
เป็นด้านอาชีพที่ผู้สูงอายุมีความต้องการค่อนข้างน้อย เนื่องจากผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะความสามารถค่อนข้าง
น้อย 2) แนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พบว่า 
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีกระบวนการสร้างความรู้ และทักษะความสามารถในด้านอาชีพเกษตรกรรม  และ
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุตามความต้องการ 

 
ค าส าคัญ :  แนวทาง, การพัฒนาอาชีพ, ผู้สูงอายุ, โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

The research aims to study the requirement of career and guideline on development 
of occupational in the senior school Waeng sub-district, Waeng district, Narathiwat province.  
The key information who the elderly in the Senior School for amount 50 elderly and Waeng  
sub - district administration officer amount 3 elderly. Quantitative data analysis by using the 
statistic percentage and the quantitative information. 

The results of the study revealed that: 1) The elderly in the senior school requirement 
the career in the agriculture in highly percentage at 86 because they have the knowledge and 
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skill in agriculture for the career in food product is 54 percentage. The career handicraft and 
crafts are 36 percentage. This career is the smallest requirement in the elderly due to the fact 
that the elderly have a few knowledge and skill. 2) The guideline on development of 
occupational in the senior school Waeng sub-district, Waeng district, Narathiwat province detract 
the elderly in the senior school have the knowledge piercers, the agriculture skill and the 
participate system between the elderly and the organization office for the guideline to 
development themselves and senior school for their requirement. 

 
Keywords : Guideline, Occupational Development, Elderly, Senior School 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ ปี 2561 เป็นครั้งแรกที่ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
แซงหน้าประชากรเด็ก จากการส ารวจของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตจนอาจกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) โรงเรียนผู้สูงอายุคือหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของครอบครัวโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม จะมีการจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศให้ได้ 2,600 แห่ง จากปัจจุบัน 1,100 แห่ง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของ
ไทยในปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (พลเอกฉัตรชัย 
สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : สสส., 2561) 

ในการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านการวางนโยบายโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และในปลายปี 2558 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลแว้งขึ้นภายในมีการเรียนการสอนที่เน้นวิชาชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่
ผู้สูงอายุสามารถท าได้และสร้างรายได้ให้กับตนเอง โรงเรียนแห่งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุ และให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการเข้าสังคมผู้สูงอายุ (องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแว้ง, 2560) อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้โดยแบ่งตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล  
มีอาชีพดังนี้งานฝีมือหรืองานประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น การเย็บปักถักร้อย เครื่องจักรสานต่าง ๆ อาชีพท าอาหาร- 
ขนมขาย ผู้สูงอายุบางคนยังสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ด้วยความสามารถและความรักในการท าอาหารและท าขนม
เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้งได้มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุใน
โรงเรียน โดยรุ่นท่ี 1 มีจ านวน 25 คน ปัจจุบันรุ่นที่ 2 มีจ านวน 50 คน โดยมีการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการท าน้ ามัน
ไพล การท ายาหม่อง การท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาอเนกประสงค์ เป็นต้น โดยมีวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มาให้ความรู้กับผู้สูงอายุที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและเพื่อเป็นรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน แต่ผู้สูงอายุบางส่วนสะท้อนว่า
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแว้งยังมีการพัฒนาอาชีพไม่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ  
แห่งนี ้(สตอปา ตาเละ. ประธานผู้สูงอายุ .ผู้ให้สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2561)   

จากปัญหาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการพัฒนาอาชีพใน
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้งอ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส ในด้านการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลแว้ง ท่ีตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
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ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ อันจะท าให้การพัฒนานี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
อาชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในต าบลแว้งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง  จังหวัด
นราธิวาส 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสมีการพัฒนาอาชีพตรงตามความ
ต้องการ 

2.  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อมีการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความต้องการอาชีพผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

2.1 ศึกษาความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส 

2.2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส 

3.  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 50 คน 
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้สูงอายุ  หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปที่เรียนอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้งอ าเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส  
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง 

อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง สถานที่ที่จัดกิจกรรมในการเรียนรู้และการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในต าบล

แว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
แนวทาง  หมายถึง ทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนวทางเพื่อน ามาปรับใช้ในกลุ่มอาชีพโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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ต าบลแว้ง หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ศึกษาใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาและท าวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพโรงเรียน
ผู้สูงอายุในครั้งนี้  
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
ใช้ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และใช้ในการศึกษาผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง ตามช่วง
วัยในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย และตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเพื่อ
ศึกษาความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส   

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ, ทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การพัฒนาอาชีพและทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพ ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และใช้ในการศึกษาอาชีพ
และการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุในแต่ละคน และตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่สองเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส   

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการ 
ใช้ในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพในโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และใช้ในการศึกษาความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแว้ง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้สูงอายุแต่ละคน ซึ่ง
ตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเพื่อศึกษาความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาสและตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่สองเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)เพื่อให้งานวิจัยช้ินนี้สามารถ
ตอบค าถามการวิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว 
(จิรัชยา เจียวก๊ก และวันชัย  ธรรมสัจการ, 2556) 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ได้รับการตรวจสอบแบบเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity Index) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  3 ท่าน 

 
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย และผ่านการพิจารณาทางคณะกรรมการด้าน
จริยธรรม เลขที่ psu.pn.2-045/61 ซึ่งผู้วิจัยได้ช้ีแจงให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย การปกปิด
ข้อมูลและการเก็บรักษาความลับ ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ อธิบายถึงสิทธิในการถอนตัว
ออกจากการวิจัยได้ทุกเวลา และการถอนตัวนั้นไม่มีผลเสียใด  ๆ หากการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกิดความไม่สบายใจ รู้สึกเป็นทุกข์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ 

การวิเคราะห์เนื้อหา (สุภางค์  จันทวานิช, 2554) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมตรวจสอบความตรง 
ผลการวิจัย 

ความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส   
ความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  โดยความ

ต้องการอาชีพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีลักษณะ เป็นอาชีพที่ไม่ใช้แรงกายมากจนเกินไปและเป็นอาชีพที่ท ามานาน  
มีความเหมาะสมกับช่วงอายุ เป็นงานที่ผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะความสามารถท่ีท าได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งอาชีพ
ที่ผู้สูงอายุมีความต้องการค่อนข้างมาก คือ อาชีพในด้านเกษตรกรรมอยู่ที่ร้อยละ 86 ประกอบด้วยประเภทปลูกผัก 

ประเภทเลี้ยงสัตว์ ประเภทเพาะต้นไม้ และประเภทเพาะเห็ด เป็นอาชีพที่ใช้พื้นที่บริเวณรอบๆบ้านของผู้สูงอายุใน
การประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาผู้สูงอายุมีความต้องการใน
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 54 ประกอบด้วยประเภทอาหารคาว ประเภทอาหารหวาน และประเภท
อาหารบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการในด้านอาชีพอาหารและผลิตภัณฑ์รองลงมาจากด้านอาชีพเกษตรกรรม 

เนื่องจากผู้สูงอายุมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป  ถัดไปในด้านการค้าขาย ร้อยละ 50 ประกอบด้วย
ประเภทผลิตผลทางการเกษตรและประเภทร้านค้าปลีกย่อยซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการในด้านอาชีพการค้าขายถัด
จากในด้านอาชีพอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะความสามารถที่แตกต่างกันใน
การเลือกประกอบอาชีพและในด้านอาชีพหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ ผู้สูงอายุมีความต้องการค่อนข้างน้อย  
ร้อยละ 36 ประกอบด้วย ประเภทจักสาน ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้ ประเภทท าผ้าบาติก ประเภทภาพวาด ประเภท
ท ากรงนก ประเภทท าเรือกอและ และประเภทท ากริซ/ดาบ/มีด ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการน้อยกว่าด้านอื่น  ๆ 
เนื่องจากผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะความสามารถในด้านการประกอบอาชีพหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ค่อนข้าง
น้อยกว่าด้านอาชีพอ่ืน ๆ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดในด้านอาชีพ ได้แก่ ด้านร่างกาย เพราะร่างกายของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
สามารถท างานหนักได้  ด้านเวลา เพราะเวลาในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุต้องไม่มากจนเกินไปการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุจะต้องเป็นการใช้เวลาสั้น  ๆ  ด้านงบประมาณ  เพราะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ต้องลงทุนใน 
การประกอบอาชีพได้   ด้านการรวมกลุ่ม  เพราะในด้านการรวมกลุ่มผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในการรวมกลุ่มใน 
การประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่ยาก และบางคนไม่มีข้อจ ากัดเพราะผู้สูงอายุทุกคนสามารถประกอบอาชีพได้ตาม
ความสามารถและตามที่ผู้สูงอายุถนัดของตนเอง 

แนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
แนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้งอ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดย

แนวทางในการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับโรงเรียนผู้สูงอายุ เพราะถือว่า
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการเรียนรู้และสร้างทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
และด้านการพัฒนาอาชีพที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุซึ่งมาจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ และทักษะความสามารถเพิ่มมากขึน้
และสร้างทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และด้านการพัฒนาอาชีพที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุเป็นงานท่ีไม่ใช้แรงกายจนมากเกินไป ผ่านกระบวนการของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สูงอายุกับหน่วยภาครัฐท่ี
เข้ามาพัฒนาอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ  ในด้านการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  เนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงมีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพในด้านเกษตรกรรมให้ดีขึ้น  ซึ่งจะ
น ามาปรับใช้กับด้านผลผลิตที่มีคุณภาพของผลผลิตทางเกษตร เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด และทุเรียน และในด้าน 
การค้าขายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อท่ีจะมีรายได้เพิ่มและผลผลิตที่จะสามารถขายสู่ท้องตลาดได้ ผ่านกระบวนการ
อบรมอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานเกษตรอ าเภอ วิทยาลัยชุมชน องค์กรบริหารส่วนต าบล และ
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โรงเรียนชาวนา เป็นต้น  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ และทักษะความสามารถในด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
อภิปรายผล  

ความต้องการของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุจะมีความต้องการที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของผู้สูงอายุค่อนข้างมาก  เมื่อพิจารณาพบว่า ความต้องการอาชีพของผู้สูงอายุเป็นปัจจัยส าเร็จต่อ 
การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ อีกทั้งให้ความเห็นว่า ความต้องการมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพผู้สูงอายุที่
ประกอบไปด้วย ประเภทปลูกผัก ประเภทเลี้ยงสัตว์ ประเภทเพาะต้นไม้ และประเภทเพาะเห็ด  ซึ่งผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เป็นอาชีพที่ผู้สูงอายุมีความรู้ 
และทักษะความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ มธารัตน์  จันตะนี (2557) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการพัฒนาอาชีพ
ของผู้สูงอายุในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความรู้/ความถนัด ในด้านอาชีพ
เกษตรกรรม มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องสนับสนุนงบประมาณ 

อาชีพผู้สูงอายุ อาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้เป็นอาชีพที่เกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ  โดยเป็น
อาชีพในด้านเกษตรกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้บริเวณรอบๆบ้านและไม่ใช้แรงกายมากจนเกินไป  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานของ ณัฐอรียา  สุขสุวรรณพร (2553) ได้ศึกษาเรื่องเรื่องการสร้างอาชีพเสริมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พบว่าอาชีพเสริมที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด คืออาชีพเสริมด้านการบริหาร รองลงมา อาชีพ
เสริม ด้านเกษตรกรรม และอาชีพเสริมด้านรับจ้าง โดยประเภทอาชีพเสริมต้องการมากที่สุด คืออาชีพค้าขายซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังคงมีแนวคิดที่จะประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดกล่าวคือ มีความสอดคล้องกับอาชีพของ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการค่อนข้างมาก คือ อาชีพในด้านเกษตรกรรม  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะความสามารถในด้านเกษตรกรรม 

แนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
แนวทางในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุต้องเป็นการพัฒนาอาชีพที่เหมาะกับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานนงค์ลักษณ์  ตั้งปรัชญากูล และคณะ (2557) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มอาชีพต้องการให้มีการระดมทุน
ของกลุ่มและมีการสนับสนุนเงินทุน จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอกมลาไสย เกษตรอ าเภอกมลาไสยองค์การบริหารส่วนต าบลโพน ผู้บริหารกลุ่มควรเปิดโอกาสให้สมาชิก
เสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพของตนมีการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 
และกลุ่มอาชีพควรแสวงหาตลาดใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอกล่าวคือ มีความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอบรมใน
ด้านอาชีพ เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย และทาง
โรงเรียนผู้สูงอายุมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ โดยการสร้างความรู้ และทักษะความสามารถเกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุ 

การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้มีงานท าและเพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีรายได้เป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร กิจอาทร, ศิริสรณ์  เจริญกมลลิ้มสกุล และทวี  
วัชระเกียรติศักดิ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ อ าเภอ 
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีหน่วยงานบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ให้การสนับสนุนและติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีการผลิตยาหม่องและพิมเสน ท าให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่องและ
พึงพอใจในการด าเนินงาน การเรียนรู้จากการผลิตและกระบวนการท างาน กล่าวคือ มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ
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ผู้สูงอายุ ในด้านความรู้และความสามารถ ด้านการประกอบอาชีพและการสร้างผลิตภัณฑ์  เช่น การท ายาล้างจาน 

น้ ามันไพล และยาหม่อง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน ามา

พัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
2.  ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
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เยาวชนกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตัิคลื่นพายุซัดฝั่ง 
ในพ้ืนที่ความขัดแย้ง หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ  ต าบลแหลมโพธิ์  

อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี* 
The Role of Youth in Disaster Preparedness for Storm Surge Area and 
Conflict Context: A Case Study of Moo 4, Ban Datoh, Laem Pho, Yaring 

District, Pattani, Thailand.* 
 

อธิดา จันทร์แก้ว, ซุบฮานี ดือเระ, ซอลาฮุดดีน ซาฮะ** 
อลิสา หะสาเมาะ, จริัชยา เจียวกก๊ และอับดลุคอเลด็ เจะแต*** 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปตัตาน ี
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งบน
พื้นที่ความขัดแย้งโดยมีเยาวชนเป็นแกนน าในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากเยาวชน 23 คน  ผู้น าชุมชน 3 คน ครอบครัว 2 
ครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี จ านวน 2 คน ใช้การวิเคราะห์แบบสร้าง
ข้อสรุป น ามาบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมม ี4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผนร่วมกันกบั
เยาวชน เช่น การปลูกป่าโกงกาง 2) ด้านการจัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นที่ใช้ในยามฉุกเฉินหรือกระเป๋าฉุกเฉิน  
3) ด้านระบบแจ้งเตือน พบว่า เยาวชนท าหน้าประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนและใช้แอปพลิเคชั่น และ 4) ด้านการมี
ส่วนร่วม พบว่า โดยใช้กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เนื่องจากว่าป่าโกงกางสามารถใช้เป็นที่บังลมพายุและชะลอความเร็ว
ของน้ าได้ 
 
ค าส าคัญ : เยาวชน แนวทางการเตรียมความพร้อม คลื่นพายุซัดฝั่ง 
 

1Abstract 
The purpose of this research was to study the disaster preparedness approach in the 

area of conflict, with youth being the leader in Moo 4, Ban Datoh, Laem Pho Sub-district, Yaring 
District, Pattani Province. Use qualitative research to collect data from interviews. There were 23 
youth leaders, 3 community leaders, 2 families, and 2 Disaster Prevention and Mitigation officials 
Pattani. Analysis was used to describe a conclusion. This research found that. There are 4 aspects 
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of categories: 1) Planning with youth such as planting mangroves. 2) In preparation, Preparing 
emergency supplies or emergency packs. 3 ) The notification system found that the youth make 
public relations for people in the community and use the application. and 4) The participation 
that the reforestation cheating. Since that mangroves can be used as a wind shield and slow 
down the speed of the water. 

 
Keyword : thYou  Preparation approach   Stormsurge  
 
บทน า 

ในทศวรรษที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นจ านวนมากสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาภัยพิบัติเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาท่ีจะ
ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ดีขึ้น ในขณะที่การขยายตัวของประชากรและการเติบโตของเมืองในปัจจุบัน
เป็นการขยายพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นท่ีประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าไปในพื้นท่ีเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากข้ึน ส่งผลให้
แนวโน้มความสูญเสียและการรับมือกับภัยพิบัติมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น พิมพ์ชนก  กันทะธง (2556) ทั้งนี้ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศภูมิภาคเอเชีย มีหลายรูปแบบ ได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน อุทกภัย 
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ไฟป่า ภัยแล้ง คลื่นพายุซัดฝั่ง รวมทั้งสึนามิ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดให้เห็นเป็น
ปรากฏการณ์และผลกระทบในเกือบทุกภูมิภาคของไทย สถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2558) ตลอดจนในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนได้เล็งเห็นถึงปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติจึงได้มีภารกิจใน
การจัดการภัยพิบัติ โดยการส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในด้านการจัดการภัยพิบัติ 
ซึ่งเมื่อคนมีความรู้เกี่ยวรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ ก็จะสามารถตัดสินใจท าในสิ่งที่ดีกว่าในขณะที่เกิดภัย (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ, 2556)  

 ส่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลจาก สมพร ช่วยอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2555) ศรีสมภพ 
จิตร์ภิรมย์ศรี และ ปัญญศักดิ์  โสภณวสุ (2553)  กล่าวว่า อ่าวปัตตานีเป็นอ่าวปากแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของ
ประเทศไทยเป็นเขตที่มีชาวประมงหนาแน่นที่สุดในประเทศไทย แต่จากการเกิดการดีเพรสช่ันและเกิดน้ าทะเลซัด
ขึ้นฝั่ง บนพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ได้สร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านชายทะเล
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านท่ีอยู่รอบอ่าวปัตตานี จนท าให้เครื่องมือประมงและบ้านเรือน ของประชาชน
เสียหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน นาซือเราะ เจะฮะ (2553) ได้กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ คลื่นพายุซัดฝั่งเข้าใน
อ่าวปัตตานี ตั้งแต่วันท่ี 1 ของเดือนพฤศจิกายน ชาวบ้านดาโต๊ะ และบ้านแหลมโพธิ์ สองชุมชนริมฝั่งทะเล ต.แหลม
โพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ต้องเผชิญกับความเสียหายที่น่าจะเรียกได้ว่าหนักที่สุดของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พายุ
ฝนและคลื่นลูกยักษ์ซัดใส่บ้านเรือนประชาชนปลิวหายไปท้ังแถบจนแทบไม่เหลือซากถึง 26 หลัง หลังคาเปิด ข้างฝา
พังอีกราว 200 หลัง ชาวบ้านที่กลายเป็นคนไร้บ้านต้องอาศัยโรงเรียนตาดีกาในชุมชนเป็นสถานท่ีหลับนอนช่ัวคราว 

จังหวัดปัตตานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น และบานปลายมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งในปัตตานีครั้งส าคัญที่ฝั่งลึกในใจของประชาชน เป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาล
ความต้องการความเป็นธรรมของประชาชนคือสิ่งเดียวกันกับความต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน กล่าวคือ 
ไม่มีศักยภาพในการที่จะสามารถจ าแนกแยกแยะตัวแปรทั้งสองให้แยกจากกันได้นั้นเมื่อน้ันความรุนแรงในพื้นท่ีสาม
จังหวัดภาคใต้ก็จะยังคงยืดเยื้อด าเนินต่อไป ดวงยิหวา อุตรสินธุ์  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี (2016) จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้นโดยเนื้อหาจะปรากฏในแนวคิดทฤษฎี พบว่า 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์สงครามมีจ ากัด ข้อสังเกตนี้
น าเสนอโดย Hasamoh (2017) อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวถึงแม้ว่าจะศึกษาความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชน
กับภัยพิบัติธรรมชาติและพื้นที่ความขัดแย้งในงานวิจัยเชิงคุณภาพ แต่ไม่ได้ศึกษาบทบาทของเยาวชนที่มี
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ประสบการณ์ภัยพิบัติและอยู่บนพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติโดยเยาวชน โดยอาจจะเริ่มจากตัวเยาวชนกลุ่มแกนน าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญให้กับชุมชนใน
การเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการเตรยีมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติบนพื้นที่ความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น
อีกในอนาคต ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับเยาวชนที่อยู่ในชุมชน เนื่องจากเปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยสร้าง
แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่ง 
 

ค าถามการวิจัย 
เยาวชนกลุ่มแกนน าในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จะสามารถสรา้งแนวทาง

ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งบนพ้ืนท่ีความขัดแย้งได้อย่างไร 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เยาวชน หมายถึง เยาวชนแกนน าในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปัตตานี จ านวน 20 คน โดยมีสมาชิกผู้หญิงจ านวน 5 คน และผู้ชาย จ านวน 15 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 24 ปี 
บริบูรณ์ ท่ีสนใจเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  

แนวทางการเตรียมความพร้อม หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมหรือโครงการเตรียมพร้อมรับมือภัย
พิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งที่ด าเนินการโดยเยาวชนในชุมชนบ้านดาโต๊ะ จ านวน 20 คน  

คลื่นพายุซัดฝั่ง หมายถึง คลื่นขนาดใหญ่ที่ซัดเข้าหาฝั่งในชุมชนดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่  1 พ.ย. 53 และส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ  ด้านสังคม  
ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

พื้นที่ความขัดแย้ง หมายถึง พื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ 
ความขัดแย้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ประสบการณ์ หมายถึง การที่เยาวชนได้พบเห็นภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีตในพื้นที่ หมู่ 4  
บ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1.  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เยาวชน จ านวน 23 คน 
2.  ผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ ผู้น าชุมชน จ านวน 3 คน ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนแกนน า 

จ านวน 2 ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 2  คน 

3.  พื้นท่ีที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ซึ่ง
เป็นพื้นที่ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2553 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นการสัมภาษณ์
กลุ่มเยาวชนแกนน า การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อท าการศึกษาข้อมูลและประเด็นต่าง  ๆ  
ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด และการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามตามแนวค าถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่อยู่บนพื้นท่ีความขัดแย้งของเยาวชนแกนน าและ
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งบนพื้นที่ความขัดแย้งโดยมีเยาวชนเป็นแกนน า น าไปสู่
การวางแผน และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนามตั้งแต่ลงพื้นที่โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ทันทีในขณะเก็บข้อมูลในพื้นที่ และได้ท าการจดบันทึกประเด็นส าคัญของการสัมภาษณ์ไว้พร้อมทั้งบันทึกเสียงขณะ
สัมภาษณ์ จากนั้นสู่กระบวนการแปลผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูล
การบรรยาย 

6.  เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์   
กล้องถ่ายภาพ และเทปบันทึกเสียง  

7.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์เยาวชนกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งไปตรวจสอบ

ความตรงด้านเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย คณาจารย์สาขา
พัฒนาสังคม จ านวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านภัยพิบัติ จ านวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ  
 
พิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์เข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อผ่านการอนุมัติ ผู้วิจัยได้ท า  
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัว ช้ีแจงในการเข้าร่วมวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งลงนามยินยอมและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล โดยช้ีแจงสิทธิ์ที่กลุ่มตัวอย่าง
สามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ โดยไม่มีผลต่อการบริการใด ๆ ที่จะ
ได้รับ ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย  
โดยผู้วิจัยเสนอการวิจัยในภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ด้านการวางแผน พบว่า แนวทางการวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติคลื่นพายุ
ซัดฝั่ง มีลักษณะการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแก่เยาวชน
อย่างต่อเนื่อง การปฐมพยาบาล เช่นการท า CPR การซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ ป้ายบอกทางหนีภัย และ 
การปลูกป่าโกงกาง เนื่องจากเยาวชนไม่มีความรู้และไม่ได้สนใจในเรื่องภัยพิบัติ ทั้งนี้ภายในชุมชนไม่มีการวางแผนใน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือแผนอพยพ เนื่องจากมีความเชื่อเรื่อง
ของพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ซึ่งเช่ือว่าภัยพิบัติเป็นสิ่งที่พระเจ้าก าหนด และไม่สามารถรู้ได้ว่าสถานการณ์ต่าง  ๆ
เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร  

2. ด้านการจัดเตรียม พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมอืกับภัยพิบัติคลื่นพายุซดัฝั่งในด้าน
การจัดเตรียมที่เหมาะสมกับเยาวชน คือ จัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นที่ใช้ในยามฉุกเฉินไว้ให้พร้อม เช่น อาหาร  
ยารักษาโรค และเสื้อผ้า จัดเตรียมสถานท่ีหลบภัย และเรือ ทั้งนี้เยาวชนไม่มีการจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในยามฉุกเฉิน 
เนื่องจากไม่มีความรู้ในการจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นยามฉุกเฉินหรือกระเป๋าฉุกเฉิน เพราะเยาวชนเห็นว่าภัยพิบัติเป็น  
สิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ก าหนดให้เกิดขึ้น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับเยาวชนกลุ่มนี้  และไม่ได้เข้า
มาให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติกับเยาวชนในชุมชน เนื่องจากเยาวชนถูกมองว่าไม่มีศักยภาพและไม่ถูกก าหนดให้มีบทบาท
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยพิบัติ เพราะส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ทั้งนี้คนในชุมชน
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเยาวชนด้วยเช่นกัน 
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3. ด้านระบบแจ้งเตือน พบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้านระบบแจ้งเตือน 
คือ เยาวชนเป็นสื่อกลางในการท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทราบ เนื่องจากเมื่อเกิดสถานการณ์ที่
ไฟฟ้าดับไม่มีไฟฟ้าใช้ เยาวชนจ าต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชน และชุมชนยังไม่มีระบบแจ้งเตือนภัยใน
ลักษณะของเสียงสัญญาณเตือนภัยที่แสดงถึงการเกิดภัยพิบัติขึ้นแต่รับรู้ข่าวสารภัยพิบัติจากโทรศัพท์ผ่าน
แอปพลิเคชั่น จากโทรทัศน์ผ่านรายการพยากรณ์อากาศ ตลอดจนในชุมชนมีการประกาศเสียงตามสายที่มัสยิด และ
มีการบอกปากต่อปากจากร้านน้ าชา เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เคยประกอบอาชีพประมงจึงรู้ทิศทางลม และ
อากาศได้ดี 

4. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้านการมีส่วนร่วม 
คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าโกง เนื่องจากได้รับประสบการณ์การเกิดคลื่นพายุ ซัดฝั่งในชุมชนครั้งก่อน 
เยาวชนและคนในชุมชนพบว่า บ้านที่มีป่าโกงกางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวน้อยที่สุด เนื่องจากว่า  
ป่าโกงกางสามารถใช้เป็นที่บังลมพายุและชะลอความเรว็ของน้ าได้ ทั้งนี้ เยาวชนไม่เคยเข้าไปมีสว่นร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับเยาวชน
เท่าที่ควร และมองว่าเยาวชนไม่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติได้เพราะไม่ได้รับการศึกษา ส่งผลให้
ถูกมองว่าไม่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  

 
อภิปรายผล 

1. ด้านการวางแผน พบว่า  แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ คือ การจัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง การปฐมพยาบาล เช่น
การท า CPR การซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพ ป้ายบอกทางหนีภัย และการปลูกป่าโกงกางเป็นการวางแผน 
การรับมือในระยะยาว เนื่องจากเยาวชนไม่มีความรู้และไม่ไดส้นใจในเรือ่งภัยพิบัติ อีกทั้งมีความเช่ือเรื่องของพระเจ้า
เข้ามาเกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี (2557) กล่าวว่าการวางแผน เป็นลักษณะ ข้อควร
ปฏิบัติ และข้อหลีกเลี่ยงของภัยพิบัติแต่ละประเภท พัฒนาแผนฉุกเฉินของครัวเรือน และพูดคุยเกี่ยวกับแผนนี้กับ
สมาชิกในครอบครัว  และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรพิสุทธ์ิ  ไพจิตรกญชร (2557) เรื่องการรับรู้เกี่ยวกับ
อุทกภัยประชาชนในต าบลป่า ซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึง
แนวทางการเตรียมความ พร้อมเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย โดยที่ประชาชนทุกคนควรต้องมี
ความรู้และ เข้าใจอย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรับรู้มีอิทธิพลที่จะก าหนด
กระบวนการคิด การไตร่ตรอง และการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากภัยที่จะสร้างความเสียหายมากน้อยเพียงใด 

2. ด้านการจัดเตรียม พบว่า แนวทางส าหรับการรับมือกับภัยพิบัติคลืน่พายุซัดฝั่งในด้านการจัดเตรียม
ที่เหมาะสมกับเยาวชน คือ จัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นที่ใช้ในยามฉุกเฉินไว้ให้พร้อม เช่น อาหาร ยารักษาโรค และ
เสื้อผ้า จัดเตรียมสถานที่หลบภัย และเรือ แต่เยาวชนยังไม่มีการจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในยามฉุกเฉิน เนื่องจากไม่มี
ความรู้ในการจัดเตรียมสิ่งที่จ าเป็นยามฉุกเฉินหรือกระเป๋าฉุกเฉิน และหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคัญ กับ
เยาวชนกลุ่มนี้ ไม่ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติกับเยาวชนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (2553) กล่าวว่าชุมชนควรมีการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญ  
ภัยพิบัติโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือสามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุขและพึ่งพาความช่วยเหลือจาก
ภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งการท าให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเอง
ได้ในระดับหนึ่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัทยา  พรมชาติ (2556) เรื่องความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ยังมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติที่ไม่สูงนักดังจะเห็นได้จากการที่ยังขาดนโยบายและแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุทกภัยที่ชัดเจนส่งผลให้ไม่มีการจัดท าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร สอดคล้องกับ
การศึกษาในส่วนของหน่วยภาครัฐไม่ได้เข้ามาให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องภัยพิบัติอีกท้ังยังมองเยาวชนในแง่ลบ 
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3. ด้านระบบแจ้งเตือน พบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมส าหรับ
เยาวชน เยาวชนสามารถเป็นสื่อกลางในการท าหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ทราบ เนื่องจากเมื่อเกิด
สถานการณ์ที่ไฟฟ้าดับไม่มีไฟฟ้าใช้ เยาวชนจ าเป็นต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชน และในชุมชนยังไม่มี
ระบบแจ้งเตือนภัยในลักษณะของเสียงสัญญาณเตือนภัยที่แสดงถึงการเกิดภัยพิบัติขึ้นแต่รับรู้ข่าวสารภัยพิบัติจาก
โทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคช่ัน จากโทรทัศน์ผ่านรายการพยากรณ์อากาศ ตลอดจนในชุมชนมีการประกาศเสียงตามสาย
ที่มัสยิด และมีการบอกปากต่อปากจากร้านน้ าชา สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2553) กล่าวว่าการจัดเตรียมระบบเตือนภัยเพื่อเป็นการเตรียมการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยอาสาสมัครและ
เครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น 
เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดใช้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้าน หรือต าบล และมีความแตกต่างกับงานวิจัยของ จุฬาพร ปานชัย (2555) เรื่องการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย -ดินถล่ม กรณีศึกษา หมู่บ้านที่ติดตั้ง
สถานีเตือนภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2555  พบว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้ามีความส าคัญต่อพ้ืนที่
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ท าให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยน้ าป่าไหลหลาก-ดินถล่ม เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และการมีสถานีเตือนภัยล่วงหน้า
ในพื้นที่ ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน ซึ่งล้วนเป็นทัศนคติเชิงบวก
เกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่บ่งบอกถึงทัศนคติของผู้น าชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เป็นเพราะตระหนักถึง
ความส าคัญในความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และเพื่อการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
จึงท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีความแตกต่างกันเพราะในชุมชนที่ศึกษายัง  
ไม่มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติในชุมชนที่ใช้ส าหรับแจ้งเตือนเวลาเกิดภัยพิบัติ และสามารถน ามาเป็นแนวทางการ
เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งให้กับชุมชนได้ 

4. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า แนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้านการมีส่วนร่วม 
คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าโกง เนื่องจากได้รับประสบการณ์การเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งในชุมชนครั้งก่อน 
เยาวชนและคนในชุมชนพบว่า บ้านที่มีป่าโกงกางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวน้อยที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราภรณ์  ศรีบุญ, ปิยพร  แตงสุวรรณ, พรรชชา  ภิรมย์ลา, วราภรณ์  พรมบาล, สมหฤทัย  อุดมโชคชัย 
และอมรรัตน์  ไชยชาญยุทธ (2560) เรื่องการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ในการจัดการภัยพิบัติประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในขณะเกิด 
ภัยมากสุด ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มย่อยของเครือข่ายประชาชน ซึ่งในกลุ่มย่อยประกอบด้วยผู้น า 
ชุมชน ท าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชน มีการประสานงาน กับหน่วยงาน
ภายนอกในการขอความช่วยเหลือ รวมไปถึงด าเนินการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ประชาชนในพื้นที่มี  
การเตรียมพร้อมที่จะอพยพ และมีการช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการรับมือภัยพิบัติในชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การน าผลการวิจัยในเชิงนโยบาย 
ผลการวิจัยเสนอให้กับองค์กรในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ป้องกันภัยจังหวัดปัตตานี 

(ปภ.) ส าหรับด าเนินการต่อยอดในการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนรับมือกับภัยพิบัติโดยเน้นเยาวชน 
การน าผลการวิจัยในเชิงวิชาการ 
หน่วยงานด้านการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยได้น าความรู้ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ถ่ายทอด

ให้กับนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัต ิ
2. ควรศึกษาบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ เอกชน ชุมชน กับการรับมือกับภัยพิบัติ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาหมอพื้นบ้าน : การยอมรับในการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง  
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนท่ีมีต่อหมอพื้นบ้านในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม 
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า หมอพื้นบ้านในชุมชนเจ๊ะเหมได้รับการยอมรับจากคนใน
ชุมชนจากการมีรู้ความสามารถด้วยวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรการบีบนวดด้วยน้ ามัน รวมถึงการใช้คาถาหรือดูอาร์ใน
การรักษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชนซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 
ค าส าคัญ : บทบาทหมอพื้นบ้าน การดูแลสุขภาพ 
 
Abstract  

The study Folk Medical : Acceptance of health care’s people in Jehmaeh community, 
Waeng Sub-district, Waeng district, Narathiwat province. To study of community acceptance of a 
Folk Medicine in the Jehmaeh Community, Waeng Sub-District, Waeng district, Narathiwat 
province. The research found that folks medicine in the Jehmaeh community were accepted by 
the community. Form they already have the ability of treatment method, herbal massage and 
essential oil massage, use spells to treat diseases for people in the community. Which is inherited 
from the ancestors. 
 
Keywords : The Role, A Folk Medical, Health care 
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บทน า 
ปัจจุบันในสังคมไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบอ่ืน นอกเหนือจาก

การแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์
พื้นบ้านไทย เช่น ดนตรีบ าบัด ธาราบ าบัด ธรรมชาติบ าบัด และอรรถบ าบัด เป็นต้น เนื่องจากการแพทย์แผน
ปัจจุบันมิได้เป็นวิถีทางเดียว ในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
จึงมีคนไทยจ านวนไม่น้อยที่เลือกใช้วิธีการรักษาพยาบาลแบบแผนโบราณหรือแบบพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพที่ส าคัญศาสตร์หนึ่ง โดยมีเหตุผล คือ สะดวก ประหยัดและได้ผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้รูปแบบวิธีการรักษาโรคได้ด้วย แม้การแพทย์
พื้นบ้านจะมิได้เป็นที่นิยมเท่ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ยังมิได้สูญหายไปจากสังคมไทย เพราะยังเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหมอพื้นบ้านท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง และยังคงมีอยู่ในสังคมของชุมชนทั่วไป (ปิยนุช  ยอดสมสวย, 2556) 

ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน เป็นศาสตร์ในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยความเช่ือ 
ความศรัทธาและอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นหลัก เป็นการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้าน หมอพื้นบ้านจะเอาใจใส่
ดูแลคนเจ็บป่วยอย่างใกล้ชิดเป็นการรักษาทั้ง ทางกายและทางใจควบคู่กันไป หมอพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทใน  
การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชนบทตลอดมา เพราะความสัมพันธ์ระหว่างหมอพื้นบ้านกับชาวบ้า น  
เป็นความผูกพันโดยภารกิจท่ีผูกพันด้วยความเช่ือในจิตส านึกและความศรัทธาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความเช่ือ
อาจแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ ความเช่ือที่เช่ือในสิ่งที่เช่ือเหมือนกัน และความเช่ือในตัวหมอพื้นบ้าน ภูมิปัญญาของ  
หมอพื้นบ้าน ซึ่งความเช่ือนั้นอาจจะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีการรักษาต่อเนื่องสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ก็จะเกิดจาก
ความเช่ือในตัวหมอ เช่ือในการสืบทอด ความสามารถที่ส่งต่อผ่านกันมา ชาวบ้านที่ เลือกรับการรักษากับ  
หมอพื้นบ้านโดยที่ไม่ได้รับเลือกการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันนั้น ก็อาจจะเกิดจากความเช่ือซึ่งก็จะท าให้เกิ ด 
ความสบายทั้งทางกายและทางจิตใจได้ 

จากการลงพื้นที่ในต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พบว่าในพื้นที่มีหมอพื้นบ้านอยู่ในชุมชน
จ านวนหลายท่าน และเป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกรับการรักษาของคนในชุมชน และคนต่างชุมชน ซึ่งหมอ
พื้นบ้านในพื้นที่มีรูปแบบลักษณะวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน และจากการรวบรวมข้อมูลจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลแว้ง พบว่ามีจ านวนหมอพ้ืนบ้านท่ีได้ท าการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง จ านวน 25 คน และ
พบว่าในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 มีจ านวนหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด จ านวน 15 คน และจาก  
การสอบถามข้อมูลของหมอพ้ืนบ้านในชุมชน พบว่าหมอพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม มีการรักษาให้กับคนในชุมชน 
คนต่างชุมชน และยังไปไกลถึงต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นของหมอพ้ืนบ้าน
ในชุมชน ที่มีคนรู้จักและเป็นที่น่าเช่ือถือของผู้ที่เลือกมารักษากับหมอพื้นบ้านในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ผู้วิจัยจึงมี 
ความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพื้นบ้านในการตัดสินใจเลือกมารับการรักษากับ
หมอพื้นบ้าน และศึกษาบทบาทการดูแลสุขภาวะคนในชุมชนของหมอพื้นบ้าน โดยศึกษาจากหมอพ้ืนบ้านและคนใน
ชุมชนที่เคยเลือกรักษากับหมอพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพ้ืนบ้าน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
1.  ผลจากการวิจัยในเรื่องความเช่ือของคนในชุมชนสามารถน ามาจัดกิจกรรมให้กับคนใน ชุมชนได้

ตระหนักรู้ได้ 
2.  การรักษาของหมอพื้นบ้านสามารถเป็นทางเลือกในการรับการรักษาของคนในชุมชนได้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพื้นบ้าน ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 

3 ส่วน ดังนี ้
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เป็นการศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพื้นบ้าน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเรื่องของหมอ

พื้นบ้าน ความเช่ือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือและการยอมรับ รวมถึง
น าเอาวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน การรักษาโรคด้วยภูมิ ปัญญาของหมอพื้นบ้าน และ
การศึกษารูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการแพทย์พื้นบ้านมาสร้างเป็นขอบเขตของ
เนื้อหาหลักในงานวิจัยนี้ด้วย  

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตด้านพื้นที่ อยู่ในพื้นที่บ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านเจ๊ะเหม มีจ านวนหมอพ้ืนบ้านที่ข้ึนทะเบียนกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแว้ง จ านวนมากกว่าชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ต าบลแว้ง ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ ชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง  
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในการท าวิจัยในครั้งนี ้

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ หมอพ้ืนบ้านท่ีอาศัยในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส และคนในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ท่ีเคยเลือกรับการรักษากับ
หมอพื้นบ้าน 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

หมอพื้นบ้าน หมายถึง คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่มี
ความรู้และมีความสามารถ ช านาญในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ของคนในชุมชน ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ชุมชนโดยอาศัยความรู้ในการรักษา จากการสืบทอดจากครูบาอาจารย์ หรือบรรพบุรุษและจากประสบการณ์ที่ได้สั่ง
สมมา 

บทบาท หมายถึง หน้าที่ของหมอพื้นบ้านท่ีปฏิบัติ หรือการท าการรักษาให้กับคนในชุมชน 
การยอมรับ หมายถึง การเชื่อ และเห็นด้วยในการดูแลสุขภาวะคนในชุมชนของหมอพื้นบ้าน 
ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็น

ผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ 
สุขภาวะ หมายถึง การมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง

จิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา 
 สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัย มีแรงก าลั งในการท างาน หรือ 

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สุขภาวะทางจิตใจ หมายถึง การมีสุขภาพจิตที่ดี คิดแต่เรื่องดี ๆ และสามารถควบคุมอารมณ์ 

ความรู้สึก นึกคิดได้ และอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันในครอบครัว  ในชุมชน และในสังคมต่าง ๆ ได้อย่างมี

ความสุข มีการเอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี 
 สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกแยะได้ ในเหตุและผลแห่ง

ความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงาม 
คนในชุมชน หมายถึง คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่ 3 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด

นราธิวาส 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับหมอพื้นบ้าน 
ความหมายของหมอพื้นบ้านกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข (ม.ป.ป.) ได้นิยามค าว่า “หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม
และดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือ
การแพทย์พื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานานเป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชนได้รับการรับรองจาก
ประชาชนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐระดับ
ปฐมภูมิที่มีผู้ขอหนังสือรับรองมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ 

สมสุข  มัจฉาชีพ และสุนันทา โอศิริ  (2552) ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปองค์ความรู้ของหมอยาพื้นบ้าน  
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ การปฏิบัติติดต่อกันมา และสืบทอดกันมานาน มีพื้นฐานความเช่ือ และระบบวัฒนธรรม
เช่นเดียวกับชุมชนที่หมอพ้ืนบ้าน อาศัยอยู่รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย  

สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ และคณะ (2556) ได้กล่าวว่า หมอยาพื้นบ้านมีการปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม อีกทั้ง
เลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับสาเหตุของโรคส าหรับผู้ป่วยแต่ละคน ประกอบกับมักมีการผสมผสานแนวคิด
เชื่อมโยงกันระหว่างธรรมชาติ และเหนือธรรมชาติ ในการกระบวนการรักษาความเจ็บป่วยของผู้คนในชุมชนโดยใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยี ความเช่ือและพิธีกรรมภายในชุมชนเป็นหลักในการรักษา เช่น การใช้ยาสมุนไพร ผสมผสาน
กับวิธีการเป่ามนต์คาถา เป็นการสะสมความสามารถเพื่อพ่ึงตนเอง และเป็นที่พ่ึงของคนใน ชุมชนใกล้เคียง มิได้เป็น
อาชีพหลักในการประกอบอาชีพ สมุนไพรที่ใช้จะปลูกไว้เองและซื้อจากร้าน ขายยาสมุนไพร  

พิจณา  เพ็ญกิตติ (2551) ได้กล่าวว่า การรักษาแต่ละครั้งไม่มีการจดบันทึก ใช้การจ าผู้ป่วยเป็นหลัก  
แต่บทบาทหมอยาพื้นบ้านก าลังจะลดลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ เช่น ตัวหมอพื้นบ้าน  
ต ารา พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร วิธีการการรักษาโรค ตลอดจนสังคม วัฒนธรรม และประเพณี วิถีชีวิต เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการรวบรวม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหมอยาพื้นบ้านนั้น มีความส าคัญและเป็นสิ่งล้ าค่าที่ควรให้อยู่คู่กับประเทศ
ไทย เพื่อเป็นมรดกองค์ความรู้แก่ลูกหลาน  

จากความหมายของหมอพื้นบ้าน สามารถสรุปได้ว่า หมอพื้นบ้าน คือ คนที่มีความรู้ความสามารถที่  
สืบทอดกันมา เป็นที่ได้รับการยกย่องหรือเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือสังคม ซึ่งก็เกิดจากประสบการณ์ใน 
การรักษาผู้ป่วย อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเช่ือเข้ามาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ 
สุขภาวะ หมายถึง สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ  

มีความเช่ือมโยงกันเป็นสุขภาวะองค์รวม การเกิดสุขภาวะที่ดีต้องมีปัจจัยความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงกัน ดังที่ (สุรเกียรติ 
อาชานุภาพ, 2551 : 21) ได้อธิบายสุขภาพที่สมดุลต้องเช่ือมโยงกันใน 4 มิติ ซึ่งอธิบายได้ตรงกับองค์การอนามัยโลกคือ 

1.  สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่แข่งแรงมีก าลังคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงและแม้ว่าจะ
มีโรคทางกายอยู่ก็ตาม ท้ังผู้ที่มีความพิการทางกายที่ได้รับการดูแลรักษาจนสามารถประกอบกิจกรรมได้เหมือนคน
ปกติหรือเกือบเท่ากับคนปกติทั่วไป  

2.  สุขภาวะทางจิต หมายถึง การมีสุขภาวะจิตที่ดีมีความสบายใจ มีความสดช่ืนแจ่มใส นอนหลับดี  
ไม่มีความเครียด วิตกกังวล ความคิดฟุ้งซ่าน อารมณ์ซึมเศร้าหรือความคิดอยากฆ่าตัวตาย ไม่เสพยานอนหลับและ
สารเสพติดรวมแอลกอฮอล์ 

3.  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ที่ท างาน 
ชุมชนและสังคมต่าง ๆ โดยมีความรักใคร่กลมเกลยีวกัน เอื้ออาทรและ ช่วยเหลือกัน รวมทั้งการบ าเพ็ญประโยชนต์อ่
ผู้อื่น ไม่มีการทะเลาะวิวาท รู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี น ามาซึ่งการมีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
และสังคมมีความยุติธรรม 
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4.  สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปัญญา หมายถึง การมีความสงบสุขหรือสันติภายในด้วยการมีสติและ
ปัญญาสมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง เข้าถึงความดีงามความถูกต้อง  
มีคุณธรรมและไม่เห็นแก่ตัว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพื้นบ้านในชุมชนบ้านเจ๊ะเหม ต าบล
แว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 
ผลการวิจัย 

การยอมรับของคนในชมุชนที่มีต่อหมอพ้ืนบ้าน 
หมอพ้ืนบ้าน 
หมอพื้นบ้านเป็นหมอประจ าชุมชนที่ชาวบ้านต่างยอมรับ นับถือ และเลือกการรักษาก่อนที่จะไป

โรงพยาบาล หรือรักษากับหมอพ้ืนบ้านแทนโรงพยาบาล หมอพ้ืนบ้านจึงมีบทบาทที่ส าคัญในการดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน หมอพื้นบ้านคือคนที่มีความรู้และความสามารถในการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชน ด้วยวิธีการ
รักษาด้วยสมุนไพร การบีบนวด ด้วยน้ ามัน รวมไปถึงการใช้ดูอาร์ 1 ในการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชน  
ซึ่งการเป็นหมอพื้นบ้านนั้นได้มาจากการสืบทอดบรรพบุรุษที่ยาวนาน สืบทอดกันมาเป็นทอด ๆ จากรุ่นสู่รุ่น ได้จาก
การเรียนรู้จากบรรพบุรุษ ได้จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา จากความรู้และความสามารถท่ีหมอพื้นบ้านมี บางท่าน
อาจจะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ในลักษณะหรือรูปแบบวิธีการในการักษา เช่น รักษาอาการต่าง ๆ ด้วย
สมุนไพร รักษาอาการเกี่ยวกับกระดูกด้วยการดูอาร์รักษาอาการปวดเมื่อยด้วยการบีบนวดด้วยน้ ามัน และยังมี
ความสามารถ ความช านาญในการักษาคนที่โดนท าของ ท าคุณไสย หรือคนที่โดนผีเข้าอีกด้วย หมอพื้นบ้านเป็นที่
รู้จักของคนในชุมชนจากการบอกต่อในความสามารถของหมอพื้นบ้าน ท าให้คนในชุมชนรู้จักและยอมรับในความรู้
ความสามารถของหมอพื้นบ้านในชุมชนอีกด้วย ดังค ากล่าวต่อไปนี ้

 
“...เริ่มต้นจากการเป็นโต๊ะบีแด (หมอต าแย) ต่อด้วยพ่อโดยพ่อเป็นหมอพื้นบ้านที่รักษา
ด้วยดูอาร์ และสืบทอดมา สามารถรักษาคนที่โดนผีเข้า โดนของ รักษากระดูก หรือนวด
น้ ามันจากอาการปวดเมื่อย...” 

(นายอาแซ อาแว, ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 
 
 

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับหมอพ้ืนบ้าน ในเรื่องของการสืบทอดความรู้ความสามารถ
ในการรักษาของหมอพื้นบ้านจะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลว่า 

 
“...เริ่มต้นจากยายเป็นหมอรักษาคนโดนของ หมอโนราห์ก็รักษาได้ ยายสืบทอดมาจาก
พ่อ (ทวดของเปาะฮู) และแม่ก็เป็นหมอต าแยรักษาด้วยสมุนไพร จึงได้เรียนรู้สมุนไพร
จากแม่และมีการเรียนรู้ต่อมาจนปัจจุบัน และยังมีพ่ีชายที่สืบทอดมาด้วยกัน...” 

(นายอาแซ มูดอ, ผู้ใหส้ัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 

                                                           
1ดูอาร์ หมายถึง การขอพรจากพระเจ้า ตามหลักศาสนาอิสลาม 
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ภาพที่ 1 แสดงถึงการสัมภาษณ์หมอพ้ืนบ้าน 

 
และยังสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของหมอพื้นบ้าน เรื่องของการเป็นหมอพื้นบ้านที่ได้จาก 

การเรียนรู้ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาว่า 
 

“เรียนรู้มาจากการดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง รวมไปถึงเรียนรู้จากโรงชาเจ๊ะเหม ในเรื่องของ
น้ ามันไพร จึงศึกษาและเรียนรู้มาเรื่อยๆ จนสามารถนวดคลายเส้นได้ และเริ่มรักษา
ให้กับคนท่ัวไป” 

(นางฮาซานี เด่นดารา, ผู้ให้สมัภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2561) 
 

 
 
ภาพที่ 2 แสดงถึงการนวดด้วยน้ ามันไพร 
 

การที่จะเป็นหมอพื้นบ้านนั้น จะได้ความรู้และความสามารถมาจากบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาเป็น
เวลานาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเป็นหมอพื้นบ้านไม่ใช้เพียงแค่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่จะได้มาจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการรักษาของตัวหมอพื้นบ้านเองด้วย และเป็นที่รู้จัก เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนต่อมา 

การยอมรับ 
คนในชุมชนมีการยอมรับในตัวของหมอพื้นบ้าน เพราะหมอพื้นบ้านมีความรู้ความสามารถในการดูแล

รักษาสุขภาพของคนในชุมชน และหมอพื้นบ้านมีการสืบทอดวิธีการรักษามาจากบรรพบุรุษท่ียาวนาน หมอพ้ืนบ้าน
เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เคยมารักษากับหมอพ้ืนบ้านแล้วอาการดีขึ้น หรืออาการเจ็บป่วย
นั้นหายไปเลย การยอมรับในตัวของหมอพื้นบ้านได้มาจากความรู้และความสามรถที่ตัวหมอพื้นบ้านมี รวมไปถึง 
การยอมรับในเรื่องของวิธีการรักษาที่มีการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง
ยอมรับในวิธีการรักษาที่ใช้คาถาหรือการดูอาร์ ดังค ากล่าวต่อไปนี้ 
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“...ยอมรับ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร มีคนมารักษากับท่านเยอะ และหาย อาการดี
ขึ้น จากการบอกของญาติ เค้ากินยาสมุนไพรของท่านแล้วหาย เราก็เลยมารักษาด้วย
วิธีการกินยาสมุนไพร แล้วเราก็หายด้วย ยอมรับและเช่ือในตัวท่าน ยอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน ยอมรับว่าเป็นหมอท่ีเก่งเรื่องสมุนไพรคนหนึ่งในชุมชน...” 

(นางสุไรดา รอเฮง, ผู้ให้สมัภาษณ ์2 พฤศจิกายน 2561) 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงถึงสมุนไพร 100 ชนิด รักษาอาการหลังคลอด 
 

สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยอมรบั ที่ผู้ให้ข้อมูลมีการยอมรับในตัวหมอพ้ืนบ้าน 
และยอมรับในวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านดังค ากล่าวท่ีว่า 

 
“...ยอมรับ เพราะเวลาใครไม่สบายแล้วไม่อยากไปโรงพยาบาลก็จะมาหาเปาะฮู แล้วกิน
ยาสมุนไพรก็หาย เปาะฮูมีความรู้เรื่องสมุนไพรเยอะ ในบริเวณบ้านของเปาะฮูมีแต่
สมุนไพร เมื่อรักษากับเปาะฮูอาการก็ดีขึ้น อาจเป็นเพราะเราเชื่อในการรักษาของเปาะฮู 
เราก็เลยมีอาการดีขึ้น...” 

(นางฟาริดา  มามะ, ผู้ให้สมัภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 
 

ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ ในเรื่องที่หมอพื้นบ้านมีการรักษาด้วย
สมุนไพร แล้วอาการเจ็บป่วยดีขึ้น และยอมรับในตัวของหมอพื้นบ้าน ดังค ากล่าวที่ว่า 

 
“...ยอมรับ เพราะเวลาไม่สบายก็จะมาหาเปาะฮู แล้วเปาะฮูเอายาสมุนไพรให้กินทุกครั้ง
ที่ไม่สบาย อาการก็ค่อยๆหาย เปาะฮูเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และยอมรับในความรู้
เรื่องสมุนไพรและยอมรับว่าเปาะฮูเป็นเหมือนหมอคนหนึ่งที่เคยมาหาแล้วหายป่วย...” 

(นายอีรฟาน  หะยีดือราแม, ผู้ใหส้ัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 
 

ซึง่สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการยอมรับ ในเรื่องที่หมอพื้นบ้านเป็นท่ีรู้จักของคน
ในชุมชน รวมทั้งคนนอกชุมชนอีกด้วย และมีการยอมรับในตัวของหมอพื้นบ้านจากการที่ตนได้รับการรักษา ดังค า
กล่าว 

 
“...ยอมรับ เพราะรักษามานานและอาการดีขึ้นมาก และมีคนรู้จักมารับการรักษากับ
เปาะซูมะจ านวนมากเปาะซูมะรักษาชาวบ้านมานาน จ านวนเยอะ มีทั้งไทยพุทธและ
มุสลิม ท าให้เช่ือมั่นในตัวเปาะซูมะ ส่วนตัวแล้วนับถือเหมือนญาติ เปาะซูมะใจดี...” 

(นางสาวสมศรี  ยะโกะ๊, ผู้ใหส้ัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2561) 



246   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

และยังคล้ายกับผู้ให้ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ ในเรื่องที่หมอพ้ืนบ้านมีการรักษาให้กับ
ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ตัว แล้วอาการเจ็บป่วยดีขึ้น จึงเลือกที่จะรักษากับหมอพื้นบ้านด้วย และยอมรับในตัวของ
หมอพื้นบ้าน ดังค ากล่าวที่ว่า 

 
“...ยอมรับ เพราะ ได้เห็นเค้ารักษาให้กับคนอ่ืนๆแล้วหาย และเมื่อตัวเองได้รักษาอาการ
เจ็บป่วยก็หาย เค้าเป็นคนมีวิชาในการนวดและคาถาดูอาร์ในการรักษา ได้เห็นเขารักษา
ให้กับคนมากมายแล้วหาย รักษาตัวเราก็หายด้วย...” 

(นางซูรยานา  เจะฮารง, ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 
 

คนในชุมชนที่เคยรับการรักษากับหมอพื้นบ้าน ต่างยอมรับในตัวหมอพื้นบ้าน จากการที่เห็นคนอื่นมา
รักษาแล้วอาการดีขึ้น และตนเองก็ได้เลือกรับการรักษากับหมอพื้นบ้านแล้วอาการดีขึ้นด้วยเช่นกัน ท าให้มียอมรับ
และเชื่อมั่นในวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านอีกด้วย 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง หมอพื้นบาท : การยอมรับในการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนบ้านเจ๊ะเหมต าบลแว้ง 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพื้นบ้าน  
ผู้ศึกษาได้น ามาอภิปรายดังนี้  

หมอพื้นบ้าน คือหมอประจ าชุมชนที่ชาวบ้านต่างให้การยอมรับนับถือ และส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านได้รับ
การถ่ายทอดจากญาติในครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาคลังปัญญาหมอพื้นบ้านกับสมุนไพรชุมชนอีสาน (บุญศรี 
เลิศวิริยจิตต์, 2554) เนื่องจากคนในชุมชนเลือกรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้านก่อนการรักษากับโรงพยาบาล จึงท าให้
หมอพื้นบ้านมีบทบาทที่ส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

การยอมรับ เป็นการยอมรับของคนในชุมชนที่มีต่อหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้
ในการรักษาจากบรรพบุรุษ และเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนจากการบอกต่อจากปากต่อปากของคนที่เคยมารับ  
การรักษากับหมอพ้ืนบ้าน รวมถึงการยอมรับในวิธีการรักษาด้วนสมุนไพร ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาคลังปัญญาหมอพื้นบ้านกับสมุนไพรชุมชนอีสาน (บุญศรี เลิศวิริยจิตต์,2554) มีการรักษาโดยการเป่าคาถา 
ยาฮากไม้ องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านด้านการรักษานั้น คือ การเป่ารักษาให้ยาสมุนไพร 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า หมอพื้นบ้านยังเป็นส่วนส าคัญในการรักษาสุขภาวะของคนในชุมชนจาก 
ความเช่ือที่บอกต่อกันรุ่นสู่รุ่น ความเช่ือทางศาสนาของหมอพื้นบ้าน ใช้การกล่าวทางศาสนามารักษาคนในชุมชน
และคนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และยังใช้การรักษาด้วยยาสมุนไพร เพื่อให้การรักษาเป็นไปตาม
วิธีการของหมอพื้นบ้าน อีกทั้งยังท าให้คนในชุมชนที่เลือกมารับการรักษากับหมอพื้นบ้านมั่นใจในการรักษาและ
สามารถน าไปบอกต่อ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชน จึงท าให้หมอพื้นบ้านเป็นที่ยอมรับและยังมี 
การเลือกรับการรักษากับหมอพ้ืนบ้าน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาและส ารวจรวบรวมข้อมูลปราชญ์หมอพื้นบ้านในต าบลแว้ง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของต าบล 

2.  ควรมีการศึกษาและรวบรวมต ารายาสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป 
3.  ควรศึกษาเชิงลึกในประเด็นหมอพ้ืนบ้านกับโรงพยาบาลของรัฐ 
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การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากรสถานศึกษา 
 

ศศิธร โพธิ์จุ้ย1 
ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์2 

กมลภพ ยอดบ่อพลับ3 
 
บทน า 

ประเทศไทย เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” มาเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 และก าลังเข้าสู่ “สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์” หากประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนมากถึง ร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือในอีก 7 ปี
ข้างหน้า โดยข้อมูลประชากรในปี 2557 มีจ านวนประชากรในประเทศไทย ประมาณ 68 ล้านคน หรือแบ่งเป็น
ประชากรที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร จ านวน 65 ล้านคน ซึ่งรวมถึงประชากรสัญชาติไทย และไม่ใช่สัญชาติไทย 
ส่วนอีก 3 ล้านคน เป็นประชากรที่ไม่ได้อยู่ใน ทะเบียนราษฎร ส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นฐานจากประเทศ
ใกล้เคียง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของจ านวน ประชากรยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป แต่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าลง อัตราการเพิ่ม
ประชากรในปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 0.5 ต่อปีและมีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีกจนถึงจุดอิ่มตัว ในปี 2565 ส่งผลกระทบ
ไปที่ โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยประชากรผู้สูงอายุ จากปี 2548 ที่มีสัดส่วน 
ประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด หรือจ านวน 10 ล้านคน ในปี 
2557 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558) 

ในปี 2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก 
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 
ปี ข้ึนไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน ามาสู่การเพิ่มขึ้นของสัดส่วน ประชากรสูงูอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบรูณ์ (Completed Aged Society) (การคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของบุคคล มีความส าคัญต่อผู้ที่ก าลังเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ หากมีการเตรียมความพรอ้มเพื่อรับมอืต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในแต่ละบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตต่อไปในสังคมอย่างยั่งยืนและสามารถ
ท าประโยชน์ต่อสังคม และสามารถเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงได้ในอนาคต โดยมี
ความพร้อมทางร่างกายที่มีการดูแลให้มีสุขภาพที่ดีและสามารถป้องกันโรคภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้กับวัยผู้สูงอายุ 
ความพร้อม ด้านจิตใจ ท่ีสร้างความสุข สงบและการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความพร้อมด้านสังคม ท่ีส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวของผู้สูงอายุเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่
ชีวิตทั้งความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบตัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลในสังคม 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมได้ดี และความพร้อม ด้านเศรษฐกิจ ท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 
3 อาจารย์ ดร.ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ต่อการใช้ชีวิตในประจ าวันเพื่อหาแนวทางการสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือการวางแผนออมทรัพย์เพื่อ
ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 

ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ มีบุคลากรที่มีความรู้ มีความสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย  
หลายหน่วยงาน มีการท างานอย่างเป็นระบบแบบแผน ประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษาส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง
ของวัยผู้ใหญ่ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคลากรของสถานศึกษามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเนื่องจากในด้านของ  
การท างานจะต้องมีการวางแผนการจัดการ มีการใช้ความรู้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ส่วนในด้านของการใช้ชีวิตนั้น  
มีการวางแผน หรือมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุหรือไม่ อย่างไร มีการเตรียมการวางแผนในด้าน 
ตา่ง ๆ ท้ังด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และด้านสังคมมากน้อยเพียงใดหลังการเกษียณอายุของการท างาน 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพื่อศกึษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของบุคลากรในสถานศึกษา 
2.  เพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่ เหมาะสมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
2.  ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 
บุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ที่อยู่ในช่วงอายุ 

25 - 50 ปี 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากร

ในสถานศึกษา ที่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 50 ปี โดยจะจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. การเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ 2. การเตรียมตัวด้านการเงิน 3. การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย และ 4. การเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมใน
สังคมและงานอดิเรก 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การเตรียมความพร้อม หมายถึง การเตรียมตัว เตรียมก าลังให้พร้อมกับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่วัยสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 50 ปี ท่ีก าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ ในช่วงอายุ 

60 ปี เป็นต้นไป 
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้  พึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้สูงอายุที่ประสบ

ความส าเร็จและท าประโยชน์ต่อสังคม โดยการสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิด 
สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
โครงสร้างด้านประชากรของประเทศไทยเข้าสู่การเป็น  “สังคมสูงวัย” (Aged Society) ตั้งแต่ปี 

2548 คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 10 และตามการคาดประมาณประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่าง
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สมบูรณ์” (Complete aged society) เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด และในปี 2574   ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) เมื่อประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป  มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

ผลจากการส ารวจประชากรไทยมีจ านวน 67.6 ล้านคน ในปี 2560 เป็นชาย 33 ล้านคน และหญิง  34.6 
ล้านคนมีประชากรอายุ 60 ปี  ขึ้นไป 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 5.08 ล้านคน 
(ร้อยละ 15.4)  และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0) เมื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ ผู้สูงอายุวัยต้น 
(อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะพบว่า ผู้สูงอายุของ
ไทยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น ร้อยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มอัตราของผู้สูงอายุ 
หมายถึง อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น 100 คน จะพบว่า เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (จากร้อยละ 6.8 ในปี 
2537 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545  เป็นร้อยละ 10.7 ในปี 2550  ร้อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ใน
ปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

การเตรียมตัวต่อการเข้าสู่วัยสูงอายุและหลังเกษียณอายุ 
สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2551) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หมายถึง การวางแผนชีวิต

ของบุคคลก่อนจะเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ และ เป็นการป้องกัน
ภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้ายของชีวิต วัยสูงอายุเป็นระยะสุดท้ายของวงจรชีวิตเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
บุคคลควรมีการเตรียมตัวเองล่วงหน้าก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้ชีวิตในวัยสูงอายุเกิดความสุข ดังนี้ (1) การเตรียม
ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ โดยเตรียมเกี่ยวกับการมีรายได้เป็นตัวเองการประเมินรายรับ – รายจ่าย การเตรียมสะสม
เงินเพื่อส ารองไว้ใช้จ่ายเมื่อยามเจ็บป่วย ยามฉุกเฉินการเตรียมท าพินัยกรรมให้แก่บุตรหลาน (2) การเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ โดยการหาความรู้เรื่องสุขศึกษา รับประทานอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ (3) การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ควรจะมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุ (4) การเตรียมความพร้อมด้านสังคมควรมีการเตรียมความพร้อมที่
จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุโดยการมองโลกในแง่ดี 

จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า การเตรียมตัวต่อการเข้าสู่วัยสูงอายุและหลังเกษียณอายุจ าแนก
ออกเป็น 4 ด้าน คือ การเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การเตรียมตัวด้านการเงิน การเตรียมตัวด้าน 
ที่อยู่อาศัย และการเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมในสังคมและงานอดิเรก 

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
1.  ทฤษฎีกิจกรรมทางสังคม (Active Theory) เสนอโดย Robert Havighurst (1963) ได้อธิบายถึง

สถานภาพบทบาท ของผู้สูงอายุทางสังคม และถือว่าทฤษฎีนี้น ามาเป็นหลักในการอธิบายผู้สูงอายุ เป็นการเน้น 
สัมพันธภาพในเชิงบวก ในการท ากิจกรรมกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุ (ภาณุ อดกลั้น, 2551) ยิ่งถ้าบุคคลที่การท า
กิจกรรมที่หลากหลาย ก็จะสามารถปรับตัวได้มากข้ึน และความพึงพอใจก็ จะสูงขึ้นตาม ท าให้เกิดความสุขในด าเนิน
ชีวิตต่อไป  

ผู้สูงอายุ จะมีสถานภาพและบทบาททางสังคมที่ลดลง แต่ก็ยังมีทัศนะต่อ ตนในเชิงบวก จึงมีความ
กระตือรือร้น ในความต้องการที่จะเข้าสังคมเหมือนบุคคลวัยกลางคน จึงมี ความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และ
หาบทบาทใหม่ ๆ ท่ีตนเองสนใจและเข้าร่วม เพื่อหาความสุข และการมีชีวิตที่ดี เช่นเดียวกับวัยกลางคน โดยการท า
กิจกรรมจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้งเพื่อนฝูง สังคม หรือชุมชน ท าให้รู้สึกมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
นอกจากน้ี กิจกรรมจะยังช่วยพัฒนา ด้านต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม   

เมื่อเข้าวัยสูงอายุ จึงมีเวลาว่างมาก สามารถหากิจกรรมต่าง ๆ และ เรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างความมีชีวิตชีวา 
และมีความหมาย ความเป็นจริงนั้น กายและจิตใจเจริญงอกงาม ขึ้นอยู่กับแรงกระตุ้นของกิจกรรมต่าง ๆ จึงควรที่
จะน ากิจกรรมมากระตุ้นชีวิตของเราให้เจริญงอกงาม โดยการค านึงถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุควรมีปัจจัย 
ทั้งสภาพสังคมปัจจุบัน และ ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งว่าด้วยบทบาทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงบุคคลในแต่
ละวัย จึงน ามาเป็นปัจจัยในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ   
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กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (2559) อธิบายถึงการท ากิจกรรมในยามว่าง ออกเป็น 3 ประการ คือ 
นันทนาการ การเรียนรู้ และการบริการผู้อื่น  

1.   กิจกรรมนันทนาการ โดยผู้สูงอายุทุกช่วงวัยสามารถท าได้ อีกทั้งท าให้ร่างกายสดช่ืน ท้าทายและ
กระตุ้นแนวคิด เกิดการปรับเปลี่ยน และได้มีสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยท า ให้มีการตื่นตัวอยู่เสมอผู้สูงอายุควรท าใน
สิ่งที่ตนเองชอบ และมีทักษะ หรือความถนัด อาจจะน ามาใช้ กับกิจกรรมนันทนาการได้ เช่น งานอดิเรก เกม กีฬา 
ดนตรี การเข้าชมรมต่าง ๆ หรือการท่องเที่ยว   

2.  กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สูงอายุควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ สนองตอบความอยากรู้ อยากเห็น 
เพื่อท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้รับความส าเร็จ การเรียนรู้จะ เป็นการกระตุ้นจิตใจ และแลกเปลี่ยนความสนใจ
กับผู้อื่น การเรียนรู้ ก็เช่น การศึกษานอกระบบ  การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการอบรมระยะสั้น   

3.   กิจกรรมบริการผู้อื่น การเสียสละและการสร้างประโยชน์ต่อสังคมที่ นอกเหนือจากตนเองและ
ครอบครัว ผ่านการท างานเป็นอาสาสมัคร โดยพิจารณาตนเองว่าเหมาะกับ อาสาสมัครในรูปแบบใด เช่น บริการ
ทางสุขภาพอนามัย องค์กรการกุศล สมาคมหรือองค์กรที่ท างาน เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น กลุ่มการเมือง หรือบทบาท
ตามวิชาชีพ โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัด กิจกรรมบริการผู้อื่น ได้ทั้งความเสียสละ การท าประโยชน์แก่ผู้อื่น 
เป็นการแสดงให้เห็นถึง ความต้องการในตัวผู้สูงอายุนั้น ๆ การช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถแก้ปัญหาได้ก็เท่ากับตัว
ผู้สูงอายุก็จะมี ปัญหาลดลงได้โดยอัตโนมัติ การที่ติดต่อกับบุคคลที่มีสภาพอันเลวร้ายกว่า ย่อมท าให้เกิดความรู้สึกที่ 
พอใจในตนเองมากขึ้นว่ายังมีคนที่แย่กว่าตนเอง เพื่อลดความท้อแท้ในชีวิตลงได้ และการเสียสละ ทั้งส่วนตัวและ 
สังคม ท าให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น   

ทฤษฎีบทบาททางสังคม (Role Theory)   
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (2559) อธิบายว่า อายุเป็นองค์ประกอบ ท่ีก าหนดบทบาทของแต่ละ

บุคคล เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็จะปรับบทบาทและสภาพต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ บทบาทเดิม และละทิ้งบทบาททางสังคมและ
ความสัมพันธ์เป็นไปตามที่วัยผู้ใหญ่ที่ผ่านมา การปรับตัว ต่อการเป็นผู้สูงอายุได้ดีเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับ
ในบทบาทของตนเอง ในแต่ละช่วงอายุ การสร้างบทบาทใหม่ในสังคม เพื่อมาแทนที่บทบาทที่สูญเสียไปขึ้นอยู่กับ
การมองเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมของครอบครัวในการสร้างบทบาทอื่น ๆ เช่น การเป็นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
และลูกหลาน ควรให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ   

บทบาททางด้านสังคม จะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มากขึ้น เช่น การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุจะท าให้
ผู้สูงอายุจะได้พบปะกับบุคคลวัยเดียวกัน สามารถที่จะปรึกษาหารือ ในการช่วยเหลือกันและกัน และสังคมได้ด้วย 
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมี ศักดิ์ศรี ยังเป็นผู้รับประโยชน์จากสังคมได้เหมือนบุคคลวัยอื่น ๆ 
ในสังคม ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนก็จะมี ความสามารถแตกต่างกันไป เลือกที่จะท างานได้ตามความถนัด และความสนใจ
ของตน ซึ่งจะท าให้ บทบาทของผู้สูงอายุในสังคมมีได้อย่างต่อเนื่อง 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์
และมีผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม รวมทั้งสมมติฐานในการวิจัย โดยมีราบละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
1. แนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคต 
2. สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 
ตัวแปรตาม คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ การเตรียมตัวด้าน

สุขภาพร่างกายและจิตใจ การเตรียมตัวด้านการเงิน การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย และการเตรียมตัวด้านการมีส่วน
ร่วมในสังคมและงานอดิเรก ดังนี ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทย โดยใช้จ านวนบุคลากรของคณะหนึ่งในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนของประชากรได้จ านวนท้ังสิ้น 47 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 30 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
เป็นการเลือกตัวอย่างตามวัตถุประสงค์หรือตามความมุ่งหมาย เป็นการเลือกตัวอย่างให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย 
เหตุผลที่เลือกบุคลากรในสถานศึกษาดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรมีช่วงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาในเรื่อง
ของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นจ านวนมาก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ พัฒนามาจากแบบสอบถามของ ชนัญญา  ปัญจพล จากงานวิจัยเรื่อง 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ : กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) พ.ศ. 2558 โดย
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกออกมาจากงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งน้ี คือ 
1.  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ พร้อมแบบสอบถาม ขออนุญาตในเข้าการเก็บข้อมูลในหน่วยงาน 
2.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ ทดลองใช้ และผ่านปรับปรุงแก้ไข เพื่อเก็บข้อมูลและขอความ

ร่วมมือตอบแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จึงน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์

เรียบร้อยของข้อมูล น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาลงรหัส เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อค านวณข้อมูลทั้งหมดของประชาการกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

1.  แนวโน้มการเข้าสูส่ังคมสูงอายใุน
อนาคต 

2.  สถานการณผ์ู้สูงอายุในปัจจุบนั 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ  
1. การเตรยีมตัวด้านสุขภาพร่างกายและจติใจ  
2. การเตรยีมตัวด้านการเงิน  
3. การเตรยีมตัวด้านที่อยู่อาศัย  
4. การเตรยีมตัวด้านการมีส่วนร่วมในสังคมและ

งานอดิเรก 

แนวทางการเตรียมความพร้อม 
เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
1.  การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage) ของค าถามเรื่องข้อมูลทั่วไปเพื่อแสดง

อัตราส่วนของผู้ตอบค าถามแต่ละข้อ 
2.  วิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของคะแนนรายข้อของแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวมทั้งใช้ Rating Scale 

การน าเสนอข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลและสรุปผลการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพรรณนาน ามาอธิบายเช่ือมโยงกับ

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าตารางสถิติมาใช้ประกอบการอธิบายข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.0 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.0 

อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุน้อยที่สุด 25 ปี และมีอายุมากที่สุด 43 ปี เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.0 มีสถานภาพโสด รองลงมาร้อยละ 30.0 มีสถานภาพสมรส และกลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีร้อยละ 0.0 หรือไม่มีเลย  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตร ร้อยละ 83.3 
รองลงมาคือมีจ านวนบุตร 2 คน ร้อยละ 10.0 จ านวนบุตร 1 คน ร้อยละ 3.3 และจ านวนบุตร 3 คนขึ้นไป มีเพียง
ร้อยละ 3.3 การศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 33.3 
และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 16.7 ส่วนระดับ ปวช./ปวส. มีร้อยละ 0.0 หรือไม่มีเลย โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุการ
ท างานมากที่สุด 10 ปี ร้อยละ 13.3 รองลงมาคืออายุการท างาน 1,5,9 ปี ร้อยละ 10.0 และอายุการท างาน 
2,6,8,12,13,17,18 อยู่ที่ร้อยละ 3.3 ระดับเงินเดือนของกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหนึ่งมีระดับเงินเดือน  15000-30000 
บาท ร้อยละ 63.3 รองลงมามีระดับเงินเดือน 30001-45000 บาท ร้อยละ 30.0 ระดับเงินเดือน 45001-60000 
บาท มีร้อยละ 3.3 และระดับเงินเดือนมากกว่า 60,000 บาท มีร้อยละ 3.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
บ้านมากท่ีสุดถึงร้อยละ 43.3 รองลงมาคือเช่าอยู่ ร้อยละ 36.7 อาศัยอยู่กับครอบครัว/ผู้อื่น ร้อยละ 10.0 และอื่นๆ 
อีกร้อยละ 10.0 

2.  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านร่างกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การดื่มน้ าวันละ 6-8 แก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาการรับประทานผักผลไม้เพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.0 การ
เริ่มหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 43.3 การ
วางแผนการตรวจสุขภาพประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 การออกก าลังกายแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  30 นาที คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 การเริ่มออกก าลังกายสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน คิดเป็นร้อยละ 16.7 การลดการรับประทานอาหาร
ประเภทไขมัน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และน้อยที่สุด คือ การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 

3.  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านจิตใจ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่น การเรียนรู้ที่จะ
เข้าใจตนเองและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง และการเริ่มยอมรับความแตกต่างระหว่างช่วงวัยได้ คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 รองลงมาการเริ่มวางแผนชีวิตและไม่วิตกกังวลกับอนาคตที่จะมาถึง และการมั่นใจที่จะเผชิญต่อ
เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3 การเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัน
ส าคัญต่าง ๆ หรือวันหยุด คิดเป็นร้อยละ 10.0 และน้อยที่สุด คือ การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ คิดเป็นร้อยละ 3.3 

4.  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคม ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาการวางแผนปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้
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ชีวติในวัยผู้สูงอายุ เช่น การจัดวางสิ่งของไม่ให้เกะกะหรือเดินชนได้ง่าย การย้ายลงมานอนช้ันล่างจะได้ไม่ล าบากใน
การเดินขึ้น-ลงบันได คิดเป็นร้อยละ 30.0 การเริ่มท ากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาว่างร่วมกับคนในครอบครัว และ
การเริ่มสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.7 การวางแผน
ออกเดินทางหรือ ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.3 การวางแผนไว้ว่าจะอาศัยอยู่กับใครในอนาคต 
เช่น ลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือสถานบริการของรัฐและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และน้อยที่สุด คือ การแสวงหา
กิจกรรมงานอดิเรกที่พึงพอใจและเหมาะสมกับตนเอง คิดเป็นร้อยละ 13.3 

5.  ลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี 
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคม ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การท าประกันชีวิต ประกันสุขภาพหรือ
ประกันอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาการเริ่มคาดคะเนเงินรายรับ -รายจ่ายในอนาคตและน ามาวาง
แผนการใช้เงินให้เพียงพอในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.0 การมีการออมเงินกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ และ
การมีเงินส ารองเพื่อใช้ยามฉุกเฉินในวัยผู้สูงอายุ เช่น ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 46.7 การพยายามจัดการกับ
หนี้สินที่มีอยู่ให้หมดไปก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 43.3 การศึกษาอาชีพที่เหมาะสมที่สามารถท าได้ใน  
วัยผู้สูงอายุเพื่อหารายได้เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 30.0 และน้อยที่สุด คือ การลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จ าเป็น 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของ
สถานศึกษา” ท าให้ทราบถึงลักษณะการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทั้ง  4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจของบุคลากรในวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยผลการศึกษาปรากฏข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญในการน าผลการศึกษาดังนี ้

1.  ลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย ผลการศึกษาลักษณะ 
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านร่างกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
มีประเด็นในลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านร่างกายมากที่สุด ในการวางแผนการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ส่วนการเตรียมความพร้อมในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ได้แก่ การดื่ม
น้ าวันละ 6-8 แก้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การรับประทานผักผลไม้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพ การลดรับประทานอาหารประเภทไขมัน ยังมีการเตรียมความพร้อมในระดับมาก แต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร
และการเตรียมความพร้อมในประเด็นที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการออกก าลังกาย พบว่า มีการเตรียมความพร้อมน้อยลง
อยู่ในล าดับท้าย ๆ แม้ว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีการออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน แต่การออกก าลังกายต่อ
สัปดาห์ที่ควรมี การออกก าลังกายไม่น้อยกว่า 5 วัน ยังคงมีการเตรียมความพร้อมในระดับปานกลาง และการหา
ความรู้ในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ก็อยู่ในระดับปานกลางซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายมีการเตรียมความพร้อม
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกด้าน 

2.  ลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้านจิตใจ ผลการศึกษาลักษณะการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านจิตใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสงูอายุด้านจติใจมากที่สดุในการช่วยเหลือคนอื่นสามารถ
ท าให้มีความสุข การเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง เมื่อพิจารณาประเด็นอื่น ๆ 
กลุ่มตัวอย่างยังต้องค านึงถึงการทบทวนตนเอง และรู้จักตนเองให้มาก เนื่องจากให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมไม่มากเท่าประเด็นอื่น ควรมีการยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัยเพิ่มขึ้น ลดความวิตกกังวลในชีวิต สร้าง
ความมั่นใจต่อการเผชิญเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สามารถน าหลักศาสนามาใช้
ในการด าเนินชีวิตในประจ าวัน เช่น การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ 

3.  ลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านสังคม ผลการศึกษาลักษณะการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคม
เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว โดยการเริ่มท ากิจกรรมหรืองานอดิเรกในเวลาว่างกับคนในครอบครัว 
การสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัวมากข้ึนจากเดิม ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการอยู่อาศัย
เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างยังให้ความส าคัญน้อยอยู่ ทั้งในการวางแผนการอยู่อาศัยกับบุคคลอื่นในอนาคต  
ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรือสถานบริการของรัฐและเอกชน และการวางแผนปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับ
การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ และประเด็นที่มีการเตรียมความพร้อมน้อยที่สุดในการวางแผนออกเดินทางหรือท่องเที่ยว
เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

4. ลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษาลักษณะ 
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านสังคมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก  
มีลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุด้านเศรษฐกิจ ในการเริ่มคาดคะเนรายรับ-รายจ่ายในอนาคต
และน ามาวางแผนการใช้เงินให้เพียงพอในแต่ละเดือนและพยายามจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่ให้หมดไปก่อนเข้าสู่ 
วัยผู้สูงอายุ มีการออมเงิน และลดพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง ส่วนประโนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมที่
สามารถท าได้ในวัยสูงอายุเพื่อหารายได้เพิ่มเติมเป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเตรียมความพร้อมน้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากร
สถานศึกษา” ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคลากรที่เข้าสู่ วัยสูงอายุ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ใน
สถานศึกษา และความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ การรับรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร และลักษณะการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีศักยภาพของบุคลากรสถานศึกษา  
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ข้อค าถามควรสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย 
2.  ค าถามบางขอ้คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ตีความได้หลายอย่าง 
3.  ควรมีการศึกษากับกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย หากมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มก็จะท าให้เห็นถึง

ความแตกต่างในแต่ละด้านที่ชัดเจน เพื่อสามารถน าผลการศึกษามาพัฒนาบุคลากรในแต่ละกลุ่มอาชีพให้สามารถ
เข้าสู่วัยสูงอายุท่ีมีศักยภาพได้ 
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เกษสิรินทร์ หมีดง1  
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก าลังเข้าสู่สภาวการณ์สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุมี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือในปี พ.ศ. 2533 มีประชากรสูงอายุจ านวน 4.0 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2543 มี
จ านวนประชากรสูงอายุเพิ่มเป็น 6.2 ล้านคน ต่อมาปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 7 ล้าน
คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) และคาดว่าประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.7 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2550) การเพิ่มขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้น
ตลอดจนการวางแผนครอบครัวที่เคยให้ความส าคัญและท าหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่วัยผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนความส าเร็จของการวางแผนครอบครัวที่ผ่านมาเป็นผลให้อัตราการเจริญพันธุ์
ของประชากรลดลง การที่มีอัตราการเกิดลดลงนี้ย่อมหมายถึงขนาดของสมาชิกครอบครัวเปลี่ยนไป โดยครอบครัว
จะมีสมาชิกรุ่นลูกหลานที่สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุมีจ านวนจ ากัด วัฒนธรรมไทยที่เคยให้ความส าคัญและ 
ท าหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่วัยสูงอายุย่อมได้รับผลกระทบน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีของผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในครอบครัว ได้ผลักดันสมาชิกในครอบครัวที่เคยเป็นหลัก
ในการเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครวัต้องออกไปท างานนอกบ้าน ซึ่งสาเหตุอาจมาจากบุคคลในครอบครัวต้องออกไป
หารายได้มาใช้จ่ายจุนเจือครอบครัว เพื่อช่วยเศรษฐกิจของครอบครัว (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2549) นอกจากนั้นสมาชิกครอบครัว วัยหนุ่มสาว เยาวชน และเด็ก ต้องจากครอบครัวเพื่อเข้าสู่
วัยท างานและเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นเหตุให้สมาชิกครอบครัวท่ีอยู่ในวัยสูงอายุจ านวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตาม
ล าพัง (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สงูอายุแห่งชาติ, 2547) ในสภาวการณ์ที่เป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันต้อง
ค านึงถึงการดูแลพ่อแม่วัยสูงอายุเป็นเรื่องที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องประสบประเด็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุคือใครจะเป็นผู้ดูแลพ่อแม่วัยสงูอายุหากผู้สงูอายุไมส่ามารถอยู่กับลูกหลานท่ีมีสมาชิกในครอบครัวจ ากัดมิได้ 
และลูกหลานที่ต้องแยกไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองหรือลูกหลานต้องออกไปท างานนอกบ้าน ตลอดจนลูกหลานที่
ก าลังอยู่ในวัยศึกษาต้องไปอาศัยอยู่ที่อื่น ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความคาดหวังกับลูกหลานในเรื่องของการดูแล
ช่วยเหลือและการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 

ดังนั้นการศึกษาเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุและครอบครัว โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้สูงอายุและจากลูกหลานโดยตรง ย่อมเป็นข้อมูลที่ส าคัญและต้องท าความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อใช้ใน
การวางแผนที่จะหาวิธีช่วยเหลือผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัวของผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรยีนผูสู้งอายุใน ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์ ดร.ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่ อการดูแลของครอบครัวของ

ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาในเรื่องของความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการดแูลของครอบครัวของผู้สูงอายุ

ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพลอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยจะจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านจิตใจ และ 3. ด้านเศรษฐกิจ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ทราบถึงความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อครอบครัว 
2.  ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัว 
3.  ผลการวิจัยน าไปสู่การปรับปรุงท่ีลูกหลานมีความเข้าใจต่อผู้สูงอายุในครอบครัว 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ความคาดหวัง หมายถึง ตั้งความหวังไว้, คิดไว้ว่าจะเป็นดังหวังของผู้สูงอายุท่ีมตี่อครอบครัว 
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต ่60 ปีข้ึนไป ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผูสู้งอายุในต าบลพลายชมุ

พลอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิด 
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้สูงอายุและตระหนักว่าความสูงวัยเป็นภาวะที่จะต้องเกิดกับทุกคน การท าความเข้าใจความสูงวัย จะท าให้สมาชิก
ในครอบครัวสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และน ามาซึ่งความผาสุกของผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกัน ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ มีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน 
ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเรว็ของการเข้าสูค่วามชราจะแตกตา่งกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ พันธุกรรม และภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล 
อย่างไรก็ตามความสูงวัยย่อมเกิดอย่างแน่นอนเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ความสูงวัยน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 3 
ด้านใหญ่ ๆ ในผู้สูงอายุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ  
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและสังคมก็มีความส าคัญ ซึ่งตัวผู้สูงอายุเอง
และบุคคลรอบข้างก็ควรให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย 

1.  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้สูงอายุมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและเป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง
เสื่อมสภาพการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายลง การดูแลผู้สูงอายุซึ่งท าโดยตัวผู้สูงอายุและครอบครัวจึงควร
เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคงไว้ซึ่งความสามารถทางด้านร่างกาย และส่งเสริมการท างานของระบบอวัยวะต่าง  ๆ 
ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ สาระของการดูแลด้านร่างกายมี 4 ประเด็นหลักที่จ าเป็น ได้แก่ 1. การดูแลด้าน
อาหาร  2. การออกก าลังกาย  3. ความเครียดและวิตกกังวล และ 4. การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ สาระส าคัญทั้ง 4 ประการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุทุกคน แต่หากผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพที่
เฉพาะเจาะจง เช่น มีปัญหาโรคเรื้อรัง หรือมีความพิการ ผู้สูงอายุเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลมากข้ึนเป็นพิเศษ 

2.  การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความรู้สึกสิ้น
หวัง ครอบครัวและผู้ดูแลผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเข้าใจและหาทางช่วยเหลือ ซึ่งปัญหานี้มักได้รับการละเลยมาก โดยที่
คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเพราะผู้สูงอายุไม่เข้มแข็ง ฟุ้งซ่านไปเองหรือเรียกร้องความสนใจ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
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อาการเหล่านี้ เป็นภาวะเจ็บป่วยอย่างหนึ่งแต่เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตใจซึ่งต้องการการดูแลและช่วยเหลือด้วย
ความเข้าใจและหากจ าเป็นอาจต้องพึ่งการรักษาด้วยการใช้ยาหรือการบ าบัดเฉพาะ 

3.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมทางสังคมลดลงสังคมก็
ยอมรับและให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุน้อยลงด้วย การมีกิจกรรมน้อยลงนี้ท าให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกในคุณค่าของตนเองลดลง ขาดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารลดลงและ
น าไปสู่การแยกห่างจากสังคมอย่างสิ้นเชิง ปัญหาด้านสังคมและจิตใจมักมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเสมอ  
การส่งเสริมด้านนี้ควรเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวโดยการให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในบ้านและหากเป็นไปได้ควรสนับสนุนและให้โอกาสผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความชอบ
และความสนใจของผู้สูงอายุ 

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุเองมีบทบาทส าคัญยิ่งประการ
แรกครอบครัวต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ ตลอดจนมีเจตคติที่เหมาะสมต่อความสูงวัยเสียก่อน จึงจะ 
ท าให้การดูแลและเอื้ออาทรผู้สูงอายุมีคุณค่าอย่างแท้จริง ความรู้ในการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่
แสวงหาและท าความเข้าใจได้ไม่ยาก แต่การส่งเสริมให้ครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่
ครอบครัวจะต้องให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องที่ส าคัญกว่า 

ข้อคิดส าคญัของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุอยู่ที่ความเข้าใจ ความตระหนักในความส าคัญและ
ควรถือเป็นภารกิจของครอบครัวในการสืบทอดเจตนารมณ์ไปยังลูกหลาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในการดูแลผูสู้ง
วัยให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมคีวามสุขตามสมควร (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2559) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว โดยท าการศึกษา
จากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 87 คน  
ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ท้ังนี้ได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ  

1.  การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ท าการศึกษา ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการดูแล
ผู้สูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้สูงอายุ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
ทฤษฎีแห่งความหวัง ความสัมพันธ์กับการดูแลผู้สูงอายุ 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยใช้แบบสอบถามจากประชากร ได้แก่ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เป็นค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลในครอบครัว ในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลด้านร่างกาย 2) การดูแลด้าน 
จิตสังคม 3) การดูแลด้านเศรษฐกิจ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ เข้ารับการศึกษาใน

โรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 87 คน 
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คัดเลือกจากผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเข้า

รับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลครอบครัว วิธีการศึกษาจัดเป็น  
การส ารวจข้อมูลจากผู้สูงอายุ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้เป้าหมายใช้วิธีการสุ่มจากผู้สูงอายุในโรงเรียน
จ านวน 87 คน โดยคัดเลือกตัวแทนให้เหลือ จ านวน 73 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม

ของ พรรณี  สมเทศน์ (2550) โดยมีการปรับในข้อความเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ เป็นระดับความคาดหวังในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัว น ามาใช้เป็นเครื่องมือในครั้งนี้ และได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องของการใช้ถ้อยค าภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหาที่ต้องการ 
หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้านี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย  2 ส่วนเพื่อสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ, อายุ, 
สถานภาพ, อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที่ 2 ระดับความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัว ในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลด้านร่างกาย 2) การดูแลด้านจิตสังคม 3) การดูแล
ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะค าถามในส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัวมี
ลักษณะแบบมาตร ประมาณค่า 5 ระดับ 

2.  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งน้ี คือ 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจาก

แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารต ารา และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
การขออนุญาตในการเข้าเก็บข้อมูลกับให้สัมภาษณ์ 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ ทดลองใช้ในกรณีศึกษาบ้านนาศรีดงเค็ง ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง 

จังหวัดขอนแก่น จ านวน 160 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวด้านร่างกาย  
ด้านจิตสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมระหว่างการปฏิบัติของหัวหน้าครอบครัวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
ในระดับมากการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวระหว่างการปฏิบัติของหัวหน้าครอบครัวกับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเก็บข้อมูลและขอ
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ทุกฉบับ 
2.  เมื่อผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จึงน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์เรียบร้อยของข้อมูล น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาลงรหัส เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อค านวณข้อมูลทั้งหมดของประชา
การกลุ่มตัวอย่าง 

3.  ผู้วิจัยตรวจสอบการกระจายและความเป็นไปได้ของข้อมูลทั้งหมด แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว ของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป ท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพลอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
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วิจัย คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ท่ีเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 73 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม  

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุเพศชาย จ านวน 18 คน และผู้สูงอายุ
เพศหญิงจ านวน 55 คน อายุของผู้สูงอายุอยู่ระหว่าง 60 - 94 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 65 ปีมากที่สุด จ านวน 8 คน  
ร้อยละ 11.0 เปอร์เซ็นต์ สถานภาพของผู้สูงอายุที่พบมากที่สุด คือ สถานภาพสมรส จ านวน 56 คน ร้อยละ 76.7 
เปอร์เซ็นต์ และน้อยที่สุด คือ สถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 1 คน ร้อยละ 1.4 เปอร์เซ็นต์ อาชีพของผู้สูงอายุที่พบ
มากที่สุด คือ ไม่มีอาชีพ จ านวน 43 คน ร้อยละ 58.9 เปอร์เซ็นต์ และอาชีพที่พบน้อยที่สุด คือ อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 
3 คน ร้อยละ 4.1 เปอร์เซ็นต์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับระดับความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวสรุปได้
ดังนี้  

1.  ความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการดูแลของครอบครัวด้านร่างกาย 
จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่าง มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงดี สามารถเดินทางไปยังที่

ต่างๆด้วยตนเองได้ เมื่อสอบถามถึงความคาดหวัง สิ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ คือ การจัดหาหรือจัดท าอาหาร 
เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย ผักผลไม้และน าพาผู้สูงอายุออกรับประทานอาหารนอกบ้าน ร้อยละ 69.9 เปอร์เซ็นต์ 
(จ านวน 51 คน) เพราะอยากให้ลูกหลานมีเวลาให้ และช่วยเตรียมและประกอบอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัว 

2.  ความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการดูแลของครอบครัวด้านจิตใจ 
ความคาดหวังด้านจิตใจนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สูงอายุคาดหวัง โดยธรรมชาติผู้สูงอายุย่อมใจน้อยและ

เหงา ดังนั้นการพูดคุย ปรึกษาหารือหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัวนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ ช่วยให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนั้นเมื่อสอบถามถึงความคาดหวังที่พบมากที่สุด คือ การให้ความส าคัญแสดงความ
เคารพ ยกย่องและให้เกียรติผู้สูงอายุโดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ร้อยละ 71.2 เปอร์เซ็นต์ (จ านวน 
52 คน) ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้เป็นที่พ่ึงของลูกและของสมาชิกครอบครัว 

3.  ความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการดูแลของครอบครัวด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อสอบถามถึงความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคต ความคาดหวังที่พบมากท่ีสุด คือ 

การมอบเงินให้ผู้สูงอายุไว้ใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อผู้สูงอายุต้องการ แต่ก็มีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 76.0 เปอร์เซ็นต์ (จ านวน 38 
คน) นอกจากนั้นยังมีผู้สูงอายุที่คาดหวังในการช่วยเหลือผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใช้จ่าย ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ร้อยละ 47.9 
เปอร์เซ็นต์ (จ านวน 35 คน) และคาดหวังในการช่วยเหลือผู้สูงอายุเกี่ยวกับใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาล ร้อยละ 45.2 
เปอร์เซ็นต์ (จ านวน 33 คน) 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากมุมมองของบิดามารดาวัยผู้สูงอายุ 
คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า สภาพความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัวด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ
ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวม การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก และช่วยให้
สรุปประเด็นหลักท่ีอธิบายสภาพการณ์หรือความหมายของ ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว 
การศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าในระบบการดูแลของครอบครัวนั้น ผู้สูงอายุและลูกของผู้สูงอายุมีความเกื้อหนุนใน
การอยู่ร่วมกัน ดังนั้นจากมุมมองของผู้สูงอายุที่มีต่อลูกหลาน นอกเหนือจากด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ  
ด้านเศรษฐกิจ คือ 1) บิดามารดาวัยผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานของตนเองได้มีหน้าที่การงานที่ดี และหากเป็นไปได้
อยากให้ลูกหลานมีอาชีพเป็นข้าราชการ 2) บิดามารดาวัยผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานดูแลตนเองตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง
วาระสุดท้าย 3) บิดามารดาวัยผู้สูงอายุอยากให้ลูกหลานพึ่งพาตนเองได้ หากพ่อแม่ผู้สูงอายุจากไปลูกหลานจะได้
พึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องไปเดือดร้อนผู้อื่น และ 4) บิดามารดาวัยผู้สูงอายุอยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคม 
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อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการดูแลของครอบครัว” 

ท าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัวทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุในต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการศึกษาปรากฏข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญในผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ
อภิปรายได้ในหลายมิติดังนี้ 

1. การศึกษาความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีต่อครอบครัวด้านร่างกาย  
ผลจากการศึกษา ข้อมูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุได้สะท้อนแนวคิดความสมัพันธ์กับการดูแล

ผู้สูงอาย ุและความรู้ความเข้าใจท่ีส าคัญเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการดูแลของครอบครัวในหลายมิติ 
ประการแรกคือ ผลการศึกษาครั้งนี้นับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญที่เป็นเสียงสะท้อนโดยตรงจากผู้สูงอายุ ท่ีอธิบาย
ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อการดูแลของครอบครัว แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านโครงสร้าง
ประชากร ระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตครอบครัวใน
ปัจจุบัน แต่จากผลการศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่า บทบาทการดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นหน้าที่หลักของครอบครัวในสังคม
ชนบทไทย เพราะผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความคาดหวังกับลูกหลานในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือและการเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันลูกมีความจ าเป็นและเป็นหน้าที่ท่ีตนจะต้องตอบแทน โดยการดูแลพ่อแม่เมื่อยามที่พ่อ
แม่สูงอายุ การแลกเปลี่ยนเชิงความสัมพันธ์นี้ ยังเป็นไปตาม วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติของสังคมนั้นๆด้วย 
ดังนั้น การที่ลูกวัยผู้ใหญ่ได้ดูแลพ่อแม่สูงอายุ นอกจากเป็นการตอบแทนแล้วยังเป็นการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีซึ่งมีอยู่ในวัฒนธรรมไทยด้วย 

2. การศึกษาความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีต่อครอบครัวด้านจิตใจ  
ในการศึกษาความคาดหวังที่มีต่อครอบครัวด้านจิตใจของผู้สูงอายุ  การศึกษาครั้งนี้ ช้ี ให้ เห็น 

การประยุกต์ใช้แนวคิดความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุ การติดต่อสื่อสาร
หรือเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น เป็นการใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุที่ท าให้เกิดภาวะจิตใจที่ดี สามารถส่งผลให้สุขภาพ
ของผู้สูงอายุดีไปด้วย ผลการศึกษาสามารถสรุป ได้ว่าผู้สูงอายุต้องการให้ลูกหลานให้ความส าคัญ แสดงความเคารพ
ยกย่อง และให้เกียรติผู้สูงอายุโดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว การอ านวยความสะดวกในการรับ -ส่ง 
ผู้สูงอายุไปร่วมงานต่าง ๆ ของสังคม การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับความบันเทิงต่าง ๆ เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ 
และการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุท างานตามความสามารถและความพอใจ ประเด็นพวกนี้ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญที่พบ
มากที่สุดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ในความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวด้านจิตใจ นอกจากนั้น 
ผู้สูงอายุยังต้องการการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งกัน
และกัน ท าให้ได้รับข่าวสารที่มีประโยชน์เป็นความรู้ หรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การพบปะพูดคุยของ
ผู้สูงอายุ จะมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน , ตลาดนัดเมื่อออกไปเลือกซื้ออาหาร , จากการประกอบอาชีพ , สถานที่
ท่องเทีย่ว, สถานท่ีปฏิบัติธรรม, การเข้าร่วมสังคมต่าง ๆ อีกด้วย 

3. การศึกษาความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีต่อครอบครัวด้านเศรษฐกิจ 
การศึกษาครั้งนี้ช้ีให้เห็นการประยุกต์ใช้แนวคิดความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ อาจอธิบายในเบื้องต้น 

ได้ว่า ผู้สูงอายุ และลูกวัยผู้ใหญ่ต่างยอมรับว่าตา่งฝ่ายต่างไดช่้วยเหลอืกันท้ังในด้านเวลา การเงินและสิ่งของที่มอบให้
ต่อกัน ตลอดจนการเป็นที่พึ่งทางด้านเศรษฐกิจต่อกันมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน ท าให้
ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างตอบแทนกัน ผู้สูงอายุยังคาดหวังความช่วยเหลือในอนาคตจากลูก ในเวลาเดียวกันก็เตรียมทรัพย์
สมบัติเรื่องบ้าน และที่ดินท่ีจะมอบให้กับลูกวัยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือตน เพื่อเป็นการตอบแทนการดูแลของลูก 
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ข้อจ ากัดของการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การศึกษาครั้งนี้มีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ ากัด ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษาในท านอง

เดียวกัน ด้วยการขยายขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น และควรศึกษากับกลุ่มอื่น ๆ ท่ีมีวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างกัน  
ในการศึกษาควรเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เพื่อการศึกษาเชิงปริมาณให้เป็นตัวแทนของประชากรที่ใหญ่ขึ้น  

2. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วงวัยสูงอายุตอนต้น 
ส่วนใหญ่จึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นที่พึ่งของลูกหลานในครอบครัว ดังนั้น
การศึกษาความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวที่ศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยังสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และยังสามารถท างานหาเงินมาใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ได้ หรือบางคนที่ไม่มีอาชีพ ก็ยังมีเงินเก็บที่ตนเองมี
น ามาใช้จ่ายได้ ดั้งนั้นความต้องการในด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงเป็นท่ีคาดหวังส าหรับผู้สูงอายุในระดับปานกลาง 
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บทน า 

กระทรวงสาธารณสุขเผยว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคนคาดว่าปี 2568  ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คนในประชากร ทุก ๆ 5 คน ล่าสุดมีผู้สูงอายุติด
เตียง ติดบ้าน และต้องพึ่งพิงคนอื่นมาช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน ผลส ารวจล่าสุดมีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่สุขภาพ 
ไม่ดีนอนติดเตียง ช้ีแนวโน้มว่ามีผู้สูงอายุอยู่ล าพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุเป็ นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกาย มีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เมื่ออายุมากขึ้น ผิวหน้า กล้ามเนื้อ สายตาแย่ลง และ
นอกจากทางกาย เรื่องจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เนื่องจากผู้สูงอายุจะประสบกับการสูญเสียในชีวิตมาก เช่น 
สูญเสียคนใกล้ คู่แต่งงาน หน้าที่การงาน ท าให้ผู้สูงอายุต้องปรับตัวมากเพื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ หากผู้สูงอายุ  
ไม่สามารถปรับตัวได้และหากสะสมเป็นระยะเวลานานก็อาจจะพบกับปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจาก  
การรายงานของฐานข้อมูลการบริการการพัฒนาศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข ด้านผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีผู้สูงอายุป่วยโรคซึมเศร้าเข้าใช้บริการถึง 75,564 คน ซึ่งมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ถึงร้อยละ 
1.17 (ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า, 2561)   

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า เขตอ า เภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 135,518 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย , 2559) เนื่องจากผู้สูงอายุใน
สังคมเมืองแตกต่างจากผู้สูงอายุในสังคมชนบท ทั้งด้านการใช้ชีวิตที่อยู่อาศัย อาหารการกินและทางด้านสุขภาพจิต 
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรวัยผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
เพราะสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีอัตราภาวะเจริญพันธุ์อยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าระดับทดแทนมาอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว ประชากรวัย
แรงงานคาดว่าจะลดลง ส่วนวัยผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ  
ทั้งด้านการใช้ชีวิต สุขภาพจิต ที่อยู่อาศัย รายได้การด าเนินกิจวัตรต่าง ๆ ในระบบการดูแลและคุ้ มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุที่จะต้องมีการพัฒนาระบบและแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับกับ
สถานการณ์สภาพปัญหา โดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างระบบการเฝ้าระวังภัยทางสังคม
ในการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว สังคม ชุมชน ได้อย่างมีความสุขต่อไป(ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, 2560) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพิษณุโลก 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพิษณุโลก 
 
 
 

                                                           
1 คณะ ได้แก่ นางสาวณัฐพร กรอบทอง  นางสาวทิพย์วัลย์  พันมา นางสาววิไลวรรณ  ดอกทับทิม  นางสาว สุดธิฎา ลพค า  
นายศุภกร วุฒิสารเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



266   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าวิจัย 
1.  ทางเทศบาลเมืองอรัญญิกเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพิษณุโลกได้อย่าง

ชัดเจน และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด  
2.  ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราที่ลดลงไม่มากก็น้อย 
3.  ชุมชนมีแนวทางน าไปสู่ก าหนดแผนด าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและกิจกรรมเกี่ยวกับ  

การสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพจิตให้เกิดการพัฒนาจิตใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยวิธีการส่งเสริม
สุขภาพจิตในการด าเนินชีวิต 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) ด้านการออกก าลังกาย  
3) ด้านโภชนาการที่เหมาะสม 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านการจัดการความเครียด 6) ด้านการพัฒนา 
จิตวิญญาณ 

2.  ขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย คือ ชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นชุมชนที่ให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก มีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเรื่องของการส่งเสริม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เลือกพื้นท่ีชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นพื้นที่ในการด าเนินงานวิจัย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ หมายถึง ภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวแก้ปัญหา สร้างสรรค์ท างานได้ มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

การส่งเสริมสุขภาพจิต หมายถึง แผนการด าเนินชีวิต 6 ด้าน 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) ด้าน
การออกก าลังกาย 3) ด้านโภชนาการที่ เหมาะสม 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ด้านการจัดการ
ความเครียด 6) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ 

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต หมายถึง กิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม
สุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิด  

1.  แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตเป็นสุขภาวะทางจิตใจที่ท าให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีจะมี 
ความรัก มีความเมตตา มีความ ปรารถนาดีต่อผู้อื่น รวมถึงมีความศรัทธา ทางศาสนา และรู้สึกสุขสงบ ซึ่งบุคคลมี
ความแตกต่างกันท้ังทาง ร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม ความแตกต่างเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสุขภาพจิต
ของบุคคลมาก ซึ่ง การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตโดยตรงและการมีสุขภาพจิตที่ดีได้นั้นเกิดจากการที่เรา
มีสุขภาพที่ แข็งแรงไม่มีโรคภัยไขเจ็บและการมีทัศคติที่ดีนั้นส่งผลท าให้เราไม่เครียดไม่กังวลใด ๆ สิ่งเหล่านี้เป็น 
การช่วยท าให้มีสุขภาพจิตดีขึ้นได้ โดยกรมสุขภาพ (กรมสุขภาพจิต อ้างถึงใน ฉวีวรรณ สัตยธรรม  แผจันทร์สุข และ 
ศุกร์ใจ เจริญสุข, วิไลพร ข าวงษ์, 2556) 

2.  ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีอายุมากกว่า 
60ปี ขึ้นไป เป็นวัยที่สภาพร่างกาย จิตใจ และสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเน้น กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกาย วัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อจิตใจบุคคลที่มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม จะมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ที่สอดคล้อง
กลมกลืนกับ สังคมและวัฒนธรรม ในการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อ ผู้สูงอายุทั้งบทบาท



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 267 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

หน้าท่ี การ ปรับตัว ความรู้สึกมีคุณค่า และการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 
หาก ผู้สูงอายุสามารถปรับตวัได้ดใีน สังคม ก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  

3.  แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผู้สูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และ
สังคมจะท าให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย ผู้สูงอายุจะปรับ  จิตใจ และอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย และสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะมี การปรับปรุง และพัฒนาจิตใจของตัวเอง ให้เป็นไป
ในทางที่ดีงามมาก คนเราอายุมากขึ้น ความสุขุมเยือกเย็น จะมีมากข้ึนด้วย แต่การแสดงออก จะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของคนคนนั้น กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตัวแปรซึ่งได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. ศาสนา 4. สถานภาพ 5. อาชีพ 6. 
รายได้ 7. จ านวนสมาชิก เป็นตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระดังกล่าวแล้ว และมีประเด็นการศึกษาในด้านตัว  แปรตามในด้านความคิดเห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตในการด าเนินชีวิต 1. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2. ด้านการออกก าลังกาย 3. ด้านโภชนาการที่
เหมาะสม 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านการจัดการความเครียด 6. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเมืองพิษณุโลก เป็นการวิจัย
แบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินงานดังน้ี 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา 

1.1 ประชากร คือ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งแต่อายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 4,154 คน  
1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านอรัญญิก จ านวน 371 คน ใช้การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 150 คน 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยอาศัยแนวคิดจากเอกสาร

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมีลักษณะของเครื่องมือแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 มีข้อค าถาม 7 ข้อ 
เป็นค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบปลายปิด  ส่วนที่ 2  
มีข้อค าถาม 29 ข้อ เป็นแบบค าถามพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตการด าเนินชีวิต6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ 2. ด้านการออกก าลังกาย 3. ด้านโภชนาการที่ 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้าน
การจัดการความเครียด 6. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ เป็นลักษณะแบบเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตั้งแต่ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และส่วนที่ 3 ลักษณะ
ข้อมูลค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถตอบได้อย่างอิสระ 

3.  ขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามรวบรวมข้อมูลโดยได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลอรัญญิก

จังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอหนังสือส่งถึงนายกองค์การบริหารส่วนเทศบาลเมืองอรัญญิกเพื่อขอความอนุเคราะห์ใน  
การขอเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน และ
น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามเมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วใน  

การจัดท าข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ กรอกรหัส
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แบบสอบถาม ก าหนดตัวแทนค่าข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วบันทึกข้อมูล และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 สถิติพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.2 สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตการด าเนินชีวิต โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ มีจ านวน 2. ด้านการออกก าลังกาย มีจ านวน 3. ด้านโภชนาการที่เหมาะสม 4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 5. ด้านการจัดการความเครียด 6. ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวน 5 คน  

ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ 1. นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก  2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการ
สังคม 3. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5. เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถาม ปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนดังนี้ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของค าถามเป็นแบบเขียนตอบ ส่วนที่ 2 เป็นแบบค าถามกิจกรรม
สุขภาพจิต  

3.  ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บแบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรหรือเจ้าที่ใน

เทศบาลเมืองอรัญญิกโดยใช้แบบสัมภาษณ์ จากนั้นคณะผู้วิจัยสรุปรวบรวมความคิดในแต่ละด้านทันทีที่จบแบบ
สัมภาษณ์ในแต่ละด้าน เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดผู้คณะผู้วิจัยจะสรุปอีกครั้งซึ่งหากผู้ ให้สัมภาษณ์แต่ละคนมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมก็จะบันทึกเพิ่มเติมอีก ทั้งนีก้ารสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยได้บันทึกเทปไว้ทุกครั้งโดยขออนุญาตในการ
บันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์  

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยน าค าสัมภาษณ์จาก 

ผู้สัมภาษณ์มาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และจัดล าดับความส าคัญและ
คุณลักษณะของข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลจาการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
ทางเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึง
กันและแตกต่างกัน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วใน
การจัดท าข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation)  

 
ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
คณะผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้สูงอายุ บ้านอรัญญิก หมู่ที่ 3 ต าบลอรัญญิก 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านอรัญญิก จ านวน 371 คน ใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 150 คน พบว่า ผู้สูงอายุเพศชาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และผู้สูงอายุ
เพศหญิง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 -65 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.7 นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 98.0 พบว่า มีสถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 ส่วนใหญ่ว่างงาน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 ส่วนน้อยประกอบ
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อาชีพซึ่งมีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3  ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 2 คน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  ต่อมา ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
พฤติกรรมด้านสุขภาพจิตด้านความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก เมื่อพิจารณาเป็น  
ข้อ ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ในแต่ละวันท่านอาบน้ า วันละ 2 ครั้งและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และเมื่อท่าน
เจ็บป่วยลูกหลานพาท่านไปรับการรักษาทันที และท่านพักผ่อนเพียงพออยู่เสมอ ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่าน/ 
คู่สมรส/บุตรหลานของท่าน พาท่านไปตรวจสุขภาพประจ าปี และท่านมีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ปวดขา  
อยู่ในระดับบางครั้ง พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพฤติ กรรมด้านสุขภาพจิตด้าน 
การออกก าลังกาย คือ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับไม่เคยท า คือ การออกก าลังกายท าให้ท่านบาดเจ็บ และท่านคิดว่า
การออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ท าให้เสียเวลา สุดท้าย คือ  ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกก าลังกาย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ ที่มีคา่เฉลี่ยนาน ๆ ครั้ง คือ ท่านออกก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ และเมื่อท่านจะออก
ก าลังกายท่านจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากท า พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
พฤติกรรมด้านสุขภาพจิตด้านโภชนาการ คือ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ ๆ ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ให้ครบถ้วนอยู่เสมอ และท่านเลือกซื้ออาหารที่สดใหม่
อยู่เสมอ และบางครั้ง คือ ท่านเลือกซื้ออาหารที่ปรุงส าเร็จหรือแปรรูป  รองลงมาในระดับนาน ๆ ครั้ง คือ ท่านดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และท่านชอบทานอาหารทอด ปิ้ง ย่าง พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีพฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด คือ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับบางครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ๆ คือ ท่านไปท าบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในวันพระและวันส าคัญทางศาสนา และระดับบางครั้งรองลงมา คือ 
เมื่อมีเวลาว่างท่านหากิจกรรมที่เพลิดเพลิน และสุดท้ายระดับนาน ๆ ครั้ง คือ ท่านรู้สึกวิตกกังวล เมื่อมีเรื่องมา
กระทบต่อความรู้สึก และท่านรู้สึกไม่อยากพบปะผู้คน  พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีพฤติกรรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ คือ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับบางครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ๆ คือ  
ท่านยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ และระดับบ่อยมาก 2 ระดับ คือ ท่านมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ถัดมาคือ 
ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมาก รองลงมาระดับไม่เคย 2 ระดับ คือ ท่านรู้สึกไม่มีคุณค่าเป็นภาระของครอบครัวและเมื่อ
ท่านเห็นใครได้ดี ท่านมักจะรู้สึกอิจฉา  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
1. กระบวนส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุ 

1.1  กิจกรรมการให้ความรู้ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเมือง  จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า 
กิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเกี่ยวกับผู้สงูอายุนั้น มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 1. เป็นโครงการต่อปีโดยเป็นโครงการ
จากแผนพัฒนาฉบับล่าสุด เช่น โครงการเบี้ยยังชีพ, โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ส่วนกิจกรรมจะจัดขึ้น
หลายกิจกรรมในแต่ละด้าน ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กิจกรรม
มอบกายอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเอง โครงการมอบกายอุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพที่มีพยาบาลทีมแพทย์มาให้ความรู้ นอกจากนี้ทางเทศบาลเป็นผู้จัดสถานที่และท าอาหารว่าง
ให้กับกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี 

1.2  การประสานงานและการวางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้สูง อายุ ดังนั้น 
การประสานงานและการวางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้สูงอายุ ก่อนการด าเนินงานทางเทศบาลมี  
การวางแผนส ารวจถึงความจ าเป็นความส าคัญ จากนั้นทางเทศบาลก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาช่วยดูแลและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ กับทางผู้สูงอายุ โดยทางเทศบาลก็จะเป็นผู้ให้ 
ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม จะเห็นได้จากการน าองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์สุขภาพต าบลและโรงพยาบาล 
พุทธชินราชเข้ามาให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ทางเทศบาลจะมีการกระจายเสียงหรือ
กระจายข่าวในผู้สูงอายุแต่ละชุมชนเพื่อรับทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้วันและเวลาในการจัดกิจกรรมใน  
แต่ละครั้ง 
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1.3  การให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น จากการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมที่
ทางเทศบาลจัดขึ้น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเป็นอย่างดีในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งมีกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมกันจัดกิจกรรมกับทางเทศบาลอยู่เป็นประจ า มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
การแสดงถึงภูมิปัญญาแต่ละหมู่บ้านโดยเป็นกลุ่มตัวแทนที่จัดตั้งขึ้นจากผู้สูงอายุที่อยากจัดกิจกรรมขึ้นเอง  
ส่วนกิจกรรมที่จัดก็จะมี กิจกรรมวันเกิด กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ที่สับเปลี่ยนกันไปในทุก ๆ เดือน ทางเทศบาลก็
จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมผู้สูงอายุ ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับความรู้และความสุขกลับไป โดยความรู้ที่ผู้สูงอายุได้นั้นก็จะได้จากคณะแพทย์โรงพยาบาล
พุทธชินราชร่วมกับศูนย์สุขภาพของต าบลที่เข้ามาให้ความรู้ ทางเทศบาลจัดให้มีการตรวจสุขภาพบริการฟรีกับ
ผู้สูงอายุ ส่วนความสุขที่ผู้สูงอายุได้รับนั้นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลของเราได้จัดท าให้ผู้สูงอายุได้มา
พบปะพูดคุยกันได้มาท ากิจกรรมร่วมกันทั้งร้องเพลง ทั้งเต้นร า จากกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งผลท าให้สุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น  

2.  โครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปี 2561 มีดังนี ้

2.1  โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต  
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงผู้สูงวัยจิตใจ

อารีย์ กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรม 
สันทนาการต่าง ๆ โดยกิจกรรมผู้สูงอายุในโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้
ผู้สูงอายุได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับความรู้ในการดูแลตนเองทั้งเรื่องโรคภัยและการใช้ยา ได้ออกก าลังกายผ่อนคลาย
ความเครียด และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการร่วมท ากิจกรรมและพบปะพูดคุยซึ่งกันและกัน 

2.2  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอรัญญิก ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก 
จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปาก  
เพื่อป้องกันโรคทีเ่กิดจากสุขภาพช่องปาก และเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีต่อตนเอง 

2.3  โครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบ าบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการชมรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านบ าบัดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และ  
ผู้พิการ หมู่ที่ 3, 8, 9 และหมู่ที่ 10 ต าบลอรัญญิก ซึ่งได้จัดการอบรมให้ความรู้ทักษะต่าง ๆ แก่จิตอาสาฯ ก่อนลง
พื้นที่เพ่ือเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ พร้อมติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

2.4  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง 
ขยายโอกาสการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์
ร่วมกัน กิจกรรมสันทนาการ ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา การแสดงของ
ผู้สูงอายุ และการจับสลากแจกของรางวัลจากผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก 
พร้อมท้ังกิจกรรมการจับสลากของขวัญระหว่างผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสุขต้อนรับศักราชใหม่ให้แก่กัน 

2.5  โครงการอบรม ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย สร้างคุณค่าและ  
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งการสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงร่วมกัน กิจกรรมเข้า



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 271 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

จังหวะ การให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกายและการดูแลตนเอง โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช กิจกรรม
การแสดงและสันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลอรัญญิกมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีสืบไป 

ดังนั้น โครงการและกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ได้จัดขึ้นในปี 2561 จะเน้นคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายหลัก คือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ในชุมชนเมืองพิษณุโลก ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ บ้านอรัญญิก หมู่ที่ 3 ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อสุขภาพจิต ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับนานๆครั้ง 1 ด้าน คือ ด้านการออกก าลังกาย  
อีก 4 ด้าน อยู่ในระดับบางครั้ง ซึ่งได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการความเครียด ด้านการพัฒนา
จิตวิญญาณ ด้านโภชนาการ และอีก 1 ด้าน อยู่ในระดับบ่อยมาก คือ ด้านความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พฤติกรรมการด าเนินชีวิตในการส่งเสริม
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุนั้น แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในแต่ละด้านบางท่านมีสุขภาพจิตที่ดี บางท่านมี
สุขภาพจิตที่ไม่ดี เพราะมีสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ครอบครัวของผู้สูง อายุส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก จึงท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก  
เสืออยู่สาย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้าน
เสาหิน จังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งผลการวิจับพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการออกก าลังกาย อยู่ในระดับนาน  ๆ ครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้สูงอายุบ้านอรัญญิก หมู่ที่ 3 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้สูงอายุในชุมชนเมืองส่วนมาก 
ไม่ค่อยเห็นถึงความส าคัญในการออกก าลังกาย ซึ่งเห็นเป็นเรื่องที่ท าให้เสียเวลาต่อการด ารงชีวิต จึงท าให้ผู้สูงอายุ 
ไม่ชอบออกก าลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เสืออยู่สาย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทาง 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งผลการวิจับพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย ในระดับบ่อยครั้ง 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านโภชนาการ อยู่ในระดับบางครั้ง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุบ้านอรัญญิก 
หมู่ที่ 3 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้สูงอายุในชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ การเลือกซื้ออาหารอาจจะไม่สดใหม่และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทานอาหารประเภทอาหารทอด 
ปิ้งย่างบ้างบางครั้ง ส่วนมากจะเลือกซื้ออาหารที่ปรุงส าเร็จรปูเพราะ ผู้สูงอายุชุมชนเมืองจะไม่ค่อยชอบท าอาหารเอง
แต่จะซื้ออาหารส าเร็จรูปเพื่อความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เสืออยู่สาย ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งผล 
การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย ในระดับบ่อยครั้ง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1.  กิจกรรมการให้ความรู้การดแูลผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่ทาง

เทศบาลจัดขึ้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้น มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น 1. เป็นโครงการต่อปีโดยเป็นโครงการจาก
แผนพัฒนาฉบับล่าสุด เช่น โครงการเบี้ยยังชีพ , โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ส่วนกิจกรรมจะจัดขึ้นหลาย
กิจกรรมในแต่ละด้าน ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมด้านอาชีพ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กิจกรรมมอบ
กายอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเอง โครงการมอบกายอุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพที่มีพยาบาลทีมแพทย์มาให้ความรู้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและ
ใจท่ีดี 
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2.  การประสานงานและการวางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้สูงอายุ  การประสานงาน
และการวางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสง่เสรมิผูสู้งอายุก่อนการด าเนินงานทางเทศบาลมีการวางแผนส ารวจถึง
ความจ าเป็นความส าคัญ จากนั้นทางเทศบาลก็จะมีการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ อาทิเช่น  
ศูนย์สุขภาพต าบลและโรงพยาบาลพุทธชินราชที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาช่วยดูแลและให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ กับทาง
ผู้สูงอายุ  

3.  การให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น จากการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมที่ทาง
เทศบาลจัดขึ้น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรม  
แต่ละครั้ง ซึ่งมีกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมกันจัดกิจกรรมกับทางเทศบาลอยู่เป็นประจ า มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน การ
แสดงถึงภูมิปัญญาแต่ละหมู่บ้านโดยเป็นกลุ่มตัวแทนท่ีจัดตั้งขึ้นจากผู้สูงอายุท่ีอยากจัดกิจกรรมขึ้นเอง ทางเทศบาลก็
จะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

4.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับความรู้และความสุขกลับไป โดยความรู้
ที่ผู้สูงอายุได้นั้นก็จะได้จากคณะแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชร่วมกับศูนย์สุขภาพของต าบลที่เข้ามาให้ความรู้  
ทางเทศบาลจัดให้มีการตรวจสุขภาพบริการฟรีกับผู้สูงอายุ ส่วนความสุขท่ีผู้สูงอายุได้รับนั้นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ทางเทศบาลของเราได้จัดท าให้ผู้สูงอายไุด้มาพบปะพูดคุยกันได้มาท ากิจกรรมร่วมกันท้ังร้องเพลง ท้ังเต้นร า ผู้สูงอายุ
ก็จะได้รอยยิ้มและความสุขกลับไป ผู้สูงอายุก็จะได้น าความรู้ที่มีมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ผู้สูงอายุก็จะน า
ความรู้ที่มีมาแลกเปลี่ยนและน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและส่งผลต่อท าให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
เทศบาลเมืองอรัญญิก ควรจัดในมีกิจกรรมการส่งเสริมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตส านึกในการออกก าลังกายให้แก่ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก และดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์
ที่ควรจะได้รับในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองและผู้สูงอายุในเขต

ชนบทเพื่อน าความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 
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พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บทเรียนที่ได้จากบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

 
ณัฐริกา  ชัยรัตน์1  

ศันสนีย์ จันทร์อานภุาพ2 

 

บทคัดย่อ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณมีความชัดเจนที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” โดยให้ชุมชน

เป็นฐานในการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์สังคมที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา”กับโครงการวิจัยเรื่อง “ชีวิตทางสังคม
และการท างานของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย ” โดยนิสิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 3 จ านวน 33 คน ได้ฝึกปฏิบัติงานในสนามวิจัยผลที่ได้จากการถอด
บทเรียนพบว่า การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประโยชน์เชิงวิชาการ 
ประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ และประโยชน์เชิงแผนและนโยบาย  

 
ค าส าคัญ :  การเรียนการสอน  การวิจัยมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม 
 
บทน า 

จากวิกฤตที่ประเทศไทยประสบท้ังทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดข้อเรียกร้องจาก
สังคมเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงบทบาทต่อสังคม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณมีความชัดเจนที่จะเป็น 
“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์
สังคมที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมหาวิทยาลัยก็จะมีความเข้มแข็งด้วยเป็นลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและ
กันและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมการท าแผนของคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัย
จะต้องขับเคลื่อนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยขับเคลื่อนผ่าน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยใน 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ (1) การเรียนการสอน (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ  
(4) การท านุบ ารุงรักษาและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณได้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา”กับโครงการวิจัยเรื่อง  
“ชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุในพื้นท่ีเกาะที่สมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย” 
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560 โครงการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุ สนามวิจัยคือ พ้ืนที่เกาะบริเวณชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ประกอบด้วย ต าบลปูยู ต าบลต ามะลัง ต าบลตันหยงโป ต าบลเกาะสาหร่าย และต าบลเจ๊ะบิลัง  
ซึ่งตั้งอยู่สุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล เหตุผลในการเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็น
สนามวิจัยเนื่องจาก (1) พื้นท่ีเกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียได้กลายเป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) แล้วโดยมี
สัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด(โปรดดูตารางที ่1 หน้า 3) และ (2) สมาชิกใน
ครัวเรือนของผู้สูงอายุนิยมย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย โดยหัวหน้าแผนงานวิจัยนี้ได้ให้ข้อมูลว่า ในจ านวน
                                                           
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3 ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ผู้สูงอายุที่ท าการส ารวจทั้งสิ้น 1,783 คน พบผู้สูงอายุที่สมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย 
จ านวน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของจ านวนผู้สูงอายุที่ท าการส ารวจทั้งหมด ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
เผชิญปัญหาทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมและเศรษฐกิจ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนที่ได้รับจากการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา กับโครงการวิจัยเรื่อง “ชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกใน
ครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย” ซึ่งสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินการในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 โดยนิสิตสาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาชุมชน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 33 คน ได้ฝึกปฏิบัติงานในสนามวิจัย 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในการ 
บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ  
ระยะการท าวจิัย ระยะการจัดท าแผน ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ และระยะการติดตามประเมินผล 

1. ระยะเตรียมการ (Preparation Phase) 
ก่อนที่ผู้เรียนจะปฏิบัติงานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจบริบทของ

พื้นที่ศึกษาเสียก่อน การศึกษาบริบทของพื้นที่ศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมได้
อย่างเป็นองค์รวม (Holistic View) สามารถมองปรากฏการณอ์ย่างเชื่อมโยงกับสว่นอ่ืน ๆ ไม่ด่วนสรุปหรือตีความไป
ในลักษณะเหมารวม ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนได้ศึกษาหาข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรและบริบทของพื้นที่ศึกษา  

ผลการศึกษาในระยะเตรียมการพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับประมงชายฝั่งนับถือศาสนาอิสลามและมักมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกับประชากร
ในประเทศมาเลเซียอีกทั้งจังหวัดสตูลมีถนนเช่ือมต่อกับประเทศมาเลเซีย ระยะห่างเพียง 235 กิโลเมตร และ
เส้นทางทะเลเช่ือมต่อกับเกาะลังกาวีเรือโดยสารใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ช่ัวโมง สมาชิกในครัวเรือนของผู้สูงอายุจึง
นิยมย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย 

จากนั้นผู้สอนได้น าผู้เรียนลงสนามวิจัยเพื่อให้ผู้ เรียนใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญมาก หากผู้เรียนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ ก็จะเป็นการยากที่จะก้าวไปสู่การท างานใน
ขั้นตอนต่อไปซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของชุมชนเป็นส าคัญ เป้าหมายการเรียนรู้ในระยะ
เตรียมการก็คือ ผู้เรียนรู้จัก “คน” “งาน” “พื้นที”่ และ “หุ้นส่วนในงานพัฒนา” ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึง “ความจริงหลังบ้าน” ได้ในระยะการท าวิจัยซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 การศึกษาดูงานณ ต าบลตันหยงโป และต าบลเจะ๊บิลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
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ภาพที่ 2 การเป็นจิตอาสาช่วยงานอบรมผูสู้งอายุ ณ โรงพยาบาลจงัหวัดสตลู 

 
2. ระยะการท าวิจัย(Research Phase)  
ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนท าการศึกษาชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสังเกต

และการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 150 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยให้ครอบคลุม ผู้สูงอายุ และหุ้นส่วน
ในการพัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ สมาชิกในครัวเรือนผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชนและชมรมผู้สูงอายุผู้น าท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  

 
ตารางที ่1 จ านวนประชากรในพ้ืนท่ีเกาะบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
 

ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 
หมู่บ้าน 

จ านวน 
ครัวเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ผู้สูงอาย ุ

ตันหยงโป 1. องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงโป 3 722 3,014 366 
ปูยู 2. องค์การบริหารส่วนต าบลปูย ู 3 728 3,064 227 
ต ามะลัง 3. องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง 3 1,315 4,937 327 
เจ็ะบิลัง 4. องค์การบริหารส่วนต าบลเจ๊ะบิลัง 

6 
1,575 6,194 697 

5. เทศบาลต าบลเจ๊ะบลิัง 721 3,671 425 
เกาะสาหร่าย 6. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย 7 1,036 4,857 548 

จ านวนรวม 6,097 25,737 2,590 
 
ที่มา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกาะบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (สมัภาษณ์ กันยายน 2561) 
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ตารางที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ต าบล 
ผู้สูงอายุท่ีสมาชิกใน 
ครัวเรือนย้ายถิ่นไป 
ท างานในมาเลเซยี 

ผู้สูงอาย ุ
อื่น ๆ 

หุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผูสู้งอาย ุ
ครอบครัว 
ผู้สูงอายุ 

ผู้น าชุมชนและ 
ชมรมผูสู้งอาย ุ

ผู้น า 
ท้องถิ่น 

อสม. รพ.สต. 

ปูยู 6 6 6 3 3 3 3 
ตันหยงโป 6 6 6 3 3 3 3 
เกาะสาหร่าย 6 6 6 3 3 3 3 
เจ๊ะบิลัง 6 6 6 3 3 3 3 
ต ามะลัง 6 6 6 3 3 3 3 
รวม 30 30 30 15 15 15 15 

 
เป้าหมายการเรียนรู้ในระยะการท าวิจัยก็คือ ผู้เรียนเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชน ค าถาม

หลักในการสัมภาษณ์ อาทิ ภูมิหลังและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซียของ
บุตรหลานในพื้นที่ ทัศนคติที่มีต่อศักยภาพและการยังคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ผลการศึกษาในระยะการท าวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นคุณค่าในตนเอง และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่แสดงถึงการยังคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภทคือ  
(1) กิจกรรมเชิงธุรกิจ หมายถึง การท างานหรือกิจกรรมใด ๆ ตามความชอบหรือความถนัดของผู้สูงอายุ ทั้งที่ท าเป็น
บางเวลาหรือเต็มเวลา โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายในการด ารงชีวิต โดยค่าตอบแทนที่ได้รับอาจเป็นทั้ง
เงินรายได้ประจ าและรายได้ไม่ประจ า ได้รับเงินเป็นงวดเป็นรายปีหรือเป็นครั้งคราวก็ได้ ผลการศึกษาพบกิจกรรม
เชิงธุรกิจของผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่ การท าประมงชายฝั่ง การผลิตและจ าหน่ายสินค้าชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน 
และอื่น ๆ เช่น การค้าขาย การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น (2) กิจกรรมบริการ หมายถึง การท างานหรือกิจกรรม
ใด ๆ ตามความชอบหรือความถนัดของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุกระท าเพื่อประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
ส่วนรวม โดยไม่ได้เน้นมุ่งหวังค่าตอบแทนเป็นเงินรายได้เพื่อการยังชีพ ผลการศึกษาพบกิจกรรมบริการของผู้สูงอายุ
ที่ส าคัญได้แก่ กิจกรรมบริการเพื่อครอบครัว (เช่น การดูแลงานบ้านและเลี้ยงหลาน) เพื่อชุมชน (เช่น งานจิตอาสา 
งานสาธารณกุศลต่าง ๆ) และเพื่อการศาสนา (เช่น การเผยแผ่และท านุบ ารุงศาสนา) 

ในประเด็นเกี่ยวกับความต้องการด้านการพัฒนาชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุพบว่า 
ผู้สูงอายุมีความต้องการที่หลากหลาย แต่ความต้องการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันคือ การส่งเสริมชีวิต
ทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุควรเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสอดคล้องกับวัยและสมรรถนะทางร่างกายของ
ผู้สูงอายุ ไม่เน้นการขยายงานท่ีเกินความสามารถ แต่เน้นความเป็นอยู่แบบพอเพียง พอเลี้ยงตัวเองหรือพ่ึงพิงตนเอง
ได้ เน้นการใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนใช้ชุดประสบการณ์ ทักษะ ท่ีสะสม
อยู่ในตัวผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 

3. ระยะการจัดท าแผน (Planning Phase) 
ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนน าปัญหาและความต้องการของชุมชน มาตั้งเป็นโจทย์ส าหรับการพัฒนา และ

ร่วมมือกับชุมชนในการจัดท าแผนปฏิบัติงานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป้าหมายการเรียนรู้ในระยะการจัดท าแผนก็
คือ ผู้เรียนเข้าใจและสามารถจ าแนกองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชุมชนได้ 

 
ตารางที่ 3 แผนปฏิบัติงานการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
 
องค์ประกอบการสื่อสาร

เพื่อการพัฒนา 
โครงการวิจัยเรื่อง “ชีวิตทางสังคมและการท างานของผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีเกาะที่สมาชิกใน

ครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย” 
ผู้ส่งสาร นักวิจัย (ผู้สอน) นักพัฒนา (ผู้เรยีน) 

ผู้รับสาร 
ผู้สูงอายุและหุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุได้แก่ สมาชิกในครัวเรือนผู้สูงอายุ ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

สาร 

“ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลัง
พัฒนาสังคม จึงควรได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และรัฐ ให้
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้
นานที่สุด ขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยาก ต้องได้รับการเกื้อกูลจาก
ครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” 
ที่มาของสาร : แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564)  

ช่องทางการสื่อสาร 

ใช้สื่อกิจกรรมเป็นช่องทางในการสื่อสาร โดยกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในที่นี้
ได้แก่ การจัดสร้างเพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชน (ต าบลต ามะลัง) การจัดตั้ งกลุ่มผลิต
รองเท้าไม้ (ต าบลตันหยงโป) การจัดท าแผนชมรมผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงของผู้สูงอายุห้า
ด้าน (ต าบลเกาะสาหร่าย) การร่างหลักสูตรน าร่องโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้หลักศาสนา
อิสลาม (ต าบลเจ๊ะบิลัง)และการปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ (ต าบลปูยู) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 
องค์ประกอบการสื่อสาร

เพื่อการพัฒนา 
โครงการวิจัยเรื่อง “ชีวิตทางสังคมและการท างานของผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีเกาะที่สมาชิกใน

ครัวเรือนย้ายถิ่นไปท างานในประเทศมาเลเซีย” 

ผลที่คาดหวัง 

1. การเปลี่ยนแปลงความรู้ 
1.1 ผู้สูงอายุและและหุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุ มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด

ผู้สูงอายุมีศักยภาพ (Active Ageing) 
1.2 ผู้สูงอายุและและหุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุ มีแนวทางในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมที่ยังคุณประโยชน์ (Productive 
Ageing Activities) 

2. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
2.1 ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น 
2.2 หุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุเห็นคุณค่าผู้สูงอายุมากขึ้น 
2.3 การแก้มายาคติของสังคมที่มักมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคมและมองว่า

ผู้สูงอายุควรด าเนินชีวิตอยู่กับบ้าน และลดกิจกรรมต่าง ๆ ลง 
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

3.1 ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ยังคุณประโยชน์มากขึ้น 
3.2 การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในระหว่างผู้คนกลุ่มวัยต่าง ๆ และส่งเสริมให้

คนทุกวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกัน 
 

4. ระยะการน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) 
ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนได้จัดประชุมระดมความคิดในช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับหลักการส าคัญในการน าแผนไปปฏิบัติ เป้าหมายการเรียนรู้ในระยะการน าแผนไปปฏิบัติก็คือ ผู้เรียนเข้าใจ
และสามารถน าหลักการบริหารและพัฒนาชุมชนไปใช้ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

ผลการประชุมพบว่า ผู้เรียนสามารถสรุปหลักการส าคัญในการน าแผนไปปฏิบัติ 8 ประการ คือ การน า
แผนไปปฏิบัติจะต้อง (1) ตอบสนองความต้องการของชุมชน (2) สอดคล้องกับทุนชุมชน (3) สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
(4) เน้นการมีส่วนร่วม (5) เน้นประสานการท างานกับหุ้นส่วนงานพัฒนาในพื้นที่ (6) ค านึงถึงความต่อเนื่องและ
ความยั่งยืนของการพัฒนา (7) สามารถวัดผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และ (8) สอดคล้องกับข้อจ ากัดด้าน
เวลาและงบประมาณ  

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เรียนยังได้เรียนรู้หลักจริยธรรม ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในการน าแผนไปปฏิบัติด้วย  
หลักจริยธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ และหลักความยุติธรรม กล่าวคือ  
การเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับอนุญาตแล้ว ชุมชนสามารถตัดสินใจได้เองอย่างอิสระใน  
การเลือกเข้าร่วมกิจกรรม การจัดล าดับความส าคัญโดยให้คุณประโยชน์ที่ชุมชนพึงได้รับมาก่อนคุณประโยชน์ของ
รายวิชา และผู้เรียนไม่มีอคติต่อชุมชน  

5. ระยะการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase) 
ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนร่วมกับชุมชนได้ด าเนินกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ภายใต้ความดูแลของ

ผู้สอน ตลอดจนติดตามประเมินผลกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นท าการรายงานผลเป็นบทความวิจัย และน าเสนอ
บทความวิจัยในการสัมมนา 

กิจกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในที่นี้ ได้แก่ เพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชน การปรับภูมิทัศน์เพื่อ
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุการร่างหลักสูตรน าร่องโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้หลักศาสนาอิสลามการจัดท าแผนชมรม
ผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงของผู้สูงอายุห้าด้านและการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าไม้ 
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เพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชน 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท าประมงชายฝั่ง แกะหอย ตากปลา ท าปลาเค็ม ฯลฯ กรรมวิธีตากปลาของผู้สูงอายุ

นิยมตากปลาบนพื้น ทางเดิน หรือลานบ้าน ซึ่งในหมู่บ้านมีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย ทั้งเป็ด ไก่ และแพะ เมื่อ
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมในหมู่บ้าน จึง (อาจ) ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสะอาดของผลิตภัณฑ์ได้
คณะท างาน2ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์สุไหงต ามะลังและผู้สูงอายุ จึงได้ด าเนินการจัดสร้างเพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชน 
เป็นสถานที่ตากปลาของผู้สูงอายุเริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านต ามะลังใต้ ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
ผลผลิต  
เพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชน จ านวน 5 หลัง 
ผลลัพธ์ 
(1) เพิ่มมาตรฐานในการถนอมอาหารและผลิตอาหารทะเลแปรรูปของผู้สูงอาย ุ
(2) เพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชนกลายเป็นจุดนัดพบของผู้สูงอายุ  
(3) ส่งเสริมชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุ 
 

 

                                                           
2นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 6 คน ได้แก่ นางสาวชนันนัทธ์ ภักดีโชติ , นางสาวเบญจมินทร์  
ยาชะรัด, นางสาวปัทมาวดี แสงเกื้อหนุน, นางสาวพัชรา จันทวุฒิ, นางสาวรมิตา จันทร์เอียด, และ นางสาวหทัยภัทร ก้งเส้ง 
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ภาพที่ 4 การจัดสร้างเพิงอาหารทะเลแปรรูปชุมชน 

 
การปรับภูมิทัศน์เพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
สภาพพื้นที่ในชุมชนซึ่งผู้สูงอายุใช้เดินสัญจรไปมานั้น มีหลายพื้นที่มีขยะแหลมคมและมีบริเวณที่เป็น

หลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุได ้โดยปกติแล้วองค์การบริหารสว่นต าบลปูยูจะจัดกิจกรรมเก็บขยะรอบ
เกาะ เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลปูยูร่วมกับคณะท างาน3และผู้สูงอายุจึงปรับแผนกิจกรรมเก็บขยะรอบเกาะ เป็นการปรับภูมิทัศน์
เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ โดยขยายโอกาสให้เป็นกิจกรรมของคนหลายกลุ่มวัย เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2561 

                                                           
3นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 6 คน ได้แก่ นางสาวมัทวัน แส้ตัน, นางสาวปรียานุช รักด า, 
นางสาวผกาวรรณ บัวดาน, นายภานุวัฒน์ ว่องกุลจิรัฏฐิติ, นางสาวรักชนก คังคะสุวรรณโน, และ นางสาวสรัลรัตน์ เฑียรฆโรจน์ 
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เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 คน  (ผู้สูงอายุ 30 คน เด็กนักเรียน10 คน) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
(1) ลดอุบัติเหตุในการสัญจรของผู้สูงอายุ 
(2) ลดช่องว่างระหว่างวัย 
(3) ลดมายาคติของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ 
(4) ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 

 

 

 
 

ภาพที ่5 การปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยภายในบ้าน บริเวณรอบบ้าน และในพื้นที่สาธารณะ 
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การร่างหลักสูตรน าร่องโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้หลักศาสนาอิสลาม 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
ปัจจุบันเทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง ได้จัดช้ันเรียนศาสนาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นประจ า

ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ มัสยิดมะมูดีย์ ด้วยเหตุนี้เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง ร่วมกับ คณะท างาน4แกน
น าผู้สูงอายุ ผู้น าทางศาสนา และครูสอนศาสนา จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้ช่องทางช้ันเรียนดังกล่าว แต่เพิ่มการ
บรรยายธรรมในหัวข้อที่สอดคล้องกับแนวคิดผู้สูงอายุมีศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองและใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และการศาสนา มากขึ้น  

เป้าหมาย 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา และผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
ผลผลิต  
ที่ประชุมสรุปให้หลักสูตรน าร่องโรงเรียนผู้สูงอายุโดยใช้หลักศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย การบรรยาย

ธรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับสมรรถนะของผู้สูงอายุ จ านวน 3 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง โดยให้เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ครูสอนศาสนาจะเป็นผู้ออกแบบการบรรยายธรรม
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเอง หัวข้อการบรรยายธรรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่ (1) ผู้สูงอายุกับการมีจิต
อาสาในมิติของศาสนา (2) เวลาที่มีคุณค่าคือการสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ และ (3) สุขภาพจิตดี อายุก็แค่
เพียงตัวเลข 

ผลลัพธ ์
(1) ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น 
(2) ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้น 
(3) ผู้สูงอายุให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมยังคุณประโยชน์มากขึ้น โดยไม่จ าเพาะอยู่แต่

กิจกรรมทางศาสนา 
 

 

                                                           
4นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 7 คน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ รสจันทร์, นางสาวกิตติกานต์  
ราชเมืองฝาง, นางสาวซูรียานี จารุ, นางสาวณัฐนิชา ชูเชิด, นางสาวนันธ์ทิกา นิชรานนท์, นางสาวฟารีดา ก้งซุ้ย, และ นางสาวสุภาพร 
จันทนพันธ์ 
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ภาพที่ 6 การประชุมระดมความคิดและช้ันเรียนหลักสูตรน าร่องโดยใช้หลักศาสนาอิสลาม 

 
การจัดท าแผนชมรมผู้สูงอายุเพ่ือความมั่นคงของผู้สูงอายุห้าด้าน 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
ต าบลเกาะสาหร่ายยังไม่มีชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่ายจึงระบุให้โครงการจัดตั้ง

ชมรมผู้สูงอายุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้เริ่มด าเนินการบางอย่างแล้ว โดยได้จัด
ประชุมประชาคมผู้สูงอายุ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และได้น าผู้สูงอายุจากหมู่บ้านต่าง ๆ รวม 35 คน ไป
ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ จังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสาหร่าย ร่วมกับ 
ผู้สูงอายุ และคณะท างาน5 จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดท าแผนชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 โดยแผนชมรมผู้สูงอายุต าบลเกาะสาหร่ายครอบคลุมความมั่นคงของผู้สูงอายุห้าด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความปลอดภัย 

เป้าหมาย 
ผู้น าท้องถิ่น แกนน าผู้สูงอายุจากเกาะต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
ผลผลิต  
(1) ชมรมผู้สูงอายุ ต าบลเกาะสาหร่าย มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการด าเนินงาน 
(2) ธรรมนูญชมรมผู้สูงอายุได้รับการยกร่างและเห็นชอบร่วมกัน 
(3) ชมรมผู้สูงอายุ มีแผนกิจกรรมครอบคลุมความมั่นคงของผู้สูงอายุห้าด้าน อย่างน้อย 6 เดือน 
ผลลัพธ์ 
(1) ต าบลเกาะสาหร่ายมีชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการ

พัฒนางานด้านผู้สูงอายุในท้องถิ่น  
(2) ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นคุณค่าผู้สูงอายุมากขึ้น 

                                                           
5นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 7 คน ได้แก่ นางสาวณัฐริกา ชัยรัตน์ , นางสาวธมลวรรณ บุญมา, 
นางสาวพรธวัล หน่อสกูล, นางสาวพิชชาพร ปานศิริ, นายพิชานันท์  แก่นทอง, นางสาวสุณีนาฎมินชะ, และ นางสาวอทิตยา  
พฤกษวานิช 
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ภาพที่ 7 การประชุมระดมความคิดและการจัดท าแผนชมรมผู้สูงอาย ุ

 
กลุ่มกาโสท (Kasut) หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าไม้ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
บังหมาน (นายบูสมาน หนูชูสุข) อายุ 60 ปี เป็นผู้ช านาญในเรื่องงานไม้ รับซ่อมและสร้างบ้านให้กับ

ชาวบ้านในหมู่บ้านหาดทรายยาวมาเป็นเวลานาน ก๊ะลา (นางสาวมณิสรา ฮะยีบิลัง) อายุ 38 ปี เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านหาดทรายยาว ซึ่งท างานใกล้ชิดผู้สูงอายุ คณะท างาน6และก๊ะลาได้ชักชวนให้บังหมานถ่ายทอด
ความรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือนผู้สูงอายุ โดยการประดิษฐ์รองเท้าไม้ ซึ่ง “ไม้”เป็นทรัพยากรที่หาได้
ง่ายในต าบลตันหยงโป กลุ่มกาโสทจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยค าว่า “กาโสท” (Kasut) ใน
ภาษามลายูถิ่นแปลว่า รองเท้า อัตลักษณ์รองเท้าของกลุ่มกาโสท คือ รองเท้าไม้ท ามือ 100% ผลิตด้วยภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และก าลังแรงงานของคนหลายกลุ่มวัย ร่วมด้วยช่วยเกื้อกูลกัน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ครัวเรือนผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว  
ผลผลิต  
(1) เกิดกลุ่มผลิตรองเท้าไม้ในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหาดทรายยาว  
(2) เกิดผลิตภัณฑ์รองเท้าไม้ที่สามารถใช้งานได้และวางจ าหน่ายได้ 
ผลลัพธ ์
(1) ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น 
(2) ผู้สูงอายุและครัวเรือนผู้สูงอายุใช้เวลาว่างร่วมกันมากขึ้น 
(3) ส่งเสริมอาชีพและรายได้ของครัวเรือนผู้สูงอายุ 

                                                           
6นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่  3 จ านวน 7 คน ได้แก่ นางสาวปรัชญา หนูช่วย , นางสาวปิยะภรณ์  
ขจรวีระธรรม, นางสาวพรรณิชญา แซ่โซว, นางสาวมณีรัตน์ ทองขวัญ, นางสาววชิรปราณี วิสารทพงศ์, นางสาวสุทธิดา ช านาญ, 
นางสาวอติกา คงรัตน์ 
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ภาพที่ 8 กาโสท (Kasut)กลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าไม้  
 
ถอดบทเรียนที่ได้จากบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

การประชุมระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา พบว่า การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประโยชน์เชิงวิชาการ 
ประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ และประโยชน์เชิงแผนและนโยบายดังนี้ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ  
1.1 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
1.2 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย  

1.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจชุมชนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
1.2.2 ผู้เรียนมีภาวะผู้น าจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2.3 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.3 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนในท้องถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

1.4 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ช่วยการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่
สังคม โดยด าเนินงานแบบไม่แยกส่วน 
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2. ประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าใน

ตนเอง น าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  
2.2 กิจกรรมส่งเสริมชีวิตทางสังคมและการท างานของผู้สูงอายุ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีใน

ระหว่างผู้คนกลุ่มวัยต่าง ๆ และส่งเสริมให้คนทุกวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกัน 
2.3 ผู้สูงอายุมีแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอันจะเอื้อ

ต่อความมั่นคงทางรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ
3. ประโยชน์เชิงแผนและนโยบาย  
หุ้นส่วนในงานพัฒนางานด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแนวคิด “ผู้สูงอายุมี

ศักยภาพ” (Active Ageing) และกิจกรรมการยังคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ (Productive Ageing Activities)ซึ่ง
ตอบสนองตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไปใช้ประโยชน์เชิงแผนและนโยบาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 

 

 
 
ภาพที่ 9 การน าเสนอบทความวิจัยในการสัมมนาและการประชุมระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียน 
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พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท.สผ.*1 

 
มงคล เพชรบูรณ์2 ธนพัฒน์ อยู่เจริญ3 รุจิรดา สุขสว่าง4 วีรยุทธ์ เพชรเขียว5 

สุพรพรรณ มาศศรี6 อรรณพ เพชรสุวรรณ7 อรสิา จิรสุขประเสริฐ8 และศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ9 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท.สผ. โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การศึกษาเอกสารและการวิจัยสนาม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตและการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั มีจ านวน 15 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. (สงขลา) เจ้าหน้าท่ีศูนย์การเรียนรู้เพาะ
ฟักลูกปูบ้านหัวเขา และชาวชุมชนบริเวณบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปตท.สผ.  
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กรอบการด าเนินโครงการเพื่อสังคมก าหนดไว้ 4 ด้านคือ (1) การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน  
(2) การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน (3) การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
(4) การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาและวิถีทางวัฒนธรรมความคาดหวังในภาพรวมของการด าเนินโครงการ
เพื่อสังคมคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างสังคม อันจะน าไปสู่การได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนและสังคมในทุกพ้ืนท่ีการด าเนินงานของ ปตท.สผ.  

 
ค าส าคัญ : การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรธุรกิจ 
 
บทน า 

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  
เป็นบริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้
พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถน าเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย ปตท.สผ. 
เป็นบริษัทมหาชน หนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทุนตามตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งใน
ที่นี้รวมถึงชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ปตท.สผ. มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัยให้กับชุมชนผ่านโครงการเพื่อสังคม 4 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านความต้องการพื้นฐาน โครงการด้าน
การศึกษา โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านวัฒนธรรม โดยในปี พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ใช้งบประมาณ
จ านวน 411.56  ล้านบาทในโครงการเพื่อสังคม และอีก 121 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ อีกทั้ง
ผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ยังใช้เวลา 18,807 ช่ัวโมง เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย 
(ปตท.สผ., 31 ธันวาคม 2560)  

รางวัลแห่งความส าเร็จของ ปตท.สผ.ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ  
การได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภท
ดีเด่น ประจ าปี 2561 (SET Sustainability Awards  2018 – Outstanding category) การได้รับรางวัลเชิดชู 
การด าเนินโครงการเพื่อสังคม ในงาน The 10th Annual Global CSR Summit and Awards and the Global 
                                                           

*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสันติวิธีเพ่ือการพัฒนา ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
1ปตท.สผ. ย่อมาจาก บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
2-8นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  
9  อาจารย์ที่ปรึกษา, ผศ.ดร., สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
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Good Governance Awards 2018 โดยสามรางวัลที่ ได้รับ ได้แก่ รางวัลระดับทอง ประเภทโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมดีเด่น จากโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล ซึ่งด าเนินการในประเทศไทย (จังหวัดชุมพรและ 
สุราษฎร์ธานี) รางวัลระดับทอง ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น จากโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู   
ซึ่งด าเนินการในประเทศไทย (จังหวัดสงขลา) และรางวัลระดับแพลทินัม ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น  
จากโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งด าเนินการในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 
19-20 เมษายน 2561 ณ เกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

จึงเป็นเรื่องน่าสนใจศึกษาว่า ปตท.สผ. มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยืนยันอย่างไร และมี
กรอบในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา ช่วยให้เข้าใจบทบาท
การมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการพัฒนาชุมชนและสังคมมากข้ึน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

บทความวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1. ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. 
2. ศึกษากรอบในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท.สผ. 
3. ศึกษาการมีส่วนร่วมของ ปตท.สผ. ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ช่วยให้เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการพัฒนาชุมชนและสังคมมากข้ึน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยกว่า 14 พื้นที่ปฏิบัติงาน และอีกกว่า 10 ประเทศทั่วโลก 

ส าหรับบทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจาก  
(1) ต าบลหั ว เขาเป็ นที่ ตั้ งของโครงการฐานสนับสนุ นการพัฒ นาปิ โตรเลี ยม  (Petroleum 

Development Support Base: PSB) ของ ปตท.สผ. โดยนอกจากจะใช้เป็นฐานสนับสนุนการด าเนินงานของ 
ปตท.สผ. แล้ว ยังให้บริการด้านท่าเทียบเรือและคลังพัสดุแก่โครงการและบริษัทภายนอกด้วย 

 

 
 
ภาพที่ 1 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
 

(2) ต าบลหัวเขาเป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดกรณีชาวชุมชนคัดค้านการด าเนินงานด้านพลังงาน อาทิ ในปี  
พ.ศ. 2554 แกนน าเรือประมงอวนลากเล็กบ้านหัวเขา ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ระงับการขุด
เจาะน้ ามัน เนื่องจากเห็นว่าส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของสัตว์น้ าและวิถีประมงพื้นบ้าน (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 
23 กุมภาพันธ์ 2554) และในปี พ.ศ. 2556 เรือประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลากว่า 200 ล า ร่วมกับเรือเอสเพอรันซา
ของกรีนพีซ เคลื่อนขบวนเรือวนรอบแท่นขุดเจาะน้ ามัน พร้อมป้ายข้อความ “หยุดท าร้ายทะเลไทย” เนื่องจากเห็น

https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Underwaterlearningsite.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Crabhatcherylearningcenter.aspx
http://www.pttep.com/th/SustainableDevelopment/Csr/education.aspx#utm_source=Education&utm_medium=banner&utm_campaign=CSRProject&utm_content=CSRsection
https://www.sanook.com/home/
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ว่า แท่นขุดเจาะน้ ามันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาน้ ามันรั่วไหลลงทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและวิถี
ชีวิตของชุมชนริมฝั่งทะเล (ผู้จัดการออนไลน์, 16 มิถุนายน 2556)  

 

 
 
ภาพที่ 2 การประท้วงแท่นขุดเจาะน้ ามันกลางอ่าวไทย จังหวัดสงขลา 
 

(3) โครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ธนาคารปูของกลุ่มประมงพื้นบ้าน  
ป. ทรัพย์อนันต์ พัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” อย่างเต็มรูปแบบ โดย ปตท.สผ. เริ่มเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เช่น สนับสนุนการสร้างบ่อเพาะฟักและบ่อเก็บน้ าเขียว (เลี้ยงแพลงก์ตอนพืช)  
การบริจาคเครื่องเติมอากาศ (ซุปเปอร์ชาร์จ) การร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกปู การประสานงานกับสถาบัน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นพี่เลี้ยงต่อยอดองค์ความรู้ จน
ปัจจุบัน “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง โดยมีชาวประมงพื้นบ้าน
จังหวัดอื่น ๆ หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะฟักลู กปูและ
ทดลองปฏิบัติจริงไปพร้อมกัน รวมแล้วปีละประมาณ 1 หมื่นคน การขับเคลื่อนงานของศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
บ้านหัวเขา ช่วยสื่อสารองค์กรให้กับ ปตท.สผ. ด้วย  

 

 
 
ภาพที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา 

บทความวิจัยนี้ ใช้ทฤษฎีการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การสร้าง  
“ความยั่งยืนขององค์กร” (Corporate Sustainability) ซึ่งในปัจจุบันภาคธุรกิจเอกชนเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่า  
การเจริญเติบโตและผลก าไร (Corporate Growth and Profitability) ขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ แต่หากจะให้ธุรกิจ
ด าเนินไปอย่างยั่งยืน ธุรกิจจ าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (Sustainable 
Development)ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, 
Social, and Governance : ESG)เข้าไปในกระบวนการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายเชิงสังคมดังกล่าว เช่น การปกป้อง
สิ่งแวดล้อม การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีส่งเสริมการกระจายรายได้ 
เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน 
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แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อความเป็นอยู่ของคนรุ่นต่อไป กิจกรรมของธุรกิจนั้นค านึงถึงการกระจาย
ผลประโยชน์แก่คนในสังคมอย่างเสมอภาคกัน (Fairness) กิจกรรมของธุรกิจนั้นต้องมีส่วนส่งเสริมสภาวะ 
ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของคนในสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  
หากกล่าวเจาะจงถึงกลุ่มคนในสังคมที่ธุรกิจควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรง คนกลุ่มนี้  ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ (Stakeholders) ยิ่งธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการสร้างความ
เช่ือถือไว้ใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน ธุรกิจนั้นก็จะยิ่งได้รับการยอมรับจากสังคมและจะสามารถด าเนินการไป
ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้คือผู้ที่สามารถสร้างผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ หรือผู้ที่รับ
ผลกระทบโดยตรงจากธุรกิจนั้น จึงครอบคลุมไม่เพียงแต่ผู้ลงทุน หรือผู้ประกอบการ แต่รวมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
ต่าง ๆ รวมถึงชุมชนที่อยู่แวดล้อมท่ีตั้งของธุรกิจนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอาจมีเป้าหมายและความต้องการที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการอาจจะสนใจที่ผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไปกับธุรกิจ พนักงาน
ย่อมต้องการการท างานที่ให้โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ส่วนลูกค้าหรือผู้บริโภคก็ต้องการได้สินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ขณะที่ชุมชนไม่เพียงต้องการธุรกิจที่สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน แต่ยัง
ต้องการธุรกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน ไม่สร้างมลภาวะหรือผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยเหตุนี้ 
องค์กรธุรกิจจึงได้พยายามสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมกับชุมชน (Social Engagement) และท าให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ธุรกิจนั้นจัดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะแตกต่างกัน 
แต่ก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า การวัดความส าเร็จของธุรกิจในปัจจุบันนั้นจะครอบคลุมความหมายที่กว้างไกลกว่าเพียง
ผลส าเร็จทางธุรกิจในแง่ของรายได้และก าไร แต่จะรวมถึงตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่สะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจเข้าไปด้วย 
อาทิ ความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการลาออกของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า ความพึงพอใจของชุมชน 
สัดส่วนการสนับสนุนของชุมชนต่อยอดขายของสินค้าหรือบริการ สัดส่วนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อหน่วยของ
สินค้าที่ผลิตออกมา อัตราการปล่อยของเสียหรือมลพิษอันเนื่องจากการผลิตต่อการผลิต หนึ่งหน่วย เป็นต้น  
(พิริยาภรณ์ อันทอง และศุภกร เอกชัยไพบูลย์, 2559) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

บทความนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร(Documentary) และการวิจัย
สนาม (Field Research) การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลั กมีจ านวน 15 คน 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แผนกความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท.สผ. (สงขลา) เจ้าหน้าที่และนักวิชาการที่ร่วม
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา และชาวชุมชนบริเวณบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงจัดกระท าข้อมูลและถอดความโดยสรุปสาระส าคัญตามขอบเขตของเนื้อหา 
แล้วเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายงาน
ความยั่งยืนประจ าปี 2560 ของ ปตท.สผ. ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ ปตท.สผ. 
ปตท.สผ. มองว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่น

ปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนในรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ตนเองโดย ค าว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของ ปตท.สผ. นั้น ตั้งอยู่บนรากฐานของการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงาน
ส ารองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
ปตท.สผ. ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์สามด้าน ได้แก่ การเจริญเติบโตของธุรกิจ ความรับผิดชอบ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม  
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. ได้เน้นการสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แข็งแกร่งจาก 
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ หรือ High Performance Organization (HPO) การก ากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and 
Compliance - GRC) ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ตามแนวคิด 
“นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์ สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่ งยืน” ส่วนการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นเป็น 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ซึ่งจะถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางด้านความยั่งยืนของโลกและราคาน้ ามัน
ในตลาดโลก 

นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ ปตท.สผ. 
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมช้ันน าในเอเชียผ่านกระบวนการท างานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ
การบริหารจัดการความยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามแนวทางดังนี้ 

(1) การควบคุมดูแลที่ดี มีการก ากับการดูแลกิจการที่ดี การบริหารการจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
การปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(2) การด าเนินธุรกิจอย่างมีจิตส านึกมีการบริหารจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ เรื่องก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน การจัดการทรัพยากรน้ า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการจัดการของเสีย 

(3) การสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการไปสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพ่ิมผลตอบแทนด้านการลงทุน ปริมาณการผลิต และปริมาณส ารองที่พิสูจน์ได้ 

(4) การน าความมั่นคั่งและมั่นคงสู่สังคมมุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางสังคมในประเทศที่บริษัทมี
กิจกรรมการด าเนินงาน ผ่านการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมต่างๆ 

(5) สร้างโอกาสด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(6) องค์กรสมรรถนะสูงมุ่งมั่นในการปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กร  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นเลิศ 

การก ากับดูแลการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กร 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Councilหรือ SD Council)มี

อ านาจสูงสุดในการก ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงจากหลายกลุ่มงานเป็นกรรมการ เพื่อสร้างความสมดุลในการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตลอดจนช่วยให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กรส าเร็จ
ลุล่วงคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีหน้าที่ในการก าหนดและทบทวนทิศทางการด าเนินงาน การอนุมัติ
แนวทางและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้จัดตั้งคณะท างานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Working Teamหรือ SD Working Team) ซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวแทนจากหลายกลุ่มงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานคณะท างาน ภารกิจด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในสายงานความปลอดภัยมั่นคงอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Safety, Security, Health, and Environment Division) โดยองค์กรจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการและงานต่าง ๆ โดยจะมีการสลับหมุนเวียนบุคลากรสองปีต่อหนึ่งพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึง  
ความหลากหลายของปัญหาและบริบทของชุมชนที่แตกต่างกันคณะท างานนี้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนด 
กลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินงาน ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ แผนงาน เครื่องมือ และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน 
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รวมถึงตรวจติดตามการด าเนินงาน และให้ค าแนะแนวในการปฏิบัติให้สอดคล้อง ตลอดจนรายงานผลงานให้กับ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบการด าเนินโครงการเพ่ือสังคมและความคาดหวัง 
ปตท.สผ. มีนโยบายเน้นการด าเนินโครงการเพื่อสังคมมากกว่าการบริจาค โดยได้ก าหนดกรอบการ

ด าเนินโครงการเพื่อสังคมไว้ 4 ด้านคือ  
(1) ความต้องการพื้นฐาน เพื่อ “ชีวิตดีมีสุข” เป็นการด าเนินโครงการที่สอดคล้องหรือตรงกับความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการด าเนินชีวิต เช่น โครงการคลินิกให้บริการสุขภาพฟรีใน
ประเทศอินโดนีเซีย โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูและโครงการพยาบาลชุมชน ในประเทศไทย และโครงการ
โรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(2) การศึกษา เพื่อ “สร้างชาติ สร้างคน” เป็นการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อให้ได้เรียนในระดับสูงขึ้น หรือการสนับสนุนการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลากร เพื่อ
ป้อนสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น โครงการทุนการศึกษา “ปตท.สผ. เพชร เอส1” โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานในประเทศไทย และโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

(3) สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” เป็น
การด าเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม ดูแลรักษา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสืบทอดให้แก่คน
รุ่นต่อไป เช่น โครงการ PTTEP Teenergy และโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บาง
กะเจ้า) 

(4) วัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรม เพื่อให้คงอยู่ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
คนในชาติ เช่น โครงการรักษ์มรดกไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ความคาดหวังในภาพรวมของการด าเนินโครงการเพื่อสังคมคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเสริมสร้างสังคม อันจะน าไปสู่การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่การด าเนินงานของ 
ปตท.สผ.  

กลยุทธ์การด าเนินโครงการเพ่ือสังคม 
ปตท.สผ. พัฒนาโครงการให้เหมาะสมตามกลยุทธ์การด าเนินโครงการเพื่อสังคม ซึ่งก าหนดไว้สอง

ประการหลักคือ กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดการจดจ า กลยุทธ์นี้เน้นการสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 
ให้สังคมรับรู้และจดจ าภาพลักษณ์ขององค์กรในฐานะ “นักบุกเบิก ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน” และกลยุทธ์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ (Social License to Operate) กลยุทธ์นี้ เน้นการสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนและสร้างความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปตท.สผ. ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการด าเนินโครงการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและองค์กรด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ถูกต้อง ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนา
สังคมและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กร  
จึงก าหนดให้ท าการส ารวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ และผลที่ได้จากการส ารวจฯ ได้น ามาจัดท า
แผนงานโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.  

ปตท.สผ. จ าแนกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 4 ระดับคือ 
(1) ระดับการรับรู้ มุ่งเน้นการด าเนินโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวม และ  

การประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ปตท.สผ. 

(2) ระดับความเข้าใจ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการด าเนินกิจกรรมส ารวจ พัฒนา และ
ผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. รวมถึงการด าเนินโครงการเพื่อสังคม และบทบาทของ ปตท.สผ. ในการมีส่วนร่วม
สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Freeclinic.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Crabhatcherylearningcenter.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Communitynurses.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Parasitefreeschoolproject.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/Parasitefreeschoolproject.aspx
http://www.pttep.com/th/SustainableDevelopment/Csr/education.aspx#utm_source=Education&utm_medium=banner&utm_campaign=CSRProject&utm_content=CSRsection
http://www.pttep.com/th/SustainableDevelopment/Csr/environment.aspx#utm_source=Environment&utm_medium=banner&utm_campaign=CSRProject&utm_content=CSRsection
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/PTTEPTeenergycamp.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/bangkachao.aspx
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Csr/bangkachao.aspx
http://www.pttep.com/th/SustainableDevelopment/Csr/culture.aspx#utm_source=Culture&utm_medium=banner&utm_campaign=CSRProject&utm_content=CSRsection
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(3) ระดับการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และ
ชุมชน ในทุกกิจกรรมของ ปตท.สผ. เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อ
การพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน  

(4) ระดับการสนับสนุน มุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจ ความเช่ือถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนโครงการเพื่อสังคม แนะน า 
ปตท.สผ. ในแง่มุมเชิงบวกต่อผู้คนรอบข้าง และปกป้อง อธิบายแทน เมื่อได้ยินประเด็นลบ พร้อมทั้งสร้างความ
สมดุลของคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ผลการส ารวจระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่า ความผูกพันของผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. อยู่ในระดับ 2 (ความเข้าใจ) โดย ปตท.สผ.ก าหนดเป้าหมายที่จะ
ยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับ 4 (การสนับสนุน) ภายในปี พ.ศ.2563  

และเพื่อที่จะช่วยยกระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท.สผ. จึงด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ  โดยในปี พ.ศ.2560 ปตท.สผ. ได้เริ่ม
ด าเนินการเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนโครงการเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่มีอยู่ให้เป็น
การสร้างคุณค่าคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม หรือ CSV (Creating Shared Value) เพื่อการพัฒนาสังคมใน 
วิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบของธุรกิจ หรือพัฒนาโครงการอื่น ๆ ให้เป็นในรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน (Social Enterprise) ในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

การมีส่วนร่วมของ ปตท.สผ. ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา 
ทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ มีขนาดใหญ่ราว 974 ตาราง

กิโลเมตร กว้างจากทิศตะวันตกไปตะวันออกสัก 20 กิโลเมตร และยาวจากทิศเหนือยังทิศใต้อีก 75 กิโลเมตร โดยมี
พื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบ 1,040 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบสงขลาเคยขึ้นช่ือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์
น้ าท่ีมีมากกว่า 700 ชนิด ท้ังปลา กุ้ง ปู ฯลฯ ล้วนมีราคาทางเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงลูกทะเลกว่า 150 ชุมชนแต่ในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมาปริมาณสัตว์น้ าลดลงจากปัจจัยต่างๆ ท้ังการจับสัตว์น้ าเกินผลผลิตจากธรรมชาติ การใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ าทะเล และการกัดเซาะชายฝั่งตามธรรมชาติ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าอย่างมาก โดยเฉพาะสัตว์น้ าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่าง “ปู” ท าให้
ชาวประมงมีรายได้ลดลง จากที่เคยจับได้วันละเกือบ 100 กิโลกรัม มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 4,000 - 6,000 บาทต่อ
วัน กลับมีรายได้ลดลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาท ท าให้บางครัวเรือนซึ่งยึดอาชีพประมงมาทั้งชีวิตและเป็นรายได้หลัก
เลี้ยงครอบครัวต้องหันเหไปท าอาชีพอ่ืน 

นายอนันต์ มานิล กับเพื่อนพ้องและครอบครัวชาวประมงจึงหันหน้าหารือเรื่องเพิ่มจ านวนปูทะเล
ธนาคารปูของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ จึงเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของชาวประมงราว 200 คน ที่ใช้
เครื่องมืออวนจมและลอบดักปูหากินในน่านน้ าทะเลสาบสงขลา เขตอ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอระ
โนดจังหวัดสงขลา แรกเริ่มที่นี่ใช้ระบบจัดการเดียวกับธนาคารปูท่ัวไป คือชักชวนให้สมาชิกน าปูที่มีไข่นอกกระดอง 
(บริเวณหน้าท้อง) มาให้ยี (เขี่ยไข่) แทนการรับเลี้ยงแม่ปูจนไข่ฟักออกเป็นตัวอ่อนเพื่อร่นเวลาคืนแม่ปูแก่เจ้าของ 
ก่อนจะหันมาใช้วิธีอบรมการยีไข่แก่สมาชิกเพื่อให้เจ้าของปูท าเอง แล้วเพียงน าไข่ที่ยีเสร็จมาบริจาคให้ทางกลุ่ม
ขยายพันธุ์ต่อจนกว่าจะถึงระยะลูกปูวัยอ่อนที่พร้อมคืนสู่ทะเลคล้ายฝากสินทรัพย์ไว้กับธรรมชาติ ให้มีชีวิตเติบโต
ต่อ เพื่อย้อนเป็นดอกเบี้ยไม่รู้จบแก่ชาวประมงในอนาคต 

ชาวบ้านน าประสบการณ์เพาะเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยมาปรับใช้กับปู ทั้งการกรองน้ าชายฝั่ง การฆ่าเช้ือ  
การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม รูปแบบโรงเพาะฟักไข่ ฯลฯ จะต่างก็เพียงหลักการอนุบาลลูกปูที่ไม่เหมือนกุ้ง  
ครั้นน ามาผสานกับองค์ความรู้ใหม่ เช่น น าไข่ท่ียีจากแม่พันธุ์ปูมาเพาะฟักในบ่อน้ าเค็มคุณภาพดีที่น าน้ ามาจากทะเล
ไกลจากฝั่งราว 10 กิโลเมตร โดยมีค่าความเค็มเหมาะสม 28-34 ppt (ความเค็มในส่วนต่อพัน) เพื่อให้ได้น้ าที่
ปราศจากตะกอนดีกว่าการกรองน้ าชายฝั่ง จากนั้นอนุบาลลูกปูต่ออีกระยะค่อยน าลูกปูไปปล่อยกลางทะเลบริเวณที่
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มีค่าความเค็มที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกปูปรับตัวได้สบาย ผลคือไม่เพียงได้ลูกปูท่ีมีอัตรารอดตายสูงขึ้น กลุ่มประมงยังได้
เรียนรู้ชีววิทยาของปูแต่ละช่วงวัยระหว่างกระบวนการเพาะฟัก 

เมื่อเห็นถึงความตั้งใจจริงและผลส าเร็จเบื้องต้นจากการเรียนรู้ของชุมชน ปตท.สผ. ซึ่งมีโครงการฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ท่าเทียบเรือและคลังสินค้าที่อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จึงเริ่มสนับสนุน
งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยร่วมสร้างบ่อปูนเก็บน้ าและอนุบาลลูกปูในพื้นที่ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน 
แล้วช่วยประสานกับสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งสงขลา (NICA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย น าวิชาการมาเสริมภูมิปัญญาธนาคารปู แล้วจึงส่งเสริมให้ธนาคารปูของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์ 
พัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา” (โครงการเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ)โดยสร้างอาคารสองช้ัน
มอบให้ทางกลุ่มประมง ช้ันบนออกแบบให้เป็นห้องจัดอบรม ส่วนช้ันล่างเป็นพื้นที่นิทรรศการมีชีวิตควบคู่กับโรง
เพาะฟักและอนุบาลลูกปู ผู้มาเยี่ยมชมจะได้ทั้งข้อมูลความรู้และได้ตักลูกปูจากบ่อเพื่อศึกษาของจริงไปพร้อมกันใน
โรงเพาะฟักนั้นเพียงหนึ่งคืนก็ได้ลูกปูมหาศาล เนื่องจากแต่ละวันชาวประมงจับได้แม่ปู 10-50 ตัว คละสายพันธุ์
อย่างปูม้า ปูเสือ ปูดาว มีบ้างที่จับได้ปูด าซึ่งเป็นปูน้ ากร่อย เพียงแม่ปูหนึ่งตัว หากมีน้ าหนัก 1-2 ขีด จะผลิตไข่ได้ 
700,000-1,000,000 ฟอง หากแม่ปูมีสุขภาพดีจะยิ่งผลิตไข่ที่แข็งแรง ไข่จะแยกเป็นเม็ดเดี่ยว และมีอัตราการฟัก
เป็นตัวอ่อนสูงเฉลี่ย 600,000 ตัว หรือหากแม่ปูมีน้ าหนัก 2-3 ขีด จะผลิตไข่ได้ราว 1,800,000 ฟอง และมีอัตรา 
การฟักเป็นตัวอ่อนสูงเฉลี่ย 1,000,000 ตัวผลของการเรียนรู้กลายเป็นองค์ความรู้ประยุกต์ที่ชาวบ้านน าไปใช้ได้จริง 

นายอนันต์ มานิล ประธานกลุ่มออมทรัพย์ประมงพ้ืนบ้าน ป.ทรัพย์อนันต์ หรือ ลุงนันต์ เล่าว่า  
“ที่ศูนย์เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา จะมีจุดแข็งในการเพาะฟักลูกปูเพื่อเพ่ิมอัตราการรอดของ

ปู โดยจะใช้แม่พันธุ์ปู ช้ันดีจากธรรมชาติ และน าน้ าทะเลซึ่งห่างออกไปจากชายฝั่ง 20-25 
กิโลเมตร มาใช้ในการเพาะฟักลูกปู และควรปล่อยลูกปูในระยะซูเอี้ย (zoea) หรือระยะเวลา
ตั้งแต่ 1-6 วัน จนถึงระยะตัวเต็มวัย (young crab) จะท าให้อัตราการรอดมีสูงถึงร้อยละ 50 เมื่อ
เทียบกับวิธีการอื่น และยังสามารถเพาะฟักได้ทั้งปูน้ าเค็มและน้ ากร่อย เช่น ปูม้า ปูเสือ และปูด า
ได้อีกด้วยเราจะน าแม่ปูไข่นอกกระดองที่มีสีด าหรือเทามาเขี่ยหรือยีให้หลุดออกมาคล้ายเม็ด
ทรายเล็กๆ แล้วน าไข่ที่ได้มาใส่ถัง 15 ลิตร ท้ิงไว้ 1 วัน เพื่อให้ไข่ฟักแตก ส่วนท่ีเป็นลูกปูก็จะลอย
ขึ้น จากน้ันจะน าไปเพาะเลี้ยงให้ไดร้ะยะในบ่อเพาะฟัก ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิประมาณ 30 องศา 
เพื่อให้ได้ลูกปูอายุประมาณ 1 สัปดาห์จนเริ่มเข้าสู่ระยะซูเอี้ย 2 ที่ลูกปูพอจะเอาตัวรอดในทะเล
ได้ เพื่อเพ่ิมอัตราการรอดตาย วิธีนี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก เพราะสามารถปล่อยลูกปูกลับสู่
ทะเลได้มากกว่าเดิมหลายเท่า” 

“จากกระบวนการคิด กลั่นกรอง จนเป็นวิธีการเทคนิคต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จล้วน
เกิดจากการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
จนถึงปัจจุบันสามารถปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วกว่า 500 ล้านตัว คืนความอุดมสมบูรณ์แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ชาวประมงจับปูม้า ปูด า ปูเสือ ได้
มากกว่าเดิมหลายเท่าตัว บางคนจับปูได้วันละ 1,000 กิโลกรัมต่อล า ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประมาณ 60,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และที่ส าคัญองค์ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวได้
เผยแพร่ไปยังเครือข่ายธนาคารปูขนาดเล็กแห่งอื่น โดยในปี 2561 ปตท.สผ. จะเริ่มขยายผล
โครงการเพาะฟักลูกปูเพิ่มเติมทั้งในจังหวัดสงขลาและปัตตานี เพื่อสานต่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ท่ีแท้จริงแก่ชุมชนต่อไป” 

ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ตั้งอยู่เลขที่ 70/16 หมู่ 1 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา เปิดท าการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)ปัจจุบันมีชาวประมงเป็นสมาชิก
ประมาณ 80 คนแม้จะได้งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาหนุนเสริมกิจกรรมแต่โดยหลักศูนย์การเรียนรู้โดย
ชาวบ้านแห่งนี้ยังต้องเน้นการพึ่งตนเองการขับเคลื่อนศูนย์ฯ จ าเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ดูแลสมาชิกในกลุ่ม ลูกจ้าง
ประมง และเจ้าหน้าที่ประจ าครอบครัวมานิลจึงเปิดร้านอาหารขึ้นมาเสริมรายได้อีกทางนอกจากอร่อยลิ้นอิ่มท้อง 
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ลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านนี้จะได้รับอรรถรสพิเศษมากกว่าเพียงกินปู เนื่องจากศูนย์ฯ มีนโยบายปลูกจิตส านึกด้าน
อนุรักษ์ก่อนบริโภคลูกค้าจึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิตที่โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกปูด้วย เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงวงจรชีวิตและประโยชน์ของการอนุรักษ์ จะได้กินปูทุกค าอย่างรู้ค่าแม้เป็นเพียงการกระท าเล็กๆ แต่หากไม่เพิกเฉย
ย่อมก่อเกิดประโยชน์มหาศาล 

 

 
 
ภาพที่ 4 ครอบครัวมานิล   

 
ปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดอื่น ๆ หน่วยงานราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้า

มาเรียนรู้วิธีการเพาะฟักลูกปูและทดลองปฏิบัติจริงไปพร้อมกันรวมแล้วปีละประมาณ 1 หมื่นคนเมื่อมีหน่วยงานใด
ติดต่อขอลูกปูไปปล่อยทะเล ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ก็ไม่ให้เปล่า 

“ถ้าให้เฉย ๆ เขาจะไม่รู้ค่าของปู เราจะขอคุยท าความเข้าใจกับทุกคนที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมปล่อยปูก่อน อย่าลืมว่าเราไม่ใช่ธนาคารปูทั่วไปอย่างเมื่อก่อนที่รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อน า
แม่ปูมาฝากในกระชังหรือถังฟักแล้วปล่อยให้มันฟักเป็นตัวเองตามวงจรธรรมชาติ เห็นลูกปูอีก
ทีก็ตัวโตเท่าแม่โป้ง แต่วันนี้เราท าในลักษณะของโรงเพาะฟัก เพื่อเรียนรู้พัฒนาการของลูกปู
แล้วน าความรู้นั้นมาเผยแพร่ เดือนหนึ่ง ๆ มีหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคใต้ทั้งจังหวัดเดียวกันไป
จนถึงปัตตานีมาขอลูกปูไปปล่อยราว 10-20 ครั้ง เราก็ให้ฟรีจ านวนครั้งละไม่ต่ ากว่า 5 แสนตัว 
เพียงแต่ก่อนให้ก็อยากสร้างจิตส านึกและความเข้าใจด้านการอนุรักษ์อย่างจริงจังแก่คนที่จะ
น าไปปล่อย เพราะลูกปูทุกชีวิตมีความส าคัญทั้งนั้น”  

 

 

 
 
ภาพที่ 5 กิจกรรมของศูนย์การเรยีนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา 

 

“อนันต์” (ซ้าย) ผู้ก่อตั้งธนาคารป ู“ช านาญ” (กลาง) 
ผู้พัฒนาองค์ความรู้ดา้นเพาะฟักลกูปู และ “กระสวย” 
(ขวา) ผู้ดูแลในส่วนของร้านอาหาร 
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ปตท.สผ. วางแผนในระยะยาวว่าอีกสักราว 5 ปี ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา น่าจะแข็งแรง
เพียงพอที่จะเป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเครือข่ายธนาคารปูขนาดเล็กแห่งอื่นๆ ให้สามารถพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเพื่อช่วยอนุรักษ์ไม่ให้ปูสูญทะเล 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยพิจารณาการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ในฐานะเทคนิควิธีอย่างหนึ่งใน  
การจัดการความขัดแย้ง โดยเห็นว่า การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อองค์กรธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพในเชิงบวกกับชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประการ
หนึ่งคือ การลดทอนพลังการคัดค้านของชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ 

“จากที่เคยคัดค้านงานของ ปตท.สผ. พอเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความร่วมมือก็เกิดเป็นผลประโยชน์
ครอบครัวผมมีฐานะดีขึ้นจากการช่วยเพิ่มจ านวนปูเวลาเราออกทะเลจึงได้ปูกลับมาขายสร้างรายได้เยอะ  
สังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลยว่าสมัยก่อนชาวบ้านจะเริ่มออกเรือจับปูตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้น
เดือนตุลาคม แต่ 3-4 ปีมานี้ประชากรปูในทะเลสาบเพิ่มขึ้นมากจริง ๆ ชาวบ้านสามารถขยายช่วงเวลาหากินได้ตั้งแต่
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมเลย” อนันต์ มานิล ผู้ก่อตั้งธนาคารปู กลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์  

รายงานความยั่งยืนประจ าปี  2560 ของ ปตท.สผ. สะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปตท.สผ. มุ่ งสร้าง 
ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชนรอบพ้ืนที่ปฏิบัติการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านการด าเนินงาน
ตามนโยบายบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จากความใส่ใจและความสม่ าเสมอ
ในการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ที่ ปตท.สผ. เข้าไปด าเนินงาน ส่ งผลให้ในตลอดปี 2560  
ไม่มีความขัดแย้งระหว่างองค์กรกับชุมชนผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย แต่ยังเกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างองค์กรกับ
ชุมชนอีกด้วย  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกีฬาลูกหนัง 
 

ธนพล  โพธิ์ศรี1 
ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกีฬาลูกหนัง มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
เรื่ องราวของการรับผิดชอบสั งคม  (CSR : Corporate social responsibility) ในภาค ธุรกิจกีฬาฟุตบอล  
จากการศึกษาค้นคว้าผ่านเว็บไซต์และข่าวสารต่าง ๆ ตามสื่อโทรทัศน์และวิดีทัศน์ อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลเป็น
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จและสร้างรายได้อย่างมหาศาลโดยตรง ผ่านการจ าหน่ายอุปกรณ์การเชียร์ต่าง ๆ รวมถึง
บัตรเข้าชม เราปฏิเสธไม่ได้เรื่องรายได้มหาศาลที่ธุรกิจฟุตบอลได้ เพราะความสนใจของผู้ชมทั่วโลก เห็นได้จากคน
ไทยไม่น้อยที่ติดตามชมกีฬาฟุตบอลต่างประเทศรวมถึงในไทยลีกด้วย (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ,์ 2559) 

ธุรกิจกีฬาฟุตบอลเองก็ยังมีโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ที่แก้ไขปัญหาสังคมในท้องถิ่นของสโมสร
ฟุตบอลหรือแก้ไขปัญหาระดับโลก เป็นต้น เมื่อราว ๆ เมื่อ 155 ปีก่อน ได้มีการเริ่มต้นกีฬาซึ่งเป็นที่นิยมของคน 
ทั่วโลกในปัจจุบันอย่าง ฟุตบอล (Football) จากหลักฐานที่ปรากฏ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) เป็น
ประเทศที่ก่อตั้งสมาคมฟุตบอล (FA: Football Association) เป็นประเทศแรกของโลก (ในปี ค.ศ.1863) ซึ่งกีฬา
ฟุตบอลยังเป็นเป็นกีฬายอดนิยมมากที่สุดในโลก จากการส ารวจของเว็บไซต์ Worldatlas ได้ให้ข้อมูลว่า กีฬา
ฟุตบอล มีผู้ติดตาม 4 พันล้านคน จากข้อมูลล่าสุดวันท่ี 5 เมษายน 2561 (Benjamin Elisha Sawe,2019) 
 
บทน า 

หากกล่าวถึงกีฬายอดนิยมที่สุดในโลก คงเป็นไม่ได้หากไม่พูดถึงกีฬาฟุตบอล กีฬาที่มีการลงเงินทุน
ค่อนข้างสูงแตะหลักล้าน แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนสนับสนุนสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ จ านวนมาก บางทีผู้คนหลาย ๆ คน
ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า เงินของผู้ชมและผู้สนับสนุนสโมสรเข้ากระเป๋าของผู้บริหาร กุนซือหรือนักเตะอย่างเดียวหรือไม่ 
แต่บทความนี้อาจเป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ได้ว่า ธุรกิจกีฬาฟุตบอลก็มีโครงการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และมีโครงการอย่างไรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อน าเสนอเรื่องราวของงาน CSR กับธุรกิจกีฬาฟุตบอล ถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการน าเสนอ
ความรับผิดชอบต่อสังคมกับธุรกิจกีฬาฟุตบอล เป็นต้น 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากบทความ 

การท าความเข้าใจถึงที่มาและความส าคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจโดยใช้การน าเสนอ
ธุรกิจกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง รวมถึงสามารถรู้ถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ CSR กับธุรกิจกีฬา
ฟุตบอล 
 

                                                           
1 นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ผลการศึกษา 
จากการส ารวจบนเว็บไซต์และสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับแล้ว พบว่าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

กีฬาฟุตบอลมีมากมายหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเป้าหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจคือ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยกระแสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น เริ่มต้นจากการประชุม Rio Summ ในสโมสรฟุตบอลช่ือดัง
ในสหราชอาณาจักร ซึ่งคนไทยช่ืนชอบจ านวนมาก ซึ่งมีโครงการรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับ FIFA องค์การ
ฟุตบอลนานาชาติยังมีโครงการรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งทางสหประชาชาติยังได้น านักฟุตบอลช่ือดังหลายๆ ท่าน
มาเป็นสื่อกลางส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ที่มาของการรับผิดชอบต่อสังคม 
จตุพร  จุ้ยใจงาม และพรชัย  เทพปัญญา (2557 : 1230) แนวความคิดเรื่องการด าเนินกิจกรรมทาง

ธุรกิจเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social Responsibility : CRS) ริเริ่มมาจากที่ Rio Summit ได้น า
ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในกระแสสังคมโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) ต่อมากระแสด้านสังคมก็เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเกิดปัญหาสังคมท าให้เกิดแนวคิดเรื่อง Triples Bottom Line กล่าวคือการบริหารจัดการที่ใส่ใจ “ผลก าไร 
สิ่งแวดล้อมและสังคม” ไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากกระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นประเด็นร้อนท าให้องค์กร
ธุรกิจต้องหันมาใส่ใจแต่ยังคงต้องรักษาผลกาไรขององค์กรไว้เป็นหลัก (จตุพร, 2013) ฟิลิป คอตเลอร์ และ แนนซี่ ลี 
(Kotler and Lee, 2004) ให้ความหมายของการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและได้
จ าแนกการด าเนินธุรกิจเพื่อความรับผิดชอบไว้เป็นหลายมิติซึ่งได้ให้ความส าคัญการรับรู้ของสังคมการเกี่ยวโยง
การตลาดกับสังคม การแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยมุ่งสู่ความการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ
และส่งเสริมการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงการบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน การประกอบธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม 

จตุพร จุ้ยใจงาม และพรชัย เทพปัญญา (2557 : 1233) องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNIDO) ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) 
ของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิสาหกิจว่าเป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนภาคธุรกิจ 
ตระหนักถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (UNIDO 2554) ซึ่ง Phillip Kotler & Nancy Lee ได้แบ่งรูปแบบ
กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ออกเป็น 7 รูปแบบ (สถาบันไทยพัฒน์, 2553) ได้แก่ 1. การส่งเสริมการรับรู้
ประเด็นปัญหาทางสังคม 2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 3. การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม  
4. การบริจาคเพื่อการกุศล 5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน  6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
7. การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับฐานราก ผลของการศึกษาดังกล่าวอาจ
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินกิจกรรม น าไปสู่ความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ต่อเนื่องยั่งยืนอย่างแท้จริง 

การรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกีฬาฟุตบอล 
 

 
 

ภาพที่ 1 การแข่งขันฟุตบอลของสโมสร Manchester United(ซ้าย) กับสโมสร Manchester City(ขวา) 
(ท่ีมา : https://www.mancity.com/news/club-news/club-news/2017/october/manchester-bee-shirt-
auction, 2561) 
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จากภาพที่น าเสนอเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่ า อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลเริ่มมีการน านโยบายเพื่อ 
การรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ เพื่อการรับผิดชอบในส่วนต่างของสังคม อย่างภาพนี้คือภาพนักฟุตบอลของสโมสร
Manchester United และ Manchester City ซึ่งได้ร่วมกันสกรีนรูป Worker Bee หรือ Manchester Bee ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของคนเมืองแมนเชสเตอร์ (Mancunian) ลงบนบริเวณหน้าอกของเสื้อและจัดจ าหน่าย (Jack 
Troughton,2017) โดยขณะเดียวกันทางสโมสร Manchester United และ Manchester City ได้สวมเสื้อที่มี
สกรีนดั งกล่าวในนัดที่ ทั้ งคู่ แข่งกันใน International Champions Cup Tournament 2017 ณ  ประเทศ
สหรัฐอเมริการายได้จากการจ าหน่ายเสื้อ 1 ตัวต่อ 3 ปอนด์เข้าสู่กองทุนฉุกเฉิน We Love Manchester (Liam 
Blackburn,2017)ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายในคอนเสิร์ตของ 
Ariana Grande ในเมืองแมนเชสเตอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2017 โดยมีผู้เสียชีวิต 22 คน และบาดเจ็บ
ประมาณ 800 คน สาเหตุของเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะ นาย Salman Abedi ได้ใช้ระเบิดพลีชีพจนท าให้เกิด 
การสูญเสียจ านวนมาก ทั้งนี้ทางเมืองแมนเชสเตอร์ได้มีองค์กรต่าง ๆ มากมายได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสร้าง
ก าลังใจสู่ประชาชนเมืองแมนเชสเตอร์อีกด้วย เช่น การจัดคอนเสิร์ต One Love Manchester การร่วมร้องเพลง 
Don’t Look Back In Anger ของวง Oasis ซึ่งเป็นวงดนตรีช่ือดังแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ ในพิธีไว้อาลัยให้แก่
ผู้เสียชีวิต รวมถึงการสมทบกองทุนของธุรกิจฟุตบอลด้วย ฯลฯ เป็นต้น (Chris Slater,2017) 

 

 
 
ภาพที่  2 กิจกรรมรณรงค์ LGBT ของ Premier League 
(ท่ีมา : https://www.premierleague.com/news/911856, 2561) 

 
ความเป็นมาที่ท าให้กระผมเริ่มให้ความสนใจกีฬาฟุตบอล คือ วงดนตรีจากเมือง Manchesterอย่างวง 

Oasisซึ่งวงดนตรีนี้ สนับสนุนสโมสรManchester City ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลนี้ มีประวัติที่น่าสนใจ
เป็นพิเศษเพราะขณะนั้น Manchester City ก าลังจะครองแชมป์พรีเมียร์ลีก สมัยที่ 3 ในฤดูกาล 2017/2018 
หลังจากเริ่มชมกีฬาฟุตบอลสโมสร ฟุตบอลโลก จนได้สังเกตพบกิจกรรมที่เป็นการรับผิดชอบจ่อสังคมของกีฬา
ฟุตบอล รวมถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย เช่น ในภาพข้างต้นคือกิจกรรมของ English Premier League ซึ่งเป็น
ลีกสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษ จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ LGBT ที่มีข้อความส าคัญว่า Everyone can play 
football (Premier League,2018) อีกทั้งยังมีกรณีที่น่าสนใจเรื่องรณรงค์ของนักฟุตบอลเกี่ยวกับการเหยียดชาติ
พันธุ์นักฟุตบอลเชื้อสายแอฟริกันพบบ่อยในสหราชอาณาจักร เช่น Raheem Sterling ที่ถูกเหยียดผิวโดยแฟนบอล
เชลซีระหว่างการแข่งขันฟุตบอลลีก ณ สนาม Stamford Bridge สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเชลซี ท าให้นัก
ฟุตบอลหลายๆ คนต่างแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์เพื่อให้ก าลังใจกับ Raheem Sterling และนักฟุตบอลที่
ก าลังประสบเจอเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ รวมถึง Rio Ferdinand อดีตนักฟุตบอลสโมสร Manchester United ซึ่งให้
ค าแนะน ากับ Sterling ในช่วงการสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งของอังกฤษ ซึ่ง Ferdinand แนะน าให้ Sterling 
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แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการเหยียดสีผิว ดั่งการแสดงออกของนักอเมริกันฟุตบอลที่เคยปฏิบัติใน
สหรัฐอเมริกา (Liam Prenderville,2018) 

ในส่วนของสโมสรฟุตบอลซึ่ งอยู่ ใน English Premier Leagueทั้ งหมด The FA (The Football 
Association) หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศอังกฤษและรัฐบาลอังกฤษได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิฟุตบอล (Football 
Foundation)ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยมีการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างหรือสร้างสิ่งอ านวยสะดวกในการเล่นกีฬาฟุตบอล รวมถึงการปรับปรุงสนามฟุตบอลอีกด้วย ทางมูลนิธิได้
ท ากิจกรรมทางสังคมในหลายๆ สถานท่ี เช่น โรงเรียน ชุมชน หรือ สนามกีฬา เป็นต้น (Wikipedia,2018) 

การรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจกีฬาฟุตบอลมักเจาะเป้าหมายกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งท าให้ผมได้
ตั้งค าถามเกี่ยวสโมสรฟุตบอลหรืออุตสาหกรรมฟุตบอล ซึ่งพวกเขามักเจาะเป้าหมายในเรื่องของเด็ก จากการ
เชื่อมโยงกับบทความพบว่า การเจาะเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ใช่การตลาดเสมอไป เพราะในปัจจุบัน
ปัญหาของกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอยู่อย่างมากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิทธิเด็ก ปัญหาเด็กซึ่งเป็นผู้อพยพ หรือ 
ปัญหาเด็กขาดโอกาส ฯลฯ เป็นต้น 

Wikipedia (2018) องค์การระดับโลกอย่าง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association) องค์การที่ซึ่งจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลหลายรายการใหญ่ ๆ อย่าง FIFA 
Football World Cup ได้จัดตั้งมูลนิธิ FIFA Foundation ในพื้นที่ด้อยโอกาสต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีแผนต่าง ๆ ตาม
นโยบาย CSR ของ FIFA อาทิ โครงการในชุมชนด้อยโอกาส 

FIFA Foundation (2018) ได้ยกโครงการในหลายๆ ประเทศดังนี้ ประเทศกัมพูชาซึ่งมีเด็กด้อยโอกาสที่
มีผลพวงมาจากสงครามเขมรแดงมาเข้าร่วมโครงการ Spirit of Soccer เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและให้
โอกาสทางการศึกษารวมถึงการเล่นกีฬาอีกด้วย 

ในด้านปัญหาการใช้ความรุนแรง การทารุณกรรมทางเพศ และปัญหายาเสติดถูกเสนอผ่านเรื่องราวของ
เด็กชายคนหนึ่งในประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเด็กชายคนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการ Columbianitos เป็นโครงการที่
ตอ้งการให้เด็ก ๆ ออกจากพ้ืนถนนและเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพแก่เด็ก ๆ รวมถึงมีการเล่นฟุตบอลเพื่อหลดุ
ออกจากยาเสพติดและสิ่งที่ไม่ดีได้ 

ในส่วนของโครงการฟุตบอลรากหญ้า (Grassroot Soccer) ในประเทศแซมเบีย เป็นโครงการที่ส่งเสริม
การศึกษาแก่เด็กและเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากเช้ือ HIV หรือเอดส์ 

ซึ่งทุกโครงการของ FIFA ล้วนแล้วใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อหลักๆ ในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น 
การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ถือเป็นการศึกษาชนิดหนึ่งและช่วยบ าบัดสภาวะจิตใจของเด็กและเยาวชน 

วิดีทัศน์ท่ีน าเสนอของโครงการในชุมชนด้อยโอกาสของ FIFA Foundation ใน Youtube ตามลิงก์ที่อยู่
นี้ youtube.com/watch?v=sAxgL_KAYe4 

 

 
 
ภาพที่ 3 ประธานาธิบดีรสัเซีย ประธาน FIFA พร้อมกับทูต FIFA และเด็ก ๆ ในโครงการ FIFA Foundation 
Festival ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ FIFA Foundation 
(ท่ีมา : http://welcome2018.com/de/journal/materials/vladimir-putin-posetil-park-futbola-chm-
2018-na-krasnoy-ploshchadi/, 2561) 
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นอกจากนี้ยังมีโครงการฟื้นฟูเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาด  
ไม่ถึงด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและการระดมทุนฉุกเฉิน ซึ่งน าไปเสริมสร้างสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมเกี่ยวกับ
กีฬาที่ส าคัญที่ถูกท าลายและการช่วยเหลือทางการแพทย์ ทาง FIFA ได้น าเสนอการช่วยเหลือในประเทศกัวเตมาลา  
ซึ่งได้รับผลกระทบทางธรรมชาติจากภูเขาไฟระเบิด 

อีกโครงการหนึ่งคือโครงการฟุตบอลส าหรับผู้หญิงในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นโครงการสานฝันเพื่อให้
เด็กหญิงท่ีช่ืนชอบกีฬาฟุตบอลในตะวันออกกลางได้เล่นกีฬาฟุตบอลและท าลายอุปสรรคซึ่งเป็นความเชื่อทางศาสนา
ในชุมชนในส่วนการจัดกิจกรรมในช่วง FIFA Football World Cup 2018 ทาง FIFA Foundation ได้จัดกิจกรรม 
FIFA Foundation Festival ให้ความรู้และสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลให้ตัวแทนเด็ก ๆ จากองค์กรเอกชนไม่แสวงหา
ผลก าไร 48 องค์กรใน 38 ประเทศ เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้ได้ถ่ายทอดกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงสังคมทั่วโลก เป็นต้น
(FIFA Foundation,2018) 

นักฟุตบอลกับการรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

 
 

ภาพที่ 4  Leonel Messi สวมเสือ้ฟุตบอลสโมสร Barcelona ซึ่งมผีู้สนับสนุนอย่าง UNICEF ผู้ถ่าย Pablo Lisotto 
(ท่ีมา : damepelota.wordpress.com/2010/03/11/messi-primer-argentino-embajador-mundial-de-
unicef/, 2561) 

 
ในบริบทสังคมทุนนิยม หลาย ๆ ท่านอาจเคยพบเห็นการน านักกีฬาเป็นทูตตราสินค้าต่าง ๆ อาทิ 

Adidas Nike หรือ Puma ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงนักกีฬาฟุตบอลด้วย นักกีฬาฟุตบอลได้รับค่าจ้างเพื่อเป็นพรีเซ็น
เตอร์สินค้าหรือในสังคมเรียกกันว่า “ทูต” ซึ่งไม่ได้โฆษณาแค่ในสื่อเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังได้สวมใส่สินค้าลงใน 
การเล่นฟุตบอล เช่น การสวมรองเท้าฟุตบอล แต่บางท่านสวมใส่ถุงเท้าของตราสินค้านั้นด้วยซึ่งในหลาย ๆ ที่อาจผิด
กติกาเนื่องจากแตกต่างกับเครื่องแบบของนักเตะคนอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดีทูตตราสินค้านี้ มีบางท่านหันมาเป็นทูตสันทว
ไมตรีที่ท างานต่อการรับผิดชอบต่อสังคม เฉกเช่น Zinedine Zidane อดีตนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสและอดีต
ผู้จัดการสโมสร เรอัล มาดริด ที่เคยหันมาท างานเป็นทูตสันทวไมตรีให้กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) ซึ่งได้ท าแผนเกี่ยวกับการขจัดความยากจน 

Michael Ballack อดีตนักเตะกัปตันทีมชาติเยอรมนี ได้หันมาเป็นทูตสันทวไมตรีของโครงการร่วมของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับโรคเอดส์ (UNAIDS) ซึ่งได้เข้ามาท างานในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์มากที่สุดในโลกโดยมีผู้ป่วยเอดส์ประมาณ 5.6 ล้านคน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศมี
พัฒนาการที่โดดเด่นในการระบาดของโรคเอดส์ ขณะนี้ประเทศมีโปรแกรมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกโดยมีผู้ป่วยเอดส์จ านวน 1.9 ล้านคนท่ีได้รับยาต้านไวรัส อดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษที่คนไทยหลายๆ คนช่ืนชอบ
อย่าง David Beckhamก็ได้มาท างานให้กับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF เขาได้เป็น 
ทูตสันทวไมตรีให้กับองค์การและเขายังสนใจในเรื่องกีฬากับการพัฒนาอีกด้วย ในส่วนของนักเตะร่างเล็กแต่ชื่อเสียง
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ดังมากอย่าง Leonel Messi เขาก็เป็นทูตสันทวไมตรีให้กับ UNICEF เช่นเดียว David Beckham เขาได้เข้าไป
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศบ้านเกิดอย่าง อาร์เจนติน่า อีกทั้งยังไปเยือนประเทศคอสตาริกาและประเทศเฮ
ติอีกด้วยนอกจากน้ีเขายังมีส่วนสนับสนุนกับแผน SDGs หรือ แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย(UNRIC,2016) 

Wiriyununtakul (2559) เมื่อได้กล่าวถึงองค์การ UNICEF แล้ว เราควรกล่าวขานช่ือของสโมสรเจ้าบุญ
ทุ่มอย่าง Barcelona สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลูญญ่า ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนองค์การ UNICEF มาตั้งแต่ปี 2006  
ซึ่งให้โลโก้ของ UNICEF ติดบนหน้าอกของเสื้อ แต่ในปี 2011 ทางสโมสรได้ท าสัญญากับทางบริษัท กาตาร์ แอร์ไลน์ 
จึงท าให้โลโก้ของ UNICEF ย้ายไปอยู่ด้านหลังของเสื้อ โดยในแต่ละปีทางสโมสร Barcelona บริจาคเงินให้กับ 
UNICEF 1.5 ล้านยูโร หรือ ตีเป็นเงินไทย 60 ล้านบาท แต่ในปี 2016 ทางสโมสรได้ยืดสญัญาให้กับ UNICEF ไปถึงปี 
2020 โดยทางสโมสรได้เพิ่มเงินบริจาคดังกล่าว เป็นเงิน 2 ล้านยูโร หรือตีเป็นเงินไทย 80 ล้านบาท 

การด าเนินธุรกิจเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ในอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยใช้เม็ดเงินอย่างมหาศาล ซึ่งเงินที่อุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลได้ใช้คุ้มค่ากับการสนับสนุนของผู้ชมทั้งนี้ ผู้ชม
หรือผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเองที่มีความเชื่อตามศาสนาอาจจะมีความสุขมาก ๆ หากได้ยินเรื่องราวของกิจกรรมธุรกิจ
เพื่อรับผิดชอบสังคมเหล่านั้น เรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็เป็นการแก้ไขตามสถานการณ์โลกท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 
หลาย ๆ ปัญหาล้วนอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรื่องราวที่กระผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการสื่อให้
ทุกคนต้องสนับสนุนสินค้าเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล แต่กระผมต้องการสื่อถึง สินค้าของอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอล
หลากหลายอย่างที่สนับสนุนไป รายได้ส่วนหน่ึงถูกน าไปการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่นอน 
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แนวทางการฟ้ืนฟบูทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชมุชน 
กรณีศึกษาบ้านกุงโกน หมู่ 6 ต าบลหนองฮี  

อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 

ชนกชนน์  ทองปลูก1, นฤชล กมลณรจน์2, ปวรุตม์ ทองโศภิน3, 
ลลิดา  ดวงบุบผา4 และ วีรบูรณ์  วสิาทรสกลุ5 

 
บทคัดยอ่ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
ด าเนินงานให้มีรายได้เพิ่มเติม จากกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาการแนวทางการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูบทบาท
กระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาบ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งคณะผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การจัดเวทีการประชุม และการร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ กับชาวบ้าน ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ชุมชนบ้านกุงโกนนั้น ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการที่จะพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจขึ้นโดยการน าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาน าเสนอในกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้ง
เริ่มมีการน ากระบือมาฝึกเพื่อใช้แรงงานในภาคการเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาและด าเนินงานในระยะ
ต่อไป คือ การปรับเปลี่ยนบริบทการท าการเกษตรโดยใช้กระบือเข้ามาเป็นแรงงานในภาคการเกษตรซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ  : การพัฒนา, การฟื้นฟูกระบือ, การท่องเที่ยวชุมชน 
 
บทน า 

กระบือ หรือ ควาย เป็นสัตว์ที่มนุษย์น ามาใช้เป็นแรงงาน ซึ่งบทบาทของกระบือในอดีตของวิถีชีวิต
ชาวบ้าน แต่เดิมนั้นกระบือมีบทบาทมากโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนื่องจากชาวบ้านใช้กระบือเป็นเครื่องทุ่นแรงใน
การไถนา นอกจากนี้แล้วหากมีกระบือท่ีคลอดลูก ชาวบ้านจะน ารกของกระบือมาประกอบอาหารอีกด้วย ในช่วงฤดู
ท านา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม กระบือมีการน ามาใช้งานบ่อยที่สุดตั้งแต่ไถกลบหญ้า ไถพรวนดินและไถ
คราด ตลอดถึงการปักด า ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว กระบือได้ถูกน ามาใช้ลาก
เกวียนหรือลากผลผลิตทางการเกษตร ตลอดถึงการใช้กระบือนวดข้าว และมูลของกระบือยังสามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ย
บ ารุงดินได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่มีความเช่ือมโยงผูกพันระหว่างคนและ
กระบือในอดีต  

แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติกรมปศุสัตว์ ในปี 2546 มีกระบือจ านวน 1,632,706 ตัว (กลุ่มสารสนเทศและ
ข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2546 : 7) และปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 
2560) เหลือกระบือเพียงจ านวน 1,029,924 ตัว (กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 : 61) เพราะในปัจจุบันปัญหาส าคัญที่ท าให้กระบือมีจ านวนลดลง คือการใช้
                                                           
1นักศึกษาชั้นปทีี่ 3สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4นักศึกษาชั้นปทีี่ 3สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5อาจารย์ที่ปรึกษา รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ประโยชน์จากกระบือลดลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อีกทั้งมีการน าเครื่องจักรเข้ามาท าหน้าที่เป็นแรงงานแทนจาก
เดิมที่ใช้กระบือเป็นแรงงานตั้งแต่รถเกี่ยวข้าว เครื่องสูบน้ า รถไถ โดยเฉพาะรถแทร็กเตอร์ ที่เกษตรกรนิยมใช้อย่าง
แพร่หลายเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ไถ่หน้าดิน พรวนดิน แต่งหน้าดิน ลากบรรทุก เป็นต้น 
นอกเหนือจากเป็นรถอเนกประสงค์แล้วก าลังของรถไถนั้นมีก าลังสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าวเกษตรจึงเลือกใช้รถไถ  
เป็นเครื่องจักรประจ าการด้านเกษตรกรรม ด้วยความทันสมัยของเครื่องจักรที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง จึงท าให้
ปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงกระบือเพื่อการค้ามากว่าเพื่อการเกษตร ผลิตปุ๋ยคอกและเป็นอาหารเท่าน้ัน  

จังหวัดนครพนม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีมีการเลี้ยงกระบือเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลผลการส ารวจของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ในปี 2561 พบว่า จังหวัดนครพนมมีจ านวนกระบือถึง 
52,769 ตัว บ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความนิยมใน  
การเลี้ยงกระบืออย่างแพร่หลาย บริบทการเลี้ยงกระบือในพื้นที่บ้ าน กุงโกนนั้น แบ่ งออกเป็น 2 แบบ  
คือ 1. การเลี้ยงกระบือแบบปิด คือ การเลี้ยงในพื้นที่จ ากัด เช่น เลี้ยงในคอก ซึ่งนิยมเลี้ยงในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
ธันวาคม และ 2. การเลี้ยงกระบือแบบเปิด คือ การปล่อยเลี้ยงในพื้นที่กว้าง เพื่อให้กระบือหากินเองแบบอิสระใน
พื้นที่ชุมชนหรือแหล่งป่าชุมชน นิยมเลี้ยงในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  
โดยการสัมภาษณ์และสังเกตในชุมชน พบว่า การเลี้ยงกระบือแบบเปิดนั้นเป็นที่นิยมของผู้เลี้ยงกระบือมากกว่า  
การเลี้ยงแบบปิด เนื่องจากไม่ต้องหาหญ้า หาน้ า อีกทั้งยังเป็นการที่ให้กระบือเกิดการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ  
ไม่ต้องเสียเงินเพื่อผสมเทียม แต่การเลี้ยงแบบเปิดมีความเสี่ยงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง เช่น การที่กระบือเข้าไปท าความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือพืชไร่ของผู้อื่นซึ่งจะท าให้เกิดการชดใช้ทรัพย์สินขึ้น แต่ขณะในเดียวกัน ในพื้นที่ประสบ
ปัญหาจ านวนผู้เลี้ยงกระบือลดลง เนื่องจากผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุขณะ
การเลี้ยงกระบือ เช่น การหกล้ม การถูกกระบือกระชาก เป็นต้น และท าให้เกษตรกรท าการขายแบบยกคอกส่งผลให้
จ านวนประชากรกระบือลดลง และรวมไปถึงการลดตัวลงของพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กระบือ ในชุมชน นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาราคากระบือตกต่ า เนื่องราคาของกระบือในตลาดมีความผันผวนไปตามกลไกการตลาดและลักษณะทาง
กายภาพของกระบือ คือ น้ าหนัก ขนาดของกล้ามเนื้อ สายพันธ์ุ ของกระบือก็เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาซื้อ 
– ขาย บางกรณีลักษณะของกระบือบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามเงือนไขของผู้ซื้อราคาของกระบือก็จะถูกบีบลงไป
ตามคุณสมบัติที่หายไป อีกทั้งลักษณะทางพันธุ์กรรมของกระบือบางอย่างที่มีผลต่อความเชื่อของคนในพื้นท่ี และอีก
ปัจจัยหนึ่งในการที่ท าให้ราคาลงไปอีก เช่น กระบือที่มีปลายหางเป็นขนสีขาวมีความเช่ือว่าเป็นกระบือที่ลักษณะไม่ดี 
เป็นสัญลักษณ์ของความแก่ชราไม่ควรน าไปขยายพันธุ์ต่อ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของปัญหา จึงได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชน บ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม” 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการด าเนินงานให้มีรายได้เพิ่มเตมิ จาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อศึกษาการแนวทางการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาบ้านกุงโกน ต าบล
หนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ชุมชนตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของกระบือ ในการเป็นสัตว์ที่ให้ประโยชน์และส่งเสริมวิถีชีวิต

ของชุมชน 
2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง และพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตในชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาเรื่องแนวทางการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านกุงโกน 

หมู่ที่ 6 ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขตประชากรและขอบเขตพ้ืนที่ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนของ

ชาวบ้านผู้เลี้ยงกระบือในบ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัด และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม
กลุ่มวิถีคนวิถีควาย จ านวน 20 คน 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความแนวทางการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี ้
2.1  บทบาทของกระบือในหมู่บ้าน 
2.2  บริบทการเลี้ยงกระบือ 
2.3  กลุ่มอาชีพและวัฒนธรรมชุมชน 

3. ขอบเขตระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
บทบาทกระบือ หมายถึง  การใช้ประโยชน์จากกระบือโดยการน ากระบือในพื้นที่ ชุมชนกลับมาใช้

ประโยชน์ด้านการใช้แรงงานในภาคการเกษตร เช่น การไถนา การลากเกวียน เป็นต้น และเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถ
ขายได้  

กลุ่มวิถีคนวิถีควายบ้านกุงโกน หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีหน้าที่วางแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อด าเนินการฟื้นฟูบทบาท
กระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชน  

การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนและผู้มาเยือนในการที่จะดูแล
รักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอันเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อประโยชน์เกิดชุมชน (วีระพล ทองมา และ ประเจต อ านาจ, 2547 : 48) 

ชุมชน,หมู่บ้าน หมายถึง ชาวบ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมคณะผู้รับผิดชอบ 
คณะผู้วิจัยเป็นการท างานร่วมกันของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์  

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการบูรณาการการพัฒนากระบวนการ
ท างานร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนให้มีความใกล้ชิด
กันมากข้ึน 
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คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันคิดและพัฒนากรอบการท างานโดยใช้หลักการ “อยู่กับเขา เรียนรู้กับเขา สร้างงาน
ร่วมกับเขา” เกษตรกรหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากรอบแนวคิด โดยน าโจทย์ปัญหาหรือ 
ความต้องการของชุมชนมาเป็นตัวตั้งในการท างาน ภายใต้หลักกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน กลุ่มชาวบ้าน
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นเจ้าของปัญหา เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมส าคัญและเป็นผู้มีบทบาทหลักใน  
การตัดสินใจและน าไปปฏิบัติ นักศึกษามีบทบาทเป็นตัวกลางในการประสาน คิดกระบวนการ รวบรวมข้อมูลตาม
แผนการด าเนินงาน โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาให้ค าแนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้และเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงาน 

หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนปลาปากวิทยา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองฮี ในสนับสนุนจัดส่งบุคลากรมาเป็นนักท่องเที่ยวทดลอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ให้การสนับสนุนของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวทดลอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการสนับสนุน
วิทยากรในการด าเนินกิจกรรม Workshop และกลุ่มอาชีพ หน่วยงาน และองค์ต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น วัดสว่าง
ภูมิกาวาส กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทอผ้า กลุ่มงานหัตถกรรม ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมร่วมกัน
ภายในชุมชน 

ในการด าเนินการงาน นอกจากสามารถหาแนวทางการส่งเสริมบทบาทและสร้างคุณค่าของกระบือใน
ชุมชน  โดยการน ากระบือมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชน ยังมีการด าเนินงานที่มีความมุ่งหวังที่จะสร้าง
เครือข่ายในการด าเนินงานและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีการท าการเกษตรเป็นการอินทรีย์โดยใช้กระบือในการท า
การเกษตร 

2. การเตรียมความพร้อมของชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายของกระบวนการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้าน โดยมีการจัดตั้ง

กลุ่มวิถีคนวิถีควายบ้านกุงโกนขึ้นเพื่อท าหน้าวางแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อด าเนินการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่ 
การท่องเที่ยวชุมชนโดยกลุ่มนี้มีสมาชิกจ านวน 20 คน และได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมโดยการ การจัดเวที
ประชุมร่วมกับชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประสานงานกับบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดเวทีประชุมร่วมกับชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ คณะผู้วิจัยท าการส ารวจ
ข้อมูลโดยทั่วไปของชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกในกลุ่ม ข้อมูลกระบือ เช่น จ านวนกระบือ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
และสถานการณ์ บริบทการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ โดยการเข้าไปสังเกตและการสัมภาษณ์ รวมถึงการเข้าไปท า
กิจกรรมร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เห็นสภาพจริงและสร้างสัมพันธ์กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและชาวบ้านในพื้นที่มี
เป้าหมายเพื่อท าความรู้จักและอธิบายความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรและแนวทางในการท างาน รับฟัง
ปัญหา ความต้องการ แลกเปลี่ยนขอความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม ประเมินสถานการณ์และก าหนดทิศทางใน  
การท างาน และผู้ให้ผู้น าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี ได้ทราบการท างานในพื้นที่
เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

3. วิธีการด าเนินงาน 
จากการเตรียมความชุมชนและการส ารวจข้อมูลพบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) ชาวบ้านไม่มีทักษะและ

ความช านาญในการน ากระบือมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 2) ไม่มีเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน 3) ไม่สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจ คณะผู้วิจัยและเกษตรกรจึงด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 การจัดกิจกรรม Workshop พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การท่องเท่ียวชุมชนโดยชุมชน  
จากโจทย์ที่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือขาดทักษะและองค์ความรู้ในการใช้กระบือในภาคการเกษตร

และขาดองค์ความในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน คณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมWorkshop พัฒนาศักยภาพชุมชน
สู่การท่องเที่ยวชุมชนขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

3.1.1 การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคณะผู้วิจัยได้ 
ขอการสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้กับชาวบ้าน และได้น ากระบวนการ A B C D มาใช้ในการศึกษา
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และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ซึ่งกระบวนการ A B C D เป็นกระบวนที่การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของ
ชุมชนผ่านสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วน าศักยภาพที่มีมาใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและจัดการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมี
การออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและกลุ่มเกษตรกรโดยมีการใช้เครื่องมือ Journey 
map ซึ่งเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 การน าเครื่องมือ Journey map ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  

3.1.2 การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้การฝึกกระบือในการท าการเกษตร 
สมาชิกเกษตรกรภายในกลุ่มนี้ไม่มีใครมีนิยมใช้กระบือในการท าการเกษตร เนื่องจากมีรถไถ

หรือเครื่องทุ่นแรงในการท าการเกษตรรวมทั้งระยะเวลาในการท าการเกษตรที่กระบือใช้เวลามากว่ารถไถ่ 
จึงท าให้กระบือไม่มีบทบาทในภาคการเกษตรและเมื่อมาร่วมกันทดลองท าการเกษตรโดยน ากระบือมาใช้แรงงาน 
พบว่าสมาชิกขาดทักษะและความช านาญในการน ากระบือมาใช้ในการเกษตร และกระบือไม่มีทักษะในการใช้งาน
ภาคการเกษตรเนื่องจากไม่ได้มีการฝึกฝนหรือการใช้งานประจ า คณะผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็นกลางในการประสานงานให้
เกษตรกรที่มีความช านาญในการเลี้ยงกระบือเพื่อการเกษตร ได้พูดคุยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นการให้กลุ่ม
เกษตรผู้เลี้ยงได้เรียนรู้วิธีการฝึกกระบือมาใช้ในภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว 

3.2 การทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip Bankungkon 
การทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน ตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่คณะผู้วิจัยและชาวบ้านใน

พื้นที่ได้ร่วมกันออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยน ากระบือมาเป็นส่วนหนึ่งของการกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
ได้ขอการสนับสนุนบุคลากรจากโรงเรียนปลาปากวิทยา องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก จ านวน 10 คน  
ในการท าหน้าที่เป็นนักท่องเที่ยวทดลองรวมถึงการขอการสนับสนุนของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในกิจกรรมการทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งมี
รายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 Ban kungkon on tour เป็นการกล่าวต้อนรับนักท่องเทียว 
และน าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว จุดประสงค์ของการท าโครงการ  ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการท าขวัญ
กระบือกิจกรรมที่ 2 นั่งรถอีแต่น ชมนาผาไปโผดเป็นการน านักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและให้นักท่อง
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เทียวได้ท ากิจกรรมร่วมกับกระบือและทดลองเลี้ยงกระบือ โดยมีเกษตรผู้เลี้ยงกระบือคอยดูแลพร้อมทั้งน าเสนอภูมิ
ปัญญาการเลี้ยงกระบือของชุมชนแก่นักท่องเทียว เช่น วิธีมัดเชือกกระบือกับก่อหญ้า , วิธีการจูงกระบือแบบถูกวิธี,  
การควบคุมฝูงกระบือขณะที่กระบือตกใจเป็นต้น และในกิจกรรมนี้ได้น ากลุ่มนักท่องเที่ยว เดินทางไปรับรับประทาน
อาหารร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถหารับประทานได้ทั่วไป และรับประทานได้ที่บ้านกุง
โกน กิจกรรมที่ 3 โฮมใจไทบ้านเป็นกิจกรรมที่น านักท่องเทียวเยี่ยมชม บ้านทอผ้าที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชนและให้
นักท่องเทียวทดลองได้ทอผ้า จากนั้นได้มีการเดินทางไปสักการะบูชาศาลปู่ตา ของหมู่บ้านที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนในชุมชน พร้อมชมธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งมีต้นไม้ใหญ่เป็นจ านวนมากและร่องรอยวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านกุงโกนนอกจากนั้นได้น านักท่องเทียวชมวัดสว่างภูมิกาวาส เป็นวัดประจ าหมู่บ้านมีจุดที่น่าสนใจภายในวัด 
คือ อุโบสถ 2 ช้ัน ภายอุโบสถมีการเขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องราว ฮีต 12 ครอง 14 ซึ่งเป็นประเพณีของทาง
ภาคอีสานที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งมีการน าเสนอประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีความผูกกับวัดตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

กิจกรรมที่ 4 เอิ้นขวัญกลับเฮื้อน ถือเป็นอีกนึ่งกิจกรรมที่ส าคัญเพราะมีความเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อของคนในชุมชน ท่ีมีคนต่างถิ่นเข้ามาจะต้องมีการผูกแขนเพื่อความสิริมงคล และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง 
นักท่องเทียวและคนในชุมชนอีกด้วย 

3.3 การถอดบทเรียน 
คณะผู้วิจัยได้ท าการถอดบทเรียนร่วมกับนักท่องเที่ยว และชาวบ้าน ในการสรุปผลการจัดการ

ทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยว ตลอดทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบในการด าเนินงาน  
และการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 
ผลการศึกษา 

1. แนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการด าเนินงานให้มีรายได้
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน คณะผู้วิจัยได้มีการสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
เกษตรกร โดยคณะผู้วิจัยลงพื้นที่ไปท างานท่ี หมู่ที่ 6 บ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใน
เบื้องต้นได้ประสานกับผู้น าชุมชนเพื่ออธิบายแนวคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรโดยมีการเชิญ
เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมด าเนินงานและจัดตั้งกลุ่มวิถีคนวิถีควายขึ้น จากนั้นได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการจัดเวที
ประชุมร่วมกับชุมชนและผู้เลี้ยงกระบือ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากสมาชิกและลงมติว่าจะร่วมด าเนินการโครงการตามที่เสนอหรือไม่ ผลการประชุมครั้งที่ 
1 เกษตรกรมีความเข้าใจแนวทางการท างานของโครงการและลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะเข้าร่วมด าเนินการ ครั้งที่ 2 
เพื่อพูดคุยถึงแผนการด าเนินงานและแจ้งรายละเอียดและแจ้งรายละเอียดให้ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในหมู่บ้านทราบ การประชุมครั้ง 2 ท าให้เกษตรกรเข้าใจและรับทราบแผนการท างานร่วมกันโดยในเบื้องต้น
เกษตรกรยังไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ คณะผู้วิจัยลงพื้นที่
ชุมชนเพื่อไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรสมาชิกกลุ่มทุกครัวเรือน รับฟังปัญหาและบริบทการเลี้ยงกระบือในชุมชน 
ตลอดทั้งความต้องการของเกษตรกรและอธิบายแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างต่อเนื่องกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ
กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ คณะผู้วิจัยสรุปประเด็นปัญหาเพื่อท าการวิเคราะห์และวางแผนการท างานกับเกษตรกรและจาก
โจทย์ที่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือขาดทักษะและองค์ความรู้ในการใช้กระบือในภาคการเกษตรและขาดองค์ความใน
เรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จึงได้จัดกิจกรรม Workshop พัฒนาศกัยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 
และผลที่ได้รับพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือและชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิถีคนวิถีควาย สามารถที่จะ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือมีทักษะและองค์ความรู้ในการน ากระบือมาใช้ในการภาคการเกษตร ซึ่งน าไปสู่การออกแบบ
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเป็นที่น่าสนใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว 
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2. แนวทางการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
คณะผู้วิจัยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโดยการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับชาวบ้านใน

พื้นที่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน คือ การทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip Bankungkon และกิจกรรม 
การถอดบทเรียน พบว่ากลุ่มวิถีคนวิถีควายบ้านกุงโกน สามารถด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวตามโปรแกรม  
การท่องเที่ยวที่ออกแบบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถที่จะน ากระบือมาใช้ในกิจกรรม  
การท่องเที่ยว อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีแนวทางใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกทั้งได้ทราบแนวทางใน
การปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการสะท้อนในมุมมองของนักท่องเที่ยวทดลอง เช่น ความต้องการขั้น
พื้นฐาน การจัดกิจกรรมที่ควรจะมีทางเลือกที่หลากหลาย  

3. แนวทางการฟ้ืนฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาบ้านกุงโกน ต าบลหนองฮี 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

คณะผู้วิจัย พบว่าแนวทางการฟื้นฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านกุงโกนนั้น
ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการที่จะพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้น่าสนใจขึ้นโดยการน าศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา มาน าเสนอในกิจกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเริ่มมีการน ากระบือมาฝึกเพื่อใช้แรงงานในภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านได้มีแนวคิดที่จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่จะต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  
เช่น การพัฒนาพื้นที่ให้น่าสนใจและสวยงาม การพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มให้มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว และการพัฒนาการท าการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์โดยการน าการเกษตรทฤษฎี
ใหม่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ด้วย 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า บริบทการเลี้ยงกระบือในพื้นท่ีในปัจจุบันได้ถูกละเลยจากภาครัฐเนื่องจากการผลิต
กระบือของเกษตรกรยังเป็นแบบพื้นบ้านไม่มีระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ อีกท้ังยังไม่มีการส่งเสริมการผลิตอย่างเป็น
รูปธรรม (นิกร  สางห้วยไพร และคณะ, 2556) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมองข้ามความส าคัญดังกล่าวซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมทางด้านเกษตรอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรที่
ประกอบอาชีพท านามีการใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานกระบือ จึงลดความส าคัญของกระบือโดยขายกระบือทิ้ง
แม้ว่าความต้องการของตลาดที่ยังคงสูงต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับบริบทการเลี้ยงกระบือในพื้นที่บ้านกุงโกน ที่มีการ
การเลี้ยงกระบือเพื่อจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยไม่มี โดยไม่มีการน ากระบือไปใช้แรงงานและประโยชน์ในภาค
การเกษตร และจากการที่คณะผู้วิจัยได้ด าเนินงานในพื้นที่เพื่อฟ้ืนฟูบทบาทกระบือสู่การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน
นั้น ได้มีการสร้างความตระหนักและแนวคิดที่จะให้ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ในการเลี้ยง
และใช้ประโยชน์จากกระบือในภาคการเกษตรที่มใีห้เกิดประโยชน์ และยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนโดยได้รบัความรว่มมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท าให้ชาวบ้าน
มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยการน ากระบือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาและด าเนินงานในระยะต่อไป คือ การปรับเปลี่ยนบริบทการท าการเกษตร
โดยใช้กระบือเข้ามาเป็นแรงงานในภาคการเกษตรซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
1. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรมีความส าคัญในการด าเนินการพัฒนา การด าเนิน

โครงการต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญกับชุมชน โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้งให้ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การบอก 
ความต้องการ และการตัดสินใจในการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการต่าง ๆ บนพ้ืนฐานที่เพียงพอและมีความเข้าใจผล
ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านจะท าให้เกษตรกรมีความรู้สึกของความเป็นเจ้าของกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการจะ
น าไปสู่ความร่วมมือและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
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2. การสร้าวงเครือข่ายในการท างานร่วมกันจะท าให้เกิดพลังในการท างานและน าไปสู่ความส าเร็จ  
การจัดเวทีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
ท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจะท าให้สามารถบริหารโครงการให้ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรและชุมชน 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องโลกกับศาสนากับการพัฒนานั้น เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตัวเองและอ่านคัมภีร์
ของศาสนาต่าง ๆ เพื่อเขียนบทความวิชาการนี้ สิ่งที่อยู่ในบทความนี้เป็นการตั้งสมมติฐานของผู้ศึกษา โดยจะ
กล่าวถึงรูปแบบของศาสนาว่า มีกลไกการท างาน อย่างไร และถูกสร้าง หรือถูกควบคุมโดยใคร พระเจ้าหรือผู้ มี
อ านาจ ถามว่าศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนายังไงในบทความนี้ผมจะมีรูปที่  1 เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและรู้และตั้ง
ค าถามกับตัวเองว่าตัวเองจะมีศาสนาไปท าไมกันนะครับ เมื่อเราได้เห็นความจริงมากขึ้นเราก็จะตาสว่างมากขึ้นมี
ความรู้มากขึ้นความคิดก็เปลี่ยนแปลงมากข้ึน ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีเลิศไปซะทุกอย่างน้ันคือความจริง
ไม่เว้นแม้แต่ศาสนาที่ทุกคนบอกว่าดีแต่มันก็มีข้อเสียเช่นกันข้อเสียนั้นมีอะไรบ้าง ลองอ่านบทความนี้ ช่วงแรกอ่าน
เหมือนกับว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งส าคัญกับการพัฒนา แต่ในปัจจุบันนั้นยังส าคัญอยู่ไหม ตอบได้เลยว่ามนุษย์เราพัฒนา
มาถึงขั้นไม่จ าเป็นต้องมีศาสนาในรูปแบบเดิมอีกแล้วจะมีการนับถือในรูปแบบใหม่ เช่น นับถือตัวเอง หรือท าตาม
อุดมการณ์ตัวเองเพื่อตัวเอง เป็นต้น 

 
บทน า 

ปัจจุบันโลกกับมนุษย์กับศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันมานาน แต่สิ่งนั้นก าลังจะหายไปหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่
น่าคิดและพวกเราจะปรับตัวทันหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดและกระแสโลกหรือโลกาภิวัตน์ที่จะไปในทางทิศทางไหน
นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องศึกษาอย่างมากและส าคัญเพื่อเป็นชุดความรู้ใหม่และน าไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้กันว่าความ
จริงนั้นคืออะไรกันแน่ ควรจะด าเนินชีวิตไปในทิศทางใด โลกกับมนุษย์กับศาสนานั้นมีความเกี่ยวข้องกันยังไง? 
ค าตอบคือโลกให้ก าเนิดมนุษย์และมนุษย์ก็ให้ก าเนิดศาสนา แล้วท าไมศาสนาจึงเกิดมา เพราะมนุษย์มีความกลัว  
กลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้  พอไม่รู้แล้วมนุษย์ไม่สามารถหาค าตอบได้ก็จึงจินตนาการเพื่อหาค าตอบ และผลจาก 
การจินตนาการก็คือศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อทั้งหลาย เมื่อโลกเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถ
อธิบายได้ด้วยความรู้ที่ตัวเองมีอยู่จึงใช้จินตนาการมาช่วยให้ตัวเองสบายใจ จึงก าเนินศาสนาขึ้นมา 

 
วัตถุประสงค์ของศึกษา  

1. เชิญชวนให้ผู้อ่านตั้งค าถามกับการนับถือศาสนาของตน 
2. เข้าใจกลไกการท างานของศาสนา 
3. เข้าใจโลกาภิวัตน์กับศาสนา และปัญหาของการนับถือศาสนาในประเทศไทย 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้อ่านไดร้ับทราบกลไกการท างานของศาสนา และด าเนินชีวิตอย่างมีหลักและเหตุผลมากขึ้น 
 

                                                           
1 นักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ขอบเขตการศึกษา  
1. ศึกษาพัฒนาการของศาสนาตั้งแตจุ่ดก าเนิดจนถึงปัจจุบัน 
2. ศาสนากับการเมืองการปกครองกับสังคมโลก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  สัญญลักษณ์ของศาสนาต่าง ๆ บนโลก 
(ที่มา : http://sinchaichao.blogspot.com/2015/06/blog-post_87.html, 2561) 

 
เหตุที่เลือกภาพนี้  
เพราะว่าเมื่อผมมองภาพนี้ท าให้ผมสามารถย้อนกลับไปตั้งค าถามกับตัวเองว่า เราจะนับถือศาสนาท าไม

และท าให้ผมนึกไปถึงการพัฒนาวัฒนธรรมโดยใช้ศาสนาในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะในอดีต
ศาสนาเป็นตัวแปรส าคัญมากมายในการก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตหรือใช้ในการปกครอง ศาสนานั้นเชื่อมโยง
หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องการเมือง ความเชื่อ หลักค าสอนที่ใส่ในกฏหมาย ประวัติศาสตร์ของศาสนา การใช้อ านาจ
โดยใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เลยท าให้ผมเลือกภาพนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็น
เครื่องหมายค าถาม ซึ่งหมายถึงความสงสัยของผมได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสัญญลักษณ์ทางศาสนาที่มีหลากหลาย
รูปแบบและความหมายของสัญญาลักษณ์ที่ท าให้ผมสงสัยว่าสัญญาลักษณ์พวกนี้ออกแบบมาโดยมีนัยส าคัญหรือ 
บ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ท าให้คนนับถือร่วมกันเข้าใจตรงกันและเกิดความศรัทธาที่แรงกล้า 

ภาพนี้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างไร  
เป็นที่รู้กันว่าในอดีตกาลมนุษย์อย่างพวกเรานั้นมีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยและ

ผา่นมาหลายยุคสมัยแต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกยุคทุกสมัยนั้นมีศาสนาอยู่ มนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกับศาสนามาอย่างยาวนาน
และในปัจจุบันนั้นก็ยังคงอยู่ เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนั้นควบคู่มากับศาสนา ก่อนอื่น
เลยเราต้องรู้ก่อนว่าศาสนาคืออะไร ศาสนา (อั งกฤษ : Religion) หมายถึง ลัทธิความเช่ือของมนุษย์ เกี่ยวกับ 
การก าเนิดและสิ้นสุดของโลก หลักศีลธรรม ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระท าตามความเช่ือนั้น ๆ หลายศาสนามี  
การบรรยาย สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเจตนาอธิบายความหมายของชีวิต และหรืออธิบายก าเนิดชีวิต

http://sinchaichao.blogspot.com/2015/06/blog-post_87.html
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หรือเอกภพ จากความเชื่อของศาสนาเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติมนุษย์ คนได้รับศีลธรรม จริยศาสตร์ กฎหมาย
ศาสนาหรือวิถีชีวิตล าดับก่อน บางการประมาณว่า มีศาสนาราว 4,200 ศาสนาในโลก นอกจากนี้ยังมีผู้ไม่นับถือ
ศาสนาใด ๆ ซึ่งเรียกว่า ผู้ที่ไม่มีศาสนา ความหมายของค าว่าศาสนาที่อธิบายไปข้างต้นเป็นความรู้สากลที่ยอมรับกัน
ทั่วโลก พอเราอ่านข้อมูลข้างต้นท าให้เรารู้ว่าศาสนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนายังไง โลกเราจะพัฒนาได้ต้องมีการ
บริหารทรัพยากรอย่างถูกต้อง และหนึ่งในนั้นคือทรัพยากรมนุษย์และหนึ่งในเครื่องมือที่ชนช้ันปกครองใช้ใน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดก็คือศาสนา ศาสนาเป็นเสมือนกฏในการด าเนินชีวิตและจัดระเบียบสังคมให้
เป็นในทางที่ควรจะเป็น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าศาสนานั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา และเรื่องของศีลธรรมกับจริยธรรมก็มี
อยู่ในคัมภีร์ศาสนาต่าง ๆ เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งท่ีพัฒนาจนกลายมาเป็นกฎหมายขึ้นมา การพัฒนาวัฒนธรรม
หรือประเพณีทางสังคมก็ใช้ศาสนาเข้ามาควบคู่ในการพัฒนาด้วยแต่อาจจะไม่ทุกอันแต่ก็ส่วนใหญ่  

“วาทกรรมการพัฒนา” การนับถือศาสนาถือวาทกรรมอย่างหนึง่ที่ผู้ปกครองชอบใช้กับผู้ถูกปกครอง 
วาทกรรม คือรูปแบบของความคิด หรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีมีลักษณะเป็นสถาบัน

และมีการสืบทอด "ซึ่งแสดงออกผ่านทางการพูดและเขียนอย่างจริงจัง/ประโยคหรือนิยามที่ใช้บ่อย ๆ" เพื่อทีจ่ะคงไว้
ซึ่งลักษณะของวาทกรรม และการปรับเปลี่ยนลักษณะของวาทกรรมนั้น ๆ วาทกรรมแต่ละเรื่องมีระบบความคิด 
และเหตุผลของตน ในการอธิบายหรือมอง "ความจริง" ซึ่งวาทกรรมเรื่องเดียวกัน แต่ต่างระบบความคิดและเหตุผลก็
จะมีความแตกต่างกันออกไป ในการให้อรรถาธิบายต่อเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นในเรื่องเดียวกันจึงมีวาทกรรมหลายชุดที่
เกี่ยวข้องและวาทกรรมแต่ละชุดก็มีความขัดแย้ง หรือปฏิเสธ "ความจริง" ของวาทกรรมอีกชุดหนึ่งได้ นอกจากน้ีแล้ว
การเกิดขึ้นของวาทกรรมแต่ละชุดในแต่ละเรื่องย่อมมีจุดประสงค์ ตัวอย่างเช่นวาทกรรมการพัฒนาของ
ประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวว่าประเทศทั่วโลกมีความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ที่
ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศด้วยพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งวาทกรรมการพัฒนานี้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆมากมายไม่ว่าจะโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเพิ่มก าลังในการผลิต  และการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกลายเป็นเป้าหมายสญัในการพัฒนา ซึ่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้ันสอดคล้อง
กับหลักค าสอนของศาสนาหลายศาสนา ยิ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการพัฒนา และยังมีทฤษฎีการ
สร้างความทันสมัย: การสร้างคู่ตรงข้ามของความก้าวหน้าและล้าหลังซึ่งทฤษฎีนี้ก็คือ ข้อสมมุติที่ว่ามีรูปแบบสังคมมี
หลักๆในโลกมนุษย์อยู่เพียง 2 รูปแบบคือ 1) แบบสังคมประเพณีนิยม 2) แบบสังคมที่ทันสมัย 

ดังนั้นการสร้างความทันสมัยก็คือ กระบวนการที่ท าให้สังคมแบบประเพณีนิยมกลายมาเป็นสังคมที่
ทันสมัย ข้อสมมุติดังกล่าวนี้อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในกรอบความคิดของสังคมวิทยามาตั้งแต่คริสต์วรรษที่ 19 แล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความคิดของเดิร์คไคม์  (Durkheim) และทอนนีส์ (Toennies) การที่เดิร์ดค์มแบ่ง 
การผนึกผสานทางสังคมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การผนึกผสานแบบกลไกและการผนึกผสานแบบอินทรีย์ท าให้นัก
ทฤษฎีในรุ่นหลัง ๆ สร้างภาพว่ามีสังคมอยู่ 2 รูปแบบที่แตกต่างกัน คือ สังคมแบบประเพณีนิยมที่มีการผนึกแบบ
กลไกซึ่งสมาชิกมีความคิดความเช่ือท่ีคล้ายคลึงกัน มีการประกอบอาชีพท่ีคล้ายคลึงกันกับสังคมปัจจุบันที่ทันสมัยที่มี 
การผนึกแบบอินทรีย์ กล่าวคือ สมาชิกไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันอีกต่อไปทั้งในระบบความคิด ความเช่ือและ 
การประกอบอาชีพ แต่ถึงแม้จะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นก็ยังสามารถพัฒนากลไกในการผนึกผสานให้สังคมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยได้โดยการสร้างกฏหมาย ซึ่งก าหนดพันธสัญญาหน้าที่ที่สมาชิกจะพึงมีต่อกัน ทฤษฎีนี้ผมมองว่า
ศาสนาอาจจะอยู่ในส่วนของแบบสังคมประเพณีนิยม เพราะแบบสังคมประเพณีนิยม หมายถึงคนที่มีความเช่ือ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งศาสนานั้นก็ถือเป็นความเช่ืออย่างหนึ่ง นั้นหมายอาจจะบอกได้ว่าศาสนานั้นอยู่ในแบบสังคม
ประเพณี แต่มันก็มีความขัดแย้งนิดหน่อยในทฤษฎีนี้ ถ้าแบบสังคมประเพณีคือคนที่มีความเช่ือคล้ายคลึงกัน และ 
ศาสนาก็อยู่ในจุดนั้น ง้ันก็แสดงว่าการที่ไม่มีศาสนาคือการพัฒนาไปสู่แบบสังคมทันสมัยหรือเปล่า แต่ถ้าอย่างนั้นมัน
ก็จะกลายเป็นว่าคนที่ไม่มีศาสนาคือกลุ่มคนที่ไม่เช่ือหรือไม่จ าเป็นต้องพึ่งศาสนา ง้ันก็แสดงว่ามีความเช่ือคล้ายคลึงกัน 
ง้ันมันก็อยู่ในแบบสังคมประเพณีนะสิ สรุปศาสนานั้นไม่อาจแยกได้ว่าอยู่ในสังคมแบบไหน เพราะศาสนานั้นอยู่ในทุก
รูปแบบอยู่ในความคิดในใจของสังคมกับผู้คน การพัฒนาจึงไม่สามารถแยกค าว่าศาสนาออกได้เช่นกันเพราะตราบใด
ที่มนุษย์อย่างพวกเรายังมีความเช่ือก็ยังมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว และ คนที่ไม่นับถือศาสนาเลยก็ยังถือเป็นศาสนา  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


320   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ค าว่าศาสนาอาจเป็นเพียงชุดความรู้ที่คนใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาชีวิตได้ การพัฒนาโดยใช้ศาสนาหรือ
ชุดความรู้นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนา เพราะการพัฒนาเราต้องมีความรู้รอบด้านมากมาย เราต้องใช้ความรู้หลาย
ชุด และความรู้ย่อมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ศาสนาก็เหมือนกันศาสนาก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัย
ตามโลกถ้าไม่พัฒนาก็ไม่สามารถอยู่ได้ เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุนและวิวัฒนาการตัวมันเอง ศาสนาจึงมีการปรับตัว
และพัฒนาอยู่เช่นกัน  

ข้อถกเถียงเร่ืองบทบาทของรัฐในการพัฒนา 
การสร้างรัฐสมัยใหม่ในฐานะกระบวนการพื้นฐานของการพัฒนา ซึ่งกระบวนการพื้นฐานของการพัฒนา

ที่กล่าวเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นกระบวนการที่ท าขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการพัฒนารัฐของ
ตัวเองโดยใช้ค าว่า รัฐเป็นของประชาชนทุกคน และมีการจัดการบริหาร ประชาชนเสมือนเป็น  “ทรัพยากร” ที่
จะต้องได้รับการจัดระเบียบ เคลื่อนย้าย ปลูกฝังศีลธรรม และอื่น  ๆ เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพ และความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด ซึ่งเราจะเห็นค าว่าศีลธรรม ซึ่งแน่นอนว่าค านี้มีอยู่ในค าสอนของศาสนาเป็น
ส่วนใหญ่ และรัฐสมัยใหม่ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ชุดใหม่ในการก าหนดศีลธรรมของประชาชน รัฐสมัยใหม่ที่กล่าว
ข้างต้นสามารถที่จะใช้ค าสอนของศาสนาที่มีมากมายมาใช้ในระบบการปกครองได้เลยโดยไม่ต้องคิดขึ้นมาใหม่ 
อาจจะดัดแปลงนิดหน่อยแต่ก็สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ที่ว่ารัฐจะใช้ศาสนาใดหรือ
ข้อมูลชุดใดในการปกครองประชาชน การพัฒนาของรัฐก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกือบทุกครั้ง ถ้าจะยกตัวอย่าง
ที่ชัดเจนที่สุดก็ดูได้จากตัวอย่างประเทศไทย รัฐบาลประเทศไทยชอบพูดเสมอว่าประเทศของเราเป็นเมืองพุทธและ
ใช้ค าว่าเป็นเมืองพุทธนี้พัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในประเทศ ไม่ว่าจะระบบการศึกษาที่ต้องมีวิชาสังคมและสอนเรื่อง
ศาสนา และวาทกรรมที่กล่าวว่าการจะเป็นเด็กดีนั้นต้องนับถือศาสนา ซึ่งการนับถือศาสนาพุทธของเรานั้นก็เป็นแนว
ทางการปกครองรูปแบบหนึ่งที่ชนช้ันการปกครองของประเทศไทยนั้นใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และใช้ศีลธรรมใน 
การร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญ มาเป็นสิ่งที่คอยก าหนดพฤติกรรมและความคิดของประชาชน และศาสนาของประเทศ
ไทยยังก่อความเป็นชาตินิยมด้วย คนที่นับถือศาสนาพุทธตามพระมหากษตริย์เปรียบเสมือนคนไทยที่แท้จริง ซึ่งเกิด
เป็นชาตินิยมที่มีศาสนาเข้ามาเป็นส่วนด้วย ซึ่งสิ่งที่กล่าวข้างต้นโดยส่วนตัวมองว่าเป็นข้อเสียที่ท าให้ประเทศไทยเกิด
การพัฒนาช้า ซึ่งการที่บอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแทนที่จะเอื้อต่อการพัฒนากับมีความขัดแย้งกับการพัฒนา
เช่น การท าให้การค้าประเวณีถูกกฏหมาย พอมีคนเสนอเรื่องนี้ขึ้นมากลุ่มอ านาจทางการเมืองหรือมรดกทาง
การเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ก็จะบอกว่าไทยเป็นเมืองพุทธ แค่นี้จบ กลายเป็นว่าศาสนาถูกใช้เป็นข้ออ้าง
โดยคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและใช้ประโยชน์จากศาสนาท่ีตัวเองมีมาใช้ในการเมือง แสดงให้เห็นว่าศาสนาในไม่ได้ใช้
ในการพัฒนาศีลธรรมหรือพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างเดียวแต่ยังถูกใช้ให้เป็นข้ออ้างของอุปสรรคในการพัฒนาได้
ด้วย เพราะฉะนั้นศาสนาเป็นเหมือนดาบสองคมท่ีใช้ในทางที่ดีและไม่ดีได้ทั้งนั้น ปัจจุบันในโลกของเราเห็นประเทศที่
พัฒนาได้จากการใช้ศาสนาก็ดี แต่ก็มีประเทศท่ีด้อยพัฒนาเพราะศาสนาเช่นกัน ซึ่งอยู่ที่ว่ารัฐนั้นจะใช้ไปในทางใด 

โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา 
โลกาภิวัตน์ (มักเขียนผิดเป็น โลกาภิวัฒน์) หรือ โลกานุวัตร (อังกฤษ: globalization) คือ ผลจาก 

การพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ 
และรัฐบาล ท่ัวท้ังโลก โลกาภิวัตน์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง "การแพร่กระจาย
ไปท่ัวโลก การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้น" โลกาภิวัตน์ เป็นค าศัพท์เฉพาะที่บัญญัติขึ้น
เพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในส่วนหนึ่งของโลก ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและส าคัญต่อส่วนอื่น ๆ ของโลก โลกาภิวัตน์ หมายถึง กระบวนการที่
ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดี่ยว กระบวนการนี้เกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีและสังคม-วัฒนธรรมและการเมือง โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาก็แปลได้ว่าโลกเราก าลงัพัฒนากลายเป็นหนึง่
เดียวกัน และจากการวิเคราะห์ของผมโลกจะพัฒนาไปสู่จุดที่ไร้ซึ่งศาสนา หรือ เหลือเพียงผู้ที่ไม่มีศาสนาเพราะ



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 321 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

มนุษย์เราเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งปัญญาค าว่าศีลธรรม จริยธรรมนั้นสามารถแยกออกจากศาสนาได้หรือก็คือไม่จ าเป็นต้อง
บอกว่าศาสนาบอกมาก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้ หรือ อีกความเป็นไปได้ก็คือเหลือเพียงศาสนาเดียวเพราะในอนาคต
โลกเราอาจจะไม่ได้อยู่แต่เพียงในโลกอีกต่อไปอาจเจอสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาเหมือนกับเราหรือเหนือกว่าเราจนท าให้
คนทั้งโลกมองว่าคนที่อยู่ในโลกคือเผ่าพันธ์เดียวกันไม่แบ่งแยกอีกต่อไป แต่จะไปแบ่งแยกในระดับจักรวาลแทน 
เพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวผ่านขีดจ ากัดของมนุษย์ไปจนสามารถไปสร้างอาณานิคม
ในอวกาศได้ซึ่งในอนาคตมีความเป็นไปได้สูง แต่สิ่งที่จะไม่หายไปอย่างแน่นอนคือรากฐานหรือค าสอนของศาสนา 
จริงอยู่ที่คนอาจจะไม่นับถือศาสนาแบบสมัยก่อนแต่หลักค าสอนและความรู้นั้นยังเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาของ
มนุษย์ต่อไปอย่างแน่นอน การศึกษาก็อาจจะใช้ประวัติศาสตร์ของศาสนาเพื่อการพัฒนาก็เป็นได้เพราะโลกเรามีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องหรือเช่ือมโยงกับศาสนามาช้านาน ศาสนาก็จะยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอยู่แต่อาจจะในบทบาท
ของการศึกษาเพื่อพัฒนาเท่านั้น 

สุดท้ายแล้ว”โลกกับศาสนา”ไม่อาจตัดกันได้ขาดอยากสิ้นเชิงเพราะโลกนั้นหมุนทุกวันและมีการพัฒนา
อยู่ทุกวันและศาสนาก็เกิดมาควบคู่กับการพัฒนาโลก จากที่ส ารวจข้อมูลทั้งจากหนังสืออินเตอร์เน็ต หรือ 
ประสบการณ์ตรง เราไม่สามารถตัดศาสนาได้ขาด ไม่ว่าจะเรื่องการเมือง ระบบเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ล้วนมีความเกี่ยวข้องหรือมีศาสนาอยู่เบื้องหลังเสมอ แสดงให้เห็นว่าศาส นานั้นมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างชัดเจนและพัฒนาสิ่งที่ส าคัญที่สุดนั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์ ศาสนานั้นเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการควบคุม และ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ จากวิเคราะห์ส่วนตัวมองว่า “ศาสนา = ชุดความรู้” 
ศาสนาก็เหมือนกับชุดความรู้ชุดหนึ่งที่ใคร ๆ ก็สามารถหยิบไปใช้หรือปฏิบัติได้ ผมจึงสามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่า
การพัฒนาต้องใช้ความรู้หรือชุดความรู้ต่าง ๆ ซึ่งศาสนาก็คือชุดความรู้ชุดหนึ่งที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ตามใจเรา
แต่โดยส่วนตัวศาสนาในมิติที่ผมคิดหรือพบเจอผมมักจะเห็นใช้ไปในทางการเมืองซะมากกว่าเพราะศาสนานั้นถูก
สร้างโดยผู้มีอ านาจเป็นส่วนใหญ่และใช้ศาสนาในการปกครองคน การใช้ศาสนาปกครองคนนั้นเป็นวิธีที่ง่ายมากท่ีสุด 
เพราะใช้ความกลัวของมนุษย์ต่อบาปหรือเรื่องราวท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนศรัทธาและไร้ค าถามใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาการนับถือศาสนาในประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่การนับถือในประเทศไทยเป็นการนับถือ

แบบผสมกันระหว่างพุทธกับผีมากกว่า และอีกอย่างนึงที่คนไทยประสบพบเจอมากที่สุดคือความงมงาย ความงมงาย
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท าให้ทัศนคติความคิดและการปฏิบัติต่าง ๆภายในประเทศเกิดความบกพร่องทางปัญญา ไม่รู้จักหา
ค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดแต่หาค าตอบที่ท าให้ตัวเองสบายใจที่สุดเท่านั้น จึงท าให้ประเทศขาดการพัฒนาและกลายเป็น
ด้อยพัฒนา กลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นกลัวแบบไร้เหตุผลท าให้ไม่กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้องหรือพูดความจริง ใช้ศีลธรรม  
ถูกคนอ่ืนตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจากวัฒนธรรมที่ผู้ปกครองสร้างขึ้นมาแล้วเช่ือโดยไร้การตั้งค าถาม ท าให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมภายในสังคม เกิดการเหยียดหยามคนในประเทศด้วยกันเองท าร้ายกันเอง นับถือสิ่งที่ตนเช่ือแบบไม่มี
เหตุผล ทั้ง ๆ ที่ศาสนาพุทธหรือหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้จงสงสัยทุกอย่าง ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ
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ปรินิพพานท่านได้กล่าวว่าให้น าพระธรรมวินัยเป็นตัวแทนพระองค์(ข้อมูลตรงนี้น ามาจากงานวิชาการของ วิโรจน์ 
วิชัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีพระพุทธรูปและหลงมัวเมาไป
กับความอลังการของสถานที่หรือพระพุทธรูปที่ใหญ่โตพอเค้าบอกว่าสิ่งนี้เป็นตัวแทนพระองค์ แทบจะทุกคนที่เชื่อ 
ทั้งที่พระพุทธเจ้าย้ าไว้ในพระไตรปิฎกอย่าเช่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ยังไม่พิสูจน์แม้แต่ค าสอนของท่านเองก็จงสงสัยในตัว
ท่านเองด้วยแต่ประเทศไทยกลับเช่ือสิ่งอื่นมากกว่าค าสอนนี้ เช่น ท าบุญเยอะ ๆ จะได้ขึ้นสวรรค์นะ เถียงผู้ใหญ่ตก
นรกนะ อย่าสงสัยหรือท าอะไรที่ลบหลู่นะจะมีภัยมาถึงตัว สิ่งที่ท าให้มนุษย์ด้อยการพัฒนาคือการขาดการตั้งค าถาม
ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และก็จะไม่รู้ต่อไปท าให้เกิดความบกพร่องทางความคิดและปัญญาได้หรือการช่วยเหลือในทางที่ผิด 
เช่น การบริจาคคนส่วนใหญ่เลือกบริจาคที่วัดมากกว่าที่จะบริจาครายได้ของตัวเองให้กับโรงพยาบาลหรือบ้านเด็ก
สังเคราะห์ ทั้ง ๆ ที่ในวัดของประเทศไทยมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นล้านๆแต่โรงพยาบาลกลับขาดทุน  วัดเป็น
สถานท่ีปฏิบัติความดีเป็นสิ่งท่ีทุกคนเชื่อแต่ถามว่าการท าดีต้องท าท่ีวัดเท่านั้นหรือป่าวไม่จ าเป็นในเมื่อเราเอาเงินของ
เราไปช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนได้หรือบ้านสงเคราะห์ได้ช่วยคนไร้บ้านได้ตั้งมากมายแต่เรากับไม่ท าเราดันเอาเงิน
ไปลงกับวัดหมดเพียงแค่เช่ือว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์จนท าให้พระที่อยู่ในประเทศไทยนั้นมีความร่ ารวยกันม ากและ
ประเด็นคือพระนั้นไม่สามารถใช้เงินซื้อของได้ตามต้องการท าให้เงินที่อยู่กับพระตรงนี้ก็เก็บสะสมสะสมไปจนเยอะ
เกินไปกลายเป็นว่าเงินของคนท่ัว ๆ ไปที่ปกติเวลาใช้เงินตรงนี้จะท าให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนเงินเหมือนกับหยอด
น้ ามันให้กับฟันเฟืองของระบบเศรษฐกิจในขณะที่พอเราเอาเงินไปให้พระ ท่านไม่สามารถใช้เงินได้เหมือนคนปกติท า
ให้ต้องเก็บเงินเอาไว้พอเก็บเงินเอาไว้ก็ไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกท าให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจนี้ฝืดและไม่ไหลลื่นเลย
เพราะมีเงินอยู่กับพระมากทีไม่ได้ใช้เป็นเงินจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ปัญหานี้อาจไม่ได้มีแค่ประเทศไทยเท่าน้ันก็
ยังมีอกมากมายบนโลกของเราที่ท าสงครามกันเพราะศาสนา เช่น “สงครามครูเสด” เป็นสงครามระหว่างศาสนา
คริสต์และศาสนาอิสลาม ท่ีต่อสู้กันเพราะเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองแต่เอาเรื่องศาสนามาอ้างเพื่อหาก าลัง
พลที่จะใช้ในการรบเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ 2 ศาสนานี้มีพระเจ้าองค์เดียวกันแต่กับต่อสู้กันเพียงเพราะมีแนวทางกับ
ผลประโยชน์ท่ีต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2  สงครามครูเสด สงครามศาสนาแห่งมวลมนุษยชาต ิ
(ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/76761) 
 
 
 
 
 

https://hilight.kapook.com/view/76761
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สรุปผลการศึกษา 
โลกเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถหาค าตอบได้จนท าให้มนุษย์สร้างศาสนาขึ้นมาและศาสนา

ในอดีตกับปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ในปัจจุบันศาสนาเป็นเพียงเครื่องมือที่เหล่านักปกครองใช้ควบคุมหรือครอบง า 
ผู้ถูกปกครองเท่านั้นหรือพูดง่าย ๆ เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันคนท่ีไม่นับถือศาสนามีมาก
ขึ้นเพราะมนุษย์เราก าลังพัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งปัญญามนุษย์มีความรู้มากข้ึน มีหลักการมากขึ้นรู้จักที่จะใช้เหตุผลและ
หาความจริงจากสิ่งที่พิสูจน์ได้มากกว่าสิ่งที่งมงายและนี้ถือว่าเป็นโลกาภิวัตน์ของโลกเราสิ่งเดิมมักจะถูกแทนที่ด้วย
สิ่งใหม่เสมออย่างศาสนาที่มีอยู่อาจจะถูกแทนที่ด้วยศาสนาที่เรียกว่าไม่มีศาสนามันคือการพัฒนา แต่ผู้ศึกษาต้อง
บอกก่อนว่าสิ่งที่ผู้ศึกษาพูดไปไม่ใช้ว่าศาสนานั้นไม่มีข้อดีนะครับมันมีข้อดีแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้ถูกควบคุมโดยคน
ธรรมดาอย่างพวกเราแต่มันถูกควบคุมโดยผู้มีอ านาจที่จ้องจะใช้ผลประโยชน์จากศาสนาตรงนี้และก็ข้อเสียของ 
ค าสอนที่ก ากวมไม่ชัดเจนท าให้เหล่าคนท่ีนับถือตีความแตกต่างกันออกไปจนท าให้เกิดปัญหาและแบ่งพรรคแบ่งพวก
จนเป็นปัญหาใหญ่ อย่างที่บอกไปตอนต้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมีท้ังดีและไม่ดีครับอยากจะให้ทุกคนตั้งค าถามกับตัวเอง
ว่าเราจ าเป็นต้องนับถือศาสนาอีกไหมหรือควรมีศาสนาต่อไปหรือไม่ เรามีความคิดเป็นของตัวเองเราก าหนดเองได้
เราท าอะไรก็ได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นก็พอแล้วไหม เงินที่เรามีเราเอาไปให้คนที่อดอยากแทนดีกว่าไหม 
แทนที่จะเอาไปให้วัดเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นสวรรค์เรายังไม่รู้เลยว่าสวรรค์มีจริงไหมแต่คนที่ล าบากกว่าเรานั้นมีแน่  ๆ
เพราะเรามองเห็นและสัมผัสได้ขอให้ทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้คิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ตัวเองท าผ่าน ๆ มาว่ามันถูกต้อง
ไหม สงสัยในความเชื่อของตัวเองดูว่าถูกไหม โลกกับศาสนากับการพัฒนาจะอยู่กับพวกเราไปตลอดแต่จะพัฒนาไป
ในทางที่ผู้ศึกษาบอกว่า “ศาสนาท่ีไม่มีศาสนา” นั้นจริง ๆ ไหมเป็นสิ่งท่ีน่าจับตามอง 
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ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฏร์  
อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

 
นูรีปาซียะห์    บารานิง1 

ดร.ยุทธนา กาเด็ม,อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมลุ, อาจารย์อานนท์ มสุิกวัณณ์, อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียน
ราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา จ านวน 393 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและ 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา พบว่า ภาพรวมทั้ง 13 ด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.00, S.D.= 0.91) จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1.) ด้าน
การแจ้งเกิด (x̄= 4.11, S.D.= 1.00) 2.) ด้านการแจ้งย้ายที่อยู่  (x̄= 4.00, S.D.= 0.92) 3.) ด้านการขอเลขที่  
(x̄= 4.00, S.D.= 1.00) 4.) ด้านการจดทะเบียนรับรองบุตร (x̄= 3.97, S.D.= 1.00) 5.) ด้านการแก้ไขรายการใน
ทะเบียนบ้าน(x̄= 4.02, S.D.= 1.00) 6.) ด้านการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน (x̄= 3.93, S.D.= 0.96) 7.) ด้านการจด
ทะเบียนสมรส (x̄= 3.94, S.D.= 0.96)8.) ด้านการจดทะเบียนหย่า (x̄= 3.99, S.D.= 0.99) 9.) ด้านการจดทะเบียน
รับบุตรบุญธรรม (x̄= 3.96, S.D.= 0.99) 10.) ด้านการจดทะเบียนฐานะครอบครัว  (x̄= 4.09, S.D.= 1.02)  
11.) ด้านการเปลี่ยนช่ือตนเอง (x̄= 3.96, S.D.= 0.96) 12.) ด้านการเปลี่ยนช่ือสกุล (x̄= 4.00, S.D.= 1.01) และ 
13.) ด้านการขอท าบัตรประจ าตัวประชาชน (x̄= 3.99, S.D.= 1.00) 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์, อ าเภอธารโต 
 
บทน า 

การให้บริการแก่ประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และการเอาใจใส่พยายามผลักดันให้มี 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยนั้น  
การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธกิจส าคัญอันดับแรกที่รัฐพึงกระท า ยิ่งในช่วงปัจจุบันเป็นกระแส
การเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกล้วน
พุ่งเป้าไปสู่จุดหมายเดียวกันคือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ในปัจจุบันความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาชนมีการเรียกร้องการบริการที่ดีขึ้น เนื่ องจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหรือองค์กรประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้สังคมได้รับรู้ง่ายขึ้น
ประชาชนมีระดับการศึกษาและค่านิยมประชาธิปไตยที่สูงขึ้นท าให้ต้องการภาครัฐท่ีมีความโปร่งใสและรับผิดชอบใน
การด าเนินงานมากขึ้น 

กระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนราชการที่มีภาระหน้าท่ีในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนส่วนหนึ่ง
รับผิดชอบให้บริการของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายและยังเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อชาติทั้ง
ในด้านความมั่งคงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งทุกคนต้องอาศัยฐานข้อมูลทางการทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น 

                                                                 
1 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานงานทะเบียนและบัตรฯ ณ ส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่น จึงถือว่า
เป็นหัวใจแห่งงานบริการประชาชน ข้าราชการเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้พัฒนางาน พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมมี
ทัศนคติที่ดีต่องานและประชาชนมีจิตใจบริการ (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2546) 

การบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนในอดีตมีความล่าช้า มีขั้นตอนในการบริการ
ที่สลับซับซ้อน รัฐจะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยมอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนรัฐบาลกลาง ต่อมา
เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และมีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ท าให้ประชาชนมีความต้องการ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาก รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รัฐจึงแก้ไข้ปัญหาโดย
การจัดตั้งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
กรุงเทพมหานครและพัทยา เพื่อเป็นการแก้ไข้ปัญหาการบริการสาธารณะให้ทั่วถึง แต่การให้บริการงานทะเบียน
ราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชนยังประสบปัญหาที่ได้รับการติติง ร้องเรียนเกี่ยวกับการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม 
ไม่เป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับบริการมักไม่ได้รับการให้ค าปรึกษาตลอดจนความเสมอภาคใน 
การให้บริการ (สุวัฒน์  สุขวิบูลย์, 2548) กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติในการแจ้งเกิด 
การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การจัดท าทะเบียนคนและทะเบียนบ้านพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
เป็นกฎหมายส าคัญที่ก าหนดระเบียบปฏิบัติ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การจัดท าทะเบียนคนและ
ทะเบียนบ้าน เป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมเป็นอย่างมาก เมื่อคนเกิดมาจะต้องท าอย่างไร  
เป็นหน้าที่ของใครที่จะแจ้งเกิด ไปแจ้งที่ไหน หรือเมื่อมีคนตายผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร เมื่อต้องการย้ายที่
อยู่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร (อริศรา  จ าปาสาร, 2556)  

ในอดีตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลาเป็นส่วนหนึ่งของต าบลแม่หวาด อ าเภอบันนังสตา ต่อมาเมื่อเดือน
มิถุนายน 2518 จึงได้แยกจากอ าเภอบันนังสตาเป็นกิ่งอ าเภอธารโต ซึ่งในปัจจุบันประชากรมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ จากอ าเภอบันนังสตาก็เป็นกิ่งอ าเภอธารโต ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขต  
การปกครองของอ าเภอธารโต จังหวัดยะลาแบ่งการปกครองเป็น 4 ต าบล ได้แก่ ต.ธารโต ต.บ้านแหร ต.แม่หวาด  
ต.คีรีเขต ปัจจุบันนี้รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐที่มีอยู่ในชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ส านักงานอ าเภอที่มี
ฝ่ายทะเบียนราษฎรไว้คอยให้บริการแก่ประชาชนที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มงานทะเบียนราษฎร์ (ข้อมูลอ าเภอธารโต  
ที่ท าการปกครองจังหวัดยะลา) การท างานทะเบียนราษฎรที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลโดยตรง ได้แก่ การแจ้งเกิด 
การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน และการขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นการประมวล
ข้อมูลประชากรที่มีปริมาณมากและต้องจัดเก็บแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพราะเกี่ยวเนื่องกับการพิสูจน์
ตัวบุคคล การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน อ าเภอธารโต จังหวัดยะลายังประสบ
ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาในเรื่องการให้บริการ เรื่องคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักงานทะเบียน
ราษฎร และผู้ใช้บริการมักไม่ได้รับการต้อนรับที่เท่าเทียมกัน พนักงานไม่ตระหนักต่อหน้าที่ของตนเอง (สุวัฒน์   
สุขวิบูลย์, 2548) 

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ส านักงานทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ยังประสบ
ปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาเรื่องการให้บริการ คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
และผู้ใช้บริการมักไม่ได้รับการต้อนรับที่เท่าเทียมกัน พนักงานไม่ตระหนักต่อหน้าที่ของตนเอง ส่งผลท าให้ขาด
คุณภาพการให้บริการของส านักงานทะเบียนราษฎร์ และคุณภาพของประชาชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา จึงจ าเป็น
ที่จะต้องให้ความส าคัญการให้บริการ คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานทะเบียนราษฎร์ และผู้ใช้บริการ
ควรได้รับการต้อนรับที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการส านักงาน
ทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
ของส านักงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ 

อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาร (Inferential Statistics) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนอ าเภอธารโตในเขตพื้นที่อ าเภอธารโตแบ่งเขตการปกครองเป็น 
4 ต าบล 37 หมู่บ้านประชากร 24,185 คน กลุ่มตัวอย่าง 393 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างและประยุกต์จากแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (2535) เป็นตัวอย่างในการออกแบบเครื่องมือวิจัยโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีการทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดย 1.) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
แบบสอบถาม (IOC)  โดยใช้ข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรง = 1.00 และ 2.) การทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability)และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างนอกพื้นที ่จ านวน 30 ชุด แล้วน ามาหา
ความเชื่อมั่นโดยค่าผลสัมประสิทธ์ิแอลฟา alpha 
 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 คน และได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน 393 ชุด มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
การตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศชาย มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 เพศหญิง  

มีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4และประชาชน
ที่มีอายุ 20-25 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 
สถานภาพเป็นคนโสด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 การศึกษาอยู่ในระดับไม่ได้เรียน จ านวน 82 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้าง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 อาชีพเกษตรกรรม/ประมง  จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 

2.  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ของประชาชนอ าเภอธารโต จังหวัดยะลาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา  
อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 95.2 และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 

3.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากจ านวน 186 คน (x̄= 4.00, S.D.= 0.91) จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
1.) ด้านการแจ้งเกิด จ านวน 166 คน (x̄= 4.11, S.D.= 1.00) 2.) ด้านการแจ้งย้ายที่อยู่ จ านวน 202 คน (x̄= 4.00, 
S.D.= 0.92) 3.) ด้านการขอเลขที่ จ านวน 187 คน (x̄= 4.00, S.D.= 1.00) 4.) ด้านการจดทะเบียนรับรองบุตร 
จ านวน 183 คน (x̄= 3.97, S.D.= 1.00) 5.) ด้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน จ านวน 183 คน (x̄= 4.02, 
S.D.= 1.00) 6.) ด้านการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน จ านวน 174 คน (x̄= 3.93, S.D.= 0.96) 7.) ด้านการจดทะเบียน
สมรส จ านวน 181 คน (x̄= 3.94, S.D.= 0.96) 8.) ด้ านการจดทะเบียนหย่า จ านวน 177 คน (x̄= 3.99,  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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S.D.= 0.99) 9.) ด้านการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จ านวน 216 คน(x̄= 3.96, S.D.= 0.99) 10.) ด้านการจด
ทะเบียนฐานะครอบครัว จ านวน 202 คน (x̄= 4.09, S.D.= 1.02) 11.)  ด้านการเปลี่ยนช่ือตนเอง จ านวน 212 คน 
(x̄= 3.96, S.D.= 0.96)12.) ด้านการเปลี่ยนช่ือสกุล จ านวน 197 คน (x̄= 4.00, S.D.= 1.01)และ 13.) ด้านการขอ
ท าบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 209 คน (x̄= 3.99, S.D.= 1.00) 

4.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอ
ธารโต จังหวัดยะลา 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต  
จังหวัดยะลาพบว่า ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ที่มีเพศต่างกัน 
อายุต่างกัน สถานภาพต่างกัน อาชีพต่างกันและระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจไม่ต่างกัน ทั้งนี้ประชาชน
ที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์มีระดับความรู้ความเข้าใจในงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

1. ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนที่เป็นเพศชายและเพศหญิงสามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ มีการพัฒนา
ทางด้านจิตใจให้มีความเป็นผู้น าในการที่จะดูแลคนในครอบครัว และมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา  
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาที่เป็นเพศชายและ
เพศหญิงมีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพวัลย์  ชลาลัย (2556) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของผู้มาใช้
บริการงานทะเบียน อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการงานทะเบียน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ วิษณุพงษ์  สงวนสัจพงษ์ (2557) ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง : กรณีศึกษาส านักทะเบียน
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในการใช้บริการมากกว่าเพศชาย 

2.  ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยสามารถอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตของทุกคนท าให้
ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส านักงานทะเบียน
ราษฎร์ อ าเภอธารโตผ่านเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนที่มีอายุต่างกันสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  
การให้บริการต่าง ๆ ที่ประชาชนควรได้รับอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจใน 
การใช้บริการเหมือนกันและสามารถมีส่วนร่วมในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโตอย่างไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิญญา  อุ่นเรือน (2556) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งต่อการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอค าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า 
ผู้ใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุน้อยกว่ามีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์
มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุมากกว่า ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ วิษณุพงษ์  สงวนสัจพงษ์  (2557) ศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่อการใช้บริการด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง : กรณีศึกษาส านักงานทะเบียนอ าเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุมากกว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้บริการส านักงานทะเบียน
มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 
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3.  ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีเวลาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้การประชาสัมพันธ์
ของส านักงานทะเบียนราษฎร์  อ าเภอธารโตคล้ายๆกัน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการคล้ายคลึงกันและมี 
ส่วนร่วมในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ไม่แตกต่าง
กันสอดคล้องกับการศึกษาของอร่าม  สัมพะวงศ์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีส านักทะเบียน  อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนที่มี
สถานเป็นหม้าย มีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์มากกว่าประชาชนที่มีสถานภาพแยก 
กันอยู่ ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ เกรียงเดช วัฒนะ  วงษ์สิงห์ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การบริการของอ าเภอด้านทะเบียนและบัตรประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพแยกกันอยู่มีความพึงพอใจการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์มากกว่าประชาชน
ที่มีสถานภาพเป็นหม้าย 

4.  ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจใน  
การด าเนินงานของส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากประชาชนที่มีอาชีพต่างกันในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันในสังคม  มีการท ากิจกรรมร่วมกัน มีการประสานงานพบปะพูดคุย มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญคล้าย ๆ กัน 
ในการเข้ามาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของส านักงาน
ทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโตในการให้บริการต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับอย่างรวดเร็วและทันช่วงที  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อร่าม  สัมพะวงศ์ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของส านักทะเบียน
อ าเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีส านักทะเบียนอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของวิษณุพงษ์   
สงวนสัจพงษ์  (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง : 
กรณีศึกษาส านักงานทะเบียนอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจ
การใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์แตกต่างกัน 

5.  ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ในปัจจุบันการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและมีความหลากหลาย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพราะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง  ๆ ของส านักงานทะเบียน
ราษฎร์ อ าเภอธารโตผ่านเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
ส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโตในการให้บริการต่าง ๆ ที่ประชาชนควรได้รับอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกรียงเดช  วัฒนวงษ์สิงห์ (2556) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของอ าเภอด้าน
ทะเบียนและบัตรประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนที่ศึกษาจบ
ศาสนา มีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนมากกว่าประชาชนที่ศึกษาจบปริญญาตรีทั้งนี้แตกต่างกับ
การศึกษาของ วิษณุพงษ์  สงวนสัจพงษ์  (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการด้าน 
การทะเบียนของกรมการปกครอง : กรณีศึกษาส านักงานทะเบียนอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า 
ประชาชนที่ศึกษาจบปริญญาตรีมีความพึงพอใจการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์มากกว่าประชาชนที่ศึกษา
จบศาสนา 
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6.  ประชาชนที่มาใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในงานทะเบียน
ราษฎร์ต่างกันมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาไม่
แตกต่างกัน 

เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต ท าให้ประชาชน
ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางและมาก มีความสามารถในการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต ผ่านเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโตในการให้บริการต่าง ๆ ที่ประชาชนควรได้รับอย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา  อุ่นเรือน (2556) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นายทะเบียนผู้รับ
แจ้งต่อการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ : ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอค าใต้ จังหวัดพะเยา พบว่า ประชาชนที่มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้บริการงานทะเบียนราษฎรใ์นระดบัปานกลางมคีวามพึงพอใจในการใช้บริการมากกว่าประชาชน
ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ท้ังนี้แตกต่างกับศึกษาของ สถาพร  สุดเสนาะ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการของส านักทะเบียนอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ใช้บริการส านักงานทะเบียน
ราษฎร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากมีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์มากกว่า
ประชาชนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา โดยศึกษาจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 393 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และเพศหญิง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 
โดยส่วนใหญ่อายุ 26-30 ปี  ซึ่งมีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 รองลงมาอายุคือประชาชนที่มีอายุ 20-25 ปี
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และประชาชนท่ีมีอายุ 41-50 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ประชาชน
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาประชาชนที่มีสถานภาพโสด จ านวน 
117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  และประชาชนท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมาประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 และระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส จ านวน 52 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 13.2 และประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมาอาชีพ
เกษตรกรรม/ประมง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 และเป็นนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.0 ส่วนในด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ พบว่า ประชาชนมากกว่าครึ่งมีความรู้
ความเข้าใจระดับมาก รองลงมามีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง  

ส่วนในด้านความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ด้านการแจ้งเกิด ด้านแจ้งตาย  ด้านแจ้ง  
ย้ายที่อยู่ ด้านการขอเลขที่บ้าน ด้านการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ด้านการเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน ด้านการจด
ทะเบียนสมรสด้านการจดทะเบียนหย่า ด้านการจดทะเบียนรับรองบุตร ด้านการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
ด้านการจดทะเบียนฐานะครอบครัว ด้านการเปลี่ยนช่ือตัว ด้านการเปลี่ยนช่ือสกุล และด้านการขอท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจ
อยู่ในระดับน้อย ส่วนในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการส านักงาน
ทะเบียนราษฏร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
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ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

 
ซอลีฮี  วอลี1 

อาจารย์ซลูฟีกอร์  มาโซ, อาจารยส์ุพัตรา  รุ่งรตัน์, อาจารย์กมลวรรณ  เค้าไพบูลย์2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริห ารส่วนต าบลกรงปินัง  

อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 384 คน  
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test 
และ F-test 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในภาพรวมมีความพึงพอใจท้ัง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= 3.95, S.D.= 0.46) 
จ าแนกรายด้านดังนี้ 1.) ด้านการพัฒนาอาชีพ จ านวน 229 คน (x̄= 3.98, S.D.= 0.56) 2.) ด้านสวัสดิการสังคม 
จ านวน 224 คน (x̄= 3.84, S.D.= 0.67) 3.) ด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ จ านวน 227 คน (x̄= 3.87,  
S.D.= 0.63) 4.) ด้านสาธารณูปโภค จ านวน 208 คน (x̄= 4.00, S.D.= 0.60) 5.) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
(x̄= 4.02, S.D.= 0.56) และ 6.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย จ านวน 
242 คน (x̄= 4.02, S.D.= 0.62) 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล, ต าบลกรงปินัง 

 
บทน า 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดรูปแบบการปกครองในลักษณะของการกระจายอ านาจภารกิจของ
รัฐบาลจากส่วนกลางไปให้แก่ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งยังเป็นรากฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
และความเข้าใจกลไกของการด าเนินงานของการปกครองตนเองในระดับพื้นฐาน เพื่อให้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน  
การปกครองในระดับชาติที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งกว่า เพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองของการบริหารท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเองในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ ได้ดีที่สุดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร โครงสร้างของสังคมชนบท เป็นรากฐานส าคัญ
ของประเทศ ด้วยเหตุนี้รัฐจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชนบทโดยการจัดสรรงบประมาณ ท าให้คนในสังคม  
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยึดเป็นคนศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ท าให้รายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน (สุรพงษ ์ มาลี, 2549) 

ส าหรับการปฏิรูปส่วนภูมิภาคเป็นงานส าคัญ ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสนใจและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานราชการ  และรูปแบบ 
การบริหารให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของส่วนรวม และการพัฒนาประเทศได้อย่างมี

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนและสังคมต่อโครงสร้างของส่วนภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่พอสมควร
มีอัตราของข้าราชการเป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบส่วนภูมิภาคมีระบบการบริหารงานท่ีไม่คล่องตัว ประสบกับปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณอย่างไม่สิ้นสุดและมีผลกระทบต่อ
งบประมาณในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ อีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2545) 

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2498 ได้มีความพยายามในการจัดการปกครองท้องถิ่น โดยมีแนวความคิดที่จะปรับปรุง
บทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้นจึงท าให้เกิด 
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพุทธศักราช 2498 และใน
สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและแยกจาก
จังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค ทั้งนี้โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ใช้มาจนถึง 
พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ในปัจจุบันการปฏิรูปประเทศไทยตามกระบวนการกระจายอ านาจก็ยัง
ประสบกับปัญหาอุปสรรคมากมาย จนก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสของระบบการบริหารภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย (สมชัย  วัฒนการุณ, 2540) 

โดยการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ในปีงบประมาณ 2550 พบว่า มีปัญหาอุปสรรคของการกระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาความไม่ชัดเจนของระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานตาม
โครงการถ่ายโอนฯ มีขั้นตอนมาก ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ 
ขาดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ปัญหาการถ่ายโอนบุคลากรล่าช้า แต่มี
การถ่ายโอนภารกิจมาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแล้ว ซึ่งท าให้เกิดเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สมโภช  จันทรค าภู, 2543) 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะ เป็นนิติบุคคลและ
ราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ ตั้งแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2538 เป็นองค์กรในระดับท้องถิ่น ท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นองค์กรที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน เข้ามาท าหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าท่ีตาม
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนพัฒนาร่างระเบียบข้อบังคับตามความต้องการของประชาชนและ  
การให้บริการแก่ประชาชน อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 66 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในมาตรา 67 องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาด
ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรม (โกวิทย์  พวงงาม, 2548) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนังซึ่งเป็นต าบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา มีสภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในพื้นที่อาศัยอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้อง มีความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในหลาย ๆ ด้าน และได้พัฒนาไปแล้วในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ยังประสบปัญหาในด้านการพัฒนาที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  นอกจากนี้การพัฒนา
ต าบลกรงปีนังซึ่งประสบปัญหาอยู่ในด้านความขัดแย้งในองค์การด้านการบริหารงานโดยทั่วไปและด้านบุคลากรซึ่ง
ส่งผลให้การด าเนินงานของต าบลกรงปีนังไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนัง, 2559) 
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จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการด าเนินงานของส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปีนังก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะยังประสบปัญหาอยู่ในด้าน  
การพัฒนาท่ียังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากน้ีการพัฒนาต าบลกรงปีนัง ซึ่งประสบปัญหาอยู่ใน
ด้านความขัดแย้งในองค์การด้านบริหาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่  
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม และพัฒนาการให้บริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนังให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริห ารส่วนต าบล 
กรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา 

2.  ได้ทราบถึงความแตกต่างความพึงพอใจของประชาชน ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนในการด าเนินงานขององค์บริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 384 คน ซึ่งทางผู้ศึกษาได้ใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวและใช้วิธีการ
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยศึกษาสร้างและ
ประยุกต์จากแบบสอบถามงานวิจัยเรือ่งความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ของวุฒิไกร  ดวงพิกุล (2551) ให้สอดคล้องกับการศึกษาเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนการทดสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้
ก าหนดออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1.) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถาม (IOC) โดยใช้ 
ข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรง = 1.00 และ 2.) การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งนี้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาร (Inferential Statics) ในการวิเคราะห์ t-test และ F-test และเมื่อทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม หลังจากผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนอกกลุ่มประชากร 
จ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วน ามาหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา Alpha  ซึ่งจะเท่ากับ = 0.872 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาจากความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านประชากร  การศึกษาประชาชนท่ีอยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปีนัง อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา จ านวน 384 คน 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนัง 
จ านวน 6 ด้าน คือ 1.) ด้านการพัฒนาอาชีพ 2.) ด้านการสวัสดิการสังคม 3.) ด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
4.) ด้านการจัดการสาธารณูปโภค 5.) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 6.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง จ านวน 384 คน มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิง มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 
เพศชาย มีจ านวน 152 คิดเป็นร้อยละ 39.6 อายุระหว่าง 35 - 44 ปี มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 และ
ประชาชนอายุระหว่าง 25 - 34 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว  
มีจ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาสถานภาพเป็นโสด มีจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2  
ส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 100 คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  
มีจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.9 มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน มีจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมามีรายได้ไม่เกิน 5,001 – 
10,000 บาท/เดือนมีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 

2.  ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.5 รองลงมาจะอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 

3.  ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 276 คน (x̄= 3.95, S.D.= 0.46) 
จ าแนกรายด้านดังนี้ 1.) ด้านการพัฒนาอาชีพ จ านวน 229 คน (x̄= 3.98, S.D.= 0.56) 2.) ด้านสวัสดิการสังคม 
จ านวน 224 คน (x̄= 3.84, S.D.= 0.67) 3.) ด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ จ านวน 227 คน (x̄= 3.87,  
S.D.= 0.63) 4.) ด้านสาธารณูปโภค จ านวน 208 คน (x̄= 4.00, S.D.= 0.60) 5.) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(x̄= 4.02, S.D.= 0.56) และ 6.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย จ านวน 
242 คน (x̄= 4.02, S.D.= 0.62) 

4.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พบว่าประชาชนท่ีมีเพศต่างกันอายุต่างกันสถานภาพต่างกันระดับการศึกษา
ต่างกันอาชีพต่างกันและประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่างกันมี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังแตกต่างกัน 
เนื่องจากประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกรงปินังมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ 5,001 - 5,500 บาท/เดือนขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มี
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน จะอยู่ในช่วงที่ก าลังเริ่มเข้าสู้การท างานยังไม่มีความมั่นคงในการงาน จึงจ าเป็นต้อง
ให้ภาครัฐหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาปรับเปลี่ยนหรือสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากการมีรายได้ของ
ประชาชนเป็นส่วนส าคัญของการด ารงชีวิต ซึ่งต่างจากประชาชนที่มีรายได้ 5,001 - 5,500 บาท/เดือนขึ้นไป โดย
ประชาชนกลุ่มนี้มีอาชีพและรายไดท้ี่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ค่อยมเีวลาว่างกับการเข้ามามีสว่นร่วมได้กิจกรรม
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ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ประชาชนกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับหน้าที่การงานของ
ตนเอง  

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินงั
มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเหมือนกันและบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องการงาน การขับเคลื่อนครอบครัว ชุมชน ตลอดจนได้รับการยอมรับในความรู้ ความสามารถและการศึกษา 
รวมไปถึงยังตระหนักถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อพัฒนาต าบลที่เหมือนๆกันอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ มาลัย  โห้ประเสริฐ (2557) ศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวัดระยองพบว่า ประชาชน
ที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทับมาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับ
การศึกษาของ สุนารี แสนพยุห์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับความพึงพอใจและผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากประชาชนที่มีอายุต่างกันสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่คล้าย ๆ 
กัน ท าให้ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความรู้ ความเข้ าใจในการด าเนินงานที่เหมือนกัน ส่งผลให้ประชาชนมี 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังที่เหมือนกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ  
สุนารี แสนพยุห์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ นารีรัตน์  ชูอัชฌา (2558) ศึกษาความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากประชาชนที่มีสถานภาพโสด เป็นช่วงชีวิตที่มี 
การเปลี่ยนแปลงและมีความต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีขึ้น ส่วนประชาชนที่มีสถานภาพสมรส ก็ต้องการให้ชีวิตมีความ
มั่งคงมากยิ่งขึ้น และประชาชนที่มีสถานภาพหม้าย หย่าร้าง และแยกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่าร้าง ก็มีความต้องการให้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้ทุกๆสถานภาพมีความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่เหมือนกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังที่เหมือนกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนะดา  วีระพันธ์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ นารีรัตน์  ชูอัชฌา 
(2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยอ แตกต่างกัน  

4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ในปัจจุบัน 
การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและมีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย เพราะการเข้าถึงข้อมูลและการเข้า
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ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปีนังที่คล้าย ๆ กัน ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจที่
เหมือนกัน จึงท าให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลกรงปินัง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนารี  แสนพยุห์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ประชาชนชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอในต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง  
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับงานวิจัยของ นารีรัตน์  ชูอัชฒา (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การต าบลบางยออ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี
เข้ามาอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันมากข้ึน ท าให้ประชาชนทุกอาชีพมีความสามารถในการเรียนรู้และ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น เลยท าให้
ประชาชนทุกอาชีพมีความรู้ความเข้าใจและมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง
ที่เหมือน ๆ กัน ดังนั้น จึงท าให้ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปินังไม่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี  แสนพยุห์ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
แตกต่างกับงานวิจัยของ เยาวภา ปฐมศิริกุล (2559) ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ แตกต่างกัน  

6. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังมากกว่าประชาชนท่ีมีรายได้ 5,001 - 5,500 บาท/
เดือน ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน จะอยู่ในช่วงที่ก าลังเริ่มเข้าสู่ 
การท างานยังไม่มีความมั่นคงในการงานมากนัก จึงจ าเป็นต้องให้ภาครัฐหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามา
ปรับเปลี่ยนหรือสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากการมีรายได้ของประชาชนเป็นส่วนส าคัญของการด ารงชีวิต  
ซึ่งต่างจากประชาชนที่มีรายได้ 5,001 - 5,500 บาท/เดือน ขึ้นไป ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ค่อยมีเวลาว่างกับการเข้ามามีส่วนร่วมได้กิจกรรมต่ าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ประชาชนกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับหน้าที่การงานของตนเอง ดังนั้นประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน 
5,000 บาท/เดือน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังมากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ 5,001 - 5,500 บาท/เดือน ขึ้นไป สอดคล้องกับการศึกษาของ นารีรัตน์  ชูอัชฌา (2558) ศึกษาความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ แตกต่างกัน ทั้งนี้
แตกต่างกับการศึกษาของ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอ
ในต่อการบริการของเทศบาลต าบลตองโขบ ไม่แตกต่างกัน 

7. ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจต่างกัน ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น เลยท าให้ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย  
มีความสามารถในการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่าน
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เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ท าให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินังที่เหมือน ๆ กัน สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตติ  กิตติเลิศไพศาล (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนที่มี
ความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลต าบลตองโขบ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
แตกต่างกับการศึกษาของ นารีรัตน์  ชูอัชชา (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรประการ พบว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริหารส่วนต าบลบางยอแตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยศึกษาจากเป็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 384 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 และเพศชาย จ านวน 152 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.6ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมา มีอายุระหว่าง 
25-34 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และมีอายุระหว่าง 15-24 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
ประชาชนส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.2 และเป็นหม้าย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.8 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และเกษตรกรรม/ประมง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ 
ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมามีรายได้ 5,501 - 10,000 บาท จ านวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.1 และมีรายได้5,001 - 5,500 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7  ประชาชนส่วนใหญ่มี
ระดับความรู้ความเข้าใจ ในระดับมาก จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาระดับปานกลาง จ านวน 142 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ส าหรับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง พบว่า  
ด้านการพัฒนาอาชีพ  ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาประชาชนมีความพึงพอใจปานกลาง และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดส่วนในภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง แตกต่างกัน นอกจากนี้ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
อาชีพ และระดับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่างกัน  มีความพึงพอใจใน 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง ไม่แตกต่างกัน 
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ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน  
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 
มูฮัมหมัดอัฟฟาน เจ๊ะอมูา,นัซรูดีน  ลิดอง1 

อาจารย์มะสับรี ยามา,อาจารย์อภชิิต อนุบุตร,อาจารย์แวมามุ แวหะมะ,อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพร่อน 

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะโดยศึกษาจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 372 
คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.09, S.D.= 0.64)
จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1.) ด้านการพัฒนาอาชีพ จ านวน 193 คน (x̄= 4.10, S.D.= 0.75) 2.) ด้านการสวัสดิการ
สังคม จ านวน 199 คน (x̄= 4.08, S.D.= 0.74) 3.) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 211 
คน (x̄= 4.08, S.D.= 0.72) 4.) ด้านการจัดการสาธารณูปโภค จ านวน 214 คน (x̄= 4.06, S.D.= 0.71) 5.)ด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน 214 คน (x̄= 4.06, S.D.= 0.70) และ 6.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 192 คน (x̄= 4.08, S.D.= 0.64) 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลเริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปี พ.ศ.2537 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มี 
การก าหนดให้มีราชการบริหารส่วนภูมิภาคและจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะตัวแทนกรมและฐานะนิติบุคคล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2551)  

ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงมหาดไทย การปกครองท้องถิ่นเป็น
องค์กรที่ไม่สามารถปกครองตนเองได้ และไม่สามารถปล่อยให้อิสระได้ จะเน้นให้ท้องถิ่นต้องท ารายงานและท า
แผนงานต่อรัฐบาลกลางก่อนการตัดสนิใจใด ๆ เน้นการกระท าตามค าสั่งหรือค าอนุมัติ และเน้นว่าท้องถิ่นเป็นองค์กร
ช่วยงานบริหารของรัฐบาลกลางเป็นส าคัญ ไม่ใช่หน่วยที่จะคิดเอง และด าเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง 
มีลักษณะเป็นท้องถิ่นนิยม (Localism) เน้นว่าท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เสมอกับรัฐ ช่วยท างานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากรัฐกับท้องถิ่น มีสถานะเสมอกัน  
การกระจายอ านาจทางการเมือง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่สามารถด าเนินการได้คล้ายๆ กับการมี
รัฐบาลภูมิภาคขึ้นหลายแห่งภายในประเทศหนึ่งๆ เป็นการเกิดรัฐกระจายอ านาจทางการเมือง เชิงภูมิภาค 
(Regionalized Unitary State) มิใช่เป็นรัฐเดี่ยวแบบดั้งเดิม (Classical Unitary State) ที่มีการรวมศูนย์อ านาจทุก
ประการไว้ท่ีศูนย์กลางและอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ
                                                                 
1 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ และราชการอื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
มหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย (กระทรวงมหาดไทย : Ministry of Interior) 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคใช้หลักการแบ่งอ านาจโดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอ านาจแล้วแบ่ง
อ านาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคน าไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้
จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรีหรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและวิวัฒนาการมาตามล าดับแต่ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเท่าไรนัก จึงท าให้
เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพโดยให้ ประชาชนได้เข้ามา มีส่วนในการปกครอง
ตนเองยิ่งข้ึนในปี พ.ศ. 2498 อันมีผลให้เกิด "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ขึ้นตามภูมิภาค 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดรูปแบบการปกครองในลักษณะของการกระจายอ านาจภารกิจของ
รัฐบาลจากส่วนกลางไปให้แก่ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในการปกครองของ
การบริหารท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้ดีที่สุดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร โครงสร้างของสังคมชนบท เป็นรากฐานส าคัญของประเทศ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ท าให้รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน (สุรพงษ์  มาลี,2549) การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
และมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารบุคคล การเงินและการคลังและมี
อ านาจหน้าที่ของตนเอง แต่ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นรวมด้วย และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในต าบลหรือหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

การจัดรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภา
จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่กรรมการจังหวัด โดยยัง
ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภา
จังหวัด พ.ศ. 2481 ข้ึน โดยมีความประสงค์ที่จะแยกกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะสภาจังหวัด ยังท า
หน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของกรรมการจังหวัดเช่นเดิม ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2495 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบการบริหารราชการ
ในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตามกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ต่อมา
ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ยังทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปอื่น ๆ ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนเรื่องรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งมีแหล่งรายได้ที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ (อบต.) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นก็ยัง
ประสบปัญหาในการบริหารงานหลายประการ ซึ่งเป้าหมายของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในรูปแบบ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ขัดแย้งกับหลักกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนกัน อ านาจ
หน้าที่ การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจน ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในทางปฏิบัติ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลยังคงอยู่ภายใต้อ านาจหรือการก ากับ
ดูแลของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบเดิม กล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลยังคงประสบกับปัญหา  
การด าเนินงานที่ไม่ค่อยมีศักยภาพหรือคุณภาพในการบริหารจัดการความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง (จรัส  สุวรรณมาลา, 2541) 

เพราะฉะนั้นต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ ของ
ต าบลพร่อน มีสภาพเป็นภูเขาสูงต่ าสลับกันทางด้านตะวันออกและค่อยๆลาดต่ า องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นความหวังของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคาดหวังว่าชุมชนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการสามารถบริการประชาชน 
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ได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีที่รับผิดชอบ โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก เน้นการบริการที่ดี มีมาตรฐาน 
และการบริหารงานแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ประชาชนในพื้นที่ กรณีการศึกษาความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาระบบการบริการประชาชนในพื้นท่ีและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีประชาชนเข้า
มาติดต่อหน่วยงานราชกาลเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังพบปัญหาในการจัดการบริการที่ไม่ทั่วถึงหรือบางปัญหายังไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหา การให้บริการบางจุดมีการบริการแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้าและไม่ตรงจุด และประชาชนยังไม่ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารที่แท้จริง จึงไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิที่ตน จะได้รับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ ดังนั้นในความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อความประพฤติหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการด้านอ านวยความสะดวก มีผลกระทบในทางสร้างสรรค์หรือท าลายได้ การสร้างความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เช่ือมั่นในระบบราชกาลจากประชาชนไว้ได้ (องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน,2559) 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะยังประสบปัญหาอยู่ในด้านการพัฒนาที่ยังไม่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน ปัญหาในการจัดการบริการที่ไม่ทั่วถึงหรือบางปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา  
การให้บริการ บางจุดมีการบริการแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้าและไม่ตรงจุด นอกจากน้ีการพัฒนาต าบลพร่อน จึงประสบ
ปัญหาในหลายๆด้านด้วยกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี ผลการวิจัย
ในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและ
การบริการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

3.  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1.  ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

2.  ได้ทราบถึงความแตกต่างระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

3.  ได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนในการใช้บริการส านักงานทะเบียนราษฎร์ อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาโดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 372 
คน ซึ่งทางผู้ศึกษาได้ใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังกล่ าวและใช้วิธีการได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นเครือ่งมือท่ีผู้วิจัยศึกษาสร้างและประยุกต์จาก
แบบสอบถามงานวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สิริโฉม  พิเชษฐบุญ
เกียรติ ,2535:49) ให้สอดคล้องกับการศึกษาเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีโครงสร้างของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนการทดสอบคุณภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ก าหนดออกเป็น 2 ประเภท
ประกอบด้วย 1.) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถาม (IOC)  โดยใช้ข้อค าถามที่มีค่าความเที่ยงตรง 
= 1.00 และ 2.) การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมาร 
(Inferential Statics) ในการวิเคราะห์ t-test และ F-test และเมื่อทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม หลังจาก
ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนอกกลุ่มประชากร จ านวน 30 ตัวอย่าง 
แล้วน ามาหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา Alpha  ซึ่งจะเท่ากับ = 0.872 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาจากความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านประชากร  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาได้ศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวน 372 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จ านวน 6 ด้าน คือ 1.) ด้านการพัฒนาอาชีพ 2.) ด้านการสวัสดิการ
สังคม 3.) ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4.) ด้านการจัดการสาธารณูปโภค5.) ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ 6.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561  

 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 372 คน  และได้รับแบบสอบถามกลับมา จ านวน 372 ชุด มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
การตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เพศหญิง มีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 เพศชาย มี

จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-54ปี จ านวน 106คน คิดเป็นร้อยละ 28.5
รองลงมามีอายุระหว่าง 35-44 ปี จ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 25.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน246 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมามีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ในด้านอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ส่วน
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รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000 – 5,500 บาท/เดือน จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 

2. ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความ

เข้าใจอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.09, S.D.= 0.55) รองลงมามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง (x̄= 4.12, S.D.= 
0.51) และมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (x̄= 4.16, S.D.= 0.31) 

3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 238 คน (x̄= 4.09, S.D.= 0.64) จ าแนกเป็นราย

ด้าน ดังนี้ 1.) ด้านการพัฒนาอาชีพ จ านวน 193 คน (x̄= 4.10, S.D.= 0.75) 2.) ด้านการสวัสดิการสังคม จ านวน 
199 คน (x̄= 4.08, S.D.= 0.74) 3.) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 211 คน (x̄= 4.08, 
S.D.= 0.72) 4.) ด้านการจัดการสาธารณูปโภค จ านวน 214 คน (x̄= 4.06, S.D.= 0.71) 5.)ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จ านวน 214 คน (x̄= 4.06, S.D.= 0.70) 6.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย จ านวน 192 คน (x̄= 4.08, S.D.= 0.64) 

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันอายุต่างกันสถานภาพต่างกันอาชีพต่างกันรายได้
ต่างกันและประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่างกันมีความพึงพอใจ  
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนที่มีระดับ
การศึกษามัธยมตอนปลายมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มักจะต้องออกไปศึกษานอกพื้นที่และมักจะกลับนานๆครั้ง ท าให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนได้น้อย ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา
มัธยมตอนปลายนั้นมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อยู่แล้ว เป็นช่วงยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังอยู่ในการดูแล
ของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ประชาชนที่มีการศึกษามัธยมตอนปลายมีความใกล้ชิดและเข้าถึงการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน มากกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารต าบลพร่อน 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน  อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันเพศหญิงและเพศชายนั้นมี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบงานท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพการ
งาน ผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายก็จริงแต่การประสานงานหรือการใช้เทคโนโลยีที่มีการติดต่อสื่อสารหรือการค้นคว้าและ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนเหมือนๆกัน และประชาชนทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ได้เหมือนกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
มาลัย โห้ประเสริฐ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทับมา 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยองพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลทับมาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของสุนารี แสนพยุห์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ต าบลโพธิ์ทอ ง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  
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2.  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยและมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของทุกคน ท าให้ประชาชนทีมีอายุต่างกันสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนได้
เหมือนกัน ได้รับรู้ข่าวสารคล้าย ๆ กันอย่างรวดเร็ว และทันช่วงที ท าให้ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจในการให้บริการเหมือนกัน และสามารถมีส่วนร่วนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนอย่าง 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนารี  แสนพยุห์ (2557) ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน 
มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของนารีรัตน์   ชูอัชฌา (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนที่มี
อายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ แตกต่างกัน 

3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา แตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย
มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  มากกว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีมักจะต้องออกไปศึกษา
นอกพื้นที่และมักจะกลับนาน ๆ ครั้ง ท าให้ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนได้น้อย ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมตอนปลายนั้น  
มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อยู่แล้ว เป็นช่วงยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่าง
ใกล้ชิด ส่งผลให้ประชาชนที่มีการศึกษามัธยมตอนปลายมีความใกล้ชิดและเข้าถึงการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร่อน มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สอดคล้องกับการศึกษาของ เยาวภา ปฐมศิริกุล
และสุดาพร  สาวม่วง (2557) ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสาธารณะ แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของสุนารี  แสนพยุห์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ประชาชนชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอในต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

4.  ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน   
ต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกันเนื่องจากประชาชนทีโสด สมรส หม้าย หย่าร้าง และ
แยกกันอยู่แต่ไม่ได้หย่าร้าง มีเวลาในการเข้าถึงข่าวสารและรับรู้การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พร่อน คล้าย ๆ กัน มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการคล้ายคลึงกันและมีส่วนร่ วมในการด าเนินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของชนะดา วีระพันธ์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ แตกต่างกัน 

5.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพ
ร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น เลยท าให้ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความสามารถในการเรียนรู้และ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านเทคโนโลยีต่าง  ๆ ได้ง่ายขึ้น ท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการต่าง ๆ ที่ประชาชนทุก



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 347 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

อาชีพควรจะได้รับอย่างรวดเร็วและคล้ายๆกัน ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์กรบริหาร
ส่วนต าบลพร่อนที่เหมือน ๆ กัน สอดคล้องกับการศึกษาของสุนารี  แสนพยุห์ (2557) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ประชาชนชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของ วิษณุพงษ์  สงวนสัจพงษ์ (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้
บริการด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง กรณีศึกษาส านักงานทะเบียน อ าเภอหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ประชาชนทีมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจการใช้บริการส านักงานทะเบียน อ าเภอหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 
แตกต่างกัน 

 6. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนที่มีรายได้ทุกระดับที่ต่างกัน
สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างง่ายดาย เพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากมายต่อการใช้
ชีวิตของมนุษย์ท าให้มีการการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้นั้นมีหลากหลายช่องทาง ต่อให้ประชาชนมีรายได้ที่ต่างกันแต่ก็
ยังสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคม การที่มีรายได้ต่างกันถือว่าไม่เป็น
อุปสรรค จึงท าให้ประชาชนที่มีรายได้ทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ประชาชนมีความพึ ง
พอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนที่เหมือนๆกัน สอดคล้องกั บการศึกษาของจิตติ   
กิตติเลิศไพศาล (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคก
ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอในต่อการบริการของเทศบาลต าบล
ตองโขบ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้แตกต่างกับการศึกษาของนารีรัตน์ ชูอัชฌา (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนที่มี
รายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ แตกต่างกัน 

7.  ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาไม่แตกต่างกัน
เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต เลยท าให้ประชาชนที่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย มีความสามารถในการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้มีความรู้  
ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการต่าง ๆ ที่ประชาชนควรได้รับอย่างรวดเร็ว
และคล้าย ๆ กัน ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนที่เหมือน ๆ กัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของจิตติ  กิตติเลิศไพศาล (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลต าบลตองโขบ ไม่แตกต่างกัน ทั้งแตกต่างกับการศึกษาของนารีรัตน์  
ชูอัชณา (2558) ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรประการ พบว่า ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริหารส่วน
ต าบลบางยอ แตกต่างกัน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอของประชาชนในการด าเนินงานองค์การบริหารส่ วนต าบลพร่อน อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 372 คน จากกวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเพศชาย จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 
โดยประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-54ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา   มีอายุระหว่าง 35-
44 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และมีอายุ 25-34 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ประชาชนส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส แต่งงานแล้ว จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 87 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 23.4 และสถานภาพเป็นหม้าย จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ประชาชนส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และไม่ได้เรียน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ 5,000-5,500 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมามีรายได้ไม่เกิน 
5,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และมีรายได้ 10 ,000-15,000 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 27.4 ส่วนในด้านความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

ส าหรับความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้าน
การสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการจัดการสาธารณูปโภค ด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และในภาพรวม ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนแตกต่างกัน นอกจากนี้ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่ งสมควรจะน าไปศึกษาต่อ  
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ ควรท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภออื่น ๆ เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะได้เห็นภาพรวมของ 
ความพึงพอใจในภาพรวมของจังหวัดยะลา ควรศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการและ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และควรศึกษาถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา
ชุมชน 
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แนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม   
ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

 
ลัฐิกา  โชติวงศ์1 

ซูลฟีกอร์  มาโซ, ศรีประไพ  อุดมละมลุ, ดร.ยุทธนา  กาเด็ม2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งและศึกษา 
ความเหมือน ความแตกต่างของการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ และ หมู่ที่ 6  
บ้านล าอาน ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้น าชุมชนทั้งสองชุมชนมีวิธีการจัดการความขัดแย้ง คือ หมู่ที่ 2 บ้านหลวง
จันทร์ ผู้น าชุมชนใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยคนกลางและใช้กฎระเบียบของชุมชนเป็นข้อตัดสินปัญหาต่าง ๆ และหมู่ที่ 6 
บ้านล าอาน ผู้น าชุมชนใช้วิธีการน าหลักศาสนาและหลักค าสอนตามแนวทางศาสนาอิสลามในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ภายในชุมชน ส่วนความเหมือนในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง คือ การมีผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นศูนย์กลาง
ส าหรับการท าความเข้าใจระหว่างคนในชุมชนเพื่อขจัดความขัดแย้ง ตลอดจนการดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชนโดยมี
เป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่วนความแตกต่างในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง คือ ชุมชน
ไทยพุทธจะใช้ผู้ที่เคารพนับถือเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย ส่วนชุมชนไทยมุสลิมผู้น าชุมชนจะใช้หลักค าสอนทางศาสนาใน
การเจรจาไกล่เกลี่ย  
 
ค าส าคัญ : การจดัการ ความขดัแย้ง ต าบลทรายขาว 
 
บทน า 

ปัจจุบันในสังคมการอยู่ร่วมกันมักเกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กหรือสังคม
ขนาดใหญ่ ความขัดแย้งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับชุมชนหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐกับราษฎร สาเหตุที่มาของความขัดแย้งมีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นความขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน ซึ่งเมื่อความขัดแย้ง
เหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขก็จะรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง ความขัดแย้งมักจะได้รับการ
แก้ไขเยียวยาโดยคนในชุมชนด้วยกันเองเพราะความขัดแยง้ดังกล่าวไม่ไดส้่งผลกระทบเฉพาะคู่กรณีที่ขัดแย้งกันอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงบุคคลรอบข้างที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (จุฑารัตน์  
เอื้ออ านวย, 2548) 

เมื่ออิทธิพลของแนวคิดในเรื่องของรัฐที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของรัฐมากขึ้นท าให้กระบวนทัศน์ก าร
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยส่วนใหญ่มองว่ารัฐมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ขึ้นมา ท้ังที่เป็นความขัดแย้งในระดับบุคคลกับ
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 
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บุคคลหรือระดับชุมชนกับชุมชน จึงมอบอ านาจในการจัดการปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ให้กับรัฐ ซึ่งในที่นี้คือ
กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ท าให้ชุมชนขาดความส านึกร่วมกันในการรับผิดชอบ
ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้กระบวนการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 

ที่ผ่านมาความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะความขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากปัญหาใน 
การประกอบอาชีพบนฐานของทรัพยากร เป็นความขัดแย้งที่น าไปสู่ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ จะเห็นได้ว่า
ประชาชนที่ยากจนส่วนใหญ่ของโลกล้วนอาศัยอยู่ในประเทศซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแทบทั้งสิ้น และ
หากความขัดแย้งนั้นได้ใช้ความรุนแรงเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นการท าลายจะน าไปสู่เป้าหมาย 
การพัฒนาได้ (สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ และคณะ, 2546) ดังนั้นถึงแม้ว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเกิดของ
สังคมมนุษย์ หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ควบคู่กับสังคมมนุษย์ก็ตาม มนุษย์ก็ยังต้องแสวงหาวิธีการต่าง ๆ 
ที่จะยับยั้งและดูแลความขัดแย้งดังกล่าวเพราะการที่ชุมชนสามารถลดก าจัดความขัดแย้งนั้น จะส่งผลให้เกิด  
ความสงบสุขและสามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และอื่น ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับชุมชนที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลในแง่ลบในทุก ๆ ด้าน 

นอกจากนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ เกิดขึ้นมานานหลายปี ตั้งแต่ 
พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันไม่มีทีท่าว่าจะสงบสุขลง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่ ความขัดแย้งดังกล่าวได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลและ
หลายๆฝ่ายเพื่อเข้ามาจัดการแต่ไม่ส่งผลให้ความขัดแย้งดังกล่าวลดลงได้ โดยปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิ ความไม่ยุติธรรม โดยมีเพียงกลุ่ มหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและ 
บอกว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมในพื้นที่ และเป็นการเรียกร้องสิทธิโดยใช้วิธีการที่ผิด การจัดการกับปัญหาความไม่สงบ
ในพ้ืนท่ีต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในชุมชน ได้แก่ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ประชาชนใน
พื้นที่ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยตรงและรับรู้วิถีชีวิตและความต้องการหรือสภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่พบภายในชุมชน อย่างน้อยได้ทราบว่าความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้คืออะไร และแนวทางการจัดการกับ  
ความไม่สงบนี้จะเป็นไปในทิศทางใด คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็จะรับรู้ข่าวสารจากสื่อด้านต่าง ๆ ท าให้ 
ผู้ที่เสพข่าวเกิดความอคติและความคิดแง่ลบต่อคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ส าหรับคนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังต้องอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ให้ได้ บางคนก็ย้ายออกจากพื้นที่  
แต่ส าหรับบางคนท่ีไม่ได้มีฐานะจะย้ายออกไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ถือเป็นสิ่งที่ยาก ฉะนั้นจึงต้องด ารงชีวิตอยู่ให้ได้และหา
แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ชุมชนทรายขาวเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม  
การใช้ชีวิตและการเป็นอยู่ของคนในชุมชนทรายขาวส่วนใหญ่จะท าอาชีพที่เหมือนๆกัน คือท าไร่ ท าสวนยางพารา 
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 4,082 คน 1,191 หลังคาเรือน (ส านักทะเบียนอ าเภอโคกโพธิ์ 
กรมการปกครอง, 2553) และเนื่องจากการเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกันระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม จึงได้ร่วมกันสร้างวัด
ทรายขาว และมัสยิดบ้านควนลังงา(มัสยิดนัจมุดดีน) ไปพร้อมๆกัน ซึ่งจ านวนประชาชนในชุมชนทรายขาวที่นับถือ
ศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามมีจ านวนใกล้เคียงกัน มีความแตกต่างกันในด้านจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรม
ของแต่ละศาสนา โดยประชาชนในชุมชนทรายขาวจะพูดภาษาเดียวกันหมด ซึ่งคนทรายขาวจะเรียกว่า “ภาษา
ทรายขาว” และในรูปแบบของการปกครองหมู่บ้านของคนในพ้ืนท่ีต าบลทรายขาวจะมีการสลับให้ไทยพุทธและไทย
มุสลิมมีโอกาสด ารงต าแหน่งก านันในแต่ละวาระ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สามารถพบเห็นทั่วไปในพื้นที่อื่น และวิธีการ
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของประชาชนในต าบลทรายขาวท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิม 

ฉะนั้นแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว อ าเภอ
โคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
ศาสนาและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมและศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของการจัดการปัญหาของทั้งสองชุมชน 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมของต าบล

ทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
2.  เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของวิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธ

และไทยมุสลิมของต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
ได้แนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน โดยสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลทาง

วิชาการส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลต้นแบบในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอื่น ๆ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาแนวทางในการจัดการกับปัญหา

ความขัดแย้งของชุมชนและศึกษาความเหมือนและความต่างของทั้งสองชุมชน 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ท่ีมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีหมู่ที่ 

2 บ้านหลวงจันทร์และหมู่ที่ 6 บ้านล าอาน ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความขัดแย้ง หมายถึง ปรากฏการความไม่ลงรอยกัน การขัดกัน การต่อสู้ และการทะเลาะกันของคนใน

ชุมชน 
การจัดการความขัดแย้ง หมายถึง แนวทางของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหาความไม่ลงรอยกัน การขัดกัน 

การต่อสู้ และการทะเลาะกันของคนในชุมชน 
 

แนวคิดการวิจัย 
ความหมายของความขัดแย้ง 
จากการศึกษาความหมายของความขัดแย้งพบว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายหลายท่านด้วยกัน เช่น  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552 : 136-137)  ได้ให้ ความหมาย ค าว่า “ขัดแย้ง” หมายถึง ความไม่ลง
รอยกัน นอกจากนั้น ได้อธิบาย  “ขัด” หมายถึง ไม่ท าตาม ฝ่าฝืน ขืนไว้ และให้ความหมายของค าว่า “แย้ง” 
หมายถึง ไม่ตรง หรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ดังนี้ จึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้งนั้น ประกอบด้วยอาการทั้งขัดและแย้ง 
นัน่คือ แต่ละฝ่ายนอกจากจะไม่ท าตามแล้วยังต้านทานกันอีกด้วยนอกจากนี้พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster’s 
Dictionary, 1966 : 476) ได้สรุปไว้ว่าความขัดแย้ง (Conflict ) มาจากภาษาลาติน Configure ซึ่งแปลว่า การต่อสู้
(Fight) การท าสงคราม (Warfare) ความไม่ลงรอยกันหรือการเข้ากันไมไ่ด้ (Incompatibility) การคัดค้านซึ่งกันและ
กัน หรือฝ่ายตรงข้าม (Opposition) การเผชิญหน้ามุ่งร้ายการกระท าที่ไปด้วยกันไม่ได้ ความคิด ความสนใจ หรือ
การกระท าท่ีไม่เหมือนกัน 

ประเภทของความขัดแย้ง 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2540 : 70 – 75) ได้แบ่งประเภทของความขัดแย้ง โดยสรุปถึงสาเหตุความ

ขัดแย้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การขัดแย้งกันทางความคิด (Conflict of Ideas) เป็นการขัดแย้งที่
โดยทั่วไปมักมีสาเหตุมาจากทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความคาดหมาย
ในบทบาทส่วนในอีกประเภทคือ การขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นการขัดแย้งในด้าน
ผลประโยชน์  ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากเรื่องความต้องการที่แตกต่างกัน ความจ ากัดของทรัพยากรบางอย่างที่จะมา
สนองความต้องการ การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน  
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ผลของความขัดแย้ง  
จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งสามารถแยกได้ 2 

ประการด้วยกัน (อรุณ  รักธรรม, 2537, น.234 – 236) คือ ประการแรกความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
และจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าได้ ท้ังนี้  ผลของความขัดแย้งมีหลายประการ  เช่น 1) ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ 
ที่เหนือกว่า  2) เป็นการบังคับให้มนุษย์แสวงหาแนวความคิดที่ใหม่และสดอยู่เสมอ 3) เป็นการบังคับให้มนุษย์ส ารวจ
ตรวจสอบความคิดเห็นของตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าดี เลว เหมาะสมหรือไม่ในการที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้าม ซึ่งถือว่าผล
ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งย่อมมีผลดีต่อองค์การ  4) จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และ 5)  เป็นการเปิดโอกาสให้
มนุษย์ตรวจสอบความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ส่วนประการที่สอง  เป็นความขัดแย้งที่อาจจะท าให้องค์การขาด
ประสิทธิภาพ (Inefficiency) และประสิทธิผล (Ineffectiveness) ได้ถ้าหากหัวหน้าไม่จัดการแก้ไข  

การจัดการความขัดแย้ง 
จากการศึกษาแนวทางในการจัดการความขัดแย้งนั้น มีหลายแนวคิดด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามี

วิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ 3 วิธี คือ (1) การชนะ – แพ้ (Domination)  หมายถึง  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นการใช้อ านาจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดใน  
การแก้ปัญหา แต่ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้อีกในอนาคต  (2) การประนีประนอม (Compromise) หมายถึง  
การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยที่ต่ างฝ่ายต่างได้ เพียงบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น  ไม่มีฝ่ ายใดได้ทั้ งหมด  
การประนีประนอมเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด และ (3) การประสานประโยชน์ (Integrated Solution) หมายถึง  
การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เน้นความพอใจของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด  เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีการแพ้-ชนะ หรือไม่
ต้องเสียบางส่วน แต่จะได้ตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้เลือกชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ 
ซึ่งเป็นชุมชนไทยพุทธและหมู่ที่ 6 บ้านล าอานซึ่งเป็นชุมชนไทยมุสลิมเป็นพื้นที่ศึกษาโดยเลือกแบบเจาะจง เนื่องจาก
เป็นพื้นที่แบบสังคมพหุวัฒนธรรมเหมาะแก่การศึกษาและเป็นชุมชนตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและล าดับขั้นตอนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นการพูดคุยสนทนา
ตามธรรมชาติและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นั้นพบว่า ต าบลทรายขาวเป็นต าบลที่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม และเป็น
ชุมชนตัวอย่างที่คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ผู้วิจัยเลือกหมู่บ้านที่จะท าการศึกษาจ านวน2 หมู่บ้าน 
คือหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีประชากรเป็นไทยพุทธร้อยละ 99  และหมู่ที่6 บ้านล าอาน ที่มี
ประชากรเป็นไทยมุสลิม ร้อยละ100  ทั้งสองหมู่บ้านมีความเหมือนและความแตกต่างกันไมว่่าจะเป็นเรือ่งวัฒนธรรม 
การเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รูปแบบการจัดการปัญหาในด้านต่างๆ ของผู้น า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในชุมชนที่
พบเจอในปัจจุบันและอดีต ทั้งนี้บางปัญหาแก้ไขได้ส าเร็จและบางปัญหาที่แก้ไขไม่ส าเร็จ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่
น าพาไปสู่ความขัดแย้งภายในชุมชน จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบหลายๆด้านภายในชุมชน มีทั้งใน
รูปแบบที่หลีกเลี่ยงได้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชนจะค านึงถึงหลักศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ เพราะชุมชนทรายขาวถือว่า
เป็นชุมชนตัวอย่าง ไม่ว่าชาวบ้านในชุมชนจะมีการใช้ชีวิตหรือแก้ปัญหาต่างๆไปในแนวทางใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ผู้น าชุมชนเป็นศูนย์กลาง และผู้น าชุมชนแต่ละชุมชนมีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ลุกลามปาน
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ปลายจนน ามาซึ่งความขัดแย้งในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในชุมชนจะ
เห็นได้ว่าในการเลือกผู้น าจะมีวิธีการสลับโอกาสของการเป็นผู้น าการปกครองชุมชน 

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะท าให้ชุมชนขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้หากผู้น าไม่จัดการ
แก้ไข นอกจากจะส่งผลกระทบภายในชุมชนแล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคู่กรณีที่มีความขัดแย้งด้วย ความขัดแย้ง
ภายในชุมชนลักษณะนี้อาจจะเป็นความขัดแย้งภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งหาก
ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะท าให้ความขัดแย้งดังกล่าวรุนแรงยิ่งขึ้น จนท าให้เกิดปัญหาปานปลายมากขึ้น 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการจัดการปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนดังต่อไปนี้ 

1.  การจัดการปัญหาชุมชนหมูท่ี ่2 บ้านหลวงจันทร์ 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งของชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า หมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ เป็นชุมชนที่มีประชากรเป็นไทยพุทธร้อยละ 99 และ
มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลชาวบ้านและความเรียบร้อยภายในชุมชน รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบภายในชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอาจจะรุนแรงขึ้น จนเกิดความขัดแย้งภายในชุมชนได้ นอกจากนั้นแล้วยัง
รวมไปถึงในส่วนของปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
การลักขโมยขี้ยาง การลักขโมยมะพร้าว เป็นต้นและในช่วงระยะหลังมานี้ ปัญหาเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้
ชาวบ้านหลายครัวเรือน ผู้น าชุมชนจึงวางแผนเร่งแก้ไขด้วยวิธีการจัดการในรูปแบบต่างๆดังนี้ 

1.1  ปัญหาการลักขโมย 
จากการศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ต าบล

ทรายขาว อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี พบว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นและพบบ่อยในพ้ืนท่ีเนื่องจากวัยรุ่นบางกลุ่มที่มาจาก
นอกพื้นที่เข้ามาขโมยมะพร้าวของชาวสวนซึ่งขณะนี้ผู้น าชุมชนได้มีมาตรการใหม่ โดยจัดกลุ่มผู้ดูแลความปลอดภัย
ในชุมชน แบ่งเวรยามกันเฝ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ และบางครัวเรือนก็แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการเลี้ยงสุนัขผูกไว้
หน้าสวน มีหลาย ๆ ครัวเรือนที่น าแนวทางการแก้ปัญหานี้ไปใช้และประสบความส าเร็จสามารถลดปัญหาได้และ
สามารถจับกุมคนที่ลักขโมยได้ง่าย ซึ่งเมื่อจับกุมได้ ผู้น าชุมชนมีวิธีการให้เสียค่าปรับผลละ 300 บาท ตามกฎกติกา
ของหมู่บ้าน รวมทั้งไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน ส่วนปัญหาการขโมยขี้ยาง เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่เอง เพราะคน
ในพื้นที่จะรู้เส้นทางและช่วงเวลาของการเก็บขี้ยางของเจ้าของสวนเป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของความขัดแย้งกันใน
ชุมชนอีกด้วย ดังนั้นผู้น าชุมชนจึงก าหนดเวลาการประชุมชาวบ้าน ในวันท่ี 15 ของทุกเดือนผู้ใหญ่บ้านได้ใช้โอกาสนี้
ให้ชาวบ้านหารือและลงความเห็นกันว่าจะมีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ซึ่งชาวบ้านทุกคนลงความเห็นและมีมติจากที่
ประชุม คือ หากมีการลักขโมยขี้ยางและสามารถจับกุมผู้ลักขโมยได้มีโทษปรับถ้วยละ 300 บาท ซึงแนวทาง 
การแก้ไขน้ีสามารถลดปัญหาการลักขโมยขี้ยางได้ 

อย่างไรก็ตามปัญหาการลักขโมยที่เกิดขึ้นภายในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ผู้น าชุมชนมี
รูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้กฎเกณฑ์ที่ชุมชนก าหนดไว้มาใช้เป็น
บทลงโทษโดยการปรับตามความเสียหายและตามความเหมาะสม หากบางครั้งที่คู่กรณีเกิดความขัดแย้งทะเลาะ
วิวาทไม่ยอมความกันผู้น าชุมชนก็จะต้องหาวิธีการจัดการกับความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ท้ังสองฝ่ายยอม
ความและสามารถปรับความเข้าใจกันได้ โดยไม่ต้องให้ถึงการด าเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
ความรุนแรง แต่คราวใดทีผู่้น าไม่สามารถเจรจาแต่เพียงผู้เดียวได้ ผู้น าก็จะหาวิธีการอื่น ๆ โดยให้คนสนิทของทั้งสอง
ฝ่ายหรือคนที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพมาช่วยเจรจา เมื่อปัญหาจบลงในแต่ละครั้งผู้น าก็จะต้องหาวิธีการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอีก โดยการให้ชาวบ้านทุก ๆ ครัวเรือนรักกันฉันท์พี่น้องและมีมิตรไมตรีต่อกันและช่วยกัน
สอดส่องดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนป้องกันการลักขโมยขี้ยาง และมะพร้าวของชาวบ้านอีก 
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1.2 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับกลุม่ของชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ต าบล

ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพบว่า นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวมาแล้วยังมีที่ส าคัญคือ ปัญหาความ
แตกแยกภายในชุมชนบ้านหลวงจันทร์อีกด้วย ซึ่งปัญหานี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งผู้น าชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวง
จันทร์ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และส่งผลเสียอย่างมากให้กับชาวบ้านในเรื่องการเป็นอยู่และใช้ชีวิต เนื่องจาก
ความขัดแย้งที่มาจากการเมืองระดับท้องถิ่น และการเลือกผู้น าชุมชน ท าให้ภายในชุมชนแบ่งเป็นสองกลุ่มหรือสอง
ฝ่าย ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะไม่ให้ความร่วมมอืเมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน กลุ่มนี้
จะไม่เข้าร่วมประชุมไม่ให้ร่วมมือในการด าเนินโครงการหากไม่มีผลประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งส่งผลให้ในวันที่ 15 ของ
ทุกเดือน ในการประชุมหมู่บ้าน มีชาวบ้านไปประชุมมีเพียง 10-15 คน จากประชากรทั้งหมด 520 คน ทั้งไม่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน และต่อต้านทุกวิถีทาง นอกจากนั้นยังโจมตีและขัดขวางการท างาน จึงเป็นสาเหตุที่ไม่
สามารถพัฒนาชุมชนได้ปัญหานี้ที่พบและเกิดความแตกแยกของกลุ่มสองกลุ่มนี้ เริ่มมีมาตั้งแต่การเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายสนิท  ขุนฤทธิ์ ซึ่งมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นและไม่ลงคะแนนเสียงให้ ต่อต้านและไม่ยอมรับ
ผู้น าเพราะกลุ่มที่ต่อต้านเป็นผู้ที่มีคะแนนเสียงข้างน้อย ซึ่งปัญหานี้ผู้น าเห็นว่าจะต้องแก้ไขโดยการให้การสนับสนุน
กับทุกกลุ่มทุกครัวเรือน อย่างความเสมอภาค ตลอดจนการท างานอย่างโปร่งใสโดยจะมีการช้ีแจงรายละเอียดเมื่อมี
การจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มที่ต้องการจะกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน ผู้น าให้
การสนับสนุนและอนุมัติโครงการให้กู้โดยไม่เสียดอกเบี้ยใด ๆ  และให้ผ่อนใช้คืนภายใน 24 เดือน หรือ ไม่เกิน 2ปี 
นอกจากนั้น ให้คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน เช่น การสร้างอาคารเอนกประสงค์และ
ลานกีฬาภายในชุมชน แนวทางการแก้ไขน้ีสามารถท าให้บุคคลสองกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งข้ึน 

อย่างไรก็ตามผู้น าชุมชนก็ยังยืนยันที่จะท างานด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ฝ่ายที่ต่ อต้านเห็นและ
ไว้วางใจในตัวผู้น า โดยให้การสนับสนุนตามข้อคิดเห็นของชาวบ้านและไม่รับเงินตอบแทนใด ๆ แต่จะน าเงินตอบ
แทนนั้นมาสร้างประโยชน์ให้เกิดภายในชุมชนโดยเน้นการปฏิบัติให้เห็นเชิงประจักษ์ และในส่วนของชาวบ้านท่ีแบ่ง
พรรคแบ่งพวกกัน ผู้น าจะมีวิธีการจัดการโดยจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน จึงท าให้
ชาวบ้านทั้งสองกลุ่มจะต้องพูดคุยกันและปรึกษาหารือกันกันมากข้ึน วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้น าได้ผลเป็นที่
น่าพอใจเพราะเมื่อชาวบ้านทั้งสองกลุ่มท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง จึงเกิดความสนิทและไว้วางใจกันมาก
ยิ่งข้ึน 

2.  การจัดการปัญหาในชุมชน หมู่ที ่6 บ้านล าอาน 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านล าอาน ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพบว่า หมู่ที่ 6 บ้านล าอาน มีประชากรเป็นไทยมุสลิม ร้อยละ 100  โดยมีผู้น าชุมชน
เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และผู้น าชุมชน  
หมู่ที่ 6 บ้านล าอาน จะมีแนวทางการจัดการกับปัญหาในรูปแบบของตนเอง โดยจะยึดหลักค าสอนทางศาสนา 
เนื่องจากผู้น าเคยเป็นครูสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (ปอเนาะ) มาเป็นเวลา 18 ปี จึงสามารถพูดและฟังภาษา
มาลายูได้เป็นอย่างดีและเข้าใจค าสอนตามหลักศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง จึงน ามาเผยแพร่และเป็นวิธีการจัดการการให้
คนในชุมชนเป็นคนดี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายในหมู่ที่ 6 บ้านล าอานจะประสบปัญหาปัญหาหลายด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย และปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับ
บุคคล ซึ่งปัญหาเหล่านี้บ้างก็แก้ไขได้ส าเร็จ บ้างก็แก้ไขไม่ส าเร็จ แต่ผู้น าก็จะพยายามหาแนวทางการแก้ไขใหม่ ๆ 
ขึ้นมาเพื่อดูแลความสงบของชุมชน 

2.1  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล 
ในความขัดแย้งระหว่างบุคคล หมู่ที่ 6 บ้านล าอานมีสาเหตุจากการประกอบอาชีพ โดยหมู่ที่ 6 

บ้านล าอาน เป็นที่ตั้งของศูนย์คัดแยกทุเรียนทรายขาว (หมอนทอง) เกรดพรีเมี่ยม ซึ่งจะรับซื้อทุเรียนเฉพาะทุเรียน
ทรายขาวเท่านั้น แต่มีเจ้าของสวนทุเรียนรายหนึ่งได้ส่งทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนของทรายขาวไปที่กลุ่มคัดแยก โดยปน
ทุเรียนของที่อื่นไว้ในเข่งเดียวกันกับทุเรียนทรายขาว จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่มีหน้าที่คัดแยก 
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และฝ่ายสมาชิกเครือข่ายที่น าทุเรียนมาขายให้กับศูนย์คัดแยก ผู้น าจึงต้องใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเจรจาในรูปแบบ
แนวทางของตนเองโดยหาสาเหตุและรับฟังปัญหาของทั้งสองฝ่ายก่อน เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุความขัดแย้งครั้งนี้แล้ว
ผู้น าจึงได้หาแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยการสอนด้วยหลักศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะ
ความไม่ซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย เมื่อไกล่เกลี่ยแล้วผู้น าจึงกล่าวให้ทั้งสองฝ่ายขออภัยซึ่งกันและกัน โดยการใหฝ้่ายที่ผิดขอ
อภัย และอีกฝ่ายให้อภัย ซึ่งตรงกับหลักค าสอนของศาสนา โดยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกัน และจับมือกันอยู่ร่วมกันด้วย
ความสงบสุข  

อย่างไรก็ตามวิธีการใช้หลักศาสนาเข้ามาสอนได้ผลเป็นอย่างมากเพราะชาวบ้านทุกคนในหมู่ที่ 6 
บ้านล าอานให้ความศรัทธาและเชื่อในค าสอน ฉะนั้นถือว่าการจัดการความขัดแย้งในหมู่ที่  6 บ้านล าอาน จะเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันคือการใช้หลักศาสนาเข้ามาสอนชาวบ้าน ทั้งนี้ คนในชุมชนจะมีความเชื่อมั่นในตัวผู้น าเป็นอย่าง
มาก และให้ความเคารพนับถือในตัวผู้น าชุมชน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายในชุมชนทุกคนจึงไว้วางใจในตัวผู้น า และ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี 

2.2 ปัญหาการลักขโมย 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านล าอาน ต าบลทรายขาว 

อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี  พบว่า การลักขโมยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางครั้งก็รู้ตัวผู้กระท า บางครั้งก็ไม่สามารถรู้ตัว
ผู้กระท า ส าหรับกรณีที่รู้ตัวผู้กระท าผู้น าชุมชนจะใช้วิธียึดกฎระเบียบของชุมชนโดยการปรับค่าเสียหายตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้ ผู้น าชุมชนได้ให้แนวคิดแก่คนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการลักเล็กขโมยน้อย ว่า 
“เราต้องสร้างรั้วที่ดี แต่รั้วในท่ีนี้ไม่ใช่รั้วบ้าน แต่คือเพื่อนบ้าน หากทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ปัญหานี้ก็จะหมดไป” 

3.  ความเหมือนและความแตกต่างในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและชุมชน
ไทยมุสลิม 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพบว่า การด ารงชีวิตและการเป็นอยู่ของคนในชุมชนทั้งสองหมู่บ้านจะประกอบอาชีพ
ที่เหมือนๆกัน คือท าสวนยางพารา และการท าสวยผลไม้ ซึ่งสังคมของต าบลทรายขาวเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่นับ
ถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามซึ่งจากการศึกษา พบว่าคนในต าบลทรายขาวสามารถอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกันส าหรับคนทรายขาวแล้วไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นไทยพุทธหรือไทย
มุสลิม และนอกจากนั้น ต าบลทรายขาวไม่มีความขัดแย้งกันรุนแรงแต่อย่างใด ส่วนมากจะมีเพียงปัญหาเล็กน้อย 
โดยสามารถไกล่เกลี่ยและเจรจากันได้ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องการลักเล็กขโมยน้อย และการประกอบ
อาชีพซึ่งผู้น าทั้งสองหมู่บ้านก็มีแนวทางและเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยที่แตกต่างกันออกไป บางคนใช้วิธีการให้คน
สนิทของทั้ง 2 ฝ่าย มาช่วยพูด บางผู้น าก็มีเทคนิคโดยใช้หลักการทางศาสนาเข้ามาสอน ซึ่งจะมีศูนย์ด ารงธรรมของ
ต าบล ท าหน้าท่ีในการพิจารณาไกล่เกลี่ย โดยผู้ไกล่เกลี่ยนั้นประกอบด้วยผู้น าชุมชนและผู้น าศาสนาของชุมชน 

3.1  ความเหมือนระหว่างชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลมิ 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธ และไทยมุสลิม  ต าบล

ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบว่า สิ่งที่เหมือนกันของสองชุมชน คือ หมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ และ 
หมู่ที่ 6 บ้านล าอานนั้นคือ การมีผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นศูนย์กลางส าหรับการท าความเข้าใจระหว่างคนใน
ชุมชน เพื่อขจัดความขัดแย้ง ตลอดจนการดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชนไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดใดก็ตาม โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องการลักขโมยนั้น ท้ังสองชุมชนได้เลือกใช้
วิธีการลงโทษผู้กระท าผิดโดยการให้เสียค่าปรับตามกฎกติกาของชุมชน และปัญหาความขัดแย้งนั้น จะใช้วิธีการ
เจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี 

3.2  ความแตกต่างระหว่างชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลมิ 
จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม  

ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพบว่าชุมชนทั้งสองมีความแตกต่างกันในด้านแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้น าชุมชน โดยชุมชนไทยพุทธจะใช้ผู้ที่เคารพนับถือเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย ส่วนชุมชนไทยมุสลิมนั้น 
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ผู้น าชุมชนจะใช้หลักค าสอนทางศาสนาในการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันคือต้องการให้คนในชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพบว่าผู้น าทั้งสองชุมชนมีแนวทางและวิธีการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชนที่
แตกต่างกันออกไป โดยผู้น าชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหลวงจันทร์ จะใช้กฎเกณฑ์ของชุมชนที่ตั้งไว้มาเป็นวิธีการจัดการกับ
ปัญหาภายในชุมชน ส่วนผู้น าชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านล าอานจะใช้หลักศาสนาเข้ามาเป็นวิธีการในการสอนคนในชุมชนให้
อยู่ร่วมกัน โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือตัวผู้น าทั้งสองชุมชนและชาวบ้านทุกคนมีความต้องการอยากให้ชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขไม่เกิดปัญหา ไม่มีความขัดแย้งเพื่อชุมชนจะได้เป็นชุมชนเข็มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างสงบสุข ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในด้านความเชื่อ จารีตประเพณีและวิถีชีวิตก็ตาม ชุมชนก็ยัง
สามารถรักษาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ท่ามกลางความไม่สงบ
และความขัดแย้งที่อยู่โดยรอบ ดังนั้นที่ผ่านมาจึงเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าชุมชนสามารถปรับตัว และเปิดกว้าง ยอมรับ
ความหลากหลาย และมีกระบวนการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ลุกลามและบานปลายจน
น ามาซึ่งความรุนแรง นับว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอรุณ   
รักธรรม (2537) ที่ระบุว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าท าให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ๆในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการบังคับให้มนุษย์แสวงหาแนวความคิดที่ใหม่อยู่เสมอซึ่งถือว่าผลที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง
ย่อมมีผลดีต่อองค์การก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ตรวจสอบความสามารถ
ของตนเองอยู่เสมอ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้น าชุมชนควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้คนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้งชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้จุดแข็งของต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ที่เป็นชุมชนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมาสร้างกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของไทยพุทธและไทยมุสลิม  
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บทคัดย่อ  
บทความช้ินนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลภาคสนาม และใช้มโนทัศน์เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การกลายเป็นชุมชนเมืองมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ อธิบายการด ารงอยู่
และการปรับตัวของระบบความเช่ือท่ามกลางกระแสสังคมสมัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากชุมชน
เกษตรกรรมมาสู่ชุมชนเมือง 

ผลการศึกษาพบว่า พิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟมีความส าคัญกับชุมชนเทพราชมาเป็นเวลาช้านาน โดยมี
จุดเริ่มต้นจากตัวบุคคลและขยายความสัมพันธ์ไปสู่สมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยการผสมผสาน
ความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติ และการักษาโรค 

ความเช่ือและพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟเป็นกลไกรของชุมชนเทพราชในการชะลอการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทไปสู่การกลายเป็นเมืองที่รวดเร็ว  เป็นช่องทางท าให้ผู้คนได้เวลาทบทวนตัวเองและเตรียมความพร้อมใน 
การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยี การพัฒนาพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเข้า
มาของผู้คนมากหน้าหลายตาที่ทยอยเข้ามาอาศัยเป็นแรงงาน ดั่งนั้นความเช่ือในพ่อปู่ฤาษีตาไฟจึงเป็นสัญลักษณ์ใน
การก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนเทพราชให้กับคนท่ีอาศัยอยู่มาช้านานกับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่
จากปัจจัยของการพัฒนาการกลายเป็นชุมชนเมือง 
 
ค าส าคัญ  :  พิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ , พิธีกรรมและความเช่ือ , การกลายเป็นเมือง 
 
Abstract  

This article is the result of the study of Beliefs and Rituals In Connection with Hermit’s 
father in Theppharat Suburban Communities, Ban Pho District Chachoengsao Province. Use 
qualitative research as a guideline for field data collection. The concept of social and cultural 
change and urbanization has become a guideline for analysis. Describe the existence and 
adaptation of the belief system amidst the current flow of transitional society from farming 
communities to urban communities. 

                                                           
1 นักศึกษาชั้นปท่ีี 4 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา , อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 
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 The Connection with Hermit’s father is a mechanism of the deity of Theppharat 
community to slow the transition from rural to fast urbanization. It is a way for people to take 
time to review themselves and prepare for a gradual adaptation to the coming of technology. 
Industrial area development and the arrival of many people who gradually came to live as 
workers.  

As such, the belief in the hermit's father is a symbol for the social pattern of the 
Theppharat community to the people who have lived in the past with the new arrivals from the 
factors of development become a community. 

 
Keyword :  Connection with Hermit’s father , Rituals and beliefs, Urbanization 
 
บทน า 

ความเช่ือที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นกับมนุษย์ในทุกสังคม โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า ความเช่ือเกี่ยวกับภูตผีปีศาจและดวงวิญญาณต่าง ๆ ซึ่งความเช่ือดังกล่าวมีมา
อย่างช้านานและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันที่แม้สังคมจะมีการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดเรื่อง
ของเหตุผลมากขึ้นก็ตาม แต่ยังคงมีความเชื่อและวิธีการปฏิบัติต่ออ านาจเหนือธรรมชาติ ภูตผีปีศาจ โชคลาง ของ
ขลัง และฤกษ์ยาม ไม่แตกต่างจากสังคมในอดีต ดังท่ีนักวิชาการไทยหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า คน
ไทยมีความเชื่อทางศาสนาในแบบวิญญาณนิยม (Animism) คือมีความเชื่อเรื่องของวิญญาณว่ามีอยู่จริง และมนุษย์ก็
จะท าพิธีบวงสวงเพื่อขอความอารักขา เพื่อให้สิ่งนั้นบันดาลสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งหากท าพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็จะอยู่
เย็นเป็นสุข แต่หากท าไม่ถูกต้องก็จะถูกลงโทษ (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2536 : 368) 

ในขณะเดี่ยวกันอิทธิพลของความเช่ือนั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์กลุ่มนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง เพราะมี
การสืบทอดความเช่ือมีการปลูกฝังกันมาหลายชั่วอายุคน และผู้ให้การสืบทอดล้วนแต่ถือปฏิบัติให้เห็นเป็นประจักษ์
ชัด เป็นต้นแบบอย่างกว้างขวางและมั่นคง ล้วนมีเจตนาที่จะปลูกฝังให้ผู้รับการสืบทอดตามนั้นเจริญรอยตามอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนการถือเป็นเงือนไขส าคัญในการยึดถือการอยู่ร่วมกัน ผู้ใดถือปฏิบัติย่อมเป็นที่ยอมรับจากคณา
ญาติและสังคม ผู้ใดฝ่าฝืนย่อมไม่พึงปรารถนา การปลูกฝังความเช่ือมีขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกท่ีผู้รักบการสืบทอดเริ่ม
เป็นสมาชิกของสังคมนั้น ๆ มีการบ่มเพราะและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นผู้สืบสันดานรุ่นต่อ ๆ ไป (สุธิวงศ์ 
พงศ์ไพบูลย์ 2529 : 467-468) ซึ่งระบบความเช่ือและพิธีกรรมต่าง ๆ กลายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบทาง
สังคมของผู้คนในยุค ๆ หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ระบบความเช่ือต่าง ๆ ที่สังคมสืบทอดกันมามีการปรับตัวไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ การกลายเป็นเมืองกลายเป็นโฉมหน้าใหม่ของกระบวนการเคลื่อนไหวการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นมา เพราะการปฏิวัติหรือการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการผลิต
ที่ท าให้เกิดการปลดปล่อยคนจ านวนหนึ่งออกจากการท าเกษตรกรรมมาใช้ชีวิตแบบชาวเมือง  และการพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจนท าให้เกิดระบบโรงงานที่คอยดึงดูดผู้คนจากท่ีอื่นบริเวณรอบ ๆ เมืองให้เข้ามาอยู่ในเมือง
เพื่อเป้นก าลังในการผลิต การที่ผู้คนจากต่าง ๆ เจ้ามาอยู่ในชุมชนเมืองท าให้เมืองต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมใหม่
ซึ่งแตกต่างไปจากชุมชนชนบทเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2553 : 139-146)  

ชุมชนเทพราช ต าบลบ้านโพธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนชานเมืองที่ก าลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกต
รกรรมมาสู่อุตสาหกรรม ระบบความเช่ือและพิธีกรรมการทรงเจ้าเข้าผียังคงมีบทบาทในชุมชนอยู่อย่างมาก
โดยเฉพาะการเข้าทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟของร่างทรงที่เป็นสมาชิกในชุมชน ในขณะที่ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานและความสัมพันธ์ทางสังคม ความเช่ือในการทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟยังคงมีคงวามส าคัญกับคนใน
ชุมชนอยู่เช่นเดิม การด ารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของพิธีกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไมจึงยังคงมีความส าคัญ
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กับชุมชนที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสู่การกลายเป็นชุมชนชานเมืองจึงเป็นค าถามในการศึกษาครั้งนี้ของ
คณะผู้วิจัย 
  
วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาระบบความเชื่อและพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบท
มาสู่ชุมชนเมือง ในต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทั้งจากเอกสารในส่วนของความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่จะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลการศึกษา การเก็บข้อมูลใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการลงไปในชุมชนเป็นระยะเวลาหนึ่งและใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ 

โดยการสังเกตจะเป็นการสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นการสังเกตที่มี 
การก าหนดรายการสิ่งที่ต้องสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าจะสังเกตอะไรบ้างทั้งในส่วนยของลักษณ์ทางกายภาพของชุมชน
เทพราช พิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ฯลฯ จะสังเกตเมื่อไร ดังนั้นการสังเกตแบบนี้จ าเป็นต้องใช้แบบสังเกตที่จัดเตรียมไว้
ก่อน แบบสังเกตจะช่วยให้คณะผู้ศึกษาสามารถสงัเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วนและเป็นระบบการจ าแนกการสังเกตโดย
ใช้เงื่อนไขการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เข้าไปสังเกต แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วม
อยู่ในพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาครั้งนี้เพื่อความครบถ้วนของ
ข้อมูล  

2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) เป็นการสังเกตที่คณะผู้ศึกษาจะ
อยู่นอกวงของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ท าตนเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่
เข้าไปท าพิธี 

ในขณะที่การสัมภาษณ์จะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่าง

ผู้สัมภาษณ์และร่างทรง ผู้เข้าร่วมพิธี แขกผู้มาร่วมงาน ร่างทรงจากพื้นที่อื่น สมาชิกในชุมชนเทพราชที่อยู่รอบ ๆ 
ส านักทรง  โดยเป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ 
ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่าง ๆ  

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนาแบบเจาะประเด็นด้วย 
การเชิญผู้ร่วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ที่เราต้องการแล้วพยายามหาข้อสรุป การสนทนากลุ่มนี้เหมาะกับคณะ 
ผู้ศึกษาที่ต้องการวิจัยหารูปแบบโครงสร้าง แบบแผนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นผ่านความเชื่อใน
พ่อปู่ฤาษีตาไฟ 

 
ผลการศึกษา 

1. เทพราช : ชุมชนชานเมืองในวิถีกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
ชุมชนเทพราช ตั้งอยู่สองฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์ประกอบด้วย 5 หมู่บ้านแบ่งเป็น 2 เขตการปกครอง

ติดต่อกับภายนอกได้ 2 ทางคือทางบกและทางน้ าโดยมีพื้นที่ประมาณ 16.87  ตารางกิโลเมตร มีวัดเทพราชปวรา
รามและวัดประเวศวัฒนารามอยู่ระหว่างกลางและมีตลาดคลองสวน 100 ปี ที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจทางการค้า พ้ืนที่ชุมชนเป็นแนวยาวขนานกับถนนกรมโยธาธิการ 2  สาย คือ สายที่ 1 ถนนที่กรมโยธาธิ
การสร้างเช่ือม ถนนฉะเชิงเทรา-ชลบุรี หมายเลข 314 ถึงเขตประเวศ และสายที่ 2 อยู่ทางด้านขวาของคลอง
ประเวศบุรีรมย์ โดยกรมโยธา-ธิการได้สร้างเชื่อมติดกับอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีพื้นที่ติดต่ออาณาเขตทิศเหนือ  
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ติดกับ ต.บางกะไห อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา ทิศใต้ ติดกับ ต.พิมพา และ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติ ดกับ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ  
จ.สมุทรปราการ ชุมชนเทพราช  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ า มีคลองประเวศบุรีรมย์ไหลผ่าน  

ความเป็นมาของชุมชนเทพราชนั้น ไพเราะ อนุสิทธิ์ (2547 : 56) ได้กล่าวว่า ช่ือเทพราชไม่ปรากฏว่ามี
มาแต่สมัยใดทั้งสาเหตุที่ได้ช่ือ “เทพราช" คนชราเล่าสืบต่อกันมาว่าก่อนปี พ.ศ. 2520 พระยาประเวศบุรีรมย์ได้รับ
มอบหมายให้เป็นแม่กองคุมคนจีนขุดคลองเชื่อมแม่น้ าสองสายคือแม่น้ าเจ้าพระยาตรงพระโขนงกับแม่น้ าบางปะกง
ตรงท่าถั่วเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางเรือและการชลประทานช่วยในการเกษตรคลองที่ขุดมีขนาดกว้าง 5 วาขุด
ตามวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงไปสองฝั่งคลองมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางน้ าไหลเซาะดินริมฝั่งคลองพังทลายหญ้าแขม
ขึ้นปกคลุมสร้างความเดือดร้อนกับผู้สัญจรไปมาในปี พ.ศ. 2420 พระยาราชโกษาเมื่อยังมีบรรดาศักดิ์ เป็น  
“คุณพระ" ได้รับมอบหมายให้เป็นแม่กองคุมคนจีนขุดคลองสายนี้อีกครั้งหนึ่งและได้ช่ือต่อมาว่า “คลองประเวศบุรี
รมย์” ตามบรรดาศักดิ์ของพระยาประเวศบุรีรมย์เมื่อทางราชการขุดคลองประเวศบุรีรมย์เสร็จได้ 5 ปีแขวงกลั่ นมี
บรรดาศักดิ์เป็นหมื่นบรรักษา ต้นสกุลกลั่นเจริญ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านใหญ่บางปรง คลองบางพระ อ าเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายครอบครัวมาอยู่ในนาของตนริมฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณปากคลองแขวงกลั่น หรือ
พื้นที่หมู่ 2 ในปัจจุบัน 

ขณะนั้นขุนเทพราชซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในเขตนี้รว่มกันซักชวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงสองฝั่งคลองสร้างวัดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2424 เพื่อใช้เป็นที่บ าเพ็ญกุศลโดยตาวัน (ยังไม่มีนามสกุลใช้) อุทิศถวายที่ดินพื้นที่บริเวณที่สร้างวัดมี
ลักษณะเหลาดและผู้ดูแลท้องที่มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนเทพราชเมื่อสร้างวัดเสร็จให้ช่ือว่า“ วัดเทพราช” แขวงกลั่นได้
อาราธนาพระอาจารย์อนุเทศแห่งวัดบางปรงมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกต่อมาหมู่บ้านมากข้ึนขยายเป็นต าบลให้ช่ือว่า
“ ต าบลเทพราช” ตามช่ือวัดดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

ในด้านประชากรประกอบอาชีพท านามาตั้งแต่โบราณ และนับเป็นแหล่งเศรษฐกิจทางการเกษตรที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีการประกอบอาชีพหลากหลายเป็นแหล่งเลี้ยงไก่ไข่และเพาะพันธุ์กุ้งกุลาที่ส าคัญส่ง
ไข่ไก่กุ้งกุลาไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศมีการเลี้ยงปลานานาพันธุ์เป็นการสร้างงานและเพิ่มพูนรายได้ให้กับ
ประชาชน ในขณะเดียวกันพื้นที่บางส่วนถูกแบ่งขายให้กับนายทุนภายนอกชุมชนเพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวมาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ท าให้พื้นที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงาน
และคนงานท่ีมาจากต่างพื้นที่ ในขณะเดียวกันพื้นที่ยังติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงอย่างตลาดเก่าคลองสวน 
100 ปี ท่ีทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ านวนมากท าให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่
เรียงรายตามถนนสายหลัก 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้สมาชิกในชุมนหันมาประกอบอาชีพค้าขายซึ่งมีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน 
ตลอดจนมีอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน (อารียา บุญทวี : 2556 : 68) ในส่วนของภาค
เกษตรกรรมนอกจากการท านาตามบรรพบุรุษแล้ว ปัจจุบันปรากฏสภาพของพื้นที่ในชุมชนที่มีการเปลี่ยนพื้นที่นา
เป็นบ่อดิน บ่อปูนส าหรับการเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง และการท าฟาร์มไก่ไข่อีกด้วย 

2. พิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟประจ าปี : เครือข่ายทางสังคมและความสัมพันธ์ 
พิธีจะเริ่มเวลาประมาณหกโมงเย็น  มีการรวมตัวกันของร่างทรง โดยร่างทรงแต่ละร่างจะเป็นลูกศิษย์

ของพ่อปู่ฤาษีตาไฟที่มาท าพิธีไหว้ครูเพื่อเคารพในตัวของพ่อปู่ฤาษีตาไฟ โดยผู้คนที่มาร่วมงานนั้น จะเป็นคนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงบ้านของพ่อปู่ และลูกศิษย์ของปู่ที่มาจากต่างจังหวัด จ านวนประมาณ  30-40 คน  นอกจากนี้ยังมีร่าง
ทรงจากพื้นที่อ่ืน ๆ ที่ร่างทรงพ่อปูนับถือเข้ามาร่วมพิธีด้วย โดยร่างทรงแต่ละองค์นั้นจะมีญาติหรือผู้ติดตามมาด้วย  

ก่อนจะมีการเริ่มพิธีไหว้ครูนั้นจะมีการเลี้ยงอาหารแก่แขกที่มาร่วมงานโดยการเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ 
มีอาหารวางไว้ให้ทุกคนตักได้  โดยอาหารที่วางไว้นั้น มีทั้งของคาวและของหวาน ของคาวได้แก่ แกงส้มผักกะเฉด 
ปลาทอด ไข่พะโล้ ผัดหมี่ ส่วนของหวานนั้น ได้แก่ลอดช่องแตงไทย  หลังจากรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้ว  
ทุกคนก็จะมานั่งรวมกันท่ี หน้าส านักของพ่อปู่ฤาษีตาไฟ  
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ลักษณะของส านักพ่อปู่ฤาษีตาไฟนั้น  มีลักษณะเหมือนบ้านช้ันเดียวเป็นบ้านปูน ไม่ใหญ่มาก และแยก
ออกมาจากบ้านที่พักอาศัยของร่างทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ โดยตัวส านักจะตั้งอยู่ติดกับตัวบ้านท่ีเป็นบ้านพักของร่างทรง
ปู่ฤาษีตาไฟ ในขณะที่ตัวบ้านท่ีเป็นบ้านพักของพ่อปู่ฤาษีตาไฟน้ันจะมีลักษณะเป็นบ้านยกสูงเป็นบ้านไม้ ส่วนรอบ ๆ 
ส านักจะมีดอกดาวเรืองห้อยอยู่มีทั้งเก่าและใหม่ และจะห้อยอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดในส านักก็ จะประกอบไปด้วย
รูปปั้นของเจ้าแม่ตะเคียน ปู่ฤาษีตาไฟ และกุมารนเรศ   

 

 
 
ภาพที่ 1 บรรยากาศในส านักพ่อปู่ฤาษีตาไฟ 

 
ในขณะที่ข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในพิธี ไหว้ครูปู่ฤาษีตาไฟน้ันจะประกอบไปด้วย การตั้งศาลเพียงตา ที่เป็น

การจัดตั้งขึ้นช่ัวคราว และจัดอยู่ภายนอกส านักของพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ศาลเพียงตาที่จัดตั้งขึ้นนั้น จะมีการประดับไฟที่
และมีบายศรีมีของไหว้ท่ีเป็นผลไม้ เช่น มีส้ม องุ่น สับปะรด แอบเปิ้ล  ส่วนในส านักของพ่อปู่ฤาษีตาไฟก็จะมีการตั้ง
บายศรี โดยบายศรีจะมีลักษณะทรงสูงและมีการการตกแต่งที่สวยงาม บรรยากาศภายในภายในงานจะมี 
การบรรเลงเพลงโดยการขับกล่อมร้องเพลงจากนักดนตรี ไทยพื้นบ้าน มีการตั้งตู้ขยายเสียง โดยนักดนตรีร้องเพลง
และบรรเลงเพลงตลอดเวลาในระหว่างงานพิธีไหว้ครูปู่ฤาษีตาไฟ  

 

 
 
ภาพที่ 2 การตั้งศาลก่อนเริม่พิธี 

 
ก่อนจะเริ่มพิธี ร่างทรงแต่ละองค์ ก็จะท าการไปเปลี่ยนชุด โดยชุดแรกจะเป็นชุดของเจ้าแม่ตะเคียน 

ต่อมาเป็นปู่ฤาษีตาไฟ และสุดท้ายเป็นชุดของกุมารนเรศ โดยคนที่ร่างทรงนั้นจะทรงทั้ง 3 องค์ พิธีเริ่มประมาณ  
19.30 น. โดยเป็นการทรงเจ้าแม่ตะเคียน ร่างทรงแต่ละองค์จะแต่งชุดไทยท่ีมีสีสันสดใส เช่น สีส้ม เหลือง เขียว ม่วง 
ขาว เป็นต้น จากนั้นร่างทรงแต่ละองค์ ก็จะมาจุดธูป 9 ดอกเพื่อไหว้ศาลเพียงตา หลังจากไหว้เสร็จแล้ว ก็จะจุดธูป
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อีก 1ดอก และน ามาไหว้ในส านักพ่อปู่ฤาษีตาไฟเพื่อเชิญองค์ลงร่าง ในระหว่างนี้ร่างทรงที่เป็นเจ้าส านักก็จะท าพิธี
โดยการ จุดธูป 9 ดอกน ามาไหว้พอไหว้เสร็จ คนที่เป็นร่างทรงที่เป็นลูกศิษย์ก็จะมีอาการและท่าท่างที่แปลกออกไป 
เช่น อาการสั่น บางคนก็สั่นแรงบางคนก็ไม่แรงมาก พอผ่านไปสักครู่ก็จะกลับมาเป็นปกติหลงัจากนั้นก็จะให้คนท่ีเป็น
ร่างทรงที่เป็นลูกศิษย์เข้ากราบไหว้ร่างทรงท่ีเป็นเจ้าส านัก 

ส่วนคนที่เป็นร่างทรงที่เป็นลูกศิษย์ ก็จะก้มลงกราบ 1 ครั้ง จากนั้นก็จะเริ่มร า ประมาณ 20 - 30 นาที  
ในระหว่างที่ร าก็จะมีการบรรเลงเพลง ในจังหวะที่สนุกสนานคึกคัก หลังจากร าเสร็จ ก็จะมีจุดเทียนอีก 9 ดอกเพื่อ
ท าน้ ามนต์ และเมื่อได้น้ ามนต์เสร็จแล้ว ก็จะจุดธูปอีก 1 ดอกเพื่อเชิญองค์ออกจากร่าง จากนั้นร่างทรงก็จะไปเปลี่ยน
ชุดต่อไป 

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น. เป็นการทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ร่างทรงแต่ละองค์จะใส่ ชุด
ฤาษีและชุดขาว จากนั้นร่างทรงแต่ละองค์ ก็จะมาจุดธูป 9 ดอกเพื่อไหว้ศาลเพียงตา หลังจากไหว้เสร็จแล้ว ก็จะจุด
ธูปอีก 1 ดอก และน ามาไหว้ในส านักพ่อปู่ฤาษีตาไฟเพื่อเชิญองค์ลงร่างในระหว่างที่ไหว้ร่างทรงแต่ละองค์ก็จะมี
อาการและท่าท่างที่แปลกออกไปโดยจะมีอาการสั่น บางคนก็สั่นแรงบางคนก็ไม่แรงมากและบางคนก็เปล่งเสียง
ออกมา พอผ่านไปสักครู่ก็จะกลับมาเป็นปกติ จากนั้นร่างทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟที่เป็นเจ้าส านัก ก็จะจุดเทียน 9 ดอก 
เพื่อท าน้ ามนต์ จากนั้นก็น าเทียน 9 ดอกมาวนรอบบายศรีจ านวน 9 รอบ  วนจากซ้ายมาขวา  จากบนลงล่างจนครบ 
แล้วน าดินสอพอง ท่ีละลายน้ าแล้วมาป้ายบายสีจากล่างขึ้นบน แล้วไหว้เป็นอันเสร็จพิธี  

ร่างทรงที่เป็นลูกศิษย์  ก็จุดเทียน 9 ดอก น ามาวนรอบไปสีจ านวน 9 รอบจากซ้ายไปขวาบนลงล่าง  
ท าจนครบทุกองค์ หลังจากเสร็จแล้ว พ่อปู่ฤาษีที่เป็นเจ้าส านัก ก็จะให้ร่างทรงที่เป็นลูกศิษย์  เข้ากราบไหว้ จนครบ
ทุกองค์ พอครบทุกองค์แล้ว ก็จะจุดธูปอีก1ดอกเพื่อเชิญองค์ออกจากร่าง จากนั้นร่างทรงก็จะไปเปลี่ยนชุดต่อไป 

 

 
 
ภาพที่ 3 ร่างทรงและพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ 

 
เวลาประมาณ 21.00. นาฬิกาจะเป็นการส่ง กุมารเนรศชุดที่ใส่จะมีสีสันโดยชุดที่ใส่จะมีลักษณะเป็น

กางเกง แต่ละองค์จะใสสีที่ไม่เหมือนกัน เช่น เหลือง ชมพู แดง น้ าเงิน ส้ม เป็นต้น จากนั้นร่างทรงแต่ละองค์ ก็จะมา
จุดธูป 9 ดอกเพื่อไหว้ศาลเพียงตา หลังจากไหว้เสร็จแล้ว ก็จะจุดธูปอีก 1 ดอก และน ามาไหว้ในส านักพ่อปู่ฤาษีตา
ไฟเพื่อเชิญองค์ลงร่างในระหว่างที่ไหว้ร่างทรงแต่ละองค์ก็จะมีอาการและท่าท่างที่แปลกออกไปโดยจะมีอาการสั่น 
บางคนก็สั่นแรงบางคนก็ไม่แรงมากพอองค์ลงก็จะมีลักษณะ ร่าเริงเหมือนเด็ก พูดคุยเสียงเจื้อยแจ๋ว เต้นร าและวิ่งไป 
รอบ ๆ จากนั้นก็จะน า น้ าแดง และ  น้ าเขียว มาถวาย เสียงเพลงท่ีบรรเลงนั้นจะมีจังหวะท่ีคึกคักสนุกสนาน ในขณะ
ที่ร่างทรงกมุารนเรศ ท่ีเป็นเจ้าส านัก ก็จะจุดเทียน 9 ดอก น าเทียน 9 ดอกมาวนรอบบายศรีจ านวน 9 รอบ  วนจาก
ซ้ายมาขวา  จากบนลงล่างจนครบ ท าจนครบทุกองค์  จากนั้นก็จะทั้งเต้นร ากันสนุกสนาน จวบจนจบพิธี ก็จะจุดธูป 
1 ดอกเพื่อเชิญองค์ออกจากร่าง ถือเป็นการจบพิธ ี
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การเข้ามาร่วมพิธีจะปรกอบด้วยกลุ่มที่เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ในรูปแบบของการเป็นร่างทรงด้วยกัน 
การเป็นลูกศิษย์ และผู้ที่ติดตามกลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มมาร่วมงานด้วย ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะของการใช้ 
แรงแทนเมื่อร่างทรงที่มาจากพื้นที่วอ่ืนจัดพิธีก็ต้องเข้าไปร่วมงานด้วย ในขณะที่กลุ่มลูกศิษย์จะเป็นกลุ่มที่มาเฉพาะ
การทรงท่ีส านักท่ีตนเองเป็นลูกศิษย์เท่าน้ัน 

3. อาการป่วยท่ีไม่ทราบสาเหตุ: มูลเหตุสู่การเป็นร่างทรง  
การเป็นร่างทรงพ่อปูฤาษีตาไฟนั้น คุณป้าส ารวย  ศรีเมือง อายุ 65 ปี หรือที่รู้จักกันดีในชุมชนว่า  

“แม่อ้วน” นั้นเล่าถึงที่มาท่ีไปของการเป็นร่างทรงว่า 
 
“ตอนอายุราว ๆ 12 ไม่สบาย ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ที่บ้านก็เลบยให้ไปอยู่บ้านยาย อาศัยอยู่กับยายที่ระยอง 

ป่วยอยู่นานไม่หายสักที ยายก็เลยให้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง ก็บอกไปว่าหากขัดข้องยังไงก็ขอให้หลานหาย แล้วก็
หายจริง ๆ ก็เลยกลับมาเรียนหนังสือต่อ พอมาได้ก็เป็นอีก เป็นแบบท่ีเคยเป็น” 

 
เมื่อกลับมาป่วยอีกครั้ง จากนั้นคุณแม่ส ารวยจึงกลับไปอยู่กับยายที่ไร่ ในจังหวัดระยอง พอไปอยู่ระยอง

แล้วมีอยู่วันหนึ่ง คุณแม่ส ารวยก็ได้ไปเดินเล่นในป่า โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมีองค์เจ้าแม่ตะเคียนอยู่แล้ว ในตอนที่ดิน
ป่าอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ เหตุการณ์หนึ่งขึ้น คือคุณแม่ส ารวยได้ไปเดินบนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ล้มอยู่โดยเดินตั้งแต่โคนต้น
ไปถึงปลายซึ่งผู้ใหญ่ที่ไปด้วยเรียกให้คุณแม่ส ารวยลงแต่คุณมาส ารวยก็ไม่ยอมลงซึ่งต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือต้นตะเคียน 
จากนั้นคุณแม่ส ารวยก็ป่วยเรื่อยมา เป็น ๆ หาย ๆ ไปรักษาที่โรงยาบาลด้วยแพทย์สมัยใหม่ก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุ 
ไปหาพระก็ไม่ได้ผล ซึ่งแม่ก็ยังป่วยเหมือนเดิม จากนั้นแม่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านตามเดิมเพราะหมดหนทางในการรักษา 

 
“เริ่มรับทรงตอนอายุ 20 ที่ผานมาก็ป่วยเรื่อย ๆ ไม่หายขาด ก็เลยตัดสินรับเพราะพ่อปู่มาบอกว่า พ่อปู่

ได้เข้ามาอยู่ในร่างเพื่อรักษาร่าง ไม่งั้นร่างก็จะไม่หาย ก็เลยต้องรับทรง” 
 
คุณป้าส ารวย สะท้อนถึงความเป็นมาของการรับเป็นร่างทรง เพราะด้วยบริบทชีวิตที่คลุกคลีอยู่กับ

อาการป่วยของร่างกายที่ไม่ทราบสาเหตุ และเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง จึงท าให้หนทางใดที่สามารถเยียวยาได้ คุณป้า
จึงเลือกที่จะใช้วิธีการนั้น ๆ อย่างเต็มที่ซึ่งก็รวมถึงการยอมเป็นร่างทรงด้วย และรับทรงมาตั้งแต่ราวปี พ .ศ.2510 
จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งคุณป้าเล่าเสริมว่า 

 
“ที่ผ่านก็มีคนเชื่อบ้างไม่เช่ือบ้าง เราห้ามให้เชื่อทุกคนไม่ได้ ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคน อย่างมีคนมาลอง

ของก็มี เขาก็อยากรู้ว่าจริง  หรือไม่ มีหรือไม่มี เราก็ท าให้ดีก็พอ รักษาไว้ ช่วยคนเจ็บคนป่วยให้หายได้ก็พอแล้ว 
สมัยนี้รักษาหมอสมัยใหม่ได้ แต่ถ้าไม่หายมันก็บอกไม่ถูกว่าเป็นได้ยังไง ก็รักษากันไป” 

  
4. พิธีทรงพ่อปูฤ่าษีตาไฟในฐานะการแพทย์พ้ืนบ้าน : การปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ความเช่ือของคนในชุมชนเทพราชรวมถึงผู้คนที่มาจากพื้นที่ด้วยยังคงส่งเสริมให้การทรงพ่อปู่ฤาษียังยัง

ด ารงอยู่ได้แม้นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้นทุกวัน แต่สิ่งที่
ช่วยให้ความเช่ือด ารงอยู่ได้เพราะบทบาทของการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยที่การแพทย์สมัยใหม่ส าหรับผู้คนใน
ชุมชนทนั้นยังไม่สามารถเยียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การรักษาผ่านพิธีทรงพ่อปู่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
สมาชิกในชุมชน 

 
“มีคนมาหาอยู่เรื่อย ๆ มาให้รักษาอย่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาทน่ีจะมากันมาก ใช้วิธีการบีบนวดรักษา นวด

ปะคบสมุนไพร เวลารักษาก็รักษาอย่างอ่ืนได้ ท าอย่างเดียวไม่หาย” 
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คุณป้าส ารวย สะท้อนว่า การักษาอาการเจ็บป่วยท าให้การทรงพ่อปู่มีความส าคัญกับุชมชน ทั้งนี้ไม่ได้
เป็นการรักษาทางกายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรักษาด้านอื่น ๆ ควบคุมกับไปด้วย เช่น การรักษาทางจิตใจผ่าน
การท าพิธีการอาบน้ ามนต์ การท าพิธีสะเดาะเคราะห์ดังเช่นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่รายหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยมาก่อน
สะท้อนว่า 

 
“ไปรักษาที่อื่นไม่หาย หมอโรงบาลก็ไม่หาย ให้แต่ยามากิน  มีคนเขาแนะน ามาก็เลยลองให้ ลูกมาพา

ดีกว่านอนรอวันตาย รักษาก็ดีขึ้น เดินได้ ท าอะไรเองได้ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน” 
 
ชาวชุมชนเทพราชจ านวนไม่น้อยเช่ือพ่อปู่ฤาษีตาไฟสามารถรักษาได้ทุกอย่าง เช่น รักษาอัมพฤกษ์

อัมพาต และยังรับตั้งศาล โดนของ เขียนยันต์ งานไหว้ครู ดูดวง ตลอดจนอาการป่วยต่าง ๆที่ไม่สามารถรักษาหายได้ 
และการเสริมดวง อาบน้ ามนต์สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ โดยวิธีการจะเป็นขั้นตอนการรักษาของพ่อปูฤาษีตาไฟต้องมี 
การประทับทรงเป็นส่วนหนึ่งของวิธีรักษา ซึ่งจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าส่วนใหญ่จะมารักษาอาการ 
อัมพฤกษ์อัมพาต โดยการรักษาอาการอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นพ่อปู่ก็จะเข้าทรง การเข้าทรงของพ่อปู่นั้น ซึ่งการทรง 
แต่ละครั้งร่างทรงพ่อปู่จะใส่ชุดสีขาวแล้วให้คนท่ีมารักษานอนลง แล้วพ่อปู่ก็จะท่องคาถา จากนั้นพ่อปู่ก็จะเริ่มรักษา
โดยการใช้ลูกประคบที่เป็นสมุนไพรในการประคบ เวลาในการรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็นมีอาการหนักแค่ไหน 
ถ้าหากว่าอาการไม่หนักมากก็ใช้เวลา 3-4 วัน แต่ถ้าอาการหนักมากก็ใช้เวลาเป็นเดือน ๆ คนที่มารักษากับพ่อปู่ 
ส่วนใหญ่ก็จะหายป่วยทุกราย พอหายป่วยแล้วบ้างคนก็ยกตัวเองให้เป็นลูกศิษย์ 

แม้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนจะมีส่วนท าให้ความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติเปลี่ยนไปสู่ 
ความเช่ือในเหตุผล การพัฒนาและความเป็นเมืองที่ทันสมัยได้ดึงผู้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในชุมชนเทพราชจ านวน
มากขึ้นทุกวัน การขยายตัวทางกายภาพของพื้นที่เมืองที่ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและอาการที่อยู่อาศัยที่
ทันสมัย และแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เช่น ความมากหน้าหลายตา ความจอแจ การมี
สินค้าอุปโภคบริโภคให้ใช้สอย ความห่างเหินที่เป็นทางการ ความหนาแน่นของบ้านเรือน จังหวัดชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ตลอดจนมีสถาบันทางสังคมใหม่ ๆ  เข้ามาท าหน้าที่ทางสังคมส่งผลให้ส านึกในความเช่ือและการเ ข้า
มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในชุมชนเทพราชลดน้อยลงและมีเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยเท่านั้น 

แต่ส าหรับพิธีทรงพ่อปู้ฤาษีตาไฟในชุมชนเทพราชนั้นได้อาศัยช่องว่างขององค์ความรู้ทางการแพทย์ใหม่
สมัยที่ยังไม่สามารถเยียวยาการเจ็บป่วยของได้ทุกอย่าง ดังนั้นการเจ็บป่วยที่ยากต่อการอธิบายและการเยียวยาด้วย
วิธีการทางการแพทย์สมัยใหม่ของสังคมเมือง ดังนั้นความเชื่อของพ่อปู้จึงยังคงมีความส าคัญต่อชุมชนทั้งจากคนใน
ภายในชุมชนและที่มาจากพื้นที่อื่นด้วย เห็นได้จากคนจ านวนมากที่เจ็บป่วยได้เลือกใช้การรักษาจากการเข้าทรง  
อีกทั้งยังมีการผสมผสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาการบีบนวด การจับเส้น และการใช้สมุนไพรในการท าลูกประคบ  
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพิธีกรรมการทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟของชุมชนเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ท าให้
เห็นถึงความส าคัญของนระบบความเชื่อในชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากชนบทมาสู่ความเป็นเมืองพิธีกรรมดังกล่าว
ได้ตอกย้ าความเป็นสมาชิกของชุมชนเทพราช ลูกศิษย์ร่างทรง และเครือข่ายร่างทรงจากพื้นที่อื่น ๆ ได้รับรู้ ถึง
อุดมการณ์แห่งความเช่ือร่วมกันท่ีสะท้อนผ่านสัญลักษณ์หลายชนิดในการประกอบพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟ เช่น ดนตรี
ไทย การสวดอ้วนวอน กลิ่นธูปควันเทียน แสงสีเสียง บายศรี สายสิญจน์ น้ ามนต์ อาหาร เครื่องเซ่นไหว้ เป็นต้น 

การเข้าร่วมพิธีกรรมทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟเป็นช่องทางให้คนในชุมชนได้ต่อต่อกับพลังเหนือธรรมชาติ เป็น
พิธีกรรมเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในวัฒนธรรมชุมชนที่ยังสามารถด ารงอยู่เพราะมุ่งรักษาอาการเจ็บป่วยที่
การแพทย์สมัยใหม่ยังไม่สามารถรักษาได้ อีกทั้งยังเป็นการถ่อยทอดค่านิยมเดิมของชุมชนชนบทให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่
ในชุมชนท่ามกลางความทันสมัย 
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ความเช่ือและพิธีทรงพ่อปู่ฤาษีตาไฟเป็นกลไกรของชุมชนเทพราชในการชะลอการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทไปสู่การกลายเป็นเมืองที่รวดเร็ว  เป็นช่องทางท าให้ผู้คนได้เวลาทบทวนตัวเองและเตรียมความพร้อมใน 
การปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยี การพัฒนาพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเข้า
มาของผู้คนมากหน้าหลายตาที่ทยอยเข้ามาอาศัยเป็นแรงงาน ดั่งนั้นความเช่ือในพ่อปู่ฤาษีตาไฟจึงเป็นสัญลักษณ์ใน
การก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนเทพราชให้กับคนท่ีอาศัยอยู่มาช้านานกับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่
จากปัจจัยของการพัฒนาการกลายเป็นชุมชนเมือง 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านสันโป่ง หมูท่ี่ 3  
ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

 
สุริยัน ปาละอ้าย และคณะ1 

อาจารย์อมาพร ปวงรังษี2 

 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ได้ส ารวจประชากรผู้สูงอายุในปี 2560 ครั้งท่ี 6 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุ
ทั้งสิ้น 11.3 ล้านคน คิดเป็น 16.7% จากจ านวนประชากรทั้งสิ้น 67.6 ล้านคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจนจากปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ 6.8% ปี 2545 มีจ านวนผู้สูงอายุ 9.4% ปี 2550 จ านวนผู้สูงอายุ 10.7% ปี 
2554 มีจ านวนผู้สูงอายุ 12.2% และปี 2557มีจ านวนผู้สูงอายุ 16.7% ขนาดที่เมื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุประจ าปี 2560 
ออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี)และผู้สูงอายุวัย (80 ปีขึ้นไป) พบว่า 
ผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่มีอยู่ใน ช่วงวัยต้น 57.4%  

อย่างไรก็ตามโครงสร้างด้านประชากรประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged society) ตั้งแต่ปี 
2548 โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ข้ึนไปมากกว่า 10% โดยคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะมีจ านวนผู้สูงอายุ
ถึง 20% ท าให้เข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และในปี2574 จะมีจ านวนประชากรถึง 28% ท าให้เข้าสู่สังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด ทั้งนี้ความเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรสนับสนุนให้กับประชาชนเริ่มต้นการออม
ตั้งแต่วัยท างาน สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีบุตร ตามนโยบายมีลูกเพื่อชาติของรัฐบาล รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคมและอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งขยายอายุการท างานให้
มากกว่า 60 ปี ขณะที่อัตตราการพึ่งพิงในปี 2560 พบว่า ประชากรวัยท างาน 100 คน จะต้องรับภาระการดูแล
ผู้สูงอายุและเด็กจ านวน 51 คน นอกจากนี้การส ารวจพบว่า แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุมาจากบุตร 34.4% มาจาก
การท างานของผู้สูงอายุเอง 31% มาจากการได้รับเบี้ยยังชีพจะราชกาล 20% ทั้งนี้จ านวนกลุ่มผู้สูงอายุเพียง 5.8% 
ที่มีเงินเหลือเก็บในช่วงวัยเกษียณอายุ มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่าย 5.3% มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่านในบางครั้ง 
25.4% และมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 18.5%    (ภูชพงค์ โนดไธสง,2560) 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่นักวิจัยและนักวิชาการหลายสาขาใหความสนใจศึกษาวิจัย
มากกว่าทศวรรษ (Farquhar, 1995; Ormel et al., 1997; Moons, Werner &Sabina, 2006 อ้างใน นริสรา  
พึ่งโพธิ์สภ และฐาศุกร  จันประเสริฐ, 2555) นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งข้อค้นพบจาก
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะเปนประโยชนตอชุมชน ต่อหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุใชเปนขอมูลในการวางแผนดูแลชวยเหลือใหผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิตเป
นตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงภาพรวมของผู้สูงอายุวาเปนอยางไร ทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานสิ่งแวดลอม 

ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง จ านวน 116 คนถือเป็นผู้สูงอายุ ที่
มีความเป็นอยู่ดี ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับการดูแลจากลูกหลานเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่พบเจอคือผู้สูงอายุขาดการพัฒนา
ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้สูงมีความรู้สึกว่ากว่าตนเองเป็นภาระให้ลูกกับหลานจึงสนใจที่จะมีความ
ต้องการอาชีพเสริมเพื่อท าให้ตนเองได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนมากของหมู่บ้านสันโป่ง ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญเหล่านี้ เพื่อท่ีจะเข้า
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีการประกอบอาชีพเสริม มีการสืบทอดภูมิปัญญา โดยผู้วิจัยจะหาแนวทางที่
จะเข้าไปเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจ ร่างกายดีขึ้น หากยังไม่ได้รับแนวทางการพัฒนา ภายภาคหน้าก็อาจจะท าให้
ผู้สูงอายุมีความเครียด ท าให้มีความกดดันมากขึ้นด้วยสภาพแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนไปอาจะน าไปสู่การคิดสั้น  
 ท าร้ายตนเองที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุทุกคนผู้วิจัยจึงมีการหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพเป็นการจักรสานกับ
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ตัดเย็บต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางที่ท าให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าอยู่ในสังคมต่อไปไปอย่างยั่งยืนและสามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอ
เสริมงามจังหวัดล าปาง ในด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอ
เสริมงาม จังหวัดล าปาง  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวิจัย 

ได้ทราบถึงความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านสันโป่ง ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัด
ล าปาง 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาประกอบด้วยด้านเนื้อหามีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คือ เพื่อศึกษา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง ด้านร่างการ จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง ซึ่งประชาการ คือ ผู้สูงอายุบ้านสันโป่งอายุ 60  ปีขึ้นไป ส่วนระยะเวลาในการด าเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

สวัสดิการ หมายถึงสิ่งที่เอื้ออ านวยต่อความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง อาทิเช่น มีเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีข้ึนไป สวัสดิการระบบประกันสุขภาพ เช่นการตรวจสุขภาพประจ าปี มีการออกบัตรสุขภาพ
ให้ เป็นต้น 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาด้านสภาพร่างกาย 
เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ความจ าเริ่มช้า การเคลื่อนไหวเริ่มช้า 

คุณภาพชีวิต หมายถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง การรับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของแต่ละ
บุคคล ซึ่งในงานวิจัยนี้จะคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในแต่ละด้านดังนี้ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านร่างกาย หมายถึงผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง ส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น  โรคเบาหวาน 
ความดัน ปวดกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา ซึ่งแต่ละโรคสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีการปรุง
แต่งเยอะมากจนเกินไป เกิดจากความเครียด และขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านจิตใจ หมายถึงผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง มีความสุขกับการด าเนินชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี มีสวัสดิการของหมู่บ้าน มีแกนน าคอยดูแลและให้การช่วยเหลือท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่า
ตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้ง และมีความสุขกับการด าเนินชีวิต ร่าเริง ยิ้มยิ้มแจ่มใส 

ด้านสังคม หมายถึงผู้สูงอายุบ้านสันโป่งมีกิจกรรมที่ท าร่วมกัน เช่น ออกก าลังกาย เพื่อให้ ผู้สูงอายุได้
พูดคุยและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนและบุคลคลภายนอก 

ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวของมนุษย์ ท้ังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์
เลี้ยง และมนุษย์สร้างขึ้นเช่น บ้านเรือน ผู้สูงอายุบ้านสันโป่งสามารถด ารงชีวิต ได้อย่างปกติและอาศัยพึ่งพา
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น อากาศ ต้นไม้ แม่น้ าล าธาร เป็นต้น 
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ
1. ความหมายของผู้สูงอาย ุ
ความหมายของผู้สูงอายุ ค าว่า“ผู้สูงอายุ” เป็นค าที่ใช้เป็นสากลส าหรับผู้ที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งค านี้ถูก

บัญญัติแทน ค าว่า “คนแก่” หรือ“คนชรา”กล่าวว่าผู้สูงอายุควรมีลักษณะ 4 ประการ(อนันต์ อนันตกูล, 2561)คือ 
1.1 เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไป 
1.2 เป็นผู้ที่มีความเสื่อมถอยตามสภาพ มีก าลังถอยเช่ืองช้า 
1.3 เป็นผู้ที่สมควรให้ความอุปการะ 
1.4 เป็นผู้ที่มีโรคสมควรได้รับความช่วยเหลือ (บริบูรณ์ พรพิบูลย์, 2550) 

2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุในต่างประเทศ 
ในปี 2012 ที่ผ่านมา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund: 

UNFPA) และองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนช่ันแนล (Help Age International) ได้เปิดเผยสถานการณ์ของผู้สูงอายุ
ทั่วโลกในรายงาน "สูงวัยใน ศตวรรษที่ 21 : การเฉลิมฉลองและความท้าทาย (Ageing in the Twenty-First 
Century: A Celebration and A Challenge)” ความว่าเมื่อปี พ.ศ.2493 มีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปใน
โลกนี้ 205 ล้านคน ในป ีพ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 810 ล้านคน และคาดว่าจะถึง 1 
พันล้านคน ในอีกไม่ถึง 10 ปี ข้างหน้าและเพิ่มเป็น 2 เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) หรือเป็นจ านวน 2 
พันล้านคนโดยแต่ละ ภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจน คาดว่าร้อย 10 ของประชากรในแอฟริกาจะมีอายุ 60 
ขึ้นไป เปรียบเทียบกับร้อยละ 24 ในเอเชีย ร้อยละ 27 ในอเมริกาเหนือ และร้อยละ 34 ในยุโรป ล่าสุด องค์การ
เฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Help Age International) 

3. นโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติที่ก าหนดหลักการให้ความ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้  
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยมาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ดังต่อไปนี้ เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับ ความคุ้มครองในการด าเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ ที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและคว าม
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ รวมถึงมาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษา ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ เป็นปึกแผ่นของสถาบัน 
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่
ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้  อีกทั้งมาตรา 84 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ จัดให้มีการออมเพื่อการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างทั่วถึง (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์, 2561) 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มียุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการที่ประเทศไทยก าลังก้าวสู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2573 ซึ่งได้ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการ 
การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) โดยมีโครงการที่จะด าเนินการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและโครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
วารุณี อุบล (2553 ; อ้างใน ปิยภรณ์  เลาหบุตร, 2557) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเทศบาล

เมืองเบตงและศึกษาแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองเบตง พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองเบตงในด้านร่างกาย ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน แม้ผู้สูงอายุ บางคนจะมีโรคประจ าตัว ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อ  
การด าเนินชีวิตและการท างาน ด้านจิตใจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ มีความสุข ภาคภูมิใจในตนเอง 
ไม่พบว่า มีภาวการณ์ซึมเศร้าแม้ผู้สูงอายุบางส่วนจะมีความรู้สึกเหงาบ้าง ด้านความสัมพันธ์ทาง สังคม ผู้สูงอายุมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อม พึงพอใจกับสภาพท่ีมี อยู่อาศัยซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ผู้สูงอายุคาดหวังและต้องการให้ชีวิตมีความสุข สมบูรณ์ 
การได้รับการยอมรับนับถือและความมี คุณค่าต่อบุตรหลาน  

อีกทั้งสุพร  คูหา (2552) ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนอง
ขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า สภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านร่างกาย
โดยการเจ็บป่วยทางร่างกาย ด้านจิตใจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความจ าไม่ดี แต่มีความพอใจต่อความสัมพันธ์ทาง
สังคมเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบว่ามีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน เช่น สะอาด บรรยากาศดี ไม่มีมลพิษ ซึ่งผลการวิจัยมีความแตกจากข้อค้นพบ
ของ ประมวญ พิรัชพันธุ์ (2543) ที่ได้วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมได้กล่าว โดยผลการวิจัยว่า สภาพทั่วไปของที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุไม่มีส่วนใด สิ่งใด ที่จัดท าให้
เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในวัยสูงอายุโดยเฉพาะ ที่อยู่อาศัยมีความสะดวกสบายตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัยในวัย
แข็งแรง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว และหรือมีบุตรหลานที่คาดว่าจะอยู่อาศัยด้วยได้ในบั้นปลายชีวิต  
นอกจากนี้ผู้สูงอายุไม่มีการเตรียมการเกี่ยวกับที่พักอาศัย ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท า และตกแต่งบ้านเรือน
ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อให้ชีวิตมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย นอกจากนี้ผู้สูงอายุพอใจอยู่อาศัยในที่สงบ
ใกล้ชิดธรรมชาติ ในแวดวงความอบอุ่นของครอบครัว ญาติมิตร ลักษณะบ้านที่ชอบคือ บ้านเดี่ยว มีขนาด และ
บริเวณบ้านพอสมควร ไม่ใหญ่โต เพียงมิให้คับแคบอึดอัด มีสิ่งของเครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกในด้านการ
ด ารงชีวิตประจ าวันตามความจ าเป็น สุดท้ายในด้านสภาพแวดล้อมหรือชุมชนไร้ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ แม้จะมี
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกพอประมาณ “ชุมชนท่ีมีสภาพแวดล้อมดี” ซึ่งจะ
ท าให้ผู้คนทุกเพศวัย ไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข ชุมชนที่ผู้สูงอายุต้องการอยู่อาศัยคือ ชุมชนที่มี
บริการท าให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น รวมถึงบริการทางสังคม เช่น การศึกษา อนามัย และการพักผ่อนหย่อนใจ  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันโป่ง ต าบลเสริมกลาง 

อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปางจ านวน 116 คน 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
1.  ศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้าน

สันโป่งต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดประเด็นหลักในการสร้าง
เครื่องมือ 

2.  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บ้านสันโป่งต าบลเสริมกลางอ าเภอเสริมงามจังหวัดล าปางโดยแรงเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามรายการ
(Checklist) 

 ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ 
(Checklist) และแบบมาตราส่วนประเมินค่ามีค่า (Rating Scale)  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสันโป่งต าบลเสริม
กลางอ าเภอเสริมงามซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ศาสนา 
4. สถานะภาพ 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. รายได ้
8. ท่ีมาของรายได ้
9. ผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล 
10. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
11. โรคประจ าตัว 
12. การรักษาเมื่อเจ็บป่วย 
13. สถานท่ีท่านเลือกการรักษา 
14. การเดินทางเข้ารับการรักษา 
15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ในรอบป ี
16. ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 

 

 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านสันโป่ง   

หมู่ที่ 3 ต าบลเสริมกลาง   
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 

 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
1. ด้านสุขภาพร่างกาย 
2. ด้านจิตใจ  
3. ด้านสังคม  
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
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3.  น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่านมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อปรับปรุง
แก้ไขเครื่องมือมีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้น 

4.  น าเครื่องมือท่ีได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีใช้กลุ่มตัวอย่าง
ที่แท้จริง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการ
ประเมินแอลฟา (α-Coefficient) โดยใช้สูตร (Cronbach) และได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 0.979 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะหข์้อมูลที่เหมาะสมกับระดบัการวัดข้อมลูและประเภทของตัวแปรในการ

วิเคราะห์ใช้สถิติ ดังนี้ 
1. ค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 

 
สูตรการหาค่าร้อยละ 
    P =  F × 100   
    N 
 
  เมื่อ  P แทน    ร้อยละ 
   F แทน    ความถี่ที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
   N แทน    จ านวนความถี่ท้ังหมด 
 

2.  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัว
แปรอิสระ ตัวแปรต้น และลักษณะภาพรวม 

 
สูตรการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
 
    x̄ =  ∑ X 
     n 
   เมื่อ   x̄ =คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  
   ∑ X = ผลรวมของคะแนนท้ังกลุ่ม 
   N     = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     
    
 
 
    เมื่อ S แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N แทน จ านวนคู่ทั้งหมด 
   X แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 
   ∑แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
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ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุสันโป่ง ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
ผู้สูงอายุบ้านสันโป่งจ านวน 116 คน เป็นเพศหญิง 65 คน ที่มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี สมรสแล้วและ

ไม่ได้รับการศึกษา นับถือศาสนาพุทธ โดยปัจจุบันมีการว่างงานมากที่สุด มีรายได้ต่ ากว่า 1,000 บาทจากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง ซึ่งต าแหน่งในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในชุมชน ผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว แต่หากมีโรคประจ าตัวจะเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยใช้รถส่วนตัว 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะถูก อยู่ที่ประมาณต่ ากว่า 1,000 บาท และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่พบว่าเป็นบุตรหลาน
ทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบ  

ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง พบว่ า ผู้สูงอายุบ้านสันโป่งใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย หากพิจารณาเป็นแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุบ้าสันโป่ง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ในด้านร่างกาย ในภาพรวมอยู่อยู่
ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( =2.54) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการนอนหลับของตนเองอยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.74) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจต่อสุขภาพตนเอง มีค่าเฉลี่ย ( =2.7) และมี

ก าลังเพียงพอที่จะท าสิ่งต่างๆในแต่ละวัน น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ย (  =2.32) ตามล าดับ 

2. ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุบ้านสันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจ ในภาพรวมอยู่อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ย ( =2.56) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสามารถและความพึงพอใจในตนเอง อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.78) รองลงมา คือ มีควาพึงพอใจในชีวิตเช่น ความสุข ของตนเอง มีค่าเฉลี่ย ( =2.61) 

และมีสมาธิในการท างานต่างๆที่ดี น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย( =2.44) ตามล าดับ 

3. ด้านสังคม ผู้สูงอายุบ้านสันโป่งมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในด้านสังคมในภาพรวมอยู่อยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ( =2.56) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อการผูกมิตรของตนเอง อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.7) รองลงมา คือ ในการท างานจ าเป็นต้องการรัการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย ( =

2.63) และรับรู้เรื่องราวข่าวสารในชีวิตประจ าวันของตนเอง น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.28) ตามล าดับ  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในด้านสิ่งแวดล้อม ใน
ภาพรวมอยู่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =2.71) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีโอกาสพักผ่อนคลาย

เครียดในตนเอง ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =2.9) รองลงมา คือ พึงพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของตนเอง มี

ค่าเฉลี่ย ( =2.84) และสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพของตนเอง น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.28) ตามล าดับ 

ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต าบลเสริมกลาง 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้สูงอายุบ้านสันโป่งมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ ในระดับปานกลาง หาก
พิจารณาในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
ในภาพรวมอยู่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ( =2.68) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การติดตามการเป็นอยู่
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ของผู้สูงอายุเป็นระยะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.86) รองลงมา คือ ส่งเสริมการตรวจสุขภาพปีละ 2 

ครั้งมีค่าเฉลี่ย ( =2.73) และมีการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุประจ าปี น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( =2.57) ตามล าดับ 

2. ด้านจิตใจ  ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง มีความพึงพอใจต่อแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
ในภาพรวมอยู่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  =2.62)หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมสุขภาพจิตให้เข็ม

แข็งต่อความยากล าบาก อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย (  =2.79) รองลงมา คือ ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพในครอบครัว

และสังคมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุตนเองเป็นที่ปรึกษาของบุคคลในครอบครัวเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์
ชีวิตมากกว่า มีค่าเฉลี่ย  (  =2.73) และมีการเลี้ยงสัตว์และเล่นดนตรีเพื่อให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุเพลิดเพลิน 

น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย(  =2.41) ตามล าดับ 

3. ด้านสังคม ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  =2.65) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่งเสริมค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (  =3.15) รองลงมา คือ มีการจัดตั้งชมรมส าหรับ

บริการผู้อื่น เป็นการเสียสระเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น อาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม มี
ค่าเฉลี่ย ( =2.87) และส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภัยในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในแต่ละวัน น้อยที่สุด มี

ค่าเฉลี่ย ( =2.1) ตามล าดับ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุบ้านสันโป่ง มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (  =2.77) หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปรับ

สภาพแวดล้อมในชุมชนให้มี บรรยากาศที่ดีเอื้ออ านวยต่อการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (  =2.81) 

รองลงมา คือ มีการจัดแบ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม ภายในบ้านช่ึงสะดวกต่อการ น าไปใช้ มีค่าเฉลี่ย 
( =2.75) และมีการยับยั้งสิ่งรบกวนที่เข้ามาในชุมชน เช่น การเผาป่า ส่งผลต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชน น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย (  =2.75) ตามล าดับ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสันโป่งด้านร่างกาย ควรให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีการท า

กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรง เช่น การออกก าลังกาย การเต้นแอล
โรบิก การปั้นจักรยาน  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการขยับเคลื่อนไหวร่างกาย และเป็นวิธีหนึ่งที่ ช่วยเพิ่ม
ความสามารถทางด้านร่างกายและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย รวมถึงจิตใจของผู้สูงอายุ อีกด้วยด้านจิตใจ
ครอบครัวควรมีการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อาหาร ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง  และมีครอบครัวคอยดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ ครอบครัวมีบทบาทที่จะต้องท าให้
ผู้สูงอายุมีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวันโดยมีลูกหลาน คนในครอบครัว ความสุขของผู้สูงอายุคือการได้เห็น
ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน การได้เห็นลูกหลานประสบความส าเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน ซึ่งจะท าให้
ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไป ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้สูงอายุถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อ
สังคม เนื่องด้วยเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ ผู้สูงอายุจึงควรได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ข่าวสารการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละชุมชน และ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาผู้สูงอายุ มีความหวาดกลัวในด้านความปลอดภัยในชีวิต เพราะปัจจุบันด้วยสังคมที่
เปลี่ยนไป มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายหลายด้านที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ท้ังเรื่องยาเสพติด การฆาตกร โจรกรรม ท าให้
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ผู้คนหวาดกลัวต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ท้ังเรื่องความปลอดภัยด้านร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน อีกทั้งผู้สูงอายุซึ่งเป็น
บุคคลทีมีอายุมาก และร่างกายไม่แข็งแรง จ าเป็นที่ต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะเป็นบุคคลที่รู้ไม่เท่าทันคน ระบบ
ความจ าเริ่มไม่ดี ร่างกาย ไม่แข็งแรงไม่สามารถต่อสู้กับอันตรายต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากต้องการความปลอดภัยจาก
อันตรายในสังคมแล้วผู้สูงอายุยังต้องการให้สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมในชุมชนดี  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรท าวิจัยท่ีเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสวัสดิการของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันโป่ง 

ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันโป่ง 
ต าบลเสริมกลาง อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
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การได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 

FAMILY CARE ATTAINMENT OF THE  ELDERLY IN PHAYUHA   
MUNICIPALITY PHAYUHAKHIRI DISTRICT NAKHONSAWAN PROVINCE 

 
จิรพัส  อิงคประหาสน์  และคณะ1 

ดร.อุทัยวัน  ภู่เทศ2 
         
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1 ) เพื่อศึกษาการได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  5  ด้านคือด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจในการด ารงชีวิต
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการได้รับความรักและเอาใจใส่ และด้านการยอมรับ และให้ความส าคัญเป็นการศึกษา  
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี มากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษา และ
วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ พบว่า มีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตตามล าพัง และไม่ได้
รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวเป็นอย่างดี  เมื่อเปรียบเทียบการได้รับการเอาใจใส่ของผู้สูงอายุจากครอบครัว
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเหมือนเดิม  มีการถูกกีดกัดจากกิจกรรมทางสังคม 
หรือไม่ได้ท ากิจวัตรประจ าวันในแบบที่ตนเองต้องการ ผลการวิจัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ของผู้สูงอายุจากครอบครัว
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้สูงอายุที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางสังคม ได้รับการดูแล
จากครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 
ค าส าคัญ :  ผู้สูงอายุ  ครอบครัวการได้รับการดูแล 
 
Abstract 

This research aims to (1) study to be cared for by the family of the elderly in the 
municipality hordes. Phayuha Khiri district Nakhon Sawan 5 aspects of housing. Economic life 
Health To get the love and attention. And the recognition and importance of this research is a 
quantitative research. The population in Study 165 was used in this study were interviews   the 
researchers found. Aged between 60-69 years, married for more than half a degree. There  are  
seniors  who  do  not  receive  the  care.  Abandoned to live alone And do not  care  for  the  
family  as  well. Compared to be attentive. The family of the elderly from  personal experience  
that  older people  are  not  accepted by society intact.  Gide has been bitten  by  the  social 
activist. Or not   doing   the routine the way you want. The findings have  been  taking  care  of  
the  elderly  from  the  family  as  a  whole  is  moderate. Seniors age, occupation, education. 
And social  status Receive  care  from  family  vary  significantly. 
 
Keyword : The elderly Family Care 
                                                           
1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทน า  
สถานการณ์ของครอบครัวไทยในปัจจุบันพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และ

สังคม  ตลอดจนวัฒนธรรมบางประการที่มีผลลบกับครอบครัว  ที่พบว่า   ประชากรประกอบอาชีพที่ไม่มีความ
มั่นคงและมีฐานะยากจน  เป็นผลให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพังมากขึ้น   ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงลูกได้
หรือไม่เลี้ยงดู  ท าให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาวะล าบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ียากจน   

ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะคีรี ต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ก าลังเผชิญปัญหาจาก
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากข้ึน  ตอนนี้มีจ านวนผู้สูงอายุ 168 คน (ข้อมูลจาก อสม.) นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งที่ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง และไม่ได้รับการดูแลจากลูกหลาน  และยังพบผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ   
ร้อยละ 91.32  เช่น โรคเบาหวาน ปวดข้อ โรคทางเดินกระเพราะอาหาร  ซึ่งเกิดจากการได้รับการดูแลที่ 
ไม่เหมาะสมจากคนในครอบครัว  จึงส่งผลต่อสุขภาวะและคุณภาพของผู้สูงอายุ  

จากการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการได้รับการดูแลของผู้สูงอายุจากครอบครัว ถึงพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สูงอายุในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกาย  
ความรักความอบอุ่น สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และการมองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงให้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีเพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการได้รับการดูแลของผู้สูงอายุจาก
ครอบครัว  ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะคีรี  อ าเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุทั้ง 5 ด้าน ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจในการด ารงชีวิต  ด้านสุขภาพอนามัย  
ด้านการได้รับความรักและเอาใจใส่ด้านการยอมรับและให้ความส าคัญ 

2.  เพื่อศึกษาการได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพทางสังคม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ ต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  ในปี พ.ศ.2560 เฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะ จังหวัด
นครสวรรค์ดังนี ้

ขอบเขตด้านเนื้อหา  :  การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการได้รับการดูแลของผู้สูงอายุจากครอบครัว 
ขอบเขตด้านประชากร  :  ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ  อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัด

นครสวรรค์ ท่ีมีอายุตั้งแต่  60  ปีขึ้นไป 
ขอบเขตด้านพื้นที่  :  การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการ  ณ  เทศบาลต าบลพยุหะ   อ าเภอพยุหะคีรี   จังหวัด

นครสวรรค์ 
 

สมมติฐาน 
การได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะคีรี อ าเภอพยุหะ จังหวัด

นครสวรรค์ ในด้านต่าง ๆ มีความแตกต่างกันตามเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  อาชีพ  ระดับการศึกษา และ
สถานภาพทางสังคม 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุ 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดมาก าหนดตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ 
 
          ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและหญิง ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น  279  คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ จ านวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ  โดยใช้วิธีการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 725 – 727)   ที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 

 

สูตร  = 2   

   
โดย   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

    N = จ านวนประชากรจ านวนเท่ากับ 279 คน 
    e =ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ  0 .05 
  แทนค่าในสมการ 
 

    = 2     

              =  164 คน 
  

จากการค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตร ได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด  165 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling)  

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูสู้งอายุ 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพทางสังคม 

การไดร้ับการดูแลจากครอบครัวของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะ จังหวัดนครสวรรค ์

- ด้านที่อยู่อาศัย 

- ด้านเศรษฐกิจ 

-  ด้านสุขภาพอนามยั 

- ด้านการได้รับการเอาใจใส ่

- ด้านการยอมรับและการให้
ความส าคญั 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม  2  ส่วน  ดังนี้ 
ส่วนที่  1  เป็นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม เป็นค าถามปลายปิดเลือกค าตอบ จ านวน 7 ข้อ  ในส่วนค าถามชนิด
เลือกตอบซึ่งผู้ตอบจะเลือกตอบทุกข้อ ข้อละ 1 ค าถาม   

ส่วนที่  2  เป็นแบบสอบถามวัดข้อคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการได้รับการดูแลของครอบครัวในด้านต่าง ๆ 
5 ด้าน เป็นค าถามให้เลือกตอบโดยใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 
การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุตามข้อคิดเห็นของ

ผู้สูงอาย ุตลอดจนศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่จริงเพ่ือใช้ในการก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัย 
2.   น าตัวแปรที่ ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยต่าง ๆ ตามข้อ 1 เพื่อสร้างเป็น

แบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุตามข้อคิดเห็นของผู้สูงอายุ โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาให้
คลอบคลุมข้อมูลทุกส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์  ที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และในด้านเครื่องมือ 
จ านวน 2 คน เพื่อขอรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

3.   น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่วิจัยเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. น ากลุ่มผู้วิจัยออกเก็บข้อมูลที่ผ่านการช้ีแจงจากผู้วิจัยไปเก็บข้อมูล ตามที่ได้นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง 
2.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสัมภาษณ์ 2 ขั้นตอนคือก่อนยุติการสัมภาษณ์ และหลังจาก 

การสัมภาษณ์ที่ได้รับแบบสัมภาษณ์มาทั้งหมด 164 ชุด 
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจ าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1.   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละ 

2.   การได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัด
นครสวรรค์ น าความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการได้รับการดูแลจากครอบครัว น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี ้
1.   สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (  )  

 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป     
จากการวิจัยเรื่อง  การได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาลต าบลพะยุหะ อ าเภอ

พะยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  สามารถสรุปผลการวิจัยในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์  ได้ดังนี ้
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  มีสัดส่วนเพศชายมีจ านวนน้อยกว่าเพศหญิง ผู้สูงอายุระหว่าง 60-74 ปี มี

สถานภาพสมรถสมรส  และไม่ได้ประกอบอาชีพ ในด้านการศึกษาส่วนใหญ่จบประถมศึกษา  ส าหรับสถานภาพ
ต าแหน่งในชุมชนพบมีเพียง ร้อยละ 43 

การได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านต่าง ๆ  5 ด้าน  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  ในภาพรวม

ของการดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านเศรษฐกิจในการด ารงชีพที่อยู่ในระดับปานกลางรวมทั้งการได้รับ
การตรวจร่างกายประจ าทุกปี  ร้อยละ  13 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านท่ีอยู่อาศัย พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่องการได้รับ
ความปอดภัยในด้านที่อยู่อาศัย  ได้รับการดูแลจากครอบครัวในระดับมาก ร้อยละ 43 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านเศรษฐกิจในการด ารงชีวิต  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับปาน
กลาง ยกเว้นในเรื่องการได้รับค่าใช้จ่าย 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านสุขภาพอนามัย  พบว่าการได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
การรับประทานอาหารได้รับการดูแลเมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลในระดับมาก  การอ านวยความสะดวกในการออกก า
รังกายอยู่ในระดับน้อย 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านการได้รับความเอาใจใส่ พบว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่โดย
ลูกหลานอยู่สม่ าเสมอ การมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่ว้าเหว่าหรือถูกทอดทิ้งในระดับปานกลาง การไปท่องเที่ยวในวาระ
ต่าง ๆ กับสมาชิกในครอบครัวและการได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหากิจวัตรประจ าวันอยู่ในระดับน้อย 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านพบว่าการดีรบัการดแูลจากสมาชิกในครอบครัวขอค าปรึกษา
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลาง การได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม  ในสังคมอยู่ในระดับน้อย  ส่วนการ
ได้ท างานโดยใช้เวลาว่าง การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  และการได้พบญาติเพื่อนฝูงได้รับการดูแลอยู่ในระดับปาน
กลางค่อนค่างมาก 
 
อภิปรายผล  

ผลการวิจัยการได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลพยุหะคีรี อ าเภอพยุหะ 
จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน พบว่า  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน เพราะชุมชนที่อยู่ในในเขตเทศบาลต าบลพยุหะคีรี อ าเภอพยุ หะ จังหวัดนครสวรรค์   
เป็นชุมชนท่ีค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนเมืองมากกว่าชนบท ประชาชนได้รับการบริการด้านการศึกษาข้อมูลข่าวสารจาก
ภาครัฐ สื่อสารมวลชนต่าง ๆ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท าให้มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น   

ส าหรับความแตกต่างในการได้รับการดูแลจากครอบครัวของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มสถานภาพสมรส  เนื่องจากว่าผู้สมรสส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน ดังนั้นการได้รับการดูแลจึง 
ไม่มีความแตกต่างกัน  แต่ส าหรับผู้สูงอายุที่ยังคงประกอบอาชีพจะได้รับการดูแลจากครอบครัวแตกต่างจากผู้ไม่ได้
ประกอบอาชีพซึ่งอาจเนื่องจากกลุ่มที่มีอาชีพยังเป็นท่ีพึ่งพิงของบุตรหลานได้เป็นอย่างดีมีรายได้เป็นส่วนตัว สามารถ
แจกจ่ายให้บุตรหลาน เมื่อบุตรหลานต้องการ และไม่ต้องพึ่งพิงหรือรบกวนบุตรหลานหรือครอบครัว ไม่เป็นภาระ
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ของบุตรหลานและครอบครัว ผู้สูงอายุ สามารถที่จะด าเนิน  ชีวิตในกิจวัตรประจ าวันได้อย่างมีความสุขโดยไม่
รบกวน  บุตรหลานหรือครอบครัวก็ดูแลได้ดี เมื่อผู้สูงอายุมีรายได้พอที่จับจ่ายทั้งแจกจ่ายให้บุตรหลานและใช้จ่าย
เอง จึงเป็นท าให้บุตรหลานให้ความสนใจดูแลมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

และพบว่าคนในครอบครัว จะสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่อย่างสม่ าเสมอ แต่การได้รับความช่วยเหลือ
จากครอบครัว ในการแก้ไขปัญหาที่นอกเหนือจากกิจวัตร ประจ าวันอยู่ในระดับน้อย เช่น อาจจะมีปัญหากับเพื่อน
บ้านหรือกับสมาชิกในครอบครัว และการเข้าสังคม เป็นต้น แสดงให้ เห็นว่านอกเหนือจากกิจวัตรประจ าวัน
ครอบครัวก็ไม่ได้สนใจในเรื่องอื่น ซึ่ง อาจเนื่องจากแต่ละคนมีภาวะกิจ  ที่ต้องหาเลี้ยงชีพไม่มีเวลาที่จะสนใจเรื่องที่ 
ละเอียดอ่อนมากนัก แต่อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุที่พบได้รับการดูแลจากครอบครัว   ในเรื่อง การได้รับความรู้สึกอบอุ่น 
ไม่ว้าเหว่หรือถูกทอดทิ้ง และพบว่าการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ ชมรม ในสังคมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
(การศึกษาของสุสี  ทองวิเชียร และพิมวรรณ  ศิลปสุวรรณ (2542 : 57 – 62)  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
การศึกษาต่ า  จบระดับประถมศึกษาถึง และอาจเนื่องจากการเป็นผู้สูงอายุ จึง ไม่ต้องการที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรม
ของสังคมต่าง ๆ เพราะขาดความคล่องตัว อย่างไรก็ตามแม้จะ ไม่ได้เข้ากลุ่มหรือชมรมในสังคม ผู้สูงอายุที่ไม่เกิด
ความว้าเหว่ หรือถูกทอดทิ้ง ดังนั้นใน กิจกรรมนี้แม้จะลดหย่อนไปบ้าง เพียงแต่ในอนาคตมีการป้องกันไม่ให้เกิด
อาการถูกทอดทิ้ง จึงมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งให้ผู้สูงอตุให้พูดคุยกัน รวมกลุ่มกันและเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร  

การได้รับการดูแลจากครอบครัวในด้านต่าง ๆ ตามสถานภาพทางสังคมของ ผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่มี
ต าแหน่งในชุมชนได้รับการดูแลจากครอบครัวอีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มี  ต าแหน่งในชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้าน
การยอมรับ  และให้ความส าคัญจะได้รบัการดแูล มากกว่าอย่างมีนัยส าคัญ ได้รับมีสถานภาพทางสังคมที่ดีย่อมได้รับ  
การยอมรับจากครอบครัวเป็นอย่างดี หรืออาจจะเนื่องจากกลุ่มผู้ที่ได้รับการดูแลจากครอบครัว  เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะครอบครัวให้การยอมรับและให้ความส าคัญ ก็จะมีศักยภาพในการเข้ามา ด ารงต าแหน่งในสังคมได้ หรือ
กลุ่มที่ได้มีสถานะทางสังคมก็จะได้รับความสนใจและได้รับการ ปฏิบัติ เกิดการยอมรับทั้งในสังคมและในส่วนของ
ครอบครัว ดังน้ันการปฏิบัติของครอบครัวจึง ดีกว่าผู้ไม่มีต าแหน่งทางสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ครอบครัวของ
ผู้สูงอายุ สนับสนุนการน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลเอาใจใส่  

2.   หน่วยงานท้องถิ่นควรสนับสนุนให้ครอบครัว เยาวชนของผู้สูงอายุควรให้ความสนใจดูแลผู้สูงอายุ
อย่างใกล้ชิดกัน เพ่ือส่งเสริมความอบอุ่นและการยอมรับแก่ผู้สูงอายุ   

3.   ในเชิงปริมาณที่เน้นการศึกษาภาพรวม ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น  หรือขยายพื้นที่
เป้าหมายให้ครอบคลุมหลายพื้น         

4. มีการศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาการไดร้ับการดูแลจากครอบครัวของผู้สงูอายุ ในด้านคุณภาพ
ชีวิตจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล หรือตามลักษณะที่อยู่อาศัย เช่น หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
กรณีอาศัยอยู่กับคู่ชีวิตและบุตรหลาน ผู้สูงอายุท่ีอาศัยกับคู่ชีวิตเท่านั้นหรือ ผู้สูงอายุไม่มีคู่ชีวิตอาศัยคนเดียว  
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การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาการสืบทอด  
“การเส็งกลองกิ่ง” ของวดัโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า  

อ าเภอหนองวัวซอ จังหวดัอุดรธานี1 
The Conservation of Local Wisdom in Globalization Context: A case 
study of the succession of "Seng Drum King" of Wat Non Sawang, 

HmakYasub-district, NongWua So district, UdonThani Province. 
 

ณัฏฐนันท์  ทองค า2 
ชุติพงศ์ คงสันเทียะ3 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง”ของวัด
โนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังเป็นการน าเสนอถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการรักษาสืบทอดกัน
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลจะใช้การสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเจาะจงไปยังบุคคลส าคัญ อันได้แก่ 
พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง) ชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง และคณาจารย์จากส านักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาของการท า “กลองกิ่ง” และ “การเส็งกลองกิ่ง” นั้นก าลังจะเลือนหายไป
เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ภาวะวิกฤตการณ์ที่พบในขณะนี้ได้แก่ คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อย วัสดุที่ใช้ในการ
ท ากลองหาได้ยากมากในปัจจุบันแม้ว่าในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมากมาย แต่ก็ยังไม่มีการค้นพบ
ว่าจะมีวัสดุใดทดแทนวัสดุเดิมที่ใช้ในการท ากลองได้ ตัวอย่างเช่น หนังควาย ปัจจุบันควายจัดเป็นสัตว์อนุรักษ์ไปแล้ว 
และไม้ประดู่ซึ่งเป็นวัสดุชิ้นส าคัญในการท ากลอง ก็ถูกจัดเป็นไม้สงวนไปแล้วเช่นกัน รวมไปถึงการถูกครอบง าความรู้
จากส่วนกลางท าให้เกิดการสูญเสียภูมิปัญญาดั้งเดิม เห็นได้ชัดจากการที่หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีน าเอา
องค์ความรู้ที่เป็นแบบแผนสมัยใหม่เข้ามาครอบง าก าหนดให้ “การเส็งกลองกิ่ง” จะต้องมีระบบตัวโน้ตที่ตายตัว ซึ่ง
ภูมิปัญญาแต่เดิมของท้องถิ่นจะอาศัยเพียงจังหวะในการตีเท่านั้น และวิธีการถ่ายทอดเป็นเพียงการบอกเล่าและฝึก
ปฏิบัติไม่ได้มีการถ่ายทอดเป็นระบบและรวบรวมออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจน ซึ่งทางหนึ่งนั้นท าให้เกิดการสูญเสีย
มนต์เสน่ห์ของภูมิปัญญาดั้งเดิมไป รวมไปถึงการท าให้ “การเส็งกลองกิ่ง” กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัด 
โดยการท าให้มีหน้าที่ในทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แม้ทางหนึ่งจะดูเหมือนเป็นการท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ต่อไป แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นการลดทอนคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหลือในเป็นในเชิงวัตถุมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ : กลองกิ่ง , การเส็งกลองกิ่ง ,วัดโนนสว่าง , ภูมิปัญญาท้องถิ่น, โลกาภิวัตน์ 

 

                                                           
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภาคสนามในรายวิชา SD56403 : ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาสังคม  ตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3 อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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บทน า 
“ดนตรี” เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตตั้ งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เป็นสิ่งที่ใช้

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รื่นเริง อารมณ์รัก อารมณ์เศร้าโศกที่ผู้บรรเลงต้องการจะ
สื่อสารให้ผู้ฟังรับรู้ หรือแม้กระทั่งรู้สึกฮึกเหิมเมื่อได้ฟังดนตรีประเภทปลุกใจ จะเห็นได้ว่าดนตรีสามารถเข้ามามี
อิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์โดยไม่รู้ตัว พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง  ๆ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันล้วนมีดนตรีเข้ามาเป็นสว่นประกอบเสมอ (ชนิตร  ภู่กาญจน์, 2544 ; อ้างใน บัณฑิต อุปชัย และคณะ, 
2558 : 288) เครื่องดนตรีก็เช่นกัน มนุษย์จะสร้างขึ้นมาโดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวที่หาได้ตามธรรมชาติ เพราะ
มนุษย์บรรเลงเสียงดนตรีโดยเลยีนแบบเสียงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปดนตรีและเครื่องดนตรี
ต่าง ๆ ก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นกัน 

ชาติไทยมีเครื่องดนตรีของตนเองที่แตกต่างไปจากชาติอื่น  ๆ เป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นไทย  
เป็นวัฒนธรรมไทย และเป็นอารยธรรมไทย ชนชาติไทยมีพื้นฐานความเช่ือในพุทธศาสนาอัน เป็นศาสนาที่เช่ือใน
เรื่องจิตวิญญาณ เชื่อว่าบุคคลมีจิตเป็นใหญ่ และธรรมชาติของจิตมีอารมณ์เป็นเจ้าเรือนมีการปรุงแต่งอารมณ์ด้วย
ความรู้สึก ด้วยประสาททางการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรสและการสัมผัส ดนตรีจึงมีความละเอียดอ่อนมี
จุดหมายเพื่อการกล่อมเกลาอารมณ์ กล่อมเกลาให้รู้สึกสงบเย็น กระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง ร่าเริง ชวนให้เกิด
ความตื่นความเบิกบาน ซึ่งเครื่องดนตรีพื้นเมืองในแต่ละภูมิภาคก็มีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของลักษณะ
รูปร่าง วิธีการบรรเลง จนกระทั่งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท นอกจากการใช้เครื่อง
ดนตรีเพื่อความบันเทิงแล้วมนุษย์ยังใช้ดนตรีเพื่อการประกอบอาชีพอีกด้วย เช่น การเล่นดนตรีเพื่อหาเลี้ยงชีพ  
การขายเครื่องดนตรี การผลิตเครื่องดนตรี ซึ่งหากผู้ที่จะผลิตเครื่องดนตรีได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับ
ดนตรีมาเป็นเวลานานจึงจะสามารถเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องดนตรีและเสียงของเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้น าเอาคุณค่าของดนตรีมาใช้ประโยชน์มากมายทั้งในด้านการสร้ างความ
เพลิดเพลินบันเทิงใจ และด้านพิธีกรรมที่ เกี่ยวกับความเช่ือ จึงมีการจัดพิธีกรรมต่างๆขึ้นโดยมีดนตรีเป็น
ส่วนประกอบ เช่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น เห็นได้ว่าดนตรีมีคุณค่าต่อวิถีการด ารงชีวิต
ของมนุษย์หลายอย่าง จากคุณค่าของดนตรีที่สามารถใช้สนองความต้องการของมนุษย์ได้ดังกล่าว มนุษย์ทุกชาติทุก
ภาษาจึงมีดนตรีเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการด ารงชีวิตตามวิถีทางของตนเอง อันเป็นสาเหตุท าให้ดนตรีของ
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ของ
ชาวบ้าน (สุกิจ  พลประถม, 2538 : 1)  

“ดนตรีพื้นบ้านอีสาน” มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน เริ่มจากการเลียนเสียงธรรมชาติ ป่าเขา 
ล าเนาไพร เสียงฝนตกและเสียงลมพัด เสียงใบไม้ไหว ตลอดจนเสียงน้ าตก ใช้วัสดุในท้องถิ่นท าเลียนเสียง ต่อมาใช้
วัสดุพื้นบ้านมาใช้เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ผิวไม้ ต้นหญ้าปล้อง ไม้ไผ่ หลังจากนั้นได้วิวัฒนาการจาก 
เครื่องหนัง สายหนัง แรงสั่นสะเทือนจนเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของดนตรีพื้นบ้าน มีความละเอียด มีความไพเราะ
มากขึ้น และเริ่มน ามาผสมผสานเกิดเป็นวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น กรับ เกราะ โปงลาง ระนาด ฆ้อง โหวด ปี่  พิณ  
ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและมีการสืบทอดเช่ือมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยวิธีการทางมุขปาฐะ ลักษณะท่วงท านอง
รูปแบบและลีลามีหลายระดับเสียง ส่วนมากจะเน้นการละเล่นประกอบดนตรี และมีความเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรี
ในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น 

“กลองเส็ง” เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เรียกว่า “กลองกิ่ง” เพราะตั้งแต่อดีต
ชาวบ้านได้ไปตัดไม้มาท ากลองเพล กิ่งใหญ่ของต้นไม้ต้นนี้ก็ได้น ามาตัดเพื่อท ากลองเส็ง จึงเรียกกลองชนิดนี้ว่า  
กลองกิ่ง  กลองเส็งเป็นกลองสองหน้าหรือหน้าเดียวรูปทรงกระบอกขนาดย่อมสูงประมาณเอว ใช้ตีแข่งขันความดัง 
(เส็ง แปลว่า ตี) เวลาที่แข่งขันตีด้วยไม้ท่อนเล็ก เช่น แขนงไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 ศอก 2 ท่อน เวลาที่ตีปลายเสียงจะ
มีเสียงดัง “กริ่ง กริ่ง” สมัยก่อนกลองกิ่งใช้เป็นสัญญาณบอกเวลาเกิดเหตุเท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้น ามาใช้เพื่อความ
บันเทิงและแข่งขันกัน(ส าเร็จ ค าโมง, 2540 : 40) 
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“จังหวัดอุดรธานี” เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นิยมการละเล่นการเส็งกลองกิ่ง เนื่องจากเป็นการละเล่นที่มีมา
แต่ช้านาน โดยเฉพาะที่ “วัดโนนสว่าง” อ าเภอหนองวัวซอ โดยมีพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) 
เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้น าในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การเส็งกลองกิ่ง ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเส็ง
กลองกิ่งมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อครั้งบรรพชาเป็นสามเณรได้มีความคิดริเริ่มที่จะอนุรักษ์ประเพณีโบราณนี้ไว้เพื่อให้คงอยู่
คู่กับจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มจาก “วัดโนนสว่าง” ได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านและอ าเภอต่าง ๆ ให้
เขาน ากลองกิ่งมาแข่งขันกัน โดยจัดให้มีการแข่งขันขันการเส็งกลองกิ่งในงานเทศกาลประจ าปีหรือวาระอื่น  ๆ ที่
ส าคัญเป็นประจ าทุกปี โดยมีโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมด้วยเงินรางวัลไว้มอบให้แก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน และในส่วน
กลองของทางวัดโนนสว่างที่ส่งเข้าแข่งขันนั้นเป็นกลองที่ทางวัดท าข้ึนเองทั้งหมดโดยมีเคล็ดลับท่ีไม่มีใครเหมือนก็คือ
เทคนิควิธีการท ากลอง หน้ากลองจะต้องใช้หนังควายเพศเมียที่ท้องคอกที่สองแล้วเท่านั้นเพราะว่าหนังควายจะมี  
ความยืดหยุ่นที่พอดีส่งผลให้กลองมีเสียงดังก้องกังวานและมีเสียงใสตรงปลายเสียงดัง “กริ่ง กริ่ง” โดยมีเทคนิคใน
การเข้าน้ ากลองก่อนตีและขึงเส้นหนังกลองเพื่อดึงหน้ากลองให้ตรึงซึ่งเป็นเทคนิคที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครทั้งยังมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีขนานนามเลื่องลือเป็นอย่างมาก 

จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจและเล็งเห็นว่ายังมีการละเล่นเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านชนิดนี้อยู่ ซึ่งในปัจจุบันนี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปจนเกือบจะสูญหายไปแล้ว ท้ังที่การละเล่นพื้นบ้านชนิด
นี้มีความส าคัญและมีคุณค่ามาก ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการละเล่นพื้นบ้านชนิดนี้ นอกจากการท าวิจัย
หรือการสนับสนุนต่างๆยังไม่มีอย่างจริงจังแล้ว อนึ่ง การศึกษาหาข้อมูลในครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ที่
สนใจหรือต้องการจะค้นคว้าเพราะนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้วยังเป็นบ่อเกิดของการอนุรักษ์ การสืบทอด และ
การมองเห็นคุณค่าของศิลปะอีกแขนงหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ของวัดโนนสว่าง ต าบล
หมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

2. เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น“การเส็งกลองกิ่ง” ของวัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวดัอุดรธานี ในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกก าหนดขอบเขตพื้นที่มุ่งเน้นไปที่ “เขตจังหวัดอุดรธานี” โดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ไชยวัฒน์   รุ่งเรืองศรี, 2550 : 192) นั่นคือ เฉพาะกลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องกับ “การเส็งกลองกิ่ง” วัดโนนสว่าง อ าเภอหนองวัวซอ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มคนหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเส็งกลองกิ่งวัดโนนสว่าง หรือแหล่งข้อมูลหรือคนที่อาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่อ าเภอหนองวัวซอโดยตรง เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นอย่างศูนย์การเรียนรู้กลองกิ่ง
วัดโนนสว่าง  ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีโดยมีบุคคลให้ข้อมูลคนส าคัญ (Key Informant) 
นั่นคือ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) 

ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนถึงการสังเกตการณ์ แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอค าช้ีแนะ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2561 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” วัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอ 

หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อพิจารณาเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง”  
กลองกิ่ง “การเส็งกลองกิ่ง” เป็นภูมิปัญญาด้านความคิดและโลกทัศน์ (ยาใจ) เกี่ยวกับสุนทรียภาพและ

ความรื่นรมย์ กลองกิ่งเป็นกลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ชาวบ้านจะเลือกตัดกิ่งไม้ใหญ่มาท ากลองขนาดของกิ่ง
ไม้จะต้องเท่ากับคนโอบโดยมีขนาดเส้นรอบวง 100-150 เซนติเมตร ชนิดของไม้ที่นิยมจะเป็นไม้ประดู่ ก่อนน าไม้ที่
ตัดแล้วมาท ากลองจะต้องมีการจัดท า “พิธีแต่งขันธ์ห้า” ประกอบด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 5 คู่ และดอกไม้สีขาว 5 
ดอก วางใส่ถาดอย่างเหมาะสมเพื่อบูชารุกขเทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา ผีสางนางไม้ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายเพื่อให้ไดร้บัรู้
ว่าจะมีการตัดไม้ไปท ากลองเสมือนเป็นกุศโลบายเพื่ออยากจะให้ดูแลรักษาและเคารพต่อกลองให้มีสภาพที่คงทน
ถาวรควรค่าแก่การเก็บรักษาต่อไป และเมื่อตัดไม้มาเป็นท่อนแล้วจึงได้ถากเป็นรูปกลองแล้วเจาะข้างในให้กลวง  
มีลักษณะปากกว้างก้นแคบคล้ายรูปปลีกล้วย เสร็จแล้วใช้หนังควายเป็นหน้ากลอง (ควายจะต้องเป็นควายเพศเมีย
ที่ตั้งท้องมาแล้วสองคอกเท่าน้ัน) สมัยโบราณใช้หนังบิดให้คล้ายเชือกน าไปร้อยหน้าหนังกลองท าให้ได้เสียงดัง แต่ใน
ปัจจุบันนี้ใช้เชือกแทนหนัง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
2.  การเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” 
แรกเริ่มเดิมที่ครอบครัวของหลวงพ่อเจริญมีอาชีพท ากลองขาย หลวงพ่อเจริญจึงได้เรียนรู้ภูมิปัญญา 

การท ากลองกิ่งมาจากครอบครัวสืบทอดต่อกันมาเรื่อย ๆ และท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การท ากลองกิ่งให้แก่คนใน
ชุมชนและพระในวัด เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ ปัจจุบันนี้ได้ก าเนิดศูนย์การเรียนรู้กลองกิ่ง
ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และมีการจัดการแข่งขันเส็งกลองกิ่งขึ้นโดยมีรางวัลเป็นตัวชักจูงให้ผู้คนหันมา
สนใจกลองกิ่งอีกครั้ง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงชาวต่างชาติที่ช่ืนชอบวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ความสนใจ
เป็นอย่างมากมีการเข้ามาร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกลองกิ่งขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดขึ้น
ในช่วงงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีวันออกพรรษา เทศกาลงานทุ่งศรีเมือง  
ซึ่งเป็นงานประจ าปีของจังหวัดอุดรธานี 

ภาพที่ 1 และ 2 พื้นที่บริเวณที่เก็บรักษากลองกิ่งของวัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธาน ี
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3.  สถานการณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ณ บริบทสังคมปัจจุบัน 
กลองกิ่งในปัจจุบันจะหาดูนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่อ านวยเหมือนอย่างสมัยอดีต 

การสืบทอดกระบวนการผลิตกลองกิ่งนั้นน้อยลงเรื่อย ๆ ท่ีปรากฏอยู่จะเป็นกลองที่ได้ท าและใช้งานมานานหลายปี
แล้ว อีกทั้งผู้ที่มีความรู้ในการท ากลองกิ่งก็ชราภาพลงไปมากไม่มีผู้สืบทอดต่อหรือบางท่านก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้ว  
คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจที่จะสืบทอดการท ากลองกิ่งและส่วนใหญ่นิยมที่จะอพยพไปท างานต่างถิ่นเสีย มากกว่า 
โครงสร้างประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นวัยที่จะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นลดลง กลองกิ่งจึงค่อยๆเลือนหายไปจากสังคม 
ซึ่งภาวะวิกฤตที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ที่ก าลังเผชิญขณะนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1)  คนรุ่นใหม่หรือเด็กและเยาวชนให้ความสนใจน้อยมากเนื่องจากการหลั่งไหลสู่สังคมเมืองของ
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและการไหลบ่าของวัฒนธรรมอื่นที่
เข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การละเล่นการเสง็กลองกิ่งเป็นของแปลกและล้าสมัย ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์นี้ 

(2) วัสดุการท ากลองกิ่งหาได้ยากมากในปัจจุบัน เช่น หนังควายและไม้ประดู่ ซึ่งเป็นวัสดุช้ินส่วน
ส าคัญในการใช้ท ากลองกิ่งแต่ได้ถูกจัดเป็นสัตว์อนุรักษ์ไปแล้ว และยังไม่มีผู้ใดทดลองน าวัสดุอื่นมาทดลองใช้แทน
วัสดุส่วนส าคัญสองช้ินนี้ 

(3)  วิธีการถ่ายทอดเป็นเพียงการบอกเล่าและฝึกปฏิบัติโดยผู้รู้เท่านั้นยังไม่มีการถ่ายทอดให้เป็น
ระบบหรือรวบรวมออกมาเป็นองค์ความรู้โดยเฉพาะ 

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น “กลองกิ่ง” 
จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์กลองกิ่งร่วมกับวัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี โดยได้ช่วยส่งเสริมด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการแก่บุคคลภายนอกให้
ได้รู้จักแล้วยังส่งเสริมให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ เข้ามาร่วมท าการแสดง 
การฟ้อนร า ซึ่งการฟ้อนร านี้นักศึกษาได้ มีการแกะลายการฟ้อนร าเพื่อให้เข้ากับจังหวะดนตรีของกลองกิ่ง ในงาน
ประเพณีต่าง ๆ ของวัดโนนสว่าง ทุก ๆ ปี และยังช่วยแนะน าขั้นตอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของทางวัดโนนสว่างเพื่อผลักดันให้เป็นการประกวดระดับประเทศ ซึ่งในการนี้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยออกแบบและเขียนเว็บไซต์ให้และสาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยอีกแรงโดยการสอนเทคนิควิธีการเก็บรักษากลองกิ่งไว้
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกลองกิ่งของวัดโนนสว่างยังคงเป็นกลองที่ได้ท าขึ้นมาตั้งแต่
ดั้งเดิมและใช้ไม้ประดู่พร้อมทั้งหนังควายท าขึ้นจึงยากต่อการเก็บรักษาถ้าไม่รู้จักวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง อีกทั้งยัง
ได้ให้การสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์สว่นหน่ึงซึ่งได้มาจากงบประมาณของชมรมมรดกอีสานไว้ให้วัดโนนสว่างเก็บไว้ใช้
ซ่อมบ ารุงกลองกิ่งเมื่อยามช ารุดทรุดโทรม 

ภาพที่ 3 และ 4 พระครูพิพัฒน์วิทยาคม หรือหลวงพ่อเจริญ ฐานยตฺุโต ในขณะที่เล่าถึงความเป็นมาของกลองกิ่ง 
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ภาพที่ 5  ผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี ชุด 
“กลองกิ่ง” ปีการศึกษา 2561 

 
ในอีกส่วนของเรื่องการผลักดันให้เป็นการประกวดระดับประเทศ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ได้เข้ามาช่วยท าให้กลายเป็นประเพณีท้องถิ่นประจ าปีของจังหวัดอุดรธานีและประชาสัมพันธ์อีกทางเพื่อ
กระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งยังได้น าเรื่องประเพณีการเส็งกลองกิ่งเข้าไปเรียนให้  
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ได้ทรงทราบเรื่องราวความเป็นมาและความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พระองค์จึงได้พระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศให้เพื่อใช้เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่ผู้ที่เส็งกลอง
กิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพื่อเป็นการช่วยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเส็งกลองกิ่งเกิดการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งและให้ขึ้นเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสาน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 การจัดการประกวดการเส็งกลองกิ่งเนื่องในกิจกรรมงานสปัดาห์วันวิทยาศาสตรร์าชภัฏวิชาการของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานเีดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 395 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

4. แนวโน้มการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” เพ่ือการพัฒนาสังคม 
จากบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แนวคิดการพัฒนาสังคมไทยสู่ความทันสมัยส่งผลให้วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการปรับตัวตามกระแสรวม วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยรังสรรค์ ดนตรีและ
การขับขานพื้นบ้าน ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดภายใต้สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้นหากจะกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จากแต่เดิมที่ตี
กลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือสัญญาณบอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเท่าน้ันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปตาม
พลวัตของสังคมจนกลายมาเป็นการละเล่น (จากเดิมที่ใช้ค าว่าท่ี “ต”ี เปลี่ยนมาเป็นค าว่า “เส็ง” อันมีนัยสื่อถึงความ
ตื่นตัวของกระแสท้องถิ่นนิยม) เพื่อสร้างความบันเทิงรื่นเริงใจและปัจจุบันนี้ได้เกิดการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการและให้เป็นที่สนใจของสังคมภายนอก โดยเฉพาะในฐานะ “สินค้าทางวัฒนธรรม” ของ
จังหวัดอุดรธาน ี

ในอนาคตหากว่าวัดโนนสว่างที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การเส็งกลองกิ่งได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่านี้ก็จะท าให้วัดโนน
สว่างได้รับโอกาสที่ดีในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการเส็งกลองกิ่งไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชน เกิดการ
รังสรรค์ศิลปะการละเล่นเสง็กลองกิ่งในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งข้ึน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษา
และคงไว้ซึ่งคุณค่าของภูมิปัญญาการท ากลองกิ่งและการละเล่นเส็งกลองกิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แถมยังสามารถต่อ
ยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ได้อีกมากมายดังต่อไปนี้ 

(1)  แม้ว่าโลกาภิวัตน์จะเปรียบเสมือน “ดาบสองคม” แต่ในอีกด้านเราสามารถน าเอาแบบแผน
ระบบโน้ตเพลงในการใช้เล่นดนตรีในปัจจุบันมาปรับใช้และประยุกต์ให้เข้ากับการละเล่นการเส็งกลองกิ่งที่เป็น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้ดูเหมือนว่ารูปลักษณ์และการละเล่นจะผิดแปลกไปจากรูปแบบราชส านัก
หรือรูปแบบดั่งเดิมของท้องถิ่นก็ตาม แต่ก็ถือเป็นการเปิดกว้างอนาคตให้กับกลองกิ่งท าให้สังคมหันกลับมาสนใจมาก
ขึ้นและยังเป็นการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ 

(2)  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องเข้ามาให้การสนับสนุนภูมิปัญญาการท ากลองกิ่งและ 
การละเล่นเส็งกลองกิ่งอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดสรรงบประมาณมาให้กลุ่มอนุรักษ์กลองกิ่ง (วัดโนนสว่าง) ได้ไปศึกษา  
ดงูานเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆและพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องต่อสังคมปัจจุบันและให้ทันสมัยมากข้ึน 

(3)  จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท ากลองกิ่งโดยลองใช้วัสดุอื่นทดแทนวัสดุเดิมที่หาได้
ยากในปัจจุบันและรูปแบบวิธีการเส็งกลองที่แปลกใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ท ากลองกิ่งและผู้ที่ละเล่นเส็งกลองกิ่ง 
ดังนั้น ในฐานะที่เราอยู่ร่วมกับกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเลี่ยงไม่ได้ เราจึงควรศึกษาท าความเข้าใจเพื่อออกแบบวิธีการ
ปรับประยุกต์ใช้โลกาภิวัตน์เพื่อการด ารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 และ 8 กลองกิ่งในปัจจุบัน ใช้ไม้จากต้นขนุนและเชือกไนล่อนเป็นวัสดุส าคญัในการท ากลอง 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 และ 10 ภาพเปรียบเทียบ “การเส็งกลองกิ่ง” ในอดีต (ซ้าย) และการประกวดแข่งขัน “การเส็งกลองกิ่ง” 

ปัจจุบัน (ขวา) 

 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาการสืบทอด 
“การเส็งกลองกิ่ง”ของวัดโนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี”สามารถอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

 1.สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ของวัดโนนสว่าง ต าบลหมาก
หญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีพบกับภาวะที่เป็นท้ังวิกฤตและโอกาส กล่าวคือ ในปัจจุบันคนทั่วไปไม่ค่อย
รู้จัก “กลองกิ่ง” และ “การเส็งกลองกิ่ง” กันอย่างแพร่หลาย เมื่อเทียบกับในอดีต อาจจะเนื่องด้วยความสนใจใน
วัฒนธรรมสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ซึ่งสืบเนื่องจากการแพร่กระจายของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ถูกมองว่าล้าหลังจนขาดการสืบทอด และอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากรของชุมชนที่เปลี่ยนไป 
กล่าวคือ คนวัยท างานที่จะเป็นช่วงวัยของการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนลดลง เนื่องจากภาคเมืองที่เติบโต
ด้วยอุตสาหกรรมและทุนนิยมอย่างรวดเร็ว ได้ดูดซับเอาประชากรช่วงวัยนี้ของชุมชนออกไปหมด คงไว้แต่ช่วงวัยเด็ก
และวัยสูงอายุจนเกิดภาวะครอบครัวแหว่งกลาง ซึ่งไม่เพียงแต่ “การเส็งกลองกิ่ง” เท่านั้น วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอื่นๆ ก็เสี่ยงต่อการล่มสลายไปด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ของวัดโนนสว่างก็ยังมีด้านที่
เป็นโอกาส โดยเฉพาะการเข้ามาของหน่วยงานภายนอกชุมชน ท่ีเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมตรงนี้ จนกลายเป็น
กระแสการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ขึ้นมาอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น การเข้ามาของการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีที่
พยายามท าให้ “กลองกิ่ง” กลายเป็นจุดเด่นทางวัฒนธรรมของจังหวัด มีการจัดประกวดแข่งขันเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจ รวมไปถึงสถานศึกษาขนาดใหญ่ในท้องที่ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ได้เข้ามาศึกษาและวิจัยต่อ
ยอดประกอบจุดแข็งของวัดโนนสว่างและชุมชนโดยรอบ ที่มีแกนน าโดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม เจ้าอาวาสวัดโนน
สว่าง ที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ จึงท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” 
สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสโลกสมัยใหม่ 

 2. ส าหรับแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น“การเส็งกลองกิ่ง” ของวัดโนนสว่าง ต าบล
หมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์นั้น งานศึกษาช้ินนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
ต้องมีการทบทวนเพื่อท าความเข้าใจ “กระแสโลกาภิวัตน์” กันเสียใหม่ เพราะส่วนใหญ่มักสรุปกันว่า กระแส
โลกาภิวัฒน์เป็นเหตุให้วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างไร้ขีดจ ากัด พฤติกรรมการบริโภคดนตรีและ
เครื่องดนตรีของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไป แต่ยังคงมีคนไทยอีกจ านวนไม่น้อยที่ตระหนักในอัตลักษณ์ของความเป็น
ดนตรีท้องถิ่น แม้บางคนอาจคิดว่าดนตรีและเครื่องดนตรีท้องถิ่นเปรียบเสมือนวัฒนธรรมที่ (ใกล้) ตายแล้วก็ตามแต่
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อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” ในลักษณะที่เป็น “ดาบ
สองคม” กล่าวคือ มีทั้งส่วนท่ีเป็นประโยชน์และโอกาส ท่ีจะท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ด ารงอยู่ต่อไป เพียงแต่อาจจะ
เปลี่ยนความหมายและคุณค่าของท้องถิ่นแต่เดิมไปบ้าง รวมไปถึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแส “ท้องถิ่นนิยม 
(Localism)”(ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, 2560: 139) และอีกด้านหนึ่ง ก็คือการคุกคามและการสร้างภาวะเป็นอุปสรรค 
ดังนั้น หากจะท าความเข้าใจต่อแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ก็ควรจะต้องท าความเข้าใจลักษณะของ
กระแสโลกาภิวัตน์ด้วย ซึ่งในส่วนของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาท้ องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง” นั้น 
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

  2.1 ข้อดีของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง”ด้วยความ
ที่เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ที่เหมือนเป็นสื่อกลางเชื่อมให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงกันได้ส่งผลให้โปรแกรมที่ใช้ใน
การสื่อสารเข้ามามีส่วนผลักดันเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัดโนนสว่าง โดยผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ต่างๆ อาทิ เช่น เว็บไซต์โดยตรงของวัดโนนสว่าง เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์ยูทูป ฯลฯ เป็นต้น รวมไปถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ผ่าน
ช่องทางสัญญาณจานดาวเทียม  เคเบิ้ลทีวี ตลอดจนวิทยุ และเครื่องกระจายเสียงต่างๆ ส่งผลให้คนทั่วโลกหรือ
ชาวต่างชาติได้รู้เห็นถึงประเพณี “การเส็งกลองกิ่ง” เห็นได้ชัดจากกรณีที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นท่ีได้
เข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่จังหวัดอุดรธานีช่ืนชอบและเป็นที่สนใจอย่างมาก เพราะกลองกิ่งหรือประเพณีการเส็งกลอง
กิ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวและมีส่วนคล้ายกันกับกลองของประเทศญี่ปุ่น (กลองไทโกะ) จึงเกิดการแลกเปลี่ยนและ
บอกเล่าเรื่องราวส่งต่อให้กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นที่สนใจในด้านเครื่องดนตรีท้องถิ่นนี้ได้รับทราบว่ายังคงมีเครื่องดนตรี
และประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมรูปแบบน้ีอยู่ (สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม, 2561) 

 อีกทั้งจังหวัดอุดรธานีถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในภาคอีสานอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากว่ามี
ย่านการค้าที่มากมาย มีสนามบินนานาชาติ และยังเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมผ่านไปได้หลายๆจังหวัดและหลายๆ
ประเทศ ท าให้มีชาวต่างชาติสนใจที่จะเข้ามาลงทุนท าธุรกิจรวมถึงเข้ามาท่องเที่ยวอีกด้วย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม 
(เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง) จึงได้แนะน าให้กลุ่มสตรีต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ รวมกลุ่มกันจัดท าผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก อาทิ เช่น พวงกุญแจกลองกิ่ง กลองกิ่งจ าลอง รูปภาพที่ระลึกการเส็งกลองกิ่งในสมัยก่อน ฯลฯ เพื่อ
น าออกไปจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีได้ผ่านไปมาที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการหารายได้เข้ามาในท้องถิ่นให้แก่คน
ในชุมชนเพิ่มอีกทาง ทั้งยังเสมือนเป็นการท าให้คนภายนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จักเครื่องดนตรีกลองกิ่งและ
ประเพณีการเส็งกลองกิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

  2.2. ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเส็งกลองกิ่ง”
กระแสโลกาภิวัตน์ถือว่ามีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดค่านิยมการปลูกฝังทัศนคติของคนรุ่นหลังหรือเด็กรุ่นใหม่ เช่น 
ครอบครัวสมัยใหม่นิยมสง่เสริมให้บุตรหลานไปเรียนดนตรีสากลเสียมากกว่าเพราะมองว่าดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรี
ท้องถิ่นมีความล้าสมัยตามไม่ทันกระแสใหม่ๆ ดูล้าสมัย ไม่มีความน่าสนใจเลย รวมไปถึงเกิดข้อจ ากัดในลักษณะของ
การตีกลอง ตัวโน้ตเสียงดนตรี และกฎเกณฑ์ต่างๆเข้ามาควบคุม พยายามจะท าให้เหมือนกันทั้งหมดโดยการน าเอา
แบบแผนราชส านักเข้ามาบังคับใช้เพื่อให้กลายเป็นดนตรีประจ าชาติและสูญเสียความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมไป 

 ส าหรับในส่วนของวัสดุการท ากลอง จากเดิมที่ต้องใช้ควายและไม้ประดู่ ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้วัสดุ
อื่นทดแทน เนื่องจากควายและไม้ประดู่จากแต่เดิมในอดีตนั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจและไม้เศรษฐกิจก็ได้กลายมาเป็น
สัตว์อนุรักษ์และไม้สงวนต้องห้าม เพื่อที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ ผลที่ต้องท าแบบนี้สืบเนื่องมาจากฝีมือมนุษย์ที่
มีแต่ท าลายแต่ไม่ทดแทนกลับคืนมา จึงท าให้ควายและไม้ประดู่กลายเป็นสัตว์และพันธ์ุไม้ที่ก าลังจะสูญพันธ์ุไป 

 นอกจากนี้ แม้การส่งเสริมภูมิปัญญา “การเส็งกลองกิ่ง” ของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน จะถูก
ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานวัฒนธรรมของจังหวัด ท่ีด้านหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ให้
อยู่คู่กับจังหวัดอุดรธานี แต่อีกทางหนึ่ง การส่งเสริมดังกล่าวก็เป็น “การท าให้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลายเป็นสินค้า” หรือถูกแทนด้วยคุณค่าในเชิงวัตถุตามวิถีเศรษฐกิจทุนนิยม แทนที่การเป็นคุณค่าในเชิงโลกทัศน์
หรือสุนทรียะแบบเดิม เป็นต้นว่า การเส็งกลองกิ่งถูกใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด หรือมีการ
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จัดการประกวดชิงรางวัลในงานส าคัญของจังหวัด แม้การกระท าเช่นน้ีจะไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะบริบทสังคมปัจจุบันก็
จะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละที่ก็ล้วนอยู่ได้โดยวิธีการเช่นนี้ แต่ถ้าหากไม่อยู่ในระดับที่พอ ก็อาจเกิด “ความล้าหลัง
ทางวัฒนธรรม” หรือเกิดวิกฤตของระบบคุณค่าของท้องถิ่นแต่เดิม กลายเป็นคุณค่าของวัฒนธรรมสมัยใหม่  และ
น าไปสู่การล่มสลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ในที่สุด 
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บทคัดย่อ 
เหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนที่บ้านนาทรายสามัคคี ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2517 ในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่  
กองก าลังทหาร ต ารวจ ตชด. และอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าปิดล้อมยึดหมู่บ้าน และเผาท าลายบ้านเรือน วัด  
ปศุสัตว์ และสถานที่ เก็บผลผลิตการเกษตรของประชาชน จนมีผู้ เสียชีวิตและได้รับผลกระทบจ านวนมาก  
โดยเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าภายในหมู่บ้านนาทรายสามัคคีเป็นแหล่งกบดานและให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกอง
ก าลังคอมมิวนิสต์ ทั้ง ๆ ที่ประชาชนทั้งหมดบางคนก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับ เรื่องนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ยัง 
ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะตั้งข้อหาหรือสังหารหมู่ดังกล่าว การกระท าดังกล่าวของรัฐเป็นสิ่งท่ีท าเกินกว่าเหตุ ในเวลา
ต่อมาประชาชนจึงมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐจนกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อให้รับผิดชอบและ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 

ในปัจจุบันประชาชนในบ้านนาทรายสามัคคียังคงมีความทรงจ ากับเหตุการณ์สังหารหมู่ พ.ศ. 2517 น้ีอยู่ 
ในช่ือเหตุการณ์ “บ้านเฮาไฟไหม้” หรือ “ขะเจ้าเผาบ้านเฮา”  โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่สามารถ
จดจ าและเล่ารายละเอียดความโหดเหี้ยมของเจ้าหน้าที่รัฐสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี บางคนก็ยังคงโกรธและประณาม
การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบาดแผลฝังใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่หลายคนก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นเหมือนเช่นใน
อดีต เพียงแต่ยังคงเล่าสืบกันปากต่อปาก รุ่นสู่รุ่น รวมถึงมีความพยายามเพื่อจัดสร้างอนุสรณ์สถานร าลึก เพื่อไม่ได้
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกลบเลือนไปกับกาลเวลา ซึ่งเจตนาก็ไม่ได้เพื่อสร้างความโกรธแค้นชิงชังเจ้าหน้ารัฐแต่อย่างใด 
หากแต่เพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจแก่คนรุ่นหลังว่า เราไม่ควรก าจัดผู้ที่มีความเห็นตา่งทางความคิดหรือการเมืองจนน ามาสู่
หายนะเช่นเหตุการณ์สังหารหมู่ดังกล่าว โดยเฉพาะฝ่ายผู้มีอ านาจ เพราะตราบใดที่เรายังอยู่ในสังคมประชาธิปไตย 
ตราบนั้นความคิดเห็นทุกฝ่ายล้วนแล้วต้องเคารพซึ่งกันและกัน และโดยเฉพาะมุมมองของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
ที่จะสามารถน ามาเป็นสิ่งสะท้อนส าคัญในการพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป 
 
ค าส าคัญ : ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์, เหตุการณ์สังหารหมู่, บ้านนาทรายสามัคคี, คอมมิวนิสต์ 
 
บทน า 

“ประวัติศาสตร์ชุมชน” นับว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการน ามาใช้เป็นบริบทเพื่อประกอบการศึกษา เพื่อท า
ความเข้าใจและเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เฉพาะเจาะจง ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นแต่ละที่มีความ

                                                           
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาบริบทชุมชนในโครงการ “ราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
3นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4 อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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แตกต่างกันไป ประกอบกับข้อจ ากัดส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์กระแสหลัก ท่ีมักจงใจละเลยประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นแทนที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนตนเอง แต่กลับถูกครอบง าและลบล้าง
โดยประวัติศาสตร์ตามแบบเรียนกระแสหลัก ซึ่งถือว่าเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่ประวัติศาสตร์เฉพาะของชุมชนท้องถิ่นใน
แต่ละที่จะถูกลบเลือนไปกับกาลเวลา 

“ภาคอีสาน” หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยถือว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีประวัตศิาสตร์ความเป็นมา
ที่ยาวนาน นับตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณต่าง ๆ เรื่อยมาถึงในช่วงที่ประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และ
โดยเฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา “ภาคอีสาน” ได้
มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ สงครามเย็น (Cold War) ด้วย 
โดยเฉพาะพบการเคลื่อนไหวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในนาม “พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)” ในหลายจังหวัด ได้แก่ 
สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ฯลฯ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขาและแนวชายแดนที่ยากต่อการเข้าถึง
ของเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลไทยในช่วง  
พ.ศ. 2490 – 2520 ซึ่งตรงกับยุคสงครามเย็น ได้แสดงตนว่าเป็น
ฝ่ายที่สนับสนุนลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย และยอมที่จะท าตามการ
แทรกแซงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา จึงมีความพยายามที่จะ
กวาดล้างผู้ที่มีเห็นต่างทางการเมืองด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ทั้งหมด 
ชนิดที่ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ทั้งยังสร้างโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นสิ่งที่ท าลายสถาบันหลักของชาติ 
โดยเฉพาะศาสนาและพระมหากษัตริย์ (ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์, 
2558 : 221) จนน าไปสู่การปะทะกันบ่อยครั้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ไทยกับกองก าลังของ พคท. 

การเคลื่อนไหวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย  
มีความสัมพันธ์กับการขยายอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และสังคมนิคม 
จากสหภาพโซ เวียต  ซึ่ ง เป็ นมหาอ านาจที่ อยู่ ต รงข้ ามกับ
สหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ผ่านประเทศจีน ลงมายังเวียดนาม ลาว และเข้ามาอยู่ตามชายแดนและพื้นท่ีทุรกันดารของ
ไทย วิธีการที่รัฐบาลไทย (ตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม, จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์, จอมพลถนอม  
กิตติขจร เรื่อยมา) ใช้ในการต่อต้านการขยายตัวของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ก็คือการขยายโครงสร้างพื้นฐานจ าพวก
ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา และการศึกษาของรัฐของไปสู่พื้นท่ีเสี่ยง ประกอบกับการจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่คาดว่าจะ
เกี่ยวข้องกับขบวนการของ พคท. ดังเช่น กรณี “ถีบลงเขา เผาลงถังแดง” ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้น าชาวบ้านในจังหวัด
พัทลุงที่คาดว่าจะสนับสนุน พคท. มาทรมานและเผาก าจัดลงในถังน้ ามัน (จุฬารัตน์  ด ารงวิถีธรรม, 2553) ซึ่งท าให้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตาม 

ในพื้นที่ “บ้านนาทรายสามัคคี” ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในภาค
อีสานที่พบประวัติการเคลื่อนไหวของ พคท. ในพ้ืนท่ีเมื่อครั้งอดีต และยังพบประวัติการกวาดล้างลัทธิคอมมิวนิสต์ใน
พื้นที่อีกด้วย กล่าวคือ ในต้นปี พ.ศ. 2517 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนมากได้ปิดล้อมหมู่บ้านสังหารหมู่ประชาชนใน
บ้านนาทรายสามัคคี ท้ังยังเผาท าลายทรัพย์สินของประชาชนจนหมด ด้วยข้ออ้างที่ว่าหมู่บ้านนี้สนับสนุนและฝักใฝ่
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้ง ๆ ที่ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้รับรู้อะไรแต่ก็ถูกเหมารวมไปด้วย การกระท าดังกล่าวของ
เจ้าหน้าที่รัฐจึงถือว่าเกินกว่าเหตุ และแม้เวลาจะผ่านมา 45 ปี แต่ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังจดจ ากับเหตุการณ์นี้อยู่ 
ทั้งยังมีความพยายามที่จะสร้างความทรงจ าน้ีตอ่ไปเรือ่ย ๆ เพื่อไม่ให้สูญสลายไปกับกาลเวลาด้วยเหตุนี้ คณะผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่บ้านนาทรายสามัคคี เมื่อ ปี พ.ศ. 2517 น้ี ท้ังยังสนใจว่า ประชาชน
บ้านนาทรายสามัคคีปัจจุบันมีความเข้าใจและการสร้างความทรงจ าต่อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านนี้อย่างไร

ภาพที่ 1 โปสเตอร์โฆษณาชวนเช่ือในชว่งที่มี 
การต่อต้านลัทธิคอมมวินิสต์โดยรัฐบาลทหาร 
(ที่มา : ธงชยั วินจิจะกูล, 2556 : 135) 
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บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อจะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลบริบทเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน ในการสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชนใน
อนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษารายละเอียดของเหตุการณ์สังหารหมู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2517 ที่บ้านนาทราย
สามัคคี ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

2.  เพื่อศึกษาความทรงจ าของประชาชนบ้านนาทรายสามัคคีในปัจจุบัน ที่มีต่อเหตุการณ์สังหารหมู่โดย
เจ้าหน้าท่ีรัฐในปี พ.ศ. 2517  

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย” ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจบริบท ความต้องการ ปัญหา 
และแนวโน้มการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 4 จังหวัดบริการ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
และบึงกาฬ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานพัฒนาในพ้ืนท่ี คณาจารย์มหาวิทยาลยั และนักศึกษา 
โดยจะคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งในระยะแรกมีทั้งหมด 100 หมู่บ้านน าร่อง 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ศึกษาจึงเลือกก าหนดขอบเขตไปยังพื้นที่ “จังหวัดบึงกาฬ” และ “บ้านนาทราย
สามัคคี” หมู่ที่ 4 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (ไชยวัฒน์  รุ่งเรืองศรี, 2550 : 192) นั่นคือ เฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ที่บ้านนา
ทรายสามัคคี เมื่อ พ.ศ. 2517 ท้ังคนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น โดยเฉพาะในบทบาทของนักเคลื่อนไหวของเครือข่าย 
พคท. และประชาชนท่ีรับรู้และเคยอยู่ในเหตุการณ์รวมไปถึงประชาชนในรุ่นต่อมาที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น 
แต่ก็สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องในลักษณะผู้รับช่วงต่อจากความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนเรื่องนี้  

ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนถึงการสังเกตการณ์ แล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอค าช้ีแนะ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
ผลการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนกรณีเหตุการณ์สังหารหมู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่
บ้านนาทรายสามัคคี ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี ้

1.  บริบททางกายภาพของชุมชนบ้านนาทรายสามัคคี 
บ้านนาทรายสามัคคี ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ แต่เดิมช่ือว่า “บ้านนาทราย”  

เป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่ มีเกือบห้าร้อยครัวเรือน ตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอศรีวิไลไปทางทิศตะวันออกประมาณ 
5 กิโลเมตร บ้านนาทรายก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยการอพยพเข้ามาของประชาชนในหลายพื้นที่ ทั้งจากอ าเภอ
เมืองบึงกาฬ ประเทศลาว และต่างจังหวัด เช่น สกลนคร หนองคาย ในอดีตขึ้นสังกัดกับต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดหนองคาย (ในขณะนั้น) ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังคอมมิวนิสต์ ระดับ “สีชมพู” ในอดีต 
(สัมภาษณ์ พระนิคม  กตปัญฺโญ, 2561) ก่อนท่ีจะแยกมาสังกัดกับต าบลนาสงิห์ และแยกหมู่บ้านออกเป็น 3 หมู่บ้าน 
เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง ได้แก่ บ้านนาทราย หมู่ที่ 2, บ้านนาทรายสามัคคี หมู่ที่ 4 และ บ้านนาทรายเจริญสุข 
หมู่ที่ 6 มีวัดจอมศรี และวัดศรีสว่าง เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีส าคัญของชุมชนปัจจุบันอาชีพส่วนใหญ่ของ
ชาวบ้านนาทรายสามัคคียังคงอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา ท าไร่ ท าสวนยางพารา ยังค งพบเห็น 
การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัวและควายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เพื่อประโยชน์ในทางการเกษตรเหมือนเช่นเดิม เพราะมีการหัน
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ไปใช้เครื่องทุ่นแรงกันหมด บางส่วนก็มีการท าอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เช่น ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ 
เป็นต้น 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของบ้านนาทรายสามัคคี เป็นที่ราบสลับโนน จึงเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม และ
เหตุที่ตั้งช่ือว่า “บ้านนาทราย” เพราะในอดีตรอบหมู่บ้านจะเป็นป่า ซึ่งเป็นพื้นที่หากินของสัตว์ป่านานาชนิด 
โดยเฉพาะ “เนื้อทราย” ที่จะพบในบริเวณนี้จ านวนมาก (สัมภาษณ์ บุญยงค์  ชะนะดิษฐ, 2561) ทั้งยังมีเทือกเขา
ส าคัญเรียงตัวยาวทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน นั่นคือ “ภูสิงห์” ซึ่งในช่วงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคอมมิวนิสต์  
ภูสิงห์แห่งนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ส าคัญที่กองก าลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. ใช้เป็นฐานทัพและ
ซ่องสุมก าลังอาวุธต่าง ๆ และด้วยความที่บ้านนาทรายสามัคคี เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ภูสิงห์ จึงท าให้บ้านนาทราย
สามัคคีในสมัยนั้นถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าท่ีรัฐไปด้วย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
ส่วนลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชาชนบ้านนาทราย 3 หมู่บ้าน จะพัฒนาการจากลักษณะชุมชน

แบบดั้งเดิม น่ันคือ เป็นกลุ่มบ้านเรือนแบบกระจุก ซึ่งในสมัยอดีตการตั้งบ้านเรือนเช่นนี้จะช่วยป้องกันการลักขโมย
ควายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม ถนนในอดีตจะเป็นถนนลูกรัง การติดต่อสื่อสารท าได้โดยทาง
เท้าเป็นหลัก ซึ่งลักษณะเช่นนี้เองที่เป็นปัจจัยเอื้อให้เจ้าหน้าที่รัฐปิดล้อมและสังหารหมู่ในปี พ.ศ. 2517 สามารถท า
ได้ง่าย แต่หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่จบลงได้ไม่นานก็ได้มีความเจริญเข้ามา มีการตัดถนนและซอยต่าง ๆ จึงท าให้
ตัวหมู่บ้านมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ถนนเส้นหลักของหมู่บ้านคือทางหลวงชนบท หมายเลข บก.3007 (ศรีวิไล 
– โคกก่อง) 

2.  ประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพ้ืนที่บ้านนาทราย
สามัคค ี

ในช่วงปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หรือ พคท. ได้เริ่มเข้ามา
เคลื่อนไหวโดยส่งตัวแทนเข้ามาแทรกซึมตามพื้นที่ต่างๆ ในอ าเภอศรีวิไล โดยส่วนใหญ่เป็นกองก าลังที่มาจากแถบ
จังหวัดสกลนคร เช่น แถบอ าเภอสว่างแดนดิน ส่องดาว และวาริชภูมิ ซึ่งกระท าก่อนที่เจ้าหน้าท่ีรัฐจะเข้าถึงหมู่บ้าน
ด้วยซ้ า โดยจากค าบอกเล่าของ พ่อบุญยงค์ และคุณแม่บัวพันธุ์ ชะนะดิษฐ ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยตรงได้
เล่าว่า กองก าลังของ พคท. ได้เข้ามาแทรกซึมและท าการปลุกระดมชาวบ้านในช่วง พ.ศ. 2507 -2509 ตั้งแต่บ้าน
ชมภูพร บ้านนาสิงห์ เรื่อยขึ้นมาจนถึงบ้านนาทราย โดยการเข้ามาก็เป็นไปในลักษณะ “มาดี” หรือไม่มีการบังคับขู่
เข็ญหรือใช้อาวุธใด ๆ แต่จะเป็นการสร้างโฆษณาชวนเชื่อเสียเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ในช่วงประมาณ 2 ทุ่มของทุก

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงทีต่ั้งต าแหน่งของบ้านนาทรายสามัคคี 
(ที่มา : Google Maps) 

ภาพที่ 3 ภูสงิห์ ด้านตะวันออกของบ้านนาทรายสามัคคี 
(ถ่ายโดย อิสรภาพ อว่มมาก, 2561) 

ภูสิงห์ 
บ้านนาทรายสามัคคี 

ตัวอ าเภอศรีวิไล 

N 
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วัน ก็จะมีการเชิญชาวบ้านมารวมกันที่ศาลากลางบ้าน (ปัจจุบันคือวัดศรีสว่าง) เพื่อแนะน าตัวและโน้มน้าวความคิด
ให้เห็นด้วยกับ พคท. พร้อมท้ังแก้ภาพมายาคติของคอมมิวนิสต์ที่ภาครัฐพยายามจะท าให้ดูเป็น “ผู้ร้าย” ให้ชาวบ้าน 
นาทรายฯ เห็นว่า แท้ที่จริงแล้ว คอมมิวนิสต์ไม่ได้เลวร้ายแบบนั้น เช่น คอมมิวนิสต์ไม่ได้ท าลายพระพุทธศาสนา 
ไม่ได้ใช้อาวุธบังคับขู่เข็ญ หรือไม่ได้มีแต่คนผอมโซ ขาดสารอาหาร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 วัดศรีสวา่ง บ้านนาทรายสามคัคี ในอดีตใช้เป็นจุดนัดพบของชาวบา้นและพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ในพื้นที่  
(ที่มา : อิสรภาพ อ่วมมาก, 2561) 

 
สิ่งส าคัญที่ตัวแทน พคท. พยายามจะท ากับชาวบ้านนาทรายฯ ในสมัยนั้น ก็คือ “การซื้อใจ” ชาวบ้าน 

เพื่อแสดงตนเป็นมิตรและเพื่อให้ชาวบ้านเห็นดีเห็นงามกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์และ พคท. ตัวอย่างเช่น  
ความช่วยเหลือในเรื่องการแพทย์สมัยใหม่เพื่อรักษาโรค ได้แก่ ยารักษาโรค การฝังเข็ม และความรู้เรื่องการแพทย์ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้ไปเรียนมาจากจีนและเวียดนาม ในช่วงที่หมู่บ้านมีงานบุญ สมาชิก พคท. ก็จะน าเนื้อสัตว์ที่ล่าได้จาก 
ป่าภูสิงห์ลงมาช่วยเป็นการ “ตุ้มโฮม” (รวมกัน/ท ากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน) ความช่วยเหลือเรื่องระบบสหกรณ์
ชุมชน หรือแม้แต่การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตัวอย่างเช่น มีการสร้างกฎระเบียบที่เข้มแข็งของหมู่บ้าน  
มีการลงโทษผู้ที่ท าผิดกฎ การลักขโมย การก่ออาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และยาเสพติด ซึ่งจากค าบอกเล่าของ
ชาวบ้านก็พบว่า ในช่วงที่ พคท. มาเคลื่อนไหวในพื้นที่นั้น ปัญหาสังคมของหมู่บ้านนาทรายฯ ลดลงเป็นอย่างมาก 
เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่าง พคท. กับคนในชุมชนจึงเป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย และท าให้ประชาชน
จ านวนหนึ่งพากันไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ พคท. ด้วย (สัมภาษณ์  บุญยงค์ และ บัวพันธุ ์ ชะนะดิษฐ, 2561)  

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2510-2511 สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 
ได้แก่ ทหาร ต ารวจ ตชด. และอาสารักษาดินแดน (อส.) เริ่มเข้ามาในพื้นที่อ าเภอศรีวิไลเพื่อสอดส่องและเฝ้าระวัง
การแทรกซึมของกองก าลัง พคท. มากขึ้น ฐานที่มั่นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงที่ว่าการอ าเภอศรีวิไลในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้
การเคลื่อนไหวของ พคท. ในพื้นที่จึงท าได้ยากขึ้น จากแต่เดิมที่สามารถเข้านอกออกในหมู่บ้านเพื่อสะสมเสบียงก็ 
ไม่สามารถท าได้ พคท. จึงใช้วิธีให้ชาวบ้านช่วยส่งเสบียงเข้าไปให้แทน ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็มีการข่มขู่ชาวบ้าน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าร่วมสนับสนุน พคท. ทั้งยังวางก าลังรอบหมู่บ้านอย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น 
กรณีที่ชาวบ้านน าข้าวไปส่งแก่ญาติพี่น้องที่ทุ่งนา แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังตามไปจับกุมและน ามาสอบสวน เพราะเกรงว่าจะ
เป็นการส่งเสบียงให้ พคท. ดังนั้น ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2511-2515 เจ้าหน้าที่รัฐพยายามหาเหตุผลต่าง ๆ ใน 
การใช้อาวุธเพื่อสลายฐานที่มั่นของ พคท. ตามเทือกเขาภูสิงห์และหมู่บ้านโดยรอบ โดยเฉพาะกรณีการหายตัวไป
ของนายบัว บุดดา อดีตผู้ใหญ่บ้านนาทรายฯ กับบุตรชาย ท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐอ้างว่าเป็นฝีมือของฝ่าย พคท. จึงท าให้เกิด
การโจมตีฐานที่มั่นของ พคท. ด้วยปืนใหญ่ขนาด 105 – 155 มม. โดยยิงจากที่ว่าการอ าเภอศรีวิไลเข้าใส่แนว



404   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เทือกเขาภูสิงห์ เป็นเหตุให้ สมาชิก พคท. จ านวนหนึ่งหลบหนีและลงมาอาศัยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาทรายฯ 
เพื่อความปลอดภัย 

สถานการณ์ในช่วงความขัดแย้งระหว่าง พคท. และเจ้าหน้าท่ีรัฐในบ้านนาทรายฯ ช่วง พ.ศ. 2514-2516 
ถือว่ามีความตึงเครียดมาก มีการปะทะกันอยู่บ่อยครั้ง การปะทะท่ีส าคัญคือช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2517 หรือหนึ่ง
สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ โดย พคท. ได้ซุ่มโจมตีในกลางดึกมายังฐานท่ีมั่นของเจ้าหน้าท่ีซึ่งประจ าการอยู่
ด้านท้ายหมู่บ้าน ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก เจ้าหน้าที่รัฐจึงพยายามใช้อ านาจกระท าต่อ
ประชาชนบ้านนาทรายฯ เพื่อให้เกรงกลัว เช่น การข่มขู่ การลักพาตัว การลอบยิงและจับกุมชาวบ้านที่ต้องสงสัยว่า
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พคท. เป็นเหตุให้ชาวบ้านจ านวนหนึ่งไม่เห็นด้วย แม้ชาวบ้านเหล่านั้นจะไม่ได้สนับสนุน พคท.
ก็ตาม แต่การผลักให้ชาวบ้านเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่รัฐ กลับเพิ่มกระแสการต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐของชาวบ้าน
นาทรายฯ มากขึ้น ผนวกกับในช่วงเวลาดังกล่าว มีการแทรกซึมของนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทหารจากเมือง
หลวงเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านมากขึ้น มูลเหตุทั้งหมดได้สะสมจนกลายเป็นเหตุผลที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ้างว่า “ชาวบ้าน 
นาทรายฯ ทั้งหมดเป็นคอมมิวนิสต”์ และน ามาสู่เหตุการณ์การปิดล้อมและสังหารหมู่ในท่ีสุด 

3.  เหตุการณ์สังหารหมู่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2517 
ตามค าให้สัมภาษณ์ของพ่อบุญยงค์ และแม่บัวพันธุ ์ชะนะดิษฐ์ อายุ 65 ปี พบว่า การปิดล้อมและสังหาร

หมู่บ้านนาทรายสามัคคีเกิดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2517 ในช่วงรัฐบาลรักษาการของนายสัญญา  ธรรมศักดิ์
กล่าวคือ หลังจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง พคท. และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมานายอ าเภอศรีวิไลในขณะนั้นได้สั่งให้มี
การสนธิก าลังจากหลายฝ่ายเข้ากระชับพื้นที่บ้านนาทรายฯ มากขึ้น ได้แก่ กองก าลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษจาก
จังหวัดหนองคายต ารวจ ตชด. ทหาร อาสารักษาดินแดน จากทั้งจังหวัดหนองคาย (สมัยนั้นอ าเภอศรีวิไลขึ้นกับ
จังหวัดหนองคาย) และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 2 กองพันพร้อมอาวุธสงครามครบมือ ปิดล้อมหมู่บ้านนาทรายฯ และ 
ท าการวางเพลิงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านในช่วง
เช้าตรู่ของวันนั้น เป็นเหตุให้บ้านเรือนมากกว่าหนึ่ง
ร้อยหลังถูกเผา ข้าวและยุ้ งฉางถูกเผาท าลาย 
ผลิตผลทางการเกษตร (จ าพวก ปอ ไพหญ้า และ
ฟืน) กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ท าให้เกิดการไหม้
ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เว้นแม้กระทั่งวัวและควาย
ของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ นอกจากนี้จากค าบอกเล่า
ของพระนิคม กตปัญฺโญ อายุ 68 ปี พระภิกษุที่จ า
วัดอยู่ที่วัดจอมศรี เล่าว่า กุฏิบางหลังของวัดก็ถูก
เผาในเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งเหตุผลที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้าง
คือเพื่อต้องการท าลายแหล่งซ่องสุมของคอมมิวนิสต์
ทีเ่ช่ือว่าแทรกซึมปะปนกับชาวบ้าน 

ความโหดเหี้ ยมของเหตุการณ์ ปิ ด
สังหารหมู่ ไม่ ได้มีเพียงแค่การเผาบ้านเรือนของ
ชาวบ้ านนาทรายฯ เท่ านั้น  ซึ่ งก่อนหน้ าการ
วางเพลิงนั้น เจ้าหน้าท่ีไม่ได้มีการแจ้งเตือนเลยแต่อย่างใด ท าให้ชาวบ้านตั้งตัวไม่ทัน บางคนยังไม่ทันกลับจากไปหา
ปลาเมื่อกลางดึก กลับมาบ้านก็เห็นสภาพบ้านตนกลายเป็นเถ้าถ่าน เจ้าหน้าที่มีการใช้อาวุธยิงข่มขู่เพื่อกวาดต้อน
ผู้คนมารวมกันท่ีศาลากลางบ้านหลงัจากการวางเพลิง แต่หากบ้านหลังใดทีช่าวบ้านไม่ยอมลงจากบ้าน ก็จะยิงฆ่าเสีย
และเผาให้ไหม้ไปพร้อมกับบ้าน ซึ่งจากค าบอกเล่าของพ่อบุญยงค์ก็พบว่า มีชาวบ้านอย่างน้อย 3-4 คน เสียชีวิตใน
เหตุการณ์สังหารหมู่นี้  (ได้แก่ นายผัน ไม่ทราบนามสกุล พร้อมครอบครัว และนายศรี ไชยยนต์)  นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าที่ยังมีการสอบสวนชาวบ้านถูกกวาดต้อนมารวมกันเหล่านั้นเพื่อหาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ มี
การบังคับให้สารภาพ ข่มขู่ท าร้ายกาย ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิง พระ และลูกหลานเยาวชนทั้งหมด 

ภาพที่ 5 สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านนาทรายสามัคคี
หลังถูก ปิดล้อมและเผาท าลายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
(เอื้อเฟื้อภาพโดย บญุยงค์ ชะนะดษิฐ์) 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 405 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

หลังจากเหตุการณ์การปิดล้อมสังหารหมู่บ้านนาทรายสามัคคี ได้ไม่นาน เป็นที่แน่นอนว่า ประชาชน 
ส่วนใหญ่มีความโกรธแค้นต่อการกระท าที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้มาก ซึ่งในขณะนั้นเอง ก็มีแกนน าของ
ขบวนการนักศึกษาที่อาสายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้ านนาทรายฯ น าโดย ธีรยุทธ  บุญมี และ ประสาร  
มฤคพิทักษ์ ทั้งยังมีการน าแกนน าชาวบ้านเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พ.ศ. 2517) ให้ชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งรัฐบาลขณะนั้นก็ยอมจ่ายเงินชดเชยเฉลี่ย
ครอบครัวละ 20,000 – 30,000 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ดังกล่าวก็
ยังยากเกินกว่าจะเยียวยา เพราะชาวบ้านหลายคนได้ย้ายที่อยู่ออกไปจากหมู่บ้านอย่างถาวร รวมไปถึงมีการความ
โกรธแค้นดังกล่าว ได้ผลักให้ชาวบ้านส่วนหน่ึงหนี “เข้าป่า” เพื่อไปสมทบกับ พคท. ท่ีก าลังเคลื่อนไหวอยู่ขณะนั้นทั้ง
ยังมีการปะทะเรื่อยมาจนมีการประกาศให้พื้นที่อ าเภอศรีวิไลเป็นพื้นที่เฝ้าระวังคอมมิวนิสต์ในระดับ “สีแดง” 
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2520 

จนกระทั่งถึงในปี พ.ศ. 2523– 2524 รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายใช้ “การเมืองน าการทหาร” ได้มีความ
พยายามประกาศนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีคอมมิวนิสต์ทั้งหมดทั่วประเทศ แทนการใช้นโยบายปราบปราม 
“ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เหมือนในอดีต โดยเฉพาะค าประกาศ 66/2523 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่
ท าให้นักศึกษาและชาวบ้านได้พากันออกจากป่าและเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้ พคท. อ่อนแอและล่ม
สลายไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดผู้ให้ข้อมูลระบุไปในทางเดียวกันว่า “คอมมิวนิสต์” เพิ่งถูก
พูดถึงได้อย่างเปิดเผยมากขึ้นโดยที่ไม่เป็นท่ีเคลือบแคลงต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็หลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็น 
(พ.ศ. 2534) และ “นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” เป็นต้นมา หรือช่วงราว พ.ศ. 2536-2537  
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับลาวและเวียดนาม ที่เจริญขึ้นนี้เอง ท าให้ความหวาดระแวงที่มีต่อ
ลัทธิ “คอมมิวนิสต์” เบาบางและคลี่คลายลงไปมาก 

4.  ความทรงจ าที่มีต่อเหตุการณ์สังหารหมู่บ้านนาทรายสามัคคี พ.ศ. 2517 ของประชาชนรุ่น
ปัจจุบัน 

แม้ปัจจุบัน บ้านนาทรายสามัคคีจะไม่มีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและ
บรรดาอดีต “สหาย” หรือผู้เกี่ยวข้องกับ พคท. ท้ังหมดจะยุติบทบาทแล้ว แต่ความทรงจ าของชาวอ าเภอศรีวิไลที่มี
ต่อเหตุการณ์นี้ก็ยังอยู่ จะเห็นได้จากค าขวัญของอ าเภอศรีวิไลที่ว่า“ภูทอกแดนมหัศจรรย์ วัดเวฬุวันเลื่องชื่อ อดีต
เล่าลือบ้านนาทราย” ที่สะท้อนให้เห็นว่า “เหตุการณ์สังหารหมู่ที่บ้านนาทรายฯ” ยังถูกให้ความส าคัญในฐานะ
อนุสรณ์เตือนใจแก่คนรุ่นหลัง และหากเมื่อพิจารณาลงมาเฉพาะบ้านนาทรายฯ ก็จะพบว่า ชาวบ้านนาทรายฯ จะ
จดจ าเหตุการณ์นี้ในช่ือ “บ้านเฮาไฟไหม้” หรือ “ขะเจ้าเผาบ้านเฮา”  (ขะเจ้า ภาษาอีสาน หมายถึง เขา,คนอื่น) 
ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างความทรงจ าร่วมของคนทั้งหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีเป็นต้นไป ที่จะ
สามารถจ าและถ่ายทอดรายละเอียดของเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี ถึงกระนั้น อารมณ์ร่วมหรือความโกรธแค้นของ
ชาวบ้านที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐก็ดูจะเบาบางลงไปมาก เนื่องด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป ประกอบกับเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่ได้
อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นี้ ได้เติบโตขึ้นมาแทนที่และสร้างความทรงจ าของชุมชนชุดใหม่ๆ เข้ากับประวัติศาสตร์กระแส
หลักผ่านระบบการศึกษา 

แม้ว่า “คอมมิวนิสต์” จะไม่ใช่เรื่องที่ร้อนแรงเหมือนเช่นอดีตแล้ว หากแต่การสร้างความทรงจ าที่มีต่อ
เหตุการณ์สังหารหมู่บ้านนาทรายฯ พ.ศ. 2517 ยังคงท าได้แค่เพียงการบอกเล่ากันปากต่อปาก เช่น พ่อแม่เล่าสู่
ลูกหลาน อย่างดีก็เป็นเพียงประวัติชุมชนสั้นๆ ที่ไม่ได้ลงรายละเอียดในหนังสือแนะน าการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งจาก
ค าสัมภาษณ์ของพ่อบุญยงค์นั้น ได้ให้ความเห็นว่า การที่ชุมชนจะสร้างอนุสรณ์สถานหรือศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์นี้ขึ้นมา อาจถูกเพ่งเล็งจากภาครัฐว่าจะเป็นการปลุกระดมเอาความขัดแย้งขึ้นมาพูดอีกครั้ง เพราะ 
ครั้งหนึ่งพ่อบุญยงค์เองเคยเสนอว่าอยากท าขบวนรถในเทศกาลงานบุญส าคัญของพื้นที่ โดยให้สื่อถึงเหตุการณ์นี้ 
(ตามค าขวัญประจ าอ าเภอ) เพื่อเป็นการระลึกถึงความส าคัญ ไม่ได้มีเจตนาปลกุปั่นใด ๆ แต่กย็ังถูกเป็นที่เพ่งเล็ง โดย
เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าท่ีรัฐได้ส่งคนมาเก็บเอาข้อมูลพร้อมกับหลักฐานท่ีพ่อบุญยงค์ได้รวบรวมไว้โดย
ยังไม่มีท่าทีว่าจะส่งกลับคืน ซึ่งนั่นก็สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ว่า ด้านหนึ่งภาครัฐเองก็ไม่อยากจะให้ชุมชนจดจ า
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เหตุการณ์นี้ เนื่องจากเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ท าเกินกว่าเหตุ ท้ัง ๆ ทีเ่ป็น “บาดแผล” ทางประวัติศาสตร์ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับรัฐ ซึ่งถ้ามองอย่างเข้าใจ การพูดถึงหรือการสร้างอนุสรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้  
ทางหนึ่งก็เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้ซ้ ารอยเดิมอีก และเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ชุมชนเรื่องนี้สูญ
หายไปกับกาลเวลา 

อย่างไรก็ตาม พ่อบุญยงค์ได้ให้ความคิดเห็นว่า แก่นแท้ของเหตุการณ์สังหารหมู่ที่บ้านนาทรายฯ เมื่อ 
พ.ศ. 2517 ความจริงก็คือ ความขัดแย้งท่ีเกิดจากความแตกต่างทางความคิด ซึ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมีคนตาย
เพราะเพยีงแค่ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เพราะตราบใดที่เราอยู่ในสังคมประชาธิปไตย ตราบนั้นความคิดเห็นต่างต้องมี
ที่ยืน นอกจากนี้ พ่อบุญยงค์ยังให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจไว้ว่า หลักการ “คอมมิวนิสต์”  หรือลัทธิ “มาร์กซิสม์ 
(Marxism)” เอง หากพิจารณาดี ๆ ก็มีข้อดีหลายอย่าง โดยเฉพาะหลักการ “ความเสมอภาค” ที่จะน ามาสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคม เพราะถ้าสังคมไหนไม่เสมอภาค ก็จะเกิดการต่อสู้และเกิดความไม่สงบสุขในสังคม รวมไปถึง
การตระหนักถึง “ผลประโยชน์ส่วนรวม” ให้มากกว่าผลประโยชน์ของตน ด้วยการไม่ฉ้อฉลหรือบิดเบือนเอา
ทรัพย์สินของชุมชนหรือผู้อื่นมาเป็นของตน ฯลฯ ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า นอกเหนือจากความทรงจ า
ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท่ีมีต่อเหตุการณ์สังหารหมู่บ้านนาทรายฯ น้ีแล้ว ประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังมีความทรงจ า
(ท่ีดี)ต่อหลักการที่เป็นประโยชน์ของปรัชญาการเมืองแบบ “คอมมิวนิสต์” อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 “หมวกดาวแดง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสตฯ์ ที่พ่อบุญยงค์ไดเ้ก็บไว้อยู่  
(ถ่ายโดย อิสรภาพ อ่วมมาก) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนกรณีเหตุการณ์สังหารหมู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่
บ้านนาทรายสามัคคี ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2517  สามารถอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังน้ี 

1.  เหตุการณ์สังหารหมู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่บ้านนาทรายสามัคคี ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัด  
บึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ. 2517 มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่าที่ปรากฏในแหล่งต่าง ๆ มาก กล่าวคือ ในขณะที่
ประวัติศาสตร์กระแสหลักพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ของชาวบ้านนาทรายฯ ว่าเป็น “คอมมิวนิสต์” เพื่อสนับสนุน
ความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์สังหารหมู่ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทราบว่า แท้จริงแล้ว ชาวบ้านนาทรายฯ 
คือผู้ที่อยู่ “ตรงกลาง” แต่ที่มีการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ก็เนื่องด้วยประโยชน์ต่างตอบแทน  
ที่ฝ่าย พคท. เอง สามารถสร้างความเป็นมิตรได้ดีกว่าภาครัฐ ผนวกกับการจัดการความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่รัฐใน
อดีตที่ผิดพลาด โดยการเหมารวมให้ผู้ที่เห็นต่างจากตนเป็นฝ่ายตรงข้าม และปราบปรามด้วยความรุนแรงแทนที่จะ
แยกแยะหรือเจรจากันด้วยเหตุและผล จึงน ามาสู่หายนะและบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยากจะลบเลือกจาก 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 407 
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ความทรงจ าเช่นเหตุการณ์นี้ นอกจากนี้ยังท าให้รับรู้ความจริงอีกด้านหนึ่งที่ว่า “คอมมิวนิสต์” ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว 
แต่ที่น่ากลัว คือ “เจ้าหน้าท่ีรัฐ” เสียเอง 

2.  ความทรงจ าของประชาชนบ้านนาทรายสามัคคีในปัจจุบันที่มีต่อเหตุการณ์สังหารหมู่นี้ สามารถ
แยกออกได้ตามช่วงวัยคือ กลุ่มแรก คือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป คือกลุ่มคนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ความโหดเหี้ยม รายละเอียด และอารมณ์ในช่วงเกิดเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี แม้ในช่วงแรกจะรู้สึกโกรธแค้น 
การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความโกรธแค้นนี้จะดูเบาบางลง และบางส่วนก็ยังคงเหลือทัศนคติ
หรือการรับรู้เกี่ยวกับ “คอมมิวนิสต์” แต่ก็พบบ้างว่ามีการเชื่อมโยงการกระท าเช่นนี้เข้ากับสังคมปัจจุบัน เป็นต้นว่า
เรื่องการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลทหารในปัจจุบัน กลุ่มที่สอง กลุ่มคนรุ่นใหม่ อันได้แก่ เยาวชน และ
กลุ่มคนท่ีมาอาศัยใหม่ กลุ่มคนเหล่านี้จะรับรู้ผ่านการบอกเล่ากันปากต่อปากในชุมชน แต่ก็อาจจะไม่รับรู้ถึงอารมณ์
ในช่วงขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นได้ ผนวกกับข้อจ ากัดที่ทางภาครัฐไม่สนับสนุนให้พูดถึงหรือระลึกถึงเหตุการณ์นี้อย่าง
เปิดเผย เป็นไปได้ว่าในอนาคต ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์อาจเลือนหายไปจากชุมชนบ้าน  
นาทรายฯ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาประวัติศาสตร์แม้จะเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วและไม่มีทางแก้ไขได้ แต่ประวัติศาสตร์
สามารถเรียนรู้ เพื่อศึกษาเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเหมือนเราได้เรียนรู้ที่มาของสิ่งนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร 
แต่กระนั้นก็ตาม การศึกษาประวัติศาสตร์จะไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย หากไม่มีการเชื่อมโยงมาสู่การพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต นั่นเป็นเพราะว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่วนหนึ่งก็คือการเรียนรู้ ข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดเหล่านั้นอีกในอนาคต ซึ่งเท่ากับว่า หากเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เราก็จะไม่มีทางพัฒนาหรือออกแบบ
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย ดังนั้น การเรียนประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา ก็คือ “เรียนอดีต เพื่อรู้ปัจจุบัน 
และน าไปออกแบบอนาคต” 

นอกจากนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งกับ
การพัฒนาในปัจจุบัน เพราะการจะสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาใด ๆ ให้สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นที่สุดนั้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาจากฐานรากของชุมชนท้องถิ่นนั้นเสียก่อน ตามกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบ “ล่างขึ้นบน 
(Bottom-up)” ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ก็คือการพิจารณาบริบทเชิงประวัติศาสตร์ที่เฉพาะ  
อันจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 
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รูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนในชุมชนโดยกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : หมู่ที่  1 บา้นบุ่งวังงิ้ว  

ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
The pattern for waste Management Behavior for the Youth through 

Community Participative Process The Case Study of Moo 1, Bung Wang 
Ngio Village, Pasao Sub-district, Muang District, Uttaradit Province 

 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน1 

อาจารย์วรรณี ทองระย้า, อาจารย ์ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ และอาจารย์ ดร. อนันต์ แยม้เยื้อน2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาการจัดการขยะในชุมชน 

2) เพื่อสร้างรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การส ารวจชุมชน และการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ คือ  
1) เจ้าหน้าที่เทศบาล จ านวน 3 คน 2) นักวิชาการ จ านวน 3 คน 3) ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนน า
ชุมชน จ านวน 4 คน และ 4) เยาวชนในชุมชน จ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า  

1. การสร้างแผนที่ ชุมชน  แบ่ งออกเป็ นทั้ งหมด 6 คุ้ ม  มีการส ารวจแผนที่ ชุมชนออกมา  
ในรูปแบบของจุดติดตั้งถังขยะ ส าหรับการคัดแยกขยะออกเป็นดังนี้ 1) ถังขยะสีเขียว เป็นถังขยะของเทศบาล  
2) ถังขยะสีเขียวเข้มเป็นถังขยะจากยางรถยนต์ 3) ถังขยะสีแดงเป็นถังขยะอันตราย 4) ถังกลมสีฟ้า และ 5) ถังขยะ 
สีเหลือง 

2.  การแก้ปัญหาการจัดการขยะเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จได้นั้น เทศบาล นั กวิชาการ ชุมชน และ
เยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ต้องการให้มีการแก้ไข และมีหน่วยงานที่ท างานแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน  
มีกฎหมาย และนโยบายที่ชัดเจน 

3.  ขาดการพัฒนาวิธีคิดเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ โดยการสร้างการเรียนรู้ร่วมคิด
ร่วมท า ซึ่งในความที่เทศบาล นักวิชาการ ชุมชน และเยาวชน ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ในการท างาน กลไกของชุมชน 
ไม่พร้อมในการท างาน ไม่มีกิจกรรม ภาคีเครือข่ายภายนอกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ขาดการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ 

4.  การพัฒนากลไกชุมชน การพัฒนากิจกรรม และการพัฒนาความร่วมมือ เป็นแนวทางหลักท่ีน าไปสู่
การมีส่วนร่วมจาก 4 กลุ่ม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ที่น าไปสู่พฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบ การจัดการขยะเยาวชน พฤติกรรม 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 อาจารย์ท่ีปรึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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Abstract 
The objectives of the study were 1) to study the general condition and the problem of 

the community waste management; and 2) to develop the youth’s behavior in sustainable waste 
management with the community participation. The study was conducted using qualitative 
research methodology via the document study, the community survey, and the group 
discussions. The key informants consisted of 15 people, who were 1) three municipality official; 2) 
three academics in the community; 3) four people who are the head of the community, the 
community committee, and the community leaders; and 4) five people for the youths in the 
community. The informants were chosen using purposive sampling. The results of the study were 
as follows; 

1.  The community has been divided into 6 parts. As from the community mapping for 
the waste container position, the waste containers found were 1) the green bins which belongs 
to the municipality, 2) the dark green bins made from car tires, 3) the red bins for hazardous 
waste, 4) the round blue bins, and 5) the yellow ones. 

2.  In order to successfully solve the waste management problem; the municipality, 
academics, community, and youth need to integrate into the resolution, and there should be 
precise regulations and policies. 

3.  There is lack of development of certain abilities and skills via participative learning, 
thinking, and doing process. The municipal, academics, communities, and youth have no 
coordination. The mechanism of the community is not prepared, and there are no activities 
organized. External parties and networks also have no involvement. And there are no promotion 
and development made for the youth to provide the knowledge and understanding of waste 
management. 

4.  The development of community mechanism, activities, and cooperation is the key 
to the participation of the four groups. Such promotion, support, and development will lead to 
the waste management by the youth in the community. 

 
Keyword : pattern, waste management, youth, behavior 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี จากสถานการณ์ขยะในประเทศ ปี 2560 พบว่า 
มีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณ
ขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซึ่งเกิดจากการอุปโภคบริโภค ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น
บ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า และโรงงาน เป็นต้น เนื่องมาจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธีของประชาชน รวมทั้งขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และขาดระเบียบวินัย โดยการจัดการขยะในปัจจุบันตั้งแต่ 3Rได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) 
การใช้ให้คุ้มค่า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ไปจนถึง 7R ได้แก่ การคิดใหม่ (Rethink) การลด 
การใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมแซม (Repair) การปฏิเสธ (Reject) 
และการตอบแทน (Return) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการขยะที่นิยมใช้ คือ 4R 
โดยเรียงล าดับตามความส าคัญเริ่มจาก Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ า Recycle การใช้ซ้ า และ Repair 
การซ่อมแซม 
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บ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ประชากรทั้งสิ้น 1,323 คน จ าแนกชาย 648 คน และหญิง จ านวน 675 คน  
มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 356 ครัวเรือน พบว่าในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 38,670 กิโลกรัม/
เดือน ประเภทขยะที่พบคือ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยปัญหาการจัดการขยะคือ  
ไม่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนจะน ามาทิ้ง รอบการจัดเก็บนานไม่สัมพันธ์กับปริมาณขยะ ถังขยะมีไม่เพียงพอ 
บ่อขยะมีสภาพไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีมากและเกิดน้ าท่วมขัง จ านวนเจ้าหน้าที่ส าหรับงานจัดเก็บขยะ
เทศบาลไม่เพียงพอ ท าให้ขยะตกค้างบริเวณชุมชนเป็นจ านวนมาก และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
ทัศนียภาพของชุมชน 

ดังนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ควรเริ่มจากเยาวชน ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
ส าคัญในอนาคต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสามารถกระท าได้ในกลุ่มนี้ โดยการให้ความร่วมมือกันของเทศบาล 
นักวิชาการ ชุมชน และครอบครัว ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวมีส่วนส าคัญมากที่สุดในการปรับพฤติกรรมของ
เยาวชน เช่น การให้ความรู้ การแสดงให้เห็นแบบอย่าง การอบรมเลี้ยงดู ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ หาก
เยาวชนที่อยู่ในชุมชนวันนี้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า หากมีพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น ทิ้งขยะไม่ลงถัง ไม่มีการคัด
แยกขยะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาขยะขึ้นในชุมชนได้  

ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนในชุมชน โดยกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา :  หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังง้ิว ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งรูปแบบ 
การจัดการขยะที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะท าให้เยาวชนในชุมชน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  
เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาการจัดการขยะในชุมชน 
2.  เพื่อสร้างรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) เจ้าหน้าท่ีเทศบาล จ านวน 3 คน 2) นักวิชาการ จ านวน 3 

คน 3) ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน จ านวน 4 คน และ 4) และเยาวชนในชุมชน จ านวน 5 
คน รวมทั้งหมด 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการสนทนาการ (Focus Group Discussion) จาก 1) เจ้าหน้าที่
เทศบาล 2) นักวิชาการ 3) ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน และ 4) เยาวชนในชุมชน 
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทศบาล ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 3 คน โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชน 2) เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและ 3) เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจในการให้ข้อมูลการคัดเลือก นักวิชาการ
ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
1) เป็นนักวิชาการ 2) เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน 3) เป็นบุคคลที่มี
การแสดงตนหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชน และ 4) เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจในการให้ข้อมูลการคัดเลือก 
ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย 
จ านวน 4 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน และอาศัยอยู่ในชุมชน
2) เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ 3) เป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมี 
การปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนในชุมชน 4) น าการจัดการขยะไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและเห็นเป็นรูปธรรม และ  
5) เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจในการให้ข้อมูลการคัดเลือกเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และเป็น
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ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นบุคคลที่อยู่ภายในชุมชน 2) เป็นบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ และ 3) เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจในการให้ข้อมูล 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
แบ่งการด าเนินการวิจัย ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการขยะในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

บ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกิจกรรมดังนี้  1. การศึกษาและส ารวจชุมชน  
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการขยะของ
เยาวชนในเขตชุมชนบ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
2. การส ารวจแผนที่ชุมชน เพือ่เก็บรวบรวมข้อมูลการวางถังขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน ตามคุ้มต่าง ๆ จ านวน 6 คุ้ม 
ในบ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้วิธีการเดินส ารวจตามคุ้มต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้
ข้อมูลที่ชัดเจนและสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชน
บ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยการสนทนากลุม่ (Focus Group) ของ เทศบาล 
นักวิชาการ ชุมชน และเยาวชน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเชิญกลุ่มตัวอย่างที่ ได้คัดเลือกไว้  จ านวน 15 คน ได้แก่ 1) เทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาล  
2) นักวิชาการ 3) ชุมชน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน แกนน าชุมชน ที่มีความเกี่ยวข้องและอยู่ในชุมชน 
และ 4) เยาวชนที่อยู่ภายในชุมชน โดยมีขั้นตอนการสนทนากลุ่มดังนี้  1. ผู้วิจัยแนะตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม โดยในกระบวนการสนทนากลุ่มนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการบันทึกข้อมูล โดยวิธีการ
จดบันทึกและการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ โดยขออนุญาตก่อนท าการบันทึกเสียง เพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลัง 2. ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม 
โดยใช้ข้อค าถามที่เหมือนกัน และให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นจนครบทั้ง 4 กลุ่ม และขึ้นข้อค าถามใหม่ จนครบ
ประเด็นข้อค าถาม3.ผู้วิจัยท าการจดบันทึก และบันทึกเสียง โดยใช้วิธีการบันทึกตามข้อเท็จจริงโดยไม่ใส่อคติ และ
ความคิดเห็นของนักวิจัยเองลงไปด้วย พร้อมทั้งมีการทบทวนตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูล4.ปิดการสนทนากลุ่ม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มพร้อมมอบของที่ระลึก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาการจัดการขยะของชุมชน และการสร้างรูปแบบพฤติกรรม 
การจัดการขยะของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใช้วิธีการ (Content Analysis) ด้วยการล าดับเนื้อหาโดย
การน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม การส ารวจชุมชนและการสนทนากลุ่ม น าข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากทุกข้ันตอนมาท าการทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุง หาความสัมพันธ์ จัดล าดับเนื้อหา และจัดหมวดหมู่ 
เพื่อน าเสนอรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน 
 
ผลการวิจัย 

1.  สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาการจัดการขยะในชุมชน บ้านบุ่งวังงิ้ว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประการแรก บ้านบุ่งวังง้ิวหมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีจ านวนประชากร
ในเขตบ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ปี 2561 มีประชากรทั้งสิ้น 1,323 คน จ าแนกชาย 648 คน และหญิง จ านวน 675 คน  
มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 356 ครัวเรือน พบว่าในแต่ละครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 38,670 กิโลกรัม/
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เดือน ประเภทขยะที่พบคือ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สภาพปัญหาการจัดการขยะคือ
ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน รถจัดเก็บขยะของเทศบาลมีน้อย และใช้เวลาในการการจัดเก็บนาน  
ไม่สัมพันธ์กับปริมาณขยะ และนอกจากนี้ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนจ านวนเจ้าหน้าที่ส าหรับงาน
จัดเก็บขยะเทศบาลไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้มีการจัดตั้งถังขยะไว้ตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 คุ้ม มีการส ารวจแผนที่ชุมชนออกมา 
ในรูปแบบของจุดติดตั้งถังขยะ ส าหรับการคัดแยกขยะออกเป็นดังนี้ 1) ถังขยะสีเขียว เป็นถังขยะของเทศบาล 2) ถังขยะ
สีเขียวเข้มเป็นถังขยะจากยางรถยนต์ 3) ถังขยะสีแดงเป็นถังขยะอันตราย 4) ถังกลมสีฟ้า และ 5) ถังขยะ สีเหลือง ซึ่งมี
การตั้งถังขยะไว้ตามคุ้ม ดังนี้ คุ้มที่ 1 คุ้มพาสุข มีถังขยะทั้งหมด 17 จุด แบ่งออกเป็นถังขยะอันตราย 1 ถัง ถังขยะ
เทศบาล 8 ถัง และถังยางรถยนต์ 8 ถัง คุ้มที่ 2 คุ้มเจริญสุข มีถังขยะทั้งหมด 45 จุด แบ่งออกเป็นถังขยะเทศบาล 
30 จุด ถังยางรถยนต์ 9 จุด และถังกลมฟ้า 6 จุด คุ้มที่ 3 คุ้มสามัคคีธรรม มีถังขยะทั้งหมด 34 จุด แบ่งออกเป็นถัง
ขยะเทศบาล 26 จุด ถังยางรถยนต์ 6 จัด และถังขยะอันตราย 2 จุด  คุ้มที่ 4 คุ้มร่วมใจพัฒนา มีถังขยะทั้งหมด 13 
จุด แบ่งออกเป็นถังขยะเทศบาล 7 จัด ถังยางรถยนต์ 5 จุด และถังกรมฟ้า 1 จุด คุ้มที่ 5 คุ้มดาวเรืองพัฒนา มีถัง
ขยะ 17 จุด แบ่งออกเป็นถังขยะเทศบาล 10 จุด ถังยางรถยนต์ 3 จุด ถังกลมฟ้า 2 จุด และถังแดง 2 จุด คุ้มที่ 6 มี
ถังขยะจ านวน 22 จุด แบ่งออกเป็น ถังขยะเทศบาล 15 จุด ถังยางรถยนต์ 6 จุด และถังแดง 1 จุด  

ประการที่สอง การแก้ปัญหาการจัดการขยะเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จได้นั้น เทศบาล นักวิชาการ ชุมชน 
และเยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ต้องการให้มีการแก้ไขและมีหน่วยงานที่ท างานแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานมี
กฎหมาย และนโยบายที่ชัดเจนทั้งของเทศบาลต าบลป่าเซ่าและคนในชุมชนดังนั้นชุมชนจึงได้จัดท าโครงการ  
การจัดการขยะในชุมชนโดยให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้เข้าใจและร่วมมือจัดการและคัดแยกขยะอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์จากขยะได้สูงสุดและลดปริมาณขยะในชุมชนลง 

ประการที่สามการขับเคลื่อนชุมชนและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้คนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน
ชุมชนเนื่องจากท่ีผ่านมาชุมชนได้มีการจัดท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะไม่มากเท่าท่ีควร ขาดการดึงศักยภาพ
ทุนเดิม ทุนทางสังคม ที่มีอยู่มาใช้รวมทั้งขาดการพัฒนาวิธีคิดเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ โดยการ
สร้างการเรียนรู้ร่วมคิดร่วมท าซึ่งในความที่ เทศบาล นักวิชาการ ชุมชน และเยาวชน ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ในการ
ท างาน กลไกของชุมชนไม่พร้อมในการท างาน ไม่มีกิจกรรม ภาคีเครือข่ายภายนอกไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ท าให้ยาก
ต่อการประสานงาน การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอีกด้วย เช่น ขาดการส ารวจสถานการณ์ปัญหาใน
ชุมชนโดยการออกแบบส ารวจ ขาดกิจกรรมการสอนวิธีการคัดแยกขยะดังนั้นจากปัญหาการจัดการขยะทั้ง 3 
ประการ น าไปสู่การหารูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังง้ิว ต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.  รูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การพัฒนากลไกชุมชนในการขับเคลื่อนรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนในชุมชนหมู่ที่ 1 

บ้านบุ่งวังง้ิว ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการพัฒนากลไกโดยการก าหนดนโยบายในการแก้ ไข
ปัญหาและจัดการขยะ จากนั้นมีการจัดตั้งกลุ่มและคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่มการจัดการขยะขึ้นมี 
การก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันรวมไปถึงการก าหนดแนวทางและการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิด  
การขับเคลื่อนงานผ่านทางการพัฒนากิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งการจัดกิจกรรมในด้านของการให้ความรู้
ในการจัดการขยะและการสอนพฤติกรรมในการจัดการขยะวิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะจนกระทั่งการน า
ขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการพัฒนาความร่วมมือทั้งในส่วนของ เทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และชุมชน 

การส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในชุมชนจึงน าไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมกลไกชุมชน
พร้อมส ารวจและวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนท่ีมีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับการแก้ไขปัญหาขยะ
เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มในการขับเคลื่อนรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน ต่อมามีการก าหนดกลไกชุมชน
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ทั้งในส่วนของนโยบายจากทางเทศบาลการเข้ามามีส่วนร่วมของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ
กลุ่มเยาวชน ในบทบาทหน้าที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงานและขับเคลื่อน
รูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน การสนับสนุนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้
อย่างชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมสอนพฤติกรรมในการจัดการขยะ อันได้แก่ พฤติกรรมการลดการใช้ขยะ พฤติกรรม
การซ้อมแซม พฤติกรรมการปฏิเสธ  พฤติกรรมการตอบแทน และพฤติกรรมการใช้ซ้ า จนกระทั่งการน าขยะมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ โดยทั้งนี้ทางนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เข้ามาสะสมและสร้างองค์ความรู้ใน  
การจัดการขยะร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เยาวชนในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมใน
การจัดการขยะ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่อยอดโดยการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนบ้านบุ่งวังง้ิวขึ้น โดยกลุ่มของ 
การจัดการขยะชุมชนบ้านบุ่งวังง้ิวเพื่อน าขยะที่เกิดจากการคัดแยกขยะมาขายและน าขยะไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
มีการจัดกิจกรรมการคืนถังขยะของเขตเทศบาลซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมใน
การจัดการขยะอย่างชัดเจน ทั้งนี้การขับเคลื่อนรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนเกิดขึ้นได้จาก 
การพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งความร่วมมือของแต่ละบุคคลความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จนกระทั่งเชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือกันทั้งชุมชนและภาครัฐท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

จากรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนทั้งหมด 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการลดการใช้ 
เป็นการท าให้ปริมาณขยะที่ท้ิงลดลง โดยการน าสิ่งที่จะเป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือลดปริมาณการใช้ลง 
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบจาก ธรรมชาติ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะ ซึ่งเยาวชนในชุมชนมีการน าเอาถุงผ้าติดตัวไปทุกครั้งเมื่อไปตลาดที่เป็นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติก และยังมีการห่ออาหารกลางวันไปรับประทานท่ีโรงเรียนโดยใส่กรองอาหารแทน
การห่อใส่ถุงพลาสติก  พฤติกรรมการซ่อมแซม เป็นการน าสิ่งของที่ยังพอใช้มาซ่อมแซมใช้ต่อ แทนที่จะทิ้งไปเป็น
ขยะมูลฝอย ซึ่งเยาวชนในชุมชนมีการน าเอาเสื้อผ้าที่ช ารุดหรือขาดมาเย็บท าการซ้อมแซมแล้วน ามาใส่ต่อ และยังมี
การน าของใช้ภายในบ้านท่ีช ารุดพอใช้งานได้มาซ่อมแซมแล้วใช้งานต่อ เช่น โคมไฟ รองเท้า กระเป๋า โต๊ะและเก้าอี้ 
แทนการปล่อยให้เสียหายกลายเป็นขยะ พฤติกรรมการปฏิเสธ คือการไม่ใช้หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท าในสิ่งใด ๆ  ที่
ก่อให้เกิดขยะโดยเยาวชนในชุมชนไม่ใช้ถุงพลาสติกในการห่ออาหาร การปฏิเสธที่จะบริโภคน้ าขวดพลาสติกที่จะ
ก่อให้เกิดเป็นขยะ และหลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของใด ๆที่จะก่อให้เกิดขยะลงในที่สาธารณะ พฤติกรรมการตอบแทน 
เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดเติม เช่น เครื่องส าอาง น้ ายา ชะล้างท าความสะอาด  
ต่าง ๆ และเครื่องใช้เพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์หีบห่อในส่วนท่ีเป็นขยะมูลฝอยภายในบ้าน โดยเยาวชนมีการซื้อและ
ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น ครีมทาผิว กระปุกแป้ง ดินสอกด เป็นต้น ที่เป็นแบบชนิดเติม พฤติกรรมการใช้ซ้ า  
เป็นการน าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดย มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือมีการคงสภาพเดิมไว้  
ซึ่งเยาวชนในชุมชนมีการน าเอาเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้มาให้กลับเด็กรุ่นน้องใช่ต่อแทนที่จะทิ้งแล้วกายเป็นขยะและยังมี
การน าเอาบรรจุภัณฑ์อาหารจ าพวกกล่อง ตะกร้า ขวด ท่ีใช้แล้วมาใช้แทนเป็นท่ีเก็บของ  
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รูปแบบการจัดการพฤติกรรมขยะยั่งยืนของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
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*ส ารวจและวิเคราะห์
บทบาทกลุ่มต่างๆ ใน
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*ก าหนดกลไกชุมชนที่
ชัดเจนในการขับเคลื่อน 

*ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ
และก าหนดแนวทาง 

กิจกรรมก้าวหน้า 

*สอนพฤติกรรม 

*การลดปริมาณขยะ 

*การคัดแยกขยะ 

*การใช้ประโยชน์จาก
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พฤติกรรมการลดการใช้ 

พฤติกรรมการใช้ซ้ า พฤติกรรมการปฏเิสธ พฤติกรรมการซ่อมแซม 

พฤติกรรมการตอบแทน 

เยาวชนในชุมชน 
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สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนากลไกชุมชนในการขับเคลื่อนรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนชุมชนได้มี 

การพัฒนากลไกโดยการก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาและจัดการขยะมีการจัดตั้งกลุ่มและคณะกรรมการใน  
การบริหารจัดการกลุ่มการจัดการขยะขึ้นมีการก าหนดกติกาและข้อตกลงร่วมกันรวมไปถึงการก าหนดแนวทางและ
การด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานผ่านทาง การพัฒนากิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันท้ังการจัด
กิจกรรมในด้านของการให้ความรู้ในการจัดการขยะและการสอนถึงพฤติกรรมในการจัดการขยะรวมไปถึงในด้านของ
วิธีการจัดการขยะการลดปริมาณการคัดแยกขยะจนกระทั่งการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการพัฒนา  
ความร่วมมือทั้งในส่วนของ เทศบาลต าบล นักวิชาการ รวมไปถึงกลุ่มการจัดการขยะและครอบครัวในชุมชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์ และคณะ (2559) พบว่า ท้องถิ่นเทศบาลมีนโยบายและ 
แนวทางการสื่อสารรณรงค์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้สื่อ
รณรงค์เพื่อการเข้าถึง โน้มน้าวใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร และผู้วิจัยน า
ผลการวิจัยครั้งนี้มาพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารรณรงค์หลักปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

การส่งเสริมนั้นน าไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมกลไกชุมชนพร้อมส ารวจและวิเคราะห์
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับการแก้ไขปัญหาขยะเพื่อเป็นการสร้างกลุ่มใน 
การขับเคลื่อน มีการก าหนดกลไกชุมชนท้ังในส่วนของ นโยบายจากทางเทศบาลการเข้ามามีส่วนร่วมของนักวิชาการ 
รวมไปถึงกลุ่มการจัดการขยะและครอบครัวในชุมชน ถึงบทบาทหน้าที่ในแต่ละภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและ
ก าหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการด าเนินงานและขับเคลื่อนรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน  
การสนับสนุนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนด้วยการจัดกิจกรรมการสอน
พฤติกรรมในการจัดการขยะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี และคณะ (2558) พบว่า ปัญหาเกิดจาก 
การจัดระบบการก าจัดขยะที่ไม่เหมาะสมทางเทคนิควิชาการ และความบกพร่องในการท าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ โดยมีปัจจัยด้านการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ประกอบด้วย กฎหมายและการบังคับใช้ 
ภาวะผู้น า หลักธรรมาภิบาล และการมีองค์กรผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้มีแนวทางการจัดการปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบาย
ที่ชัดเจนของรัฐบาล งบประมาณจากส่วนกลางที่เพียงพอ องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่และประชาชน การบูรณาการ
การท างานร่วมกันทุกภาคส่วน และการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักวิทยาการความช านาญและสันติวิธีใน
การจัดการดารากร  เจียมวิจักษณ์ และคณะ (2559) พบว่า รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ต าบล 
บ้านแลง ควรประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ต้นเหตุส าคัญของปัญหาขยะในพื้นที่รูปแบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการคิดสร้างสรรค์โครงการ
และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ วชิรวิชญ์  วรชิษณุพงศ (2560) พบว่า การขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจเข้าสู่
ชุมชนท า ให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เพราะปัญหาด้านงบประมาณ และการบริหารงานของทางเทศบาลที่ขาด
การประสานงานที่ชัดเจนกับผู้น าชุมชน ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน  ปภาวิน  เหิดขุนทด (2554) พบว่า ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมี
จัดการอบรมประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

ซึ่งจากรูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชนได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของ
เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการลดการใช้ 
พฤติกรรมการซ่อมแซม พฤติกรรมการปฏิเสธ พฤติกรรมการตอบแทน พฤติกรรมการใช้ซ้ า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจันทร์เพ็ญ  มีนคร (2554) พบว่า กิจกรรมโครงการจัดรถคัดแยกขยะออกให้บริการ กิจกรรมรณรงค์จัดทิ้งขยะ
ให้เป็นที่ทางหรือการคัดแยกขยะที่จัดทิ้ง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะด้วยวิธีต่าง  ๆ กิจกรรม 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการคัดแยกขยะ คือประชาชนยังมีโอกาสในการเข้าไปร่วมขั้นตอนการค้นหาปัญหา 
การก าหนดแนวทางแก้ไข 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
รูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของเยาวชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในครั้งนี้ ผู้วิจัย

ได้ศึกษาจากชุมชนในเขตพื้นที่โดยตรง และจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ของพฤติกรรมการจัดการขยะในกลุ่มเยาวชนชุมชนบ้านบุ่งวังง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ส่วนใหญ่แล้วยังขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานด้านการจัดการขยะของกลุ่มเยาวชน ดังนั้นเพื่อให้ได้รูปแบบที่
ครอบคลุมทุกมิติ ควรให้ความส าคัญโดยค านึงถึงการส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน จะสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะในกลุ่มวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น พฤติกรรมการน ากลับมาใช้ใหม่ และพฤติกรรมการคิดใหม่  
3. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนต้นแบบกับชุมชนอื่นที่น ารูปแบบพฤติกรรมการจัดการขยะของ

เยาวชนไปปรับใช้  
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บทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว  
กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ขจรศกดิ์  กองบุญ1  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรีวัฒน์ นนทะโชติ2  
อาจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช3  

 
บทน า 

ผู้น าจะมีลักษณะที่เป็นผู้ที่ ชุมชนยกย่องนับถือ เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมที่ให้ 
ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มทันต่อเหตุการณ์ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็น
ประชาธิปไตย และเป็นผู้มีใจคอก้วางขวาง มั่งคง มีหลักธรรมและที่ส าคัญถือเป็นผู้ที่รู้จักคุ้มเคยกับชุมชนเป็นอย่างดี 
บทบาทส าคัญมากที่สุดในการบริหารองค์กร เพราะผู้บริหารเป็นผู้น า เป็นผู้ก าหนดนโยบายก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการด าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางเพื่อให้การ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน เป็นประเด็นส าคัญยิ่ งต่อการการจัดการขยะในชุมชน โดยจาก
การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยหลัก
ของความส าเร็จที่ส าคัญด้านการจัดการขยะในชุมชนมีดังนี้ 1) ระดับชุมชน จะต้องมีผู้น าที่เป็นที่ยอมรับและศรัทธา
ของสมาชิกในชุมชน มีความเข้มแข็งและตั้งใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น สามารถช้ีน าให้
สมาชิกเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการขยะได้ด้วยตนเอง และเป็นปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีกลุ่ม  
แกนน าสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของศูนย์เรียนรู้ และ 2) ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีนโยบายที่สนับสนุน และมีแผนท่ีชัดเจนในระดับชุมชน รณรงค์อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี เน้นการมีส่วนร่วม และมีภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะ (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2561) 

ชุมชนบ้านหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
โดยเฉพาะบทบาทผู้น าชุมชน พบว่า ในต าบลหาดสองแควมีปริมาณขยะเยอะเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นขยะมูลฝอยและ  
ขยะอันตรายในชุมชนและประชาชนส่วนหนึ่งยังน าไปทิ้งในกองขยะในพื้นที่ต้องห้ามในเขตชุมชนในระยะแรกผู้น า
ชุมชนจึงต้องเอารถไถ่เข้าไปฝังกลบแล้วไม่ให้ประชาชนน าไปทิ้งอีก แม้ประชาชนยังไม่ฟังเลยต้องใช้มาตรการปรับ
เป็นเงินและประชาสัมพันธ์ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในช่วงแรกและมีการต่อต้านผู้น าต้องใช้เวลา
ปรับความเข้าใจกับประชาชน หลังจากนั้นผู้น าชุมชนต้องหาแนวทางกับการจัดการขยะในชุมชนเริ่มจากครอบครัว
ผู้น าในการท าให้เห็นก่อนแล้วให้ท าตามในการจัดการด้วยตนเองด้วยต้องแยกขยะออกเป็นส่วน ๆ ดังค าให้ส าภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “...ผู้น ามีการบริหารจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนและมีการส่งเสริม
สิทธิการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนให้ปัญหาขยะในชุมชนลดลงแลยังได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ถอดเรียน
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้น าในการจัดการขยะ การคัดแยก ตามครัวเรือนที่ถูกวิธี และหาทางแก้ไขคนนอกชุมชนเอา
ขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่การเกษตรของชุมชนมีการวางแผนและหากฎระเบียนเข้าเสริมให้มีความเข้มแข็งกับชุมชน 
มากขึ้น…”  (วิภาพร  ชันยาสูบ, 17 ตุลาคม 2561) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีประสงค์ที่จัดท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาใน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว กรณีศึกษาหมู่ที่  2 ต าบลหาดสองแคว  
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อศึกษาบทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชน  

                                                           
1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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บ้านหาดสองแคว กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งหวังสู่การน าใช้ประโยชน์
ในการจัดการขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ีอื่นต่อไป 
  
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว 
กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.  เพื่อศึกษาบทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชน บ้านหาดสองแคว 
กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1.  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชน บ้านหาดสองแคว 
กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.  ท าให้ทราบถึงบทบาทผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว 
กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
  
ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
ขอบเขตด้านประชากร ในส่วนประชาชนท่ีใช่ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่  
กลุ่มครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 112 

ครัวเรือน 
กลุ่มผู้น าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 5 คน 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 5 คน      
ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยมุ่งเน้นการศึกษาบทบาทของผู้น าในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วม 

การจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว  กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการศึกษาตั้งแต่กรกฎาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การจัดการขยะ หมายถึง หลักการในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทิ้งขยะ การคัดแยก
ขยะ การผังกลบ และการแปรงรูปเพื่อการใช้ประโยชน์จากขยะในหมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหาร หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะ ปัจจัย
ภายนอก และภายในองค์การที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว และมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
ขยะขององค์การบริการส่วนต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม หมายถึง  การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ตลอดกระบวนการ
ตั้งแต่ตระหนักถึงปัญหา ร่วมกันคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงในหมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการขยะ 
ในอดีต ประชากรอยู่กันอย่างไม่หนาแน่นปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของชุมชนการจัดการ

ขยะมูลฝอยสามารถใช้วิธีการที่ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดต่อมาเมื่อขนาดของชุมชนใหญ่ขึ้น ปริมาณประชากร
เพิ่มขึ้น ทาให้มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจานวนมากการจัดการขยะมูลฝอยจาต้องมีวิธีการจัดการที่ยุ่งยากซับซ้อน อาศัย
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยอีกมาก 

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง หลักการในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการควบคุม การทิ้งการเก็บ
ช่ัวคราว การรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง การแปลงรูปและการกาจัดขยะมูลฝอยโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดในทางสุขอนามัย เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ความสวยงามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและที่ส าคัญที่สุด คือ การ
ยอมรับของสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยวิชาการในหลายๆ ด้าน ประกอบกัน 
ได้แก่ การบริหาร การเงินกฎหมาย การวางแผน และวิศวกรรม โดยวิธีการจัดการที่ได้จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในทุกแง่ทุกมุม เช่น การเมือง การจัดผังเมือง เศรษฐกิจศาสตร์ สาธารณสุข สังคม วิศวกรรม ฯลฯ 
กิจกรรมทั้งหลายในการจัดการขยะมูลฝอย อันเริ่มตั้งแต่งการทิ้งขยะมูลฝอยจนกระทั่ง\ 

2.  แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Up Hoff, 1981) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมโดยทั่ วไปในขั้นตอน 

การตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจได้เพียงอย่างเดียว  ยังใช้ตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอน 
การปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์ และการประเมินผลในกิจกรรม  
การพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และ
การประเมินผลด้วย โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล้วท้ังสิ้น นอกจากนี้ก็ยังมีผลสะท้อน
กลับจากการประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย โดยมีแนวความคิดว่าการมีส่วนร่วมมี 4 
ขั้นตอนคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการ 

ในขณะที่ไวท์ (White, 1980 ; อ้างถึงใน สุธี  ศรสุวรรณ์, 2538) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 4 มิติ คือ 

มิติที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าอะไรควรท า อะไรไมค่วรท า และท าอย่างไร 
มิติที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาการลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ 
มิติที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกดิขึ้นจาการด าเนินงาน 
มิติที่ 4 คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
3.  แนวคิดและทฤษฎีบทบาทผู้น าในการส่งเสริมการมสี่วนร่วม 

3.1 การมีอุดมการณ์ การเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ชุมชนอื่นได้เห็นการพัฒนาแล้วน าไปเป็น
แบบอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่มโดยท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน
ในชุมชนบ้านหาดสองมีผู้น าท่ีมีอุดมการณ์ในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะชุมชนให้เกิดเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชนอื่น ๆ 

3.2  การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกกลุ่มวัยในชุมชนผู้น าจะสร้างความเช่ือมั่น
และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาในการจัดการขยะโดยมีการสร้างแรงบันดาลใจที่เริ่มจากกลุ่ม
วัยเด็กให้ปั่นจักยานในการเก็บขยะก่อนที่จะดึกทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมผู้น าทั้งภาครัฐที่จะชักจูงให้ความช่วยเหลือ
ร่วมมือส่งเสริมให้ทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วม 

3.3  การกระตุ้นทางปัญญา ใช้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ชุมชนในการจัดการในลักษณะของการจัดการความรู้และในการถอดบทเรียนในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วม  
การจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแควท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่พัฒนาตนเองทั้งทางด้านการจัดการขยะ 
การคัดแยก การน าไปใช้ประโยชน์และการน าขยะมาแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือหลักในการท าวิจัย ตัวผู้วิจัย และแนวค าถาม
แบบสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติในการก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เป็นบุคคลที่อยู่อาศัย ณ หมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 1) คนในชุมชนบ้าน 
หาดสองแคว จ านวน 30 ครัวเรือน 2) กลุ่มผู้น าชุมชนบ้านหาดสองแคว จ านวน 5 คนเก็บ 3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 5 คน รวบรวมข้อมูลครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 1) บริบทชุมชนบ้านหาดสองแคว 2) สภาพปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชน
บ้านหาดสองแคว กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) บทบาทของผู้น าใน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชน บ้านหาดสองแคว กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอ 
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนและตรวจสอบข้อมูลด้วยการตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Methodological Triangulation) โดยมีการศึกษาสภาพปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการ
ขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว ในชุมชนและบทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนร่วมกัน 
 
ผลการศึกษา 

1.  บริบทชุมชนบ้านหาดสองแคว 
ชุมชนบ้านหาดสองแควเป็นชุมชนลาวเวียงที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้แล้วในปี พ.ศ. 2371 กานย้ายถิ่นเข้ามาของคนลาวเมือง 
เวียงจันทร์มีทั้งกวาต้อนด้วยกองทัพกรุงเทพ และบรรดาหัวเมืองลาวต่าง ๆ โดยส่งทัพมาพักไว้ตามเมืองใหญ่ก่อน
ได้แก่ เมืองพิษณุโลก และเมืองพิชัย  

พัฒนาการของหมู่บ้านหาดสองแคว สันนิษฐานว่าเกิดจาการขยายตัวของจ านวนประชากรออกไปใน
พื้นที่ใกล้เคียงและกว้างไกลออกไปเพื่อบุกเบิกที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยเดินทางอพยพขึ้นเหนือมาตามล าน้ า
น่านจากหมู่บ้านกองโคจนมาถึงบ้านวังสะโม ส่วนหนึ่งได้หักล้างถางพงสร้างบ้านปลูกเรือน ณ ที่นี ้ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ก็
ได้เคลื่อนย้ายกันต่อไป จนกระทั่งถึงบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านหาดสองแควในปัจจุบันท่ีมีลักษณะเป็นทางออกของของ
ล าน้ าสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ าน่านคลองตรอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย 

ปัจจัยความส าเร็จ 
- ปัจจัยภายในชมุชน 
1.  สภาพปัญหาของชุมชนและ

ความต้องการ 
2.  การพัฒนาของชุมชน 
3.  ศักยภาพของชุมชน 
- ปัจจัยภายนอกชุมชน 
1.  ผู้น าชุมชน 
2.  วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

บทบาทผู้น า 
1.  การมีอุดมการณ ์
2.  การสร้างแรงบันาลใจ 
3.  การกระตุ้นทางปัญญา 
4.  การค านึกถึงสาธารณะ 

การมีส่วนร่วม 
1. การตัดสินใจ 
2. การด าเนินการ 
3. การแบ่งปันผลประโยชน ์
4. การประเมินล 

บทบาทของผู้น าใน 
การส่งเสริมการม ี

ส่วนร่วมการจัดการขยะ
ชุมชนบ้านหาดสองแคว                     

กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 
ต าบลหาดสองแคว 

อ าเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดติถ ์
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และท าไร่ การปลูกพืชน้ าน้อย เช่น พริก ถ่ัว- เหลือง ประกอบอาชีพรับราชการ เช่น ต ารวจ ครู เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…เป็นชุมชนลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาวที่มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดนเด่นของตนเองอยู่กันเป็นระบบเครือญาติมีวิถีการด ารงชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่นมี
ประชากรเพิ่มขึ้นท าให้มีปริมาณขยะจ านวนมากมีในชุมชน ในสมัยอดีตที่ยังไม่มีการจัดการขย ะในชุมชนบ้า 
นหาดสองแควจึงท าให้เกิดปัญหาขยะที่ลงกลิ่นเหม็นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัจจุบันจึงมีการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนได้อย่างเป็นระบบชุมชนมีความสะอาดมากข้ึนเพราะน ามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดีแต่ก็มีคนนอก
ชุมชนน าขยะมาทิ้งในที่ท าการเกษตร จึงท าให้เกิดปัญหาและยังหาแนวทางในการแก้ไขอยู่ต่อไป...” (ประธานผู้น า
ชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561) 

2.  สภาพปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว 
2.1  ปัจจัยภายใน 
สภาพปัญหาของชุมชน การใช้พื้นที่เป็นจุดพักขยะ  ในต าบลหาดสองแควเป็นพื้นที่มี การท า

การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ท านาข้าว และไร่อ้อย เป็นต้น ทั้งคนในพื้นที่เองและคนนอกพื้นที่ต่างเข้ามาท า
การเกษตรในพื้นที่ของต าบลหาดสองแคว จึงท าให้เกิดปัญหาจากคนนอกพื้นที่น าเอาขยะมาทิ้งในที่ท าการเกษตร 
และน ามาสู่ปัญหาขยะขึ้น ทั้งยังขาดมาตรการที่จะมีการแก้ไขที่คนนอกพื้นที่น าเอาขยะมาทิ้งไว้ในพื้นที่ ท าให้ผู้น า
ชุมชนเกิดความกังวลว่า จะมีขยะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนกับมาอีกจึงคิดทางแนวทางและประกาศติดป้ายเตือนในคน
รู้จักการจัดการขยะด้วยตนเองมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ชุมชนบ้านหาดสองแควเป็นชุมชนที่มีอาณาเขตที่ติดต่อกัน
หลากหลายชุมชนจึงท าเป็นพื้นที่เป็นจุดพักขยะในพื้นการเกษตรของประชาชนจึงท าให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นโดย
ปริยาย ด้วยเพราะทั้งประชาชนในชุมชนและประชาชนนอกพื้นที่ท่ีเข้ามาท าการเกษตรในพื้นที่บ้านหาดแควเองนั้น
น าขยะมากองให้เป็นพาระแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นประชาชนส่วนใดที่น าขยะเข้ ามา จึงท าให้ผู้น าในชุมชนได้หา
แนวทางและมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อป้องกันไม่น าเอาขยะเข้ามาทิ้งไว้ในชุมชนบ้านหาดสองแควจึงยังเป็นที่กังวน
ของผู้น าอยู่ในตอนนี้ ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “...ไม่อยากให้มีขยะเกิดขึ้นอีกเพราะทุกวันนี้ต้องร่วมมือ
กันจัดการขยะด้วยตนเองตามครัวเรือน และคัดแยกขยะ จึงไม่อยากให้เกิดปัญหาขยะที่จะส่งผลต่อชุมชนโดยคน
นอกพื้นที่เข้ามาท าลายด้วยการน าเอาขยะมาทิ้งไว้ในที่ท าการเกษตรอีกจึงอยากให้คนรู้จักส านึกในการทิ้งขยะไม่ใช่
ว่าคนหน่ึงเก็บอีกคนหน่ึงทิ้งจึงต้องมีการวางแผนที่จะต้องน าเอามาปรับเพื่อว่าทางออกให้ให้กับชุมชนต่อไป...” (ผู้น า
ชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561) 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากตลาดหาดสองแคว ชุมชนบ้านหาดสองแควเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ถนนคนเดินทุกต้นเดือนมีทั้งคนในพ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีและชาวต่างชาติเข้าท่องเที่ยวท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองคือ
เป็นลาวเวียงที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ จึงมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาขยะเกิดเพิ่มขึ้นใน
ชุมชน และยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บ คัดแยก ก าจัดขยะ อาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปส าหรับ
นักท่องเที่ยว แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเริ่มต้นด้วยตนเอง ด าเนินการได้เอง ในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาระ 
การจัดการขยะตามแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ๆ ท้ิงขยะในสถานที่ ที่ทางแหล่งท่องเที่ยวจัดหาไว้ให้ ไม่ทิ้งตามข้างทาง 
แอบซุกซ่อนตามซอกลืบต่าง ๆ เก็บขยะที่เรากินใช้กลับออกมาจากแหล่งท่องเที่ยวด้วย หนึ่งช้ินที่หยิบติดมือออกมา
ก็ช่วยลดจ านวนขยะที่ทางแหล่งท่องเที่ยวต้องจัดเก็บ วิธีการดังกล่าวนี้เห็นมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มใช้วิธีการนี้
กันบ้างแล้ว แต่ยังไม่แพร่มากนัก จ านวนนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุก
ปี ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…อยากให้มีการจัดการที่ท าได้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและวางแผนรับมือ
กับปัญหาขยะที่ต้องเกิดทุกต้นเดือนที่มีถนนคนเดินลาวเวียงในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และต้องมี
การจัดการด้วยตนเองจึงจะต้องท าให้นักท่องเที่ยวเป็นตัวอย่างก่อนจึงจะท าตามเพราะชุมชนบ้านหาดสองแคว 
ไม่มีถังขยะต้องจัดการขยะด้วยตนเองและไม่ได้อยากมีถังขยะอยู่แล้วเพื่อจะในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จัก  
การจัดการขยะด้วยตนเอง…” (ผู้น าชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561) 

2.2  การพัฒนาชุมชน คนในชุมชนเป็นเจ้าของบทบาทของผู้ปฏิบัติงานพัฒนานั้นเป็นผู้กระตุ้น 
ช้ีน า ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางสนองความต้องการของตนแล้วร่วมกัน
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ท างานตามที่คิดขึ้นมาแล้วนั้น การเข้าไปท างานกับคนชุมชนในลักษณะนี้ ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ กระท าตนให้เป็นที่เช่ือถือของประชาชนและต้องท างานอย่างมีหลัก งานจึงจะ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการมุ่งเน้นในการพัฒนาการจัดระบบการจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดความ
โดนเด่นและเป็นแนวทางให้กับคนในชุมชนไปปฏิบัติตามและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนมากขึ้นดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…ผู้น าชุมชนมีแนวทางที่จะมีการพัฒนาชุมชนอยู่ตลอดเพราะ
เป็นผู้น านักพัฒนาชุมชนที่มีส่วนร่วมกับประชาชนในการจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดความสะอาดไร้ขยะในชุมชน
โดยผู้น าชุมชนมีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การผังกลบ การท าลาย
ขยะที่ถูกวิธีเพื่อที่คนในชุมชนจะได้น าไปชุมชนในทิศทางเดียวกันผู้น าจึงต้องมีวิธีการต่าง ๆ ในกับคนในชุมชนได้
เข้าใจได้ง่ายมากข้ึน…” (ผู้น าชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561) 

2.3 ศักยภาพของชุมชน จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สามารถจัดการกับภาวการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือช่วยตนเองได้ ในการคิดตัดสินใจ
และด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน
ของตนเองที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งจากผู้น าจะให้ความส าคัญกับประชาชนในการจัดการขยะต้องพัฒนาให้ท้องถิ่น
พึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชนในชุมชน
ความคิดริเริ่มของประชาชน ในการท างานกับคนในชุมชนยึดหลักการที่ว่า ความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุ้นให้การศึกษา ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความคิดต่อไป
ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…ชุมชนบ้านหาดสองแคมีศักยภาพที่มีความเข้มแข็งโดยการจัดการขยะ
ชุมชนโดยตนเองและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่จะน าไปปฏิบัติในชุมชนของตนเอง เช่น การคัดแยก วิธีการผัง
กลบ วิธีการท าลายขยะที่ถูกวิธีเพื่อที่จะให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งโดยต้องมี 
ส่วนร่วมกับคนในชุมชนที่ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาก…” (ผู้น าชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 
2561) 

ปัจจัยภายนอก 
2.4 ผู้น าชุมชน ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน บริหารท้องถิ่น จนได้รับรางวัลการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 6 ปีซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควมักเปิดเวทีสาธารณะให้ชาวบ้านเข้ามาระดมความ
คิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว จะมี
คณะท างานภาคประชาชนเข้ามาบริหารงานร่วมก าหนดยุทธศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดการขยะ
แบบประชาชนมีส่วนร่วม ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะในชุมชนก่อน โดยมี
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเช่น ขยะมีกี่ประเภท 
อะไรบ้าง ขยะอะไรที่แยกแล้วขายไม่ได้ ขยะอันตรายท าอย่างไร ขยะที่ขายได้ท าอย่างไร เป็นต้น และมีกระบวนการ
ท างานดังกล่าว ถือเป็นการมีส่วนร่วมที่โดดเด่น เพราะเป็นเรื่องที่เริ่มจากชุมชน และประสบความส าเร็จ จึงสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่เด็กรุ่นหลัง ในการปลูกจิตส านึกเรื่องการก าจัดขยะ ปัจจุบัน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีเด็กและเยาวชน
ปั่นจักรยาน เพื่อไปเก็บขยะในหมู่บ้านของตนเอง แล้วเอามาล้างและเอามาขาย เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ดังค า
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…เมื่อชาวบ้านเข้าใจ ก็จะจัดการของเขาเอง โดยเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนก่อน เช่น 
เศษอาหารที่เหลือท่ีเป็น พืช ผัก ปู ปลา ก็ท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ เอาไปใส่ต้นไม้ท าเป็นปุ๋ย ขยะที่รีไซเคิลได้ก็น าไปใช้
ใหม่ ขยะที่ใช้ไม่ได้ ก็เอาไปขายตามกระบวนการที่รับซื้อตามราคา เช่น ขวดแก้ว หรือกระป๋อง หรือถ้าเอาฝาออกก็
จะขายได้ในอีกราคาหนึ่ง ส่วนขวดก็จะขายได้อีกราคาหนึ่ง ในเรื่องขยะเป็นพิษ เช่น หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์  
ที่ไม่สามารถขายได้ อบต. จะประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวม แล้วส่งไปท าลายอย่างถูกวิธี ส่วนขยะประเภทถุงพลาสติก 
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มองว่าถ้าปล่อยไว้จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จนเกิดมลภาวะขึ้นได้ อบต. ก็จะรับซื้อจากครัวเรือน เพื่อเอาไปก าจัด
อย่างถูกวิธีโดยรับซื้อกิโลกรัมละ 10 บาท…” (กรรมการชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 ธันวาคม 2561) 

2.5  วิถีชีวิตชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนเครือญาติ ชุมชนบ้านหาดสองแควเป็นชุมชนที่อยู่กัน
เป็นระบบเครือญาติและยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการจัดการขยะ
และการพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชนและป้องกันปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน  
การคิดริเริ่มในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเองจึงต้องมีส่วนช่วยกัน ถ้าหากไม่ช่วยกันจัดการขยะในชุมชนที่
เริ่มจากตนเองและเก็บในครัวเรือนก่อนและมีแนวทางการจัดการขยะโดยตัวเองที่มาต้องมีถังขยะอยู่ในชุมนและมีวิธี
ที่ก าจัดโดยไม่ท าลายต่อสิ่งแวดล้อมผู้จึงมองเห็นความส าคัญของระบบเครือญาติที่จะมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแควที่เริ่มจากเครือญาติของผู้น าชุมชนที่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาชิกใน
ชุมชนแล้วให้น าไปท าตามในครัวเรือนและปลูกฝังให้กับลูกหลานช่วยกันต่อไป ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า 
“…การส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแควในตอนแรกเริ่มต้นจากบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อน
ในการจัดการขยะโดยในลูกออกไปปั่นจักยานออกไปเก็บขยะในบริเวณรอบๆชุมชนหลังจากนั้นก็บอกให้ญาติ  ๆ ให้
ลูกหลานปั่นจักยานออกเก็บขยะเรื่อย ๆ มาจนตอนนี้มีเยอะมากข้ึนท่ีได้ใช้ระบบเครือญาติเข้ามาที่ท าให้เห็นก่อนจึง
น าไปท าตาม…” (ผู้น าชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561) 

3.  บทบาทผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน 
การตัดสินใจ การที่ผู้น าและประชาชนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจากบุคคลภายนอก

ชุมชนท่ีน ามาทิ้งในชุมชนจึงต้องระดมความคิดช่วยกันตัดสินใจในการวางแผนช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับผู้น าด้วยดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า“...ประชาชนและผู้น ามีการวางแผนใน 
การตัดสินใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและการตัดสินใจของ
ผู้น าที่มีความเด็ดขาดในการสั่งการ …” (ผู้น าชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561)    

การด าเนินการ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะโดยการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ  
การผังกลบ การเผา การท าลายในรูปรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนท่ีจะต้องมีการแก้ไขและหาวิธีการที่ถกูต้องเข้ามา
ให้กับประชาชนได้น าไปใช้ในการจัดการขยะชุมชนด้วยดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า“...ผู้น ามีการด าเนินการ
โดยการขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนโดยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนเพื่อที่จะได้น าไปปรับใช้ใน 
การจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง …” (กรรมการชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561)      

การแบ่งปันผลประโยชน์ การที่ชุมชน ผู้น า ประชาชนในต าบลหาดสองแควมีศักยภาพในการจัดการขยะ
ชุมชนโดยตนเองจึงท าให้ได้เป็นต้นแบบการจัดการขยะชุมชนให้กับชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้และได้แบ่งปัน
ความรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ ตลอดมาด้วยดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า“...ผู้น ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ประชาชนและให้ข้อเสนอแนะในด้านการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ และได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นรับ 
การสนับสนุนการจัดการต่าง ๆ ของชุมชนบ้านหาดสองแคว …” (กรรมการชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 
2561)    

การประเมินผล การที่ผู้น าได้ให้ความรู้ประชาชนและให้ประชาชนได้น าไปใช้ประโยชน์ได้ติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรมโดยมีการประชุมชนปรึกษาหารือกันทุก ๆ เดือนว่ามีปัญหา ที่จะน ามาช่วยกันแก้ไขร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนต่อไปดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า“...ผู้น ามีการติดตามประเมินผลการ าเนินการในกิจกรรม
การบจัดการขยะในชุมชนเพื่อจะหาข้อบกพร่องและปัญหาในการด าเนินการเพื่อที่จะน ามาแก้ไขกันกับประชาชน
ต่อไป …” (กรรมการชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 2561)    

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังพบคุณสมบัติบางประการของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว ดังนี้ 

การมีอุดมการณ์ การเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ชุมชนอื่นได้เห็นการพัฒนาแล้วน าไปเป็นแบบอย่าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่มโดยท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกันในชุมชน
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บ้านหาดสองมีผู้น าที่มีอุดมการณ์ในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการขยะชุมชนให้เกิดเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
อื่นดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “...ผู้น าต าบลหาดสองแควมีอุดมการณ์ในการจัดการที่มีความเข้มแข็ง
มุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์และท าให้ชุมชนที่เป็นต้นแบบให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนที่ผู้น าจะต้องเป็น
ส่วนหนึ่งที่ค่อยสนับสนุนให้กับชุมชนที่จะสร้างความเป็นชุมชนท่ีพึ่งตนเอง…” (เจ้าหน้าที่ภาครัฐต าบลหาดสองแคว, 
17 พฤศจิกายน 2561)  

การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกกลุ่มวัยในชุมชนผู้น าจะสร้างความเช่ือมั่นและแสดง
ให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนาในการจัดการขยะโดยมีการสร้างแรงบันดาลใจที่เริ่มจากกลุ่มวัยเด็กให้
ปั่นจักยานในการเก็บขยะก่อนที่จะดึกทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมผู้น าทั้งภาครัฐที่จะชักจูงให้ความช่วยเหลือร่วมมือ
ส่งเสริมให้ทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “...สร้างแรงบันดาลใจปลูกจิตส านึกให้กับ
ทุกวัยในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างความเช่ือมั่นโดยให้ความรู้และลงมือท าให้
ดูก่อนถึงจะมีการท าตามและสร้างความร่วมมือกับทุกวัยที่อยู่ในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ…” (ผู้น า
ชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน  2561)  

การกระตุ้นทางปัญญา ใช้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนใน
การจัดการในลักษณะของการจัดการความรู้และในการถอดบทเรียนในการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมการจัดการ
ขยะชุมชนบ้านหาดสองแควที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่พัฒนาตนเองทั้งทางด้านการจัดการขยะ  
การคัดแยก การน าไปใช้ประโยชน์และการน าขยะมาแปรรูปในลักษณะต่าง  ๆ ในชุมชนบ้านหาดสองแควที่มี 
การจัดการด้วยตนเองและภาครัฐให้ความร่วมมือที่สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 
แรงขับเคลื่อนที่ท าให้ชุมชนบ้านหาดสองแควมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการขยะ“…ชุมชนบ้านหาดสองแควมี 
การให้กับประชาชนในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะเป็นอย่างดีประชาชนได้ความรู้ที่จะน ากับมาใช้ใน
ครัวเรือนของตัวเองที่ถูกวิธีในการจัดการขยะและยังแบ่งปันความรู้หรือช่วยเหลือกับแควหมู่บ้านใกล้เคียงน าไป
จัดการตนเองได้ในครัวเรือนดังค าสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลหลักว่า…” (สมาชิกชุมชนบ้านหาดสองแคว ,  
17 พฤศจิกายน 2561)  

การค านึงถึงสาธารณชนของผู้น า  เป็นการค านึงถึงชุมชนเป็นหลักท่ีเป็นประโยชน์กับส่วนร่วมชุมชนบ้าน
หาดสองแควเป็นชุมชนที่เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ ที่ท้าทาย
ความสามารถ  ผู้น าจะดูแลประชาชนว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่
รับผิดชอบอยู่ของผู้น าที่จะสร้างความเข้มแข็งและให้ประโยชน์ประชาชนที่ผู้น าจะต้องเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนเป็นผู้น าที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชนที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็ม
ใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน “...ประชาชนให้ความนับถือกับผู้น าที่มีการบริหารการจัดการขยะในชุมชนที่
ท าให้ประชาชนเห็นก่อนท างานเพื่อประชาชนจริงท างานโดยไม่หวังผลตอบแทนท างานด้วยใจ ท าอย่างเต็มที่ให้กับ
ชุมชน เพื่อจะให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงและยังท าให้ประชาชนได้มีการจัดการขยะด้วยตนเองในครัวเรือน
และออกไปช่วยชุมชนให้เกิดประโยชน์โดยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะท าให้ชุมชนได้ผลประโยชน์และสร้างจิตส านึก
ปลูกฝันให้รู้จักจัดการขยะและปลูกฝังให้กับเด็ก เยาวชน ในชุมชนบ้านหาดสองได้ท าประโยชน์แก่ส่วนร่วมมากกว่า
ส่วนตนในด้านต่าง ๆ ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า …” (กรรมการชุมชนบ้านหาดสองแคว, 17 พฤศจิกายน 
2561)    

สรุปผลการศึกษาบทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว 
กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการจัดการขยะชุมชนบ้านหาดสองแคว รวมถึงบทบาทของผู้น าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ
ชุมชน (ขจรศกดิ์  กองบุญ, 2561) 
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1.  ควรสรา้งมาตรการการจัดการขยะจากคนนอกพ้ืนท่ีโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
- ปัจจัยภายในชมุชน 
1.  สภาพปัญหาของชุมชนและ

ความต้องการ 
2.  การพัฒนาของชุมชน 
3.  ศักยภาพของชุมชน 
- ปัจจัยภายนอกชุมชน 
1.  ผู้น าชุมชน 
2.  วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

บทบาทของผู้น าในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะ 
1.  การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ 
2.  การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ 
3.  การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

4.  การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล 

 

บทบาทของผู้น าใน 
การส่งเสริมการม ี

ส่วนร่วมการจัดการขยะ
ชุมชนบ้านหาดสองแคว                     

กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 
ต าบลหาดสองแคว 

อ าเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดติถ ์
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แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์  
กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม  

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

ขวัญจิรา ใหม่ชุ่ม1  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรีวัฒน์ นนทะโชติ2 

ดร.นิชภา โมราถบ3 
 
บทน า 

การสร้างเครือข่ายนับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญในปัจจุบันเนื่องด้วยเครือข่ายเป็นการจัดระบบให้กลุ่ม
บุคคล หรือองค์กรที่ เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อน าไปสู่จุดหมายที่ เห็นพ้องต้องกันที่มีลักษณะ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรูน้ าจุดดขีองแต่ละฝ่ายมาเรยีนรู้และสนับสนุนกันและกันรวมทั้งเป็นการผนึกก าลงัในการท างาน
จึงท าให้กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ (ธงชัย  ธนสถิตย์, 2560) 

เครือข่ายผู้ เพาะเห็ดอินทรีย์ในหมู่ที่  2 บ้านไผ่เขียว ผู้เพาเห็ดอินทรีย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ซึ่งจ านวนรายได้ในแต่ละปี แต่ละครอบครัวจะมีจ านวนรายได้
ที่ไม่แน่นอน และยิ่งประสบปัญหาทางด้านของการท าการเกษตร ประชาชนในชุมชนจึงมีการ รวมตัวกันอย่างไม่เป็น
ทางการ แต่มีสมาชิกบางส่วนที่มีความสนใจในการขยายเครือข่ายที่อาจอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชุมชน อันน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวบุคคล ตัวเงิน รวมทั้งอันน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้
ระหว่างชุมชนด้วยกันเพื่อน าไปสู่การขยายเครือข่ายในระดับอื่น ๆ ให้มากข้ึน (มาลัย  ทองอยู,่ 2561) 

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ของเกษตรกรใน
ชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 
2 ประการคือ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อันน าสู่การพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดอินทรีย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์  หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1.  สามารถทราบถึงสถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์  หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

                                                           
1  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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2.  สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ด
อินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบดว้ย เกษตรกรผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ ผูน้ าเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรยี ์
2. ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาสถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว 

ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ หมู่ที่ 2  
บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมถึงผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบล 
ไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
แนวทางการพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ให้มีการพัฒนา          

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ภายใต้การวางแผนไว้ล่วงหน้า 
เครือข่ายผู้ เพาะเห็ดอินทรีย์  หมายถึง บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องการเพาะเห็ดอินทรีย์และ  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็นเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ในหมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ศักยภาพเครือข่าย หมายถึง การพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม 
เครือข่าย คือ การปฎิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ชุมชน

กับชุมชนเข้าด้วยกัน ภายใต้การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องจนเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย การพัฒนาเครือข่าย คือการเช่ือมโยงการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างคน 
กลุ่ม ชุมชน องค์กร เข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วยกัน รวมทั้ง  
การต่อยอดกิจกรรมนั้น ๆ ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ ๆ หรืองานใหม่ ๆ ขึ้นมา ภายใต้การประสานงานร่วมกันเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่ให้มีการเผยแพร่เป็นที่รู้จักของคนภายในและภายนอกชุมชน อันน าไปสู่การพัฒนาเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ 

เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง เป็นเครือข่ายประเภทหนึ่ง ที่เป็นระบบทางสังคมที่
เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์กลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมี  3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
กลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดง กลุ่มแอตริบิวต์ที่อธิบายคุณลักษณะของแต่ละบุคคล กลุ่มของจุดเช่ือมโยงบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย  
การเป็นตัวเรากับสิ่งที่เรามีอาจมีความส าคัญน้อยกว่าความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อผู้อื่นในสังคม การวิเคราะห์
เครือข่ายสังคมมี 2 ประเภทคือความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายเดียวกับความสัมพันธ์ของหลายเครือข่ายที่เช่ือมโยงกัน 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรอินทรีย์ คือ การท าการเกษตรแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พออยู่ พอกิน และพอใช้  

การท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการปลูกพืชแบบธรรมชาติ เช่น การใช้ปุ๋ยคอก คือปุ๋ยที่มาจากมูล
สัตว์ต่างๆเพื่อท าให้ผลผลติที่ไดป้ราศจากสารเคมตีกค้างเปน็พืชปลอดสารพิษที่ไม่ท าลายต่อระบบสุขภาพและเพื่อให้
รสชาติของผลผลิตมีรสชาติอร่อย 
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แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรแบบองค์รวม  
ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากการเกษตรแผนใหม่ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งสูงสุด โดยการพัฒนา
เทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารพืชและป้องกันก าจัดสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจมีผลในการท าให้พืชที่ปลูกมีผลผลิต
ลดลง แนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดแบบแยกส่วนเพราะแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานการมองว่า การเพาะปลูกไม่ได้สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ดังนั้นการเลือกชนิดและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตต่าง  ๆ มุ่งเฉพาะแต่การประเมิน
ประสิทธิผลต่อพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตรส าหรับ
เกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน, การรักษาแหล่งน้ าให้สะอาด,และการฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศใน
การท าการผลิต 

ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จะประสบความส าเร็จได้เกษตรกรจ าเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการของ
ระบบนิเวศ 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้    
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ด
อินทรีย์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยใช้เครื่องมือหลักในการท าวิจัยคือ  
ตัวผู้วิจัย แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และแบบบันทึกการสังเกต/การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างสมาชิก
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ จ านวน 10 คน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องมีความสมัครใจซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 1) จะต้อง
เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ 2) จะต้องเป็นบุคคลที่ท าการเพาะเห็ดอินทรีย์เพื่อขายส่งออก
จริงและจะต้องมีความยินยอมในการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ บริบทของกลุ่ม 
สถานการณ์ของเครือข่ายผู้ เพาะเห็ดอินทรีย์ ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ และแนวทาง 
การพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์และ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) 

 
ผลการศึกษา 

1.  สถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2549 เกิดวิกฤตการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในชุมชนทางด้านของ
ผลผลิตทางการเกษตรเสียเป็นอย่างมาก นางมาลัย ทองอยู่ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างเกษตรกรในชุมชน 

สถานการณ์ 
1. ปัญหาของเครือข่ายผูเ้พาะเห็ดอินทรีย์ 
2. ความต้องการของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรยี ์
3. ศักยภาพของเครือข่ายผูเ้พาะเห็ดอินทรีย ์
4. การบริหารเครือข่ายผู้เพาะเหด็อินทรีย์ 

แนวทาง 
1. การก่อตัวของเครือข่ายผูเ้พาะเห็ดอินทรีย ์
2. การบริหารเครือข่ายผู้เพาะเหด็อินทรีย์ 
3. การพัฒนาความสัมพันธ์ของเครือข่ายผู้เพาะเหด็

อินทรีย์ 
4. การรักษาความสัมพันธ์ของเครอืข่ายผู้เพาะเห็ด

อินทรีย์ 
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ดังนั้นจึงมีการลงมติให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมขึ้นมาเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
จึงมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ เนื่องด้วยเกษตรกรในชุมชนมีพื้นฐานทางด้นการเพาะเห็ดอินทรีย์อยู่ใน
ระดับหนึ่ง ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก “…หลังการเกิดวิกฤตการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่ ท าให้ประชาชนในพื้นที่
ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์เพื่อเป็นอาชีพ
เสริมให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี…”(ประธานเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์,17 พฤศจิกายน 2561)  

เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ มีนางมาลัย ทองอยู่ ด ารงต าแหน่งเป็นประธารเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ 
โดยมีสมาชิกผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ทั้งหมด 20 คน โดยนางมาลัย ทองอยู่ ได้มีการประสานงานในเรื่องของการขอ
งบประมาณเพท่อจดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นวงเงินทั้งหมด 130,000 บาท และทางหน่วยงานจัดหางานอุตรดิตถ์ได้มี
การประสานงานกับทางองค์การบริหารสว่นต าบลไผล่้อม เพ่ือจัดท าโครงการและจัดหาวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอินทรีย์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยมีการอบรมทั้งหมด 5 วัน ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
“…ได้มีการประสานงานของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการเครือข่ายผู้เพาะ
เห็ดอินทรีย์…”(ประธานเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์, 17 พฤศจิกายน 2561) 

เนื่องจากเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ประสบปัญหาเห็ดล้นตลาดและมีราคาต่ า เครือข่ ายผู้เพาะเห็ด
อินทรีย์บ้านไผ่เขียว จึงได้มีการน าเห็ดที่เหลือจากการจ าหน่ายน าไปแจกจ่ายให้แก่ค่ายทหาร ตามโรงเรียนต่าง  ๆ 
จนถึงขั้นวิกฤติที่สุดคือการที่น าเห็ดที่เหลือจากการจ าหน่ายทิ้งลงแม่น้ า (แม่น้ าน่าน) เนื่องจากสมาชิกขาดความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้า ทางเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ยังมีระบบการท างานแบบแยกย้ายกันท า เนื่องจากสมาชิก
ในกลุ่มมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันเพราะส่วนใหญ่จะเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมรองลงมาจากการท าการเกษตรแต่จะมี  
การประชุมปรึกษาหารือกันในบางครั้ง ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก “…การที่เห็ดล้นและเหลือจากการขาย
มาก ๆ ชาวบ้านจะน าเห็ดที่เหลือมาทิ้งเป็นเพาระว่าชาวบ้านขาดความรู้ในเรื่องของการแปรรูปเห็ดและขาดความรู้
ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดอินทรีย์…”(ประธานเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์, 18 พฤศจิกายน 2561) 

ต่อมานางมาลัย ทองอยู่ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิจิตรเพื่อน าเอาความรู้ที่ได้ไปศึกษามา
น ามาปรับใช้ในการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ให้เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์มีการพัฒนาไปในทางที่ดีต่อไป
และเป็นที่รู้จักแก่บุคคลหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งนี้เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ยังได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดอินทรีย์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการขายดอกเห็ดอินทรีย์และก้อนเห็ดอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากก้อนเห็ด
อินทรีย์และดอกเห็ดอินทรีย์มีราคาค้อนข้างสูง ซึ่งราคาของดอกเห็ดอินทรีย์มีราคาขั้นต่ าอยู่ที่ กิโลกรัมที่ 50 บาท 
(แล้วแต่ชนิดของเห็ด) และราคาของก้อนเห็ดอินทรีย์อยู่ที่ก้อนละ 6-7 บาท ซึ่งรายได้ของสมาชิกส่วนใหญ่จะมาจาก
การจ าหน่ายดอกเห็ดและก้อนเห็ดอินทรีย์ รายได้อยู่ที่ 15,000-30,000 บาท /เดือน การเพาะเห็ดอินทรีย์จึงกลาย
มาเป็นอาชีพหลักของสมาชิกในกลุ่มจึงท าให้มีสมาชิกท่ีเพิ่มมากข้ึน ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก “…การที่ได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดท าให้เราได้น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับเครือข่ายของเราเพื่อท าให้เครือข่ายของ
เราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น…”(ประธานเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์, 18 พฤศจิกายน 2561) 

นางมาลัย ทองอยู่ นอกจากจะด ารงต าแหน่งประธานเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ยังท าหน้าที่ในด้านของ
การเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการเพาะเห็ดอินทรีย์ให้กับชุมชนอื่นๆที่มีความสนใจในการเพาะ
เห็ดอินทรีย์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังนี้ยังเป็นการมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ 

ปัญหาและความต้องการด้านการเงิน 
1. ปัญหาด้านการเงิน 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ประสบปัญหาทางด้านเงินทุนสนับสนุนในด้านวัสดุ

อุปกรณ์การผลิตการเพาะเห็ดอินทรีย์ เนื่องจากปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนเกิดจากระบบเงินทุนของสมาชิกเป็นหลัก
ท าให้ไม่มีเงินทุนเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย 

2. ความต้องการด้านการเงิน 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว มีความต้องการในด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของ

เครือข่ายเพาะเห็ดอินทรีย์เนื่องจากเป็นความมุ่งหวังการวางแผนถึงการจัดการเกี่ยวกับเงินทุนเป็นการจัดตั้งร้านค้า
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ชุมชนของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกน าสินค้ามาวางจ าหน่ายในร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นการขยาย
เครือข่ายการตลาดและเป็นการขยายเครือข่ายไปสู้ระดับอื่น ๆ ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่มีการเพิ่มชิองทางใน 
การระดมเงินทุนจึงมีความต้องการทางด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางใน 
การระดมเงินทุนดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า“...ใครที่มีต้นทุนการผลิตมากก็มักจะได้ก าไรมากตามไปด้วย 
ใครมีต้นทุนการผลิตน้อยก็มักจะได้ก าไรน้อยตามไปด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินทุน…”(สมาชิกเครือข่ายผู้เพาะเห็ด
อินทรีย์,20 พฤศจิกายน 2561) 

ปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย ์
1. ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่  2 บ้านไผ่เขียว ประสบปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก

ระบบการท างานของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์มีรูปแบบแยกย้ายกันท าการเพาะเห็ดอินทรีย์ ซึ่งขาดการรวมกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ สาเหตุมาจากสมาชิกกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกันแต่มักจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่า ง
สม่ าเสมอ  ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้งมักจะพบปัญหาสมาชิกบางส่วนมักจะมาประชุมกันไม่ครบ 

2. ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว มีความต้องการในเรื่องของสมาชิกในเครือข่ายผู้เพาะ

เห็ดอินทรีย์ ต้องการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันครบทุก ๆ คนในทุก ๆ ครั้งดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก
“...ในการประชุมปรึกษาหารือกัน สมาชิกมักจะมาประชุมกันไม่ครบ ท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง  
ไม่ทั่วถึง…”(คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์, 20 พฤศจิกายน 2561) 

ปัญหาและความต้องการด้านหน่วยงานสนับสนุน 
1. ปัญหาด้านหน่วยงานสนับสนุน 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ประสบปัญหาทางด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน

ทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ เทคโนโลยีที่มีอยู่บุบสลายไปตามกาลเวลาเนื่องจากกลุ่มไม่มีเงินทุนท่ีเพียงพอ 

2. ความต้องการด้านหน่วยงานสนับสนุน 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมูที่ 2 บ้านไผ่เขียว มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและ

ให้องค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอินทรีย์เช่น ด้านการดูแลก้อนเห็ด การแก้ไขปัญหาที่พบในก้อน
เห็ดอินทรีย์ เช่น ราด า ราเขียว เป็นต้น สมาชิกกลุ่มขาดความรู้ในเรื่องของการแก่ไขปัญหาดังการสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลหลัก “...เนื่องจากเตานึ่งก้อนเห็ดอินทรีย์มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีจึงท าให้ความร้อนกระจายไม่ทั่วถึง  
ท าให้ก้อนเห็ดไม่แข็งแรงอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในด้านของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและเข้ามาให้
ความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาก้อนเห็ดอินทรีย์…” (ประธานกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์, 21 พฤศจิกายน 2561) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน 
การเพาะเห็ดอินทรีย์ สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน พบว่า ปัญหาการเพาะเห็ดอินทรีย์ ได้แก่ 1) ปัญหา
และความต้องการทางด้านการเงิน ได้แก่ ปัญหาทางด้านเงินสนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดอินทรีย์
เนื่องจากปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนเกิดจากระบบทุนสมาชิกเป็นหลักซึ่งท าให้ไม่มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ซึ่งทางเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์มีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ 2) ปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
ประสบปัญหาในด้านของระบบการท างาน เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์มีรูปแบบแยกย้ายกันท าการเพาะเห็ดอินทรีย์ 
ซึ่งขาดการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการ ส่วนความต้องการของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์  ได้แก่ การเข้าประชุม
ปรึกษาหาลือของสมาชิกในเรือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ในแต่ละครั้งต้องมาครบทุกคนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 3) ปัญหาและความต้องการด้านหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ ทางด้านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ 
และการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมซึ่งมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและ
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ให้องค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอินทรีย์ เพื่อพัฒนาต่อยอดเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ไปสู่ทิศทาง
ต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 

2. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กระบวนการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ มี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างการรับรู้ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ การบริหารเครือข่ายผู้เพาะเห็ด
อินทรีย์ การพัฒนาเครือข่ายแบบแนวราบ ผลลัพธ์สรุปได้ดังนี้  

2.1 การสร้างการรับรู้ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ 
เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์มากขึ้นจากอดีต เนื่องจากการเพาะเห็ด

อินทรีย์ “เป็นการลงทุนน้อย แต่ได้ก าไรมาก” รวมทั้งปัจจุบันเห็ดอินทรีย์ก าลังเป็นที่นิยมท าให้สมาชิกในเครือข่าย  
มีรายได้จากการเพาะเห็ดอินทรีย์เพียงพอต่อความต้องการและเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเป็นอาชีพได้อีก  
ทางหนึ่ง ดังการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก “...แต่เดิมจ านวนสมาชิกมี 15 คนเท่านั้นต่อมามีจ านวนสมาชิกเพิ่มมา
เป็น 20 คน เนื่องจากรายได้จากการเพาะเห็ดอินทรีย์มีรายได้ที่เพียงพอต่อความต้องการ…” (ประธานกลุ่มเพาะเห็ด
อินทรีย์, 21 พฤศจิกายน 2561) 

2.2 การบริหารเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ 
2.2.1 ปัจจัยภายใน 
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์จะต้องมีระบบการท างานที่เป็นธรรมมีความเสมอภาคและมี  

การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เช่น ทางด้านของการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน มีการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ต้องมี  
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในขั้นตอนของการด าเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ เครือข่าย 
ผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ ดังการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก “...ต้องมีการจัดการระบบบริหารของกลุ่มใหม่เพื่อเป็น 
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้ดีขึ้น…” (ประธานกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์, 26 พฤศจิกายน 2561) 

2.2.2 ปัจจัยภายนอก 
เกิดเครือข่ายสนับสนุนการเพาะเหด็อินทรีย์ที่เปน็หน่วยงานของรัฐที่เข้าใจและเข้าถึงเครอืข่าย

ผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ โดยการเช่ือประสานของส านักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม 
ส านักงานพลังงานอุตรดิตถ์อินทรีย์ ดังการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก “...ทางหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุน
เครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์ในด้านการเริ่มก่อตั้งเครือข่าย เนื่องจากมุงเห็นความส าคัญในด้านของการด ารงชีวิตของ
เกษตรกรและมุ่งหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…” (ประธานกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์, 26 พฤศจิกายน 2561)  

2.2.3 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์แนวราบ  
แนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ควรมุ่งเน้น  

ความ เป็นไปได้  ในการขยายเครือข่ายทางสังคมกล่าวคือ การขยายเครือข่ายที่อยู่ในลักษณะแนวราบซึ่งอาจอยู่ใน 
รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนอันน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวบุคคล ตัวเงิน รวมทั้งอัน
น าไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันเพื่อน าไปสู่การขยายเครือข่ายดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ ข้อมูล
หลัก “...มาลัย ทองอยู่ เป็นทั้งผู้น ากลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์และเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ด
อินทรีย์ให้กับชุมชนอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดอินทรีย์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ยังเป็น 
การมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์…” (คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์, 26 พฤศจิกายน 2561) 

จากผลการศึกษาแนวการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว 
ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ของเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรีย์หมู่ที่ 2 บ้านไผ่
เขียว ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ขวัญจิรา ใหม่ชุม, 2561) ดังภาพ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 435 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
          ปัจจัยน าเข้า                                               กระบวนการ            ผลลัพธ์ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้เพาะเห็ดอินทรยี์กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว ต าบลไผล่้อม อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ ์
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรสร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการกลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ทั้งด้านเงินทุน สมาชิกของกลุ่ม 
และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง โดยการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้น าไปพร้อมกัน จ าให้
สามารถเพิ่มศักยภาพของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.  ควรสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในแนวราบและ
ร่วมกัน สร้างต้นแบบการพัฒนากลุ่มเพาะเห็ดอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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นันทิพัฒน์ ยอดทะเล1  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรีวัฒน์ นนทะโชติ2  
อาจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช3  

 
บทน า 

ปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุส่งผลกระทบประชาชนที่อยู่อาศัยในละแวกดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ประชาชนได้เช่าท าประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ แต่เมื่อหน่วยงานของรัฐต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเกิดข้อ
พิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนได้ท ากินและอยู่อาศัยมาก่อนการอ้างสิทธิเหนือที่ดินของ
ส่วนราชการ ซึ่งต้องมีการพิสูจน์สิทธิการท ากินและอยู่อาศัย การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในที่ราชพัสดุให้แก่นายทุน 
และผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น การทับซ้อนที่ดินราชพัสดุกับที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ที่ดินมัสยิดหรือ  
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเรียกร้อง การไม่เป็นธรรม รวมถึงการเหลื่อมล้ ากันของการถือครอง
ที่ดินราชพัสดุ (ธนะวัฒน์ รุโจประการ , 2550) สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิชุมชนว่าด้วยการจัดการที่ดินที่กล่าวว่า 
ปัจจัยการถือครองที่ดินส่งผลต่อปัญหาความยากจน ทั้งนี้เพราะหากประชาชนยังไร้ที่ดินท ากิน ไร้ที่อยู่อาศัยก็จะเกิด
การบุกรุกที่ดิน และสิ่งที่ตามมาก็คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนท่ีเข้าไปครอบครอง
ที่ดิน จะท าให้ประชาชนไม่มีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะ
หากชุมชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความยากจนก็จะลดลงด้วย (นิภารัตน์ เอี่ยมอ่ า , 2557) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีเนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น 7,838,592 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
4.6 ของพื้นที่ภาคเหนือ แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 539 หมู่บ้าน และมีพื้นที่ที่เป็นที่ดินราชพัสดุ
ทั้งหมด 202,028 ไร่ 2 งาน 22.72 ตารางวา (ส านักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ , 2561) อย่างไรก็ดี ชุมชน
หลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่ อต.174  
มีพื้นท่ี 7 ไร่ 82.40 ตารางวา จากการเข้าไปสอบถามข้อมูลเชิงพื้นที่ พบว่า ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ท่ีถือครอง
ที่ดินราชพัสดุ อยู่ในความหวาดระแวงในการเวนคืนพ้ืนท่ี ปัญหาประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ถูกเวนคืนที่ราชพัสดุ
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรที่อยู่ใหม่ให้ และการท าสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุมีระยะเวลาที่น้อยเกินไป ท าให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับความเดือดร้อนและกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ดังค าให้สัมภาษณ์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ดังกล่าวว่า “...กลัวอยู่นะ ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนเวนคืนเมื่อไหร่แล้วเขาจะให้ไปอยู่ที่ไหน มืดแปดด้าน ...” 
(กรรมการชุมชนหลัง รพช., 20 กันยายน 2561) 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือ
ครองท่ีดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญคือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชน
หลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิการถือครองที่ดิน
ราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุต รดิตถ์ อันน าไปสู่ 
แนวทางการสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตต่อประชาชนในชุมชนหลัง รพช. และเกิดแนวทางการแก้ไขปัญหา  
การถือครองที่ดินให้กับชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 
                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลัง รพช. 

ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.  เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา

ชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
1. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลัง รพช. 

ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. ได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา 

ชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้จะก าหนดขอบเขตการศึกษาเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ขอบเขต

ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในชุมชนหลัง รพช. ที่เช่าที่ดินราชพัสดุ และที่

ได้รับผลกระทบจากการถือครองที่ดินราชพัสดุ จ านวน 86 ครัวเรือน และกลุ่มผู้น าชุมชน. ได้แก่ ประธานชุมชนหลัง 
รพช. กรรมการชุมชนที่ถือครองที่ดินราชพัสดุ จ านวน 5 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยมุ่งเน้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุของชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุ 
และปัจจัยต่าง ๆ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2561 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุ หมายถึง ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน

หลัง รพช.ในการถือครองที่ดินราชพัสดุ การเช่าท่ีดินราชพัสดุ จากปัญหาการถือครองท่ีดินราชพัสดุส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนหลัง รพช. โดยน าเอาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต โดยศึกษา 3 ด้าน คือ  
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ที่ดินราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทย ที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ หรือเป็นท่ีดินของหลวง และมีผู้เช่าคือประชาชนชุมชนหลัง รพช. โดยมีส านักงานธนารักษ์พื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชนแบบมีส่วนร่วมในการช่วยกัน
แก้ไขปัญหาที่ดินร่วมกัน 

 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 439 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิด 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
พัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตมีบทบาท

ส าคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข (Oliver et 
al,1996; The Pursuit of Happiness, 2009) พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิต  
มีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีพ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ (1954) ได้พัฒนา ทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่นักการจัดการให้ 
ความสนใจ เนื่องจากเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงาน โดยน า มาเป็นสิ่ งจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจ
ท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ และส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน
เช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการ และเมื่อความต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด 
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพื่อหาวิธีการหรือพฤติกรรมที่น า ไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ เพื่อลดความตึง
เครียดนั้น  

ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 1995) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละ
บุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้นๆ และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย  
ความคาดหวัง และมาตรฐานท่ีแต่ละคนก า หนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้านสุขภาพกาย (Physical) 
2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological) 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) และ 4) มิติด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental) 

ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัย โดยสะท้อนภาพจากปัญหาและผลกระทบ
ต่อประชาชนในชุมชนหลัง รพช. คือส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจ คื อ ประชาชนในชุมชนหลัง 
รพช. อยู่ในความหวาดระแวงต่อการถูกเวนคืนท่ีดิน ความไม่อยากย้ายถิ่นฐาน ด้านสังคม คือ การขาดความมั่นคงใน
ชีวิต ขาดการประสานงานกับหน่วยงาน และไม่มีความรู้ และด้านสิ่งแวดล้อม คือ การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของกลุ่มคนในชุมชนในการมีส่วนร่วมร่วมกัน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ

เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วม (อดินันท์ บัวภักดี) ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์เบิร์ก (Hertzberg) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่
เกียวข้องและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด  
ความพึงพอใจ ทฤษฎีนีเชือว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึนอยู่กับความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพราะเขาจะเพิ่มความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นทีจะท างานซึ่งเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตของงานให้มากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการท างานก็จะเกิดความท้อถอยใน  
การท างานและท าให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา กล่าวคือ 

ถ้าคนหรือกลุ่มคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้องค์กรมีปัญหาลด
น้อยลง ท าให้ประสบผลส าเร็จในการท างานหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นรูปธรรม 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิดซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่าง 
บุคคลกลุ่มบุคคลชุมชนหรือองค์การในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมทั้งเป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
พัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการและร่วมรับผลประโยชน์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันของกลุ่มและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 

การให้ความหมายค าจ ากัดความการมีส่วนร่วมมีมากมายหลายทัศนะมีทั้งความหมายกว้างและ
ความหมายแคบ ในบริบทของลักษณะงาน ในแง่มุมประเด็นต่าง ๆ แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในแง่ของ 
การพฒันา “การมีส่วนร่วม” (Participation) หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริมชักน า และสร้างโอกาส
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ให้กับประชาชนทั้ งส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัคร เข้ามามีบทบาทใน 
การด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย ๆ เรื่องแล้วแต่กรณี 

อย่างไรก็ดี ลักษณะแนวทางของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1.  การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรกึษาหารือในการวางโครงการวิธีการติดตามผล 

การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรมโครงการส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ 
2.  การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้วต่อมาจะต้องร่วมกัน

ตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางทีเห็นว่าดีทีสุดหรือเหมาะสมที่สุด 
3.  การร่วมปฏิบัติตาม หมายถึง การเข้าร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาค

ทรัพย์  
4.  การร่วมติดตามและประเมินผล หมายถึง เมื่อเสร็จสิ้นแล้วได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล 

รักษาและประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม 
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัย โดยสะท้อนภาพจากการแก้ไขปัญหาโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด คือ กลุ่มผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ต้องร่วมกันร่วมคิดร่วมเสนอ 
โดยผ่านการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การร่วมตัดสินใจ คือ การร่วมกันตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องเคารพการตัดสินใจร่วมกัน การร่วมปฏิบัติตาม คือ หากต้องมีการให้
ช่วยเหลือหรือร่วมแรงร่วมใจกัน ทุกคนก็ต้องมีส่วนในการช่วยเหลือกันทั้งก าลังกาย ก าลังใจ การร่วมติดตามและ
ประเมินผล คือ ต้องมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เมื่อหากเกิดมีปัญหาอุปสรรค์จะได้แก้ไข
ปัญหาได้ทัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- หวาดระแวงในการเวนคืนที่ดิน 
- ความไม่ต้องการย้ายถิ่นฐาน 
- ไม่มีโฉนดที่ดิน 
- ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการถือครอง
ที่ดิน 

ปัจจัยในชุมชน 
- ไม่มีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ผู้น าไม่มคีวามรู้  
- วิถีชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลา  

ปัญหาและผลกระทบ การมีส่วนร่วม 

1.การวิเคราะห์ชุมชน 
- การรวมกลุม่เพื่อวิเคราะห์ชุมชน 
 ภาครัฐ 
 ภาคผู้น า 
 ภาคประชาชน 
2. การบริหารจัดการระดับบุคคล 
- การรวมกลุม่เพื่อเรยีกร้องสิทธ์ิ 
- การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

การถือครองที่ดินราชพัสด ุ
ระดับชุมชน 
- ส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
- การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

อาศัยการมีส่วนร่วม 
1. การร่วมคิด            2. การร่วมตัดสินใจ 
3. การร่วมปฏิบตัิตาม   4. การร่วมติดตามและประเมินผล 

แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการ
ถือครองท่ีดินราช
พัสดุโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม 
กรณีศกึษาชุมชน

หลัง รพช.  
ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือหลักในการท าวิจัย คือ ตัวผู้วิจัย ตัวแบบ

สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมา
จากวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ประกอบด้วย 1) ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. จ านวน 
30 คน และ 2) กลุ่มผู้น าชุมชนหลัง รพช. ที่มีบทบาทในการเป็นแกนน าชุมชน จ านวน 5 คน ซึ่งพิจารณาจาก
คุณสมบัติในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นผู้ที่อาศัยและถือครองที่ราชพัสดุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และได้รับ
ผลกระทบจากการถือครองที่ดินราชพัสดุในชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ประกอบด้วย 1) บริบทชุมชนหลัง รพช. 2) สภาพปัญหาในการถือครองท่ีดนิ
ราชพัสดุของชุมชนหลัง รพช. 3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนและตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยการร่วมสนทนากลุ่ม
คืนข้อมูลให้กับชุมชนหลัง รพช. เพื่อมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุของชุมชนหลัง รพช. 
 
ผลการศึกษา 

1.  บริบทชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ชุมชนหลัง รพช. เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่เป็นท่ีดินราชพัสดุ ทะเบียนเลขท่ี อต.174 มีพ้ืนท่ี 7 ไร่ 82.40 ตารางวา 

ที่ตั้งอยู่ในต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่เดิมเป็นป่าหญ้าและเป็นดินลกูรัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ น้ าที่ใช้อุปโภค
บริโภคต้องขุดจากบาดาล มีแหล่งน้ าคือ คลองโพธิ์ไหลผ่าน ต่อมาจึงได้มีคนเข้ามาจับจองพื้นท่ีและสร้างบ้านเรือนที่
อยู่อาศัย และอพยพเข้ามาจนกลายเป็นชุมชน ซึ่งชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการในสมัยนั้น คือ รพช. หรือ
เร่งรัดพัฒนาชนบท จึงได้มีการตั้งช่ือชุมชนว่า ชุมชนหลัง รพช. จนถึงปัจจุบัน 

จ านวนประชากรในชุมชนหลัง รพช. มีทั้งหมด 480 คน แบ่งเป็นจ านวนประชากรชาย 198 คน จ านวน
ประชากรหญิง 282 คน มีจ านวนครัวเรือน 86 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนหลัง รพช. ประกอบ
อาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และขายของช า ล้วนเรียกว่าเป็นอาชีพหาเช้ากินค่ า จนต่อมาได้มีการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเจริญขึ้น โดยชุมชนหลัง รพช. เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ในจ านวนทั้งสิ้น 28 ชุมชน ทั้งนี้
ปัญหาของคนในชุมชนก็คือ การถูกเวนคืนท่ีดิน หรือต้องถูกย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…
แต่ก่อนแถวนี้มันเป็นป่าหญ้า ทางเดินนี่เป็นขี้โคลนเป็นดินลูกรัง ไฟฟ้ามีสายเดียวที่เข้ามาในชุมชน น้ าท่าก็ขุดเอา
แถวๆ น้ี เดี๋ยวนี้มันสะดวก ไฟฟ้าก็ทั่วถึง เดินทางสะดวก  ใครจะอยู่ตรงไหนก็ถางหญ้าจับจองกันเอา แต่เช่าที่ดิน
ของธนารักษ์ ทุกวันนี้ก็กลัวที่โดนไล่รื้อ ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหน...” (ประธานชุมชนหลัง รพช., 15 
พฤศจิกายน 2561) 

2.  สภาพปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุ กรณีศึกษาชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.1  ปัญหาด้านจิตใจ 
ความหวาดระแวงต่อการถูกเวนคืนที่ดิน 
ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาด้านจิตใจ คือ มีความหวาดระแวงที่จะ

โดนเวนคืนที่ดินหรือการโดนย้ายถิ่นที่อยู่ ความหวาดระแวงในที่นี้เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งที่ประชาชนระแวงไป
ก่อนล่วงหน้า มีความกังวลใจไว้ก่อน เนื่องจากไม่รู้ว่าหากถูกเวนคืนท่ีดินจะไปอยู่ที่ใด อีกทั้งยังมีลูกหลานท่ีต้องดูแล 
เพราะเด็กก็ต้องการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกหลานของตนจบแค่ระดับช้ันมัธยมต้น เหมือน
ตนเอง จึงต้องส่งเสียเพื่อให้เรียนในระดับช้ันสูงต่อไป อีกท้ังยังมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ เพราะ
ด้วยอาชีพค้าขายและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนหลัง รพช. จบการศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 หรือมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 จึงมีเงินไม่มากนัก ยังผลให้ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. เกิดความ
กังวลเป็นอย่างมาก ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “…ปัญหาที่กลัวอยู่ทุกวันนี้ ก็กลัวจะถูกไล่รื้อนี่แหละ ถ้าให้
ย้ายไปอยู่ที่อื่น ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน วันทั้งวันก็ต้องไปท างาน หาเช้ากินค่ า ไปวัน ๆ ไหนจะลูกเต้าที่จะต้องเลี้ยงดู 
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ค่าน้ า ค่าไฟอีก ถ้าโดนไล่รื้อจะเอาปัญญาไหนไปซื้อที่ท าบ้านใหม่...” (กรรมการชุมชนหลัง รพช., 15 พฤศจิกายน 
2561) 

ความไม่ต้องการย้ายถิ่นฐาน 
ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ส่วนใหญ่กลัวการที่จะต้องย้ายถิ่นที่อยู่ของตนไปอยู่ที่อื่น หากต้อง

ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่มีที่ดินที่อื่นในการสร้างบ้าน การย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ของประชาชนหลัง รพช. นับว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจได้ยากยิ่ง ส าหรับชุมชนหลัง รพช. เพราะไม่มีเงินมากพอที่จะน าไปสร้างแหล่งที่อยู่ใหม่ ต้องไปเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ทั้งที่ระบบคุณภาพชีวิตยังไม่ดีพอ ระดับความเข้มแข็งในครัวเรือนยังมีไม่มากพอ ในแต่ละเดือนก็ใช้เงินใน
ครัวเรือนไม่เพียงพอ อีกทั้งบางหลังคาเรือนอยู่ในภาวะหนี้สินรุมเร้า หากต้องย้ายถิ่นอีกก็จะเป็นการเพิ่มหนี้สินให้กับ
ประชาชนในชุมชนอีกด้วย ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. จึงกลัวต่อการย้ายถิ่นที่อยู่ ซึ่งที่อยู่นั้นก็อาศัยอยู่มานาน
แล้ว ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลกัว่า “…กลัวโดนย้ายไปอยู่ท่ีอื่น เพราะก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆ ถ้าจะย้ายไปท่ีอื่น
ก็ไม่มีตังไปซื้อท่ีซื้อทาง ป้าท างานค้าขาย ไหนจะส่งลูกเรียน ค่าใช้จ่ายในบ้าน ขายของก็ไม่ค่อยดี เป็นหนี้ก็ต้องหามา
ใช้เขาอีก เพราะแต่ละเดือนก็ไม่เพียงพอ...” (ประชาชนในชุมชนหลัง รพช., 15 พฤศจิกายน 2561) 

2.2  ปัญหาด้านสังคม 
การขาดความมั่นคงในชีวิต 
ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. มีความกังวลในปัญหาด้านชีวิตและทรัพย์สิน คือ รากฐานของ

ประชาชนในชุมชนยังไม่มั่นคง มีรายได้น้อย และมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละวัน เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้าขายและรับจ้างทั่วไป จึงท าให้ไม่มีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งถ้าจะพูดถึงความมั่นคงของชีวิต  อันเป็นความปรารถนา
ของผู้คนส่วนใหญ่แล้วมักนึกถึงความมั่งคั่งร่ ารวย ทั้งนี้เพราะหากมีเงิน มีสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และความ
สะดวกสบาย ซึ่งล้วนท าให้คนเรารู้สึกมั่นคงในการด าเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ดังกล่าวนี้ จึงท าให้ประชาชนในชุมชนหลัง 
รพช. ต้องอยู่ในความหวาดระแวงอีกว่าจะโดนเวนคืนที่ดินไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า 
“…ทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลย เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเลย อะไรๆ ก็แพง แล้วก็กลัว กลัวว่าจะโดนไล่รื้อ
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง บ้านหลังนี้ก็อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มา ไม่อยากโดนย้ายไปไหน...” (ประชาชนในชุมชนหลัง รพช., 
15 พฤศจิกายน 2561) 

การขาดความรู้ในเร่ืองการถือครองท่ีดิน 
ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านสิทธิที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานต่าง  ๆ 

เกี่ยวกับที่ดินราชพสัดุ และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ดินราชพัสดุ และไม่มีใครทราบถึงสิทธิหรือตระหนักถึง
สิทธิในการถือครองที่ดินราชพัสดุ เพื่อไปต่อรองต่อหน่วยงาน ความรู้นั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ถ้ารู้มากเท่าไหร่ ปัญหาก็จะ
ลดลงไปเท่านั้น แต่เนื่องจากบริบทในพื้นที่และประชาชนในชุมชนหลัง รพช. เป็นสังคมเมืองที่จะต้องขวนขวายใน
การท ามาหากิน เพื่อความอยู่รอด จึงท าให้ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ยังขาดซึ่งความรู้ในเรื่องสิทธิของตนเองใน
การเรียกร้องหรือต่อรองกับหน่วยงานอื่น ๆ และขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “...ลุงจบแค่ ป.4 จะเอาความรู้ไหนมารู้ล่ะ ไหนจะต้องท างาน หน่วยงานก็ไม่
เห็นมาบอกอะไร ลุงก็แก่แล้วไม่มีความรู้ ไม่กล้าไปถามเขาหรอก เดี๋ยวจะอายคนอ่ืนเขา...” (ประชาชนในชุมชนหลัง 
รพช., 15 พฤศจิกายน 2561) 

2.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
การขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
ประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่า ไม่มีเวลาในการร่วมประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพราะต้องออกไปท างานข้างนอก อย่างไรก็ดี
การมีส่วนร่วมนั้นมีความส าคัญมากยิ่งต่อการพัฒนา หากชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ระดมความคิดร่วมกันในการช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะท าให้ชุมชนหลัง รพช.  
มีปัญหาน้อยลง ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “...ป้าไม่ค่อยมีเวลาไปหรอก ต้องไปท างาน ถ้าจ าเป็นจริง ๆ ก็
ไปเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าป้าจะไม่ไปเลย...” (ประชาชนในชุมชนหลัง รพช., 15 พฤศจิกายน 2561) 
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3.  แนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลัง 
รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3.1  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านจิตใจ 
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการสนทนากลุ่มพบว่า ตัวแทนประชาชนในชุมชนหลัง รพช. และกลุ่มผู้น าในชุมชนหลัง รพช. 

ได้ชุมชนเห็นพ้องต้องกันโดยชุมชนต้องด าเนินการประสานงานความร่วมมือ ท าข้อตกลงร่วมกัน สร้างเครือข่ายอัน
เป็นมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงในการถูกเวนคืนที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
แก้ไขปัญหา หากชุมชนมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะท าให้ปัญหาลดน้อยลง ดังค ากล่าวของผู้สนทนา
กลุ่มว่า “…โดยชุมชนจะต้องหารือร่วมกันในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีการเสนอร่วมกัน ได้แนวทาง คือ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับเรา เพื่อช่วยกันหาหนทางออกที่ดีทั้งสองฝ่าย...” 
(ประธานชุมชนหลัง รพช., 17 พฤศจิกายน 2561) 

การท าสัญญาเช่าท่ีดินในระยะยาว 
จากการสนทนากลุ่มพบว่า ตัวแทนประชาชนในชุมชนหลัง รพช. และกลุ่มผู้น าในชุมชนหลัง รพช. 

ได้ด าเนินการร่วมเข้าไปเจรจากับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานที่ดินราชพัสดุ เพื่อขอต่อรองในการสร้าง
ข้อตกลงในสัญญาการเช่าที่ดินราชพัสดุของชุมชนหลัง รพช. ให้มีระยะเวลาเช่าที่ยาว เพราะจะท าให้ประชาชนใน
ชุมชนหลัง รพช. ไม่เกรงกลัวว่าตนเองจะถูกย้ายถิ่น และมีความมั่นคงต่อไปในชีวิต ดังค ากล่าวของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ว่า “…เราจะต้องเข้าไปร่วมพูดคุยกับธนารักษ์ ลองเสนอดูว่าในตัวสัญญาเช่าที่ดิน อยากให้ท าสัญญาในระยะยาว 
และเราต้องรับฟังเจ้าหน้าท่ีเขาด้วย หากเรามีสัญญาเช่าในระยะยาว ก็จะท าให้เรามั่นใจว่า จะไม่ถูกย้ายถิ่นก่อนเวลา
อันควร...” (กรรมการชุมชนหลัง รพช., 17 พฤศจิกายน 2561) 

3.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านชีวิตและทรัพย์สิน 
การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต 
จากการสนทนากลุ่มพบว่า ตัวแทนประชาชนในชุมชนหลัง รพช. และกลุ่มผู้น าในชุมชนหลัง รพช. 

ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในระดับชุมชนยิ่ง ต้องสร้างความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง เพราะจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนหลัง รพช. มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนร่วมกันกับหน่วยงาน การท าให้ชุมชนตื่นตัว การสร้างเครือข่ายความมั่นคงในชีวิต
ร่วมกัน ซึ่ง ความมั่นคงในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าเรามุ่งอะไรเป็นส าคัญ ในยุคปัจจุบัน ยุคที่มี
การแข่งขันที่สูง ท าให้เราลืมมองเข้าไปถึงความมั่นคงในจิตใจ ความมั่นคงที่อยู่ในตัวเรา ลืมถามตนเองว่า แท้ที่จริง
แล้วชีวิตเราต้องการอะไร จึงน ามาสู่การสนทนากลุ่มร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ดังค ากล่าวของผู้สนทนากลุ่มว่า “…
จริงๆ แล้ว สิ่งที่ชุมชนเรายังมีปัญหาอยู่ก็คือ เรายังไม่มีความมั่นคงในชุมชน เพราะเรายังกลัวการเวนคืนท่ีดิน ชุมชน
เรายังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร จึงขอเสนอว่าเราควรสร้างเครือข่ายความมั่นคงในชุมชนร่วมกัน ปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยน
กัน เพื่อให้เรามีความเข้มแข็งในชุมชน...” (ประชาชนหลัง รพช., 17 พฤศจิกายน 2561) 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการถือครองท่ีดิน 
จากการสนทนากลุ่มพบว่า ตัวแทนประชาชนในชุมชนหลัง รพช. และกลุ่มผู้น าในชุมชนหลัง รพช. 

ให้ความส าคัญกับการมีองค์ความรู้  เพราะความรู้นั้นหมายถึง ความคิดรวบยอด หลักการวิธีการต่างๆ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การแสวงหาองค์ความรู้ ซึ่งผู้น าชุมชนจะต้องเป็นแกนน า และหาผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นมา
อธิบาย ให้ความรู้ในเรื่องที่ขาดหายไปหรือความรูท้ี่ประชาชนไม่มี ยิ่งไปกว่าน้ัน ผู้น าชุมชนมีแนวคิดในการที่จะต้องมี
ความรู้ในเรื่องสิทธิของตนเพื่อใช้ในการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ และจ าเป็นที่จะต้องประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐในการเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้แก่ชุมชน เพราะหากประชาชนในชุมชนมีความรู้ก็จะ
สามารถมีส่วนในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ดังค ากล่าวของผู้ร่วมสนทนาว่า “...สิ่งแรกเลยที่ชุมชนเรายังขาดอยู่ก็
คือในเรื่องของความรู้ แกนน าอย่างพวกเราเนี้ย ก็จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบ้างในเรื่องสิทธิของตน แล้วก็แกน
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น าก็ต้องประสานไปยังคนที่มีความรู้ให้เข้ามาให้ความรู้แก่พวกเรา เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเองด้วย...” (กรรมการ
ชุมชนหลัง รพช., 17 พฤศจิกายน 2561) 

3.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน 
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรหรือชุมชนจะต้องพึงมี เพื่อให้องค์กรหรือชุมชนมี

ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนให้กับชุมชน เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ผู้น าและประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทย่อมเกิดความภาคภูมใิจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีสว่นร่วม 
มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ดี จากการสนทนากลุ่มพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริม
การแลกเปลี่ยน หรือรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมท า เพื่อให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นและให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างยั่งยืน ดังค ากล่าวท่ีผู้ร่วมสนทนาว่า  “…ชุมชนเราต้องมีส่วนร่วมกันมาก
ขึ้น มีความสามัคคีกัน เวลามีประชุมหรือพูดคุยกัน ก็อยากจะให้ทุกหลังคาเรือนมาร่วมรับฟัง คุยกัน เผื่อเวลามี
ปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ ช่วยกันคิด ยังไงเราทุกคนก็รักชุมชนนี้ เราอยู่ในชุมชนเดียวกัน ก็ต้องรักกัน...” (ประธาน
ชุมชนหลัง รพช., 17 พฤศจิกายน 2561) 
 
สรุปผลการศึกษา 

สรุปจากผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา
ชุมชนหลัง รพช. ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้สะท้อนถึงปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุของชุมชน
หลัง รพช. ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนหลัง รพช. ทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการหาแนวทางร่วมกันของชุมชน โดยชุมชนต้องพึ่งพาภายนอกน้อยที่สุด รวมถึงการหา
แนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินราชพัสดุซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบสังเกตการณ์ บริบทในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม (นันทิพัฒน์ 
ยอดทะเล, 2561) 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.  ควรยกระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิทธิการถือครองที่ดินราชพัสดุของชุมชนหลัง รพช. 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม 

2.  ควรประสานงานหรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
อีกทางหนึ่ง 
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การช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” : กรณีศึกษาแรงงานแม่บ้าน 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
พัชรพร  สุขสาตร์ และคณะ1 

วิยุดา ทิพย์วิเศษ2 และภูรณิัฐร์ โชตวิรรณ3 
 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง การช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” : กรณีศึกษาแรงงานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภฎั
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลหรือเง่ือนไขของการเลือกที่จะมาเป็นแม่บ้านของกลุ่มแรงงาน
แม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (2) เพื่อศึกษาภาระหน้าที่ของกลุ่มแรงงานแม่บ้านทั้งในฐานะที่เป็น 
“แม่บ้านในบ้านตัวเอง” และ “แม่บ้านของมหาวิทยาลัย” และ (3) เพื่อศึกษาการให้ความหมายกับ “งานแม่บ้าน” 
ของแม่บ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พื้นที่ศึกษาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 
(1) เหตุผล/เงื่อนไขของการกลายเป็นแรงงานแม่บ้านในกรณีศึกษานี้ มีอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรกอายุที่
สูงขึ้นกับระดับการศึกษาที่น้อย ท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้เลือกน าเอาทักษะของการดูแลบ้านที่ตนมีมาใช้ในการประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ประการที่สอง พบว่าแม้เงินเดือนของแม่บ้านจะไม่มากนัก แต่ด้วยข้อจ ากัดของอายุและ
การศึกษาของผู้หญิงกลุ่มนี้ งานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามีความมั่นคงอาชีพหนึ่ง และประการที่สาม พบว่า
บางกรณีเลือกมาเป็นแม่บ้านเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพบางประการเป็นอุปสรรคต่อ  
การท างานรับจ้างอาชีพอื่น ๆ การท างานเป็นแม่บ้านถือว่าไม่หนักมากนัก (2) ภาระหน้าที่ของผู้หญิงที่ท างานเป็น
แม่บ้าน พบว่าขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของสถานภาพของผู้หญิง หากเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวและลูกแล้ว ผู้หญิงกลุ่มนี้มี
ภาระหน้าที่ต้องท าทั้ง “งานบ้านในบ้าน” ตนเองในฐานะแม่และเมีย และ “งานบ้านในมหาวิทยาลัย” ในฐานะ
ลูกจ้าง หากเห็นสาวโสดก็จะมีเฉพาะภาระ “งานบ้านในมหาวิทยาลัย” เท่านั้น และ (3) การให้ความหมายกับ  
“งานแม่บ้าน” ของแรงงานพบว่าแม่บ้านให้ความหมายอย่างน้อย 3 ประการคือ ประการแรก “เป็นงานท่ีสุจริต”คือ 
มองงานที่ตนเองท าว่าเป็นงานที่สุจริตถึงรายได้จะน้อยกว่าการท างานแบบอื่นและมีรายได้ไม่เหมาะสมกับงาน
แม่บ้านที่ท าแต่ก็เป็นความภูมิใจและเป็นอาชีพที่ตนไม่คิดจะเปลี่ยนไปท างานอย่างอื่น เพราะงานแม่บ้านจะมีเวลา
พักเป็นบางช่วง และตนไม่เคยคิดที่จะดูถูกในงานของตนเองเลยถึงแม้ว่าจะมีผลตอบรับจากคนอื่นท่ีมองงานของตน
ว่าเป็นงานท่ีต้อยต่ าและเงินเดือนน้อย ประการที่สอง เป็นงานที่ให้ความมั่นคงในชีวิต และประการที่สาม เป็นงานที่
ท าให้พวกเธอพึ่งตนเองและจุนเจือครอบครัวได้ในฐานะแม่และเมีย  

 
ค าส าคัญ : การให้ความหมาย, งานแม่บ้านและ มหาวิทยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 
 
บทน า 

คุณจารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ ได้ให้ความหมายกับงานแม่บ้านว่า เป็นอาชีพที่ใครหลายคนมองว่างานหนัก 
เงินเดือนน้อย แม้แต่คนอาชีพเดียวกันยังให้ค านิยามว่า “กรรมกรห้องแอร์” และถูกมองข้ามจากคนจ านวนมากว่า
เป็นอาชีพไม่มีเกียรติ ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้มาก แต่แท้จริงแล้วใครจะรู้ว่านี่แหละคืออาชีพที่มีเกียรติและส าคัญ
อย่างมาก (จารุพันธ์  จิระรัชนิรมย์) ในขณะที่ความต้องการใช้แรงงานแม่บ้านเพิ่มขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของ

                                                           
1 เบญจวรรณ ค าบุดดา, พณาวัน กันทะเมา, กัลยาดาร ดาษสินทว ีพชรพล สอนมี  
  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 
2 (อาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
3 (อาจารย์ที่ปรึกษา) อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 



450   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ภาคธุรกิจ จากการรวบรวมสถิติพบว่า ปัจจุบันนครฉงช่ิงมีบริษัทตัวแทนจัดหางานอาชีพแม่บ้านที่ลงทะเบียนอย่าง
ถูกต้องจ านวนกว่า 3,000 ราย และมีจ านวนแม่บ้านที่เข้าสมัครงานกับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ประมาณ 250,000 คน  
ซึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ แม่บ้าน พนักงานท าความสะอาด คนรับใช้  เลี้ยงเด็กและดูแลคนชรา เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่รัฐบาลนครฉงช่ิง ให้ข้อมูลว่า “ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของอาชีพแม่บ้านเป็นอย่างมาก จึงส่งเสริม
ให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแม่บ้านอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
อาชีพแม่บ้าน ตลอดจนให้ความรู้การสร้างและขยายสาขาในธุรกิจดังกล่าว เพื่อกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกใน
สังคมยุคนี้” คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2560 ภาครัฐจะสามารถผลิตบุคลากร “แม่บ้านมืออาชีพ” ป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานในนครฉงช่ิงได้มากถึง 100,000 คน และจะสามารถสร้างบริษัทจัดหางานแบรนด์ “แม่บ้านเมดอินฉงช่ิง” 
ตามหัวเมืองใหญ่ ๆ เมืองละ 3 บริษัท และหัวเมืองรองเมืองละ 1 บริษัทส าหรับผู้ที่ต้องการจ้างงาน “แม่บ้าน”  
เพื่ออ านวยความสะดวกในงานบริการด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนจัดหางานโดยตรง ผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริษัทหรือผ่านแอปพลิเคช่ัน “จ้างงานแม่บ้าน” ทางโทรศัพท์มือถือ โดยค่าตอบแทนของแม่บ้านในนคร 
ฉงช่ิงอยู่ระหว่าง 1,500 -2,500 หยวน/คน/เดือน (ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับ) พร้อมกับสวัสดิการด้านที่พักและอาหาร 
(นครฉงช่ิง/ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู) 

ส่วนตลาดแรงงานอาชีพแม่บ้านในไทยปัจจุบันมีอัตราความต้องการที่เพิ่มสงูขึ้น  เนื่องจากรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน  รวมถึงจ านวนบุคลากรที่ประกอบอาชีพแม่บ้านมีน้อยต่อความ
ต้องการของตลาดปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในกรุงเทพฯมีการเปลีย่นแปลงไปมากโดยเฉพาะเรื่องภายใน
บ้านสมัยก่อน ครอบครัวส่วนใหญ่ผู้เป็นพ่อจะมีหน้าที่ออกไปท างานหารายได้ให้กับครอบครัวส่วนผู้เป็นแม่จะมีใน
การจัดการเรื่องภายในบ้านทั้งหมด อาทิ ท าความสะอาดบ้านและเลี้ยงดูแลลูก แต่ปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่ทั้ง  
ผู้เป็นพ่อ และแม่จะออกไปท างานหารายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ,อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
และนโยบายของภาครัฐท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณต์่างๆในปัจจบุันจากเหตุผลนี้ส่งผลให้การจัดการภายในบ้านท่ีแต่
ก่อนผู้เป็นแม่จะจัดการนั้นไม่มีคนท าหน้าท่ีนี้ในครอบครัวอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงจึงเป็นค าตอบท่ีเหมาะสมที่สุดใน
เหตุการณ์นี ้

ตลาดแรงงานในไทยปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนคนงานหลายอัตรา โดยเฉพาะอาชีพแม่บ้านที่
ปัจจุบันความต้องการของตลาดนั้นสูงมากเนื่องจากแรงงานคนไทยไม่นิยมท างานแม่บ้านเพราะแรงงานคนไทย  
ส่วนใหญ่คิดว่า อาชีพนี้ไม่มีอิสระต้องอยู่กับนายจ้างตลอดเวลา แต่การท างานในโรงงานหรืออาชีพท่ีมีเวลาเข้า-ออก
ที่แน่ชัดนั้นจะมีอิสระมากกว่าในขณะที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาท างานในไทย อาทิ พม่า ลาวกัมพูชา 
และฟิลิปปินส์ ไม่มีทางเลือกในการหางานมากเท่าแรงงานคนไทยท าให้เลือกที่จะประกอบอาชีพแม่บ้านแรงงาน
เพื่อนบ้านที่เข้ามาท างานอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็กในมีอัตราเงินเดือนที่ดีมาก เพราะความต้องการของตลาดที่
สูงขึ้นและอัตราเงินเดือนที่ไม่สูงเท่าเงินเดือนของแรงงานคนไทยแต่ถ้านายจ้างต้องการแม่บ้านจ าเป็นจริง ๆ หรือ
แบบเร่งด่วนแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงก็สามารถเสนอราคาค่าบริการที่อัตราสูงขึ้นก็ได้   ถึงแม้นโยบายของภาครัฐที่
ช่วยเหลือแรงงานเพื่อนบ้านท่ีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าแรงข้ันต่ า 300 บาท และประกันสังคมจากกฎหมายแรงงาน ท า
ให้จ านวนแรงงานเพื่อนบ้านที่ท าอาชีพแม่บ้านเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาดปัจจุบันตลาดแรงงาน
ในอาชีพแม่บ้านนั้นมีความต้องการในตลาดมากเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ในขณะที่จ านวนแรงงาน
อาชีพแม่บ้านที่เป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านน้ันมีจ านวนท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด (Ayasan, 2018) 

นอกจากนี้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครั ฐและเอกชนก็ต้องการจ้างแรงงานแม่บ้าน จะเห็นว่า  
“งานแม่บ้าน” กลายมาเป็นอาชีพส าคัญอาชีพหนึ่งที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจในประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน
แรงงานหญิงขึ้นจ านวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงบางกลุ่มเข้ามาท างานในอาชีพน้ี บทความชิ้นนี้สนใจศึกษาชีวิต
ของแรงงานแม่บ้าน โดยเลือกศึกษากลุ่มแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร โดยมีประเด็นค าถามส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 451 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ค าถามในการศึกษา 
1.  เหตุผลและเงื่อนไขอะไรที่ท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้เลือกที่จะกลายเป็นแรงงานแม่บ้านในมหาวิทยาลัย 
2.  ภาระหน้าที่ของผู้หญิงท่ีท างานเป็นแม่บ้านเป็นอย่างไรบ้าง 
3.  แม่บ้านมีการให้ความหมายกับ “งานแม่บ้าน” อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาถึงเหตุผลและเง่ือนไขของการกลายมาเป็นแม่บ้านของกลุ่มแรงงานแม่บ้านในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร  
2.  เพื่อศึกษาถึงภาระหน้าที่ของกลุ่มแรงงานแม่บ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3.  เพื่อศึกษาการให้ความหมายกับงานแม่บ้านของแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1.  ขอบเขตเนื้อหา 
ศึกษาเหตุผลและเง่ือนไขของการกลายเป็นแรงงานแม่บ้าน ภาระหน้าท่ีของผู้หญิงที่เป็นแรงงานแม่บ้าน 

และการให้ความหมายกับงานแม่บ้านของแรงงานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ขอบเขตเวลา 

2.1 การลงพื้นที่ภาคสนามใช้ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 
2.2 เขียนรายงานผลการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2561  

 
บริบทของพ้ืนที่ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (กรมการฝึกหัดครู) 
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนปี พ.ศ. 2516 กรมการฝึกหัดครูมีแผนการขยายการฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ก าหนดให้วิทยาลัยครูรับผิดชอบผลิตครูเขตละ 2 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 คณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยใช้ที่ดิน สาธารณะทุ่งคอกวัวจ านวน 1,000 ไร่ และช้ือที่ดินเพิ่มเติมพื้นที่อีก
ส่วนหน่ึงราษฎรยกที่ดิน ให้เพื่อสาธารณะจะเช่ือมต่อถึงล าน้ าปิงจ านวน 420 ไร่ ปี 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชรโดยสถาปนาขึ้นเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ห่างจากถนน
พหลโยธิน 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ทราบถึงเหตุผลใดและเงื่อนไขใดที่เลือกมาท าอาชีพแม่บ้าน 
2.  ได้ทราบถึงภาระหน้าที่ของกลุ่มผู้หญิงท่ีเป็นแรงงานแม่บ้าน 
3.  ได้ทราบถึงการให้ความหมายกับการท างานแม่บ้าน 

 
แนวคิด/ทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าวิจัยเรื่องการช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน”:กรณีศึกษาแรงงาน
แม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรคือแนวคิดแนวคิดสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ และแนวคิดสตรีนิยมสาย
วัฒนธรรม 
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1. แนวสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ 
มาร์กกล่าวว่าทรัพย์สมบัติแรกที่เกิดขึ้นก็คือ ความเป็นทาสที่มองไม่เห็นในครอบครัว ทาสที่ว่านี้หมายถึง

ภรรยาและลูก ความเป็นทาสในที่นี้ของมาร์กเพียงต้องการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรแรงงานในครัวเรือน
โดยรวม แนวคิดพื้นฐานของมาร์ก สตรีนิยมสายมาร์กได้น ามาใช้อธิบายสถานะของผู้หญิง ข้อเสนอท่ีว่าเง่ือนไขทาง
วัตถุของชีวิตมนุษย์ เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ของมนุษย์และเง่ือนไขทางวัตถุที่ส าคัญที่สุดที่เป็นต้น
ก าหนดคือ  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจจากแนวคิดนี้ท าให้สตรีนิยมสายนี้ให้ความสนใจวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ผู้หญิงท า
เป็นหลัก ทั้งที่เป็นงานบ้านและงานอาชีพ เพราะมองว่าเง่ือนไขทางเศรษฐกิจเป็นตั วก าหนดที่ส าคัญต่อสภาพ 
ความเป็นรองของผู้หญิงที่เป็นอยู่ ระบบทุนนิยมเป็นระบบความสัมพันธ์ของอ านาจที่ถูกกดขี่ขูดรีด ระบบผัวเดียว
เมียเดียวนี้ถูกใช้บังคับกับฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว  ส่วนฝ่ายสามีก็ยังคงมีเมียหลายคนอยู่ และในครอบครัวแบบผัวเดียว
เมียเดียวนี้เองที่ท าให้สถานะของผู้หญิงเลวร้ายมากขึ้น และเมื่อผู้หญิงตัดสินใจหย่าขาดจากสามีแล้ว นั่นแสดงว่า 
ผู้หญิงเชื่อมั่นในตัวเอง และไม่ต้องพึ่งผู้ชายในทางเศรษฐกิจอีกต่อไป (Sargent, 1981) 

2. แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) 
ในศตวรรษที่ 19 นับได้ว่าเป็นการออกมาโต้กับแนวคิดสตรีนิยมในยุคแห่งการรู้แจ้ง (Enlightenment 

Feminism) เช่นการสนับสนุนให้สตรีสามารถพึ่งพาและป้องกันตนเองได้ มิใช่แค่การมีชีวิตผ่านชีวิตของผู้ชายที่เป็น
เจ้าของเธอ และได้เพิ่มเติมความส าคัญของการเติบโตทางอินทรีย์ Organic Growth ที่จะท าให้สามารถเติบโตทาง
ปัญญาได้ด้วย การเติบโตนี้อาจท าได้โดยการแยกตัวผู้หญิงออกจากสังคมชายเป็นใหญ่ เพื่อให้พวกเธอได้สร้างสังคม
ของพวกเธอขึ้นมาเอง คุณสมบัติของผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้ชายนั้นกลายเป็นพลังส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ชาติจึงเป็นกระแสทางทฤษฎีที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของผู้หญิงที่
เป็นเอกเทศ โดยไม่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจ (สุชีรา  ตันชัยนันท์, 2540 : 26) 

แนวคิดสตรีนิยมแบบวัฒนธรรมมองไปไกลกว่าความมีเหตุผล หรือการมุ่งแก้ไขที่ตัวกฎหมาย แต่กลับ
มองที่การถ่ายเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จากวัฒนธรรมกับการปกครองแบบชายเป็นใหญ่หรือที่เรียกว่า ปิตาธิปไตย 
(Patriarchy) มาเป็นวัฒนธรรมและการปกครองที่ให้เพศหญิงเป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นท่ีจะรื้อฟื้นระบบสังคมตามที่เชื่อ
ว่าผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนนั่นคือ ระบบมาตาธิปไตย (Matriarchy) เพราะการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันที ่
ตัวกฎหมายเป็นเพียงการแก้ไขความไม่เท่าเทียมในระดับผิว ๆ เทา่นั้น หากแต่การแก้ไขวัฒนธรรมอันเป็นตัวก าหนด
ความคิดของสังคมนั้นจะเป็นการสร้างความเท่าเทียมที่ยั่งยืนกว่า จึงเน้นคุณค่าอันเกิดจากความเป็นเพศแม่ เช่น 
ความอาทร การมีน้ าใจ การไม่เห็นแก่ตัว ซึ่งในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ก็จะลดทัศนคติแบบผู้หญิงลง แล้วเชิดชูความ
เป็นชายขึ้น กลุ่มนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ผู้หญิงต้องมีบทบาทเป็นนักการเมือง หรือให้ผู้หญิงมีบทบาทในทางสาธารณะแต่
เรียกร้องให้สังคมกลับมาให้คุณค่า แก่ผู้หญิงอย่างที่ผู้หญิงเป็น เช่น การท างานบ้าน ซึงในความเป็นจริงควรยกย่อง
ผู้หญิงที่ท างานบ้าน ดังนั้นแนวคิดนี้จึงควรสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความหมายและค่านิยมเกี่ยวกับลักษณะและ
บทบาทของผู้หญิง 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากชายเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ความรุนแรง การฆ่าฟันการนอง
เลือด และจบลงด้วยความตายมาสู่วัฒนธรรมแบบหญิงเป็นใหญ่ เป็นคู่ตรงข้าม คือ เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการให้
ก าเนิดการเลี้ยงดูและความอ่อนหวาน ย่อมท าให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ และสงบสุขมากขึ้น 

นอกจากที่กล่าวมานี้ แนวคิดสตรีนิยมแบบวัฒนธรรม ยังมองว่าศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ นิกาย
คาทอลิก และสังคม เป็นสิ่งที่ กดขี่สตรีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการปลูกฝัง ความคิดที่ว่า สติย่อมเป็นผู้ต่ ากว่า ด้อย
กว่า มาทีหลัง และต้องถูกควบคุม โดยชายตั้งแต่ พระคัมภีร์ไบเบิล ท่ีกล่าวว่า ผู้หญิงเป็นคนแรกของโลกนั้น เกิดมา
จากซี่โครง ของชายคนแรก ท้ัง ๆ ที่ในไบเบิ้ล พระผู้เป็นเจ้าได้แสดงตน เป็นทั้งเพศชายและเพศหญิง หรือแม้กระทั่ง 
ในคัมภีร์ คาบาร่าของศาสนายิว การมองภาพลักษณ์ ของสตรีต่ ากว่าบุรุษ ไปพ้ืนท่ีทางศาสนา เช่นนี้น าไป สู่การวาง
สถานะ ของสตรี ให้เป็นเพียงทรัพย์สินของบุรุษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

สัมภาษณ์แม่บ้านแบบเชิงลึกการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเป็นการจับฉลากเป็นวิธีการที่ผู้ท าวิจัยนึกถึงเพราะ
ในมหาวิทยาลัยมีจ านวนหลายตึกและแม่บ้านยังท างานกระจายตามตึกคงไม่สะดวกถ้าจะไปสอบถามทั่วตามจ านวน
ตึกจึงท าการพันฉลากเพื่อจับขึ้นมาให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการ จ านวน 7 คน ท่ีมาจาก ตึกคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ใหม่) ตึกองค์การนักศึกษา ตึกโปรแกรมพลศึกษา (ใหม่) ตึกคณะวิทยาศาสตร์ (ใหม่) ตึกอาคารเรียน
รวม และตึกคณะคุรุศาสตร์ (ใหม่) 

รูปแบบการศึกษา (Research Design) 
1.  การก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย

ผู้วิจยัใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวค าถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น 
และกระท าได้โดยง่าย และมีความต่อเนื่องของค าถาม สามารถเจาะลึก การตั้งแนวค าถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็น
แบบกว้าง ๆ เพื่อให้มีจุดยืนและประเด็นที่ต้อง สัมภาษณ์ ใช้ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือ
เรียงล าดับหัวข้อค าถาม แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม  

2.  ใช้การจดบันทึก โดยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อน เพื่อช่วยให้สามารถเรียบเรียงความคิดในการน ามา
วิเคราะห์ผล นอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็นระยะ ๆ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา (Research Instrument/Tool)  
1. แบบสอบถามแบบเชิงลึก 
2. สมุดจดบันทึก 
3. ปากกา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
1.  ผู้วิจัยได้แนะน าตัวกับกลุ่มตัวอย่างแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อขอความร่วมมือ

ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
2.  การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามตามที่ก าหนดไว้ 
3.  ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
ศึกษาการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกที่เกี่ยวกับการให้ความหมายงานแม่บ้าน ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี

เคราะห์เชิงเนื้อหาพรรณนา และหลังจากท่ีได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ ก่อนสรุป
ความหมายเพื่ออธิบายสาเหตุและเช่ือมโยงข้อมูล ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป  

ข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูล 
ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มแม่บ้านบางตึกไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลกับทางผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูล

แรงงานแม่บ้านได้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย บทความช้ินนี้จึงเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งของแรงงานแม่บ้านเท่านั้น 
 

ผลการวิจัย 
จากข้อมูลผลการวิจัยจากกการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างแรงงานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร จ านวน 7 คน ตามสถานที่ต่างๆ คือบริเวณ ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ใหม่) ตึกองค์การ
นักศึกษา ตึกโปรแกรมวิชาพลศึกษา(ใหม่) ตึกคณะวิทยาศาสตร์(ใหม่) ตึกอาคารเรียนรวม และตึกคณะคุรุศาสตร์
(ใหม่) 

1.  เหตุผลและเงื่อนไขของการกลายเป็นแรงงานแม่บ้านในกรณีศึกษานี้มีอย่างน้อย 3 ประการ
ดังต่อไปนี้ 



454   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1.1  อายุท่ีสูงขึ้นกับระดับการศึกษาที่น้อยท าให้ผู้หญิงก็เอาทักษะการท างานดูแลบ้านมาใช้ใน
การประกอบอาชีพนอกบ้าน 

ผู้วิจัยพบว่าแรงงานแม่บ้านส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีอายุค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกันก็มีข้อจ ากัด
ในเรื่องระดับการศึกษาคือ มีระดับการศึกษาน้อย เง่ือนไขดังกล่าวท าให้หางานรับจ้างอื่นค่อนข้างยาก ผู้หญิงกลุ่มนี้
จึงน าเอาทักษะของการท างานบ้าน มาใช้เพื่อเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งงานแม่บ้านเป็นงานรับจ้างที่ไม่ต้อง
อาศัยวุฒิการศึกษาสูงแต่อาศัยทักษะการเอาใจใส่ท าความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ ดังกรณี ป้าหน่อย (นามสมมุติ) อายุ 
53 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึกองค์การนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบริเวรตึก 
ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ เพราะท างานแม่บ้านหรือคนท าความสะอาด เป็นงานท่ีหนักกว่าปกติแต่ก็จะมีเวลาพักเป็น
บางช่วง เป็นงานท่ีไม่จ ากัดวุฒิการศึกษาและอายุในการท างาน 

หรืออย่างในกรณีของป้าพิณใจ (นามสมมุติ) อายุ 58 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึกวิทยาศาสตร์ (ใหม)่ มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ า และเอาขยะไปท้ิง ท่ีเลือก
เป็นงานสุดท้ายที่เลือกท าแต่รู้หรือไม่ว่าแม่บ้านก็ต้องมีวิชาชีพ ต้องเรียนรู้ ต้องมีทักษะการท างาน มีจิตวิทยาเข้าใจ
นายจ้างมีความอดทนต่ออารมณ์ กับคนหลาย ๆ คนมีจิตใจที่เข็มแข็งและปรับตัว ปรับใจให้ทนต่อสภาพที่หน้า
รังเกียจได้ มีความรู้เรื่องเคมี ความปลอดภัยของการใช้สารพิษ เพราะงานแม่บ้านเป็นท่ีหนักกว่าปกติแต่ก็จะมีเวลา
พักบ้างบางช่วง  

1.2  งานแม่บ้านแม้เงินน้อยแต่เป็นงานที่ค่อนข้างจะมั่นคง 
ผู้วิจัยพบว่าแรงงานแม่บ้านบางรายให้เหตุผลว่างานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยเป็นงานที่ค่อนข้าง

มั่นคงระดับหนึ่ง ดังที่ ป้าน้อย (นามสมมติ) อายุ 51 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่
ตึก 12 อาคารเรียนรวม ได้ก าชับกับผู้วิจัยว่า อย่าน ารูปมาเผยแพร่เพราะป้าได้เล่าว่า มีลูกสาวและลูกสาวได้เรียนอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแห่งนี้ด้วย เพราะลูกสาวไม่พึ่งพอใจในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก กลัวว่าเพื่อนของลูก
สาวรู้แล้วจะไม่มีใครคบกับลูกสาวของตนจากการให้สัมภาษณ์ของป้าน้อยนั้น รู้สึกได้ว่าสีหน้า ท่าทาง มีความน้อย
เนื้อต่ าใจ ที่ป้าได้ท าอาชีพแม่บ้านแต่ป้าก็ไม่เคยคิดที่จะลาออก เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและสุจริต 
ถึงแม้ว่าลูกสาวจะรู้สึกไม่พอใจ แต่ป้าก็ยังคงท างานอยู่ที่นี้ มีรายได้ทุกวันและยังได้อยู่ใกล้ลูกสาวของตนเองอีกด้วย 

1.3  เง่ือนไขเร่ืองสุขภาพ/การท างานไม่หนักมาก 
ป้าดาว (นามสมมุติ) อายุ 51 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ ป้าดาวได้

ท างานเป็นแม่บ้านมานานถึง 9 ปี จากการไปสัมภาษณป์้าดาวนั้น มาสมัครงานเอง เนื่องจากสามีป้าดาวได้ท างานอยู่
ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่แล้ว แต่ป้าดาวได้มาท างานที่ตึกครุศาสตร์ (ใหม่) ป้าดาวบอกว่าท างานอยู่ที่นี้
เป็นอาชีพท่ีมั่นคงและได้เงินทุกวัน ป้ามีโรคประจ าตัว คือ โรคเลือดจาง เบาหวาน ความดัน จึงท าให้ท างานอาชีพอ่ืน
ที่หนักกว่านี้ไม่ได้ และยังต้องไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลทุก ๆ เดือน ท่ีโรงพยาบาลนัด 

ป้าหน่อย (นามสมมุติ)  อายุ 53 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึก
องค์การนักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบริเวรตึก ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ จากการสัมภาษณ์ป้าหน่อยได้เข้ามาท างาน
ที่นี้เนื่องจาก เมื่อก่อนป้าหน่อยได้ท างานอยู่โรงงานน้ าตาล แต่ที่ต้องออกจากงานเป็นเพราะป้าหน่อยเป็นโรค
ประจ าตัว คือ โรคภูมิแพ้  จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการท างานท่ีโรงน้ าตาลจึงได้ลาออกจากงาน 

2.  ภาระหน้าที่ของกลุ่มผู้หญิงท่ีท างานเป็นแรงงานแม่บ้าน 
2.1  งานในบ้านในฐานะแม่และเมีย 
ผู้วิจัยพบว่าผู้หญิงยังคงมีหน้าที่หลักในการท างานบ้านในบ้านของตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับรับผิดชอบ

งานแม่บ้านในมหาวิทยาลัย อย่างกรณีของ ป้ารุ่ง (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณช้ัน  1 และช้ัน 2 ของตึก  
ในส่วนที่ป้าดีได้รับผิดชอบนั้นคือจะดูแลเกี่ยวกับการยืมของในคณะ เช่น ผ้ารองโต๊ะ แก้ว ช้อน ซ่อม และอื่น ๆ อีก
มากมาย และป้ายังท าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณที่ใกล้เคียงหลังจากที่ท างานที่ตึกที่ป้าได้รับผิดชอบเสร็จแล้ว  



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 455 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ป้ารุ่งต้องกลับมาท างานบ้านต่อแต่ป้ารุ่งนั้นยังดีที่สามีของป้าช่วยกันท างานบ้าน ส่วนของป้ารุ่งหุงข้าว ส่วนสามีของ
ป้านัน้ กวาดบ้าน ถูบ้าน และกรอกน้ า  จึงท าให้แบ่งเบาภาระของกันและกันได้ 

ผู้หญิงจะมีภาระมากขึ้นหรือยุ่งยากกับการจัดการเวลาทั้งเพื่องานในบ้านและงานนอกบ้าน ก็คือ 
กรณีผู้หญิงที่มีลูกเล็ก ดังกรณีของพี่น้ า (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าอยู่ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ น้ันคือจะดูแลเกี่ยวกับการยืมของในคณะ เช่น 
ผ้ารองโต๊ะ แก้ว ช้อน ซ่อม และอื่น ๆ อีกมากมาย และพี่น้ ายังท าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ตึกมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์หลังจากที่ท างานท่ีตึก ที่พี่น้ าได้รับผิดชอบเสร็จแล้ว พี่น้ าต้องกลับไปรับลูกท่ีฝากไว้กับพ่อแม่และมา
ท างานบ้านต่อ คือ ท ากับข้าว หุงข้าว ท าความสะอาดบ้านต่าง ๆ และกลับไปเอาลูกอาบน้ า ป้อนข้าว การจัดสรรเวลา
ของพี่น้ าจึงต้องละเอียดกว่าแม่บ้านคนอื่น ๆ เพราะพี่น้ านั้นมีลูกน้อย ก่อนออกมาท างานที่ตึกมนุษยศาสตร์นั้น พี่น้ า
ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาหุงหาอาหารทั้งของสามี และของลูกน้อย ตอนเช้าต้องป้อนข้าวลูก และเอาลูกไปฝากเลี้ยงกับ
พ่อแม่ก่อนออกมาท างานนั้นเอง 

2.2 งานนอกบ้านในฐานะแรงงานแม่บ้าน / หรือลูกจ้าง 
ป้าส้ม (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึก

โปรแกรมพลศึกษา (ใหม่) มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ า และเอาขยะไปทิ้ง เพราะงานแม่บ้านเป็นที่
หนักกว่าปกติแต่ก็จะมีเวลาพักบ้างบางช่วง เวลาการท างานของป้าส้มเข้างานเวลา 06.00 น. เวลาเลิกงาน 16.00 น. 
หน้าท่ีของป้าส้มได้ท าแตกต่างจากแม่บ้านคนอื่นจึงท าให้มีรายได้ในแต่ละเดือนตกเดือนละ 7,000 บาทต่อเดือน 

ป้าดาว (นามสมมุติ) อายุ 51 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ อาชีพ
แม่บ้านเป็นอาชีพที่ใครก็มองว่าต่ า แต่ป้าเขาก็ไม่เคยสนใจค าพูดพวกนั้นเลย เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต ถึงรายได้จะ
น้อยกว่าการท างานแบบอื่นเพราะท างานแม่บ้านหรือคนท าความสะอาด เป็นงานที่หนักกว่าปกติแต่ก็จะมีเวลาพัก
เป็นบางช่วง เวลาท างานของอาชีพนี้ เข้างานเวลา 05.00 น. เวลาเลิกงาน 17.00 น. มีรายได้ตกเดือนล่ะ 7,530 
บาทต่อเดือน 

3.  การช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” ของแรงงาน 
3.1 “งานแม่บ้าน” ในฐานะที่เป็นงานที่สุจริตและน่าภาคภูมิใจ 
แม่บ้านส่วนใหญ่กล่าวตรงกันว่าตนมอง “งานแม่บ้าน” ว่าเป็นงานที่สุจริต ดังกรณี  พี่น้ า  

(นามสมมุติ) อายุ 28 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึกคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พี่น้ ามองว่าอาชีพแม่บ้านนั้นเป็นอาชีพที่สุจริตถึงแม้รายได้จะน้อยแต่พ่ีน้ าก็ภูมิใจในอาชีพนี้และไม่
คิดที่จะเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืน 

ป้าส้ม (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึก
โปรแกรมพลศึกษา (ใหม่) มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ า มองว่าอาชีพของเป็นตนเป็นอาชีพที่สุจริต 
ถึงรายได้จะน้อยกว่าการท างานแบบอื่นแต่ป้าส้มก็ไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพท่ีท าอยู่รายได้อาจจะไม่เหมาะสมกับงานที่
ท า เพราะงานแม่บ้านเป็นท่ีหนักกว่าปกติแต่ก็จะมีเวลาพักบ้างบางช่วง 

ป้าพิณใจ (นามสมมุติ) อายุ 58 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึก
วิทยาศาสตร์ (ใหม่) มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ า ป้าพิณใจไม่เคยมองว่าอาชีพของตนเป็นอาชีพที่
ต้อยต่ า มองว่าอาชีพของเป็นตนเป็นอาชีพที่สุจริต ถึงรายได้จะน้อยกว่าการท างานแบบอ่ืนแต่ป้าพิณใจก็ไม่คิดจะ
เปลี่ยนอาชีพที่ท าอยู่รายได้อาจจะไม่เหมาะสมกับงานที่ท า เพราะงานแม่บ้านเป็นที่หนักกว่าปกติแต่ก็จะมีเวลาพัก
บ้างบางช่วง 

ป้าน้อย (นามสมมติ) อายุ 51 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึก12 
อาคารเรียนรวม มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ อาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพท่ีใคร ๆ ก็มองว่าต่ า
ต้อย แต่ป้าน้อยก็ไม่เคยสนใจค าพูดพวกนั้นเลย เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต ถึงรายได้จะน้อยกว่าการท างานแบบอื่น 
แต่ก็เป็นความภูมิใจและเป็นอาชีพท่ีป้าน้อยไม่คิดที่จะเปลี่ยนอาชีพ 
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3.2 “งานแม่บ้าน” ในฐานะที่เป็นโอกาสในการท างานที่มีความมั่นคง 
ด้วยเง่ือนไขข้อจ ากัดของอายุและระดับการศึกษา ท าให้แรงงานแม่บ้านบางรายมองว่างานแม่บ้าน

ถือเป็นโอกาสในการท างานที่มั่นคงอาชีพหนึ่ง ถึงแม้จะถูกมองจากคนรอบข้าง และบางรายไม่ได้รับการยอมรับจาก
คนในครอบครัวของตนเอง อย่างกรณีของแรงงานแม่บ้านบางรายที่ลูกสาวของตนเองซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
เดียวกับที่ตนท างานเป็นแม่บ้าน ไม่ต้องการให้คนทราบว่าตนเป็นแม่ของเธอ อย่างกรณีของป้าน้อย (นามสมมติ) 
อายุ 51 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึก 12 อาคารเรียนรวม มีหน้าที่รับผิดชอบ
บริเวณตึก ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ ป้าน้อยได้ก าชับกับพวกเราว่า อย่าน ารูปมาเผยแพร่เพราะป้าได้เล่าว่า มีลูกสาว
และลูกสาวได้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแห่งนี้ด้วย เพราะลูกสาวไม่พึ่งพอใจในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก 
กลัวว่าเพื่อนของลูกสาวรู้แล้วจะไม่มีใครคบกับลูกสาวของตน จากการให้สัมภาษณ์ของป้าน้อยนั้น รู้สึกได้ว่าสีหน้า 
ท่าทาง มีความน้อยเนื้อต่ าใจ ที่ป้าได้ท าอาชีพแม่บ้าน แต่ป้าก็ไม่เคยคิดที่จะลาออก เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง
และสุจริต ถึงแม้ว่าลูกสาวจะรู้สึกไม่พอใจ แต่ป้าก็ยังคงท างานอยู่ที่นี้ มี รายได้ทุกวันและยังได้อยู่ใกล้ลูกสาวของ
ตนเองอีกด้วย 

3.3  “งานแม่บ้าน” ในฐานะเป็นงานที่ท าให้ผู้หญิงพ่ึงตนเองได้และจุนเจือครอบครัวในฐานะ
แม่และเมีย 

ในประเด็นนี้ท าให้เห็นว่า “งานแม่บ้าน” ได้ถูกให้ความหมายว่าเป็นงานที่ท าให้ผู้หญิงสามารถ
พึ่งตนเองและจุนเจือครอบครัวได้ในฐานะแมแ่ละเมีย ดังกรณขีองป้าหน่อย (นามสมมุติ) อาย ุ53 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าอยู่ตึกองค์การนักศึกษามีหน้าที่รับผดิชอบริเวรตึก ในตึก ห้องน้ าและรอบ ๆ 
ท างานเริ่มแรกนั้นได้เงินเดือนแค่ 6,790 บาท โดยเฉลี่ยตกวันละ 226.33 บาท จากที่เฉลี่ยแล้วยังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ า
เลย แม้จะได้เงินเดือนค่อนข้างน้อย แต่ป้าก็บอกว่า อาชีพแม่บ้านได้ท าให้ตนได้น าเงินที่ได้นั้นไปเลี้ยงดูหลานและ
ครอบครัว หลังจากเลิกงานแล้วป้าหน่อยต้องรีบกลับไปรับหลานกลับบ้าน และต้องไปท างานบ้าน หุงหาอาหาร
ให้กับสามี ป้าหน่อยรับผิดชอบทุกอย่าง เช่น ท างานบ้านเอง จัดการเรื่องเงิน ค่าใช้จ่ายในบ้าน 

กรณีของป้าพิณใจ (นามสมมุติ) อายุ 58 ปี เป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าอยู่ตึกวิทยาศาสตร์ (ใหม่) มีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณตึก ในตึก ห้องน้ า ป้าพิณใจได้ท างานเป็นแม่บ้านมานาน
ถึง 13 ปี จากการไปสัมภาษณ์ป้าพิณใจนั้น ก่อนหน้านั้นท าขนมขาย แต่รายได้ในการเลี้ยงดูไม่พอจุนเจือครอบครัว
เพราะบ้านป้าพิณใจนั้นมีคนอยู่ถึง 6 คน และป้าพิณใจต้องรับภาระส่งเสียลูกให้เรียนหนังสือให้สูง จึงท าให้ต้องมา
สมัครงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร งานแม่บ้านจึงเป็นงานท่ีท าให้ป้าพิณสามารถน าเงินไปส่งเสียลูกท่ีก าลัง
เรียนอยู่ได้  

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยพบว่า (1) เหตุผล/เงื่อนไขของการกลายเป็นแรงงานแม่บ้านในกรณีศึกษานี้ มีอย่างน้อย 
3 ประการ คือ ประการแรกอายุที่สูงขึ้นกับระดับการศึกษาที่น้อย ท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้เลือกน าเอาทักษะของการดูแล
บ้านที่ตนมีมาใช้ในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ประการที่สอง พบว่าแม้เงินเดือนของแม่บ้านจะไม่มากนัก 
แต่ด้วยข้อจ ากัดของอายุและการศึกษาของผู้หญิงกลุ่มนี้ งานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยก็ถือว่ามีความมั่นคงอาชีพหนึ่ง 
และ ประการที่สาม พบว่าบางกรณีเลือกมาเป็นแม่บ้านเพราะเหตุผลเรื่องสุขภาพเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพบาง
ประการเป็นอุปสรรคต่อการท างานรับจ้างอาชีพอื่น ๆ การท างานเป็นแม่บ้านถือว่าไม่หนักมากนัก (2) ภาระหน้าที่
ของผู้หญิงท่ีท างานเป็นแม่บ้าน พบว่าข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของสถานภาพของผู้หญิง หากเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวและลกู
แล้ว ผู้หญิงกลุ่มนี้มีภาระหน้าที่ต้องท าทั้ง “งานบ้านในบ้าน” ตนเองในฐานะแม่และเมีย และ “งานบ้านใน
มหาวิทยาลัย” ในฐานะลูกจ้าง หากเห็นสาวโสดก็จะมีเฉพาะภาระ “งานบ้านในมหาวิทยาลัย” เท่านั้น และ  
(3) การให้ความหมายกับ “งานแม่บ้าน” ของแรงงานพบว่าแม่บ้านให้ความหมายอย่างน้อย 3 ประการคือ ประการแรก 
“เป็นงานที่สุจริต”คือ มองงานที่ตนเองท าว่าเป็นงานที่สุจริตถึงรายได้จะน้อยกว่าการท างานแบบอื่นและมี รายได้ 
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ไม่เหมาะสมกับงานแม่บ้านท่ีท าแตก่็เป็นความภูมิใจและเป็นอาชีพท่ีตนไม่คิดจะเปลี่ยนไปท างานอย่างอ่ืน เพราะงาน
แม่บ้านจะมีเวลาพักเป็นบางช่วง และตนไม่เคยคิดที่จะดูถูกในงานของตนเองเลยถึงแม้ว่าจะมีผลตอบรับจากคนอื่นที่
มองงานของตนว่าเป็นงานท่ีต้อยต่ าและเงินเดือนน้อย ประการที่สอง เป็นงานท่ีให้ความมั่นคงในชีวิต และประการที่
สาม เป็นงานท่ีท าให้พวกเธอพึ่งตนเองและจุนเจือครอบครัวได้ในฐานะแม่และเมีย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ข้อค้นพบจากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1.  เงื่อนไขของการกลายเป็นแรงงานแม่บ้านเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ

ที่ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานที่เข้ามาท าหน้าที่ดูแลความสะอาดของสถานที่ ท าให้กลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มที่มี
อายุ 40-60 ปี ซึ่งถือว่าอายุมากในขณะที่การศึกษาของผู้หญิงในสมัยนั้นค่อนข้างน้อยเป็นข้อจ ากัดในการท างาน
รับจ้างอื่นๆ ประกอบกับงานแม่บ้านซึ่งเป็นงานประจ าที่มีรายได้เป็นเดือนก็ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งส าหรับผู้หญิงที่มี
ข้อจ ากัดด้านอายุและวุฒิการศึกษา นอกจากนี้งานแม่บ้านยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้หญิงบางรายที่อาจจะมีปัญหา
เรื่องสุภาพสามารถเข้ามาท าได้ ดังกรณีของแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมาสมัครงานแม่บ้านเพราะ
แม่บ้านบางคนนั้นเคยประสบกับการว่างงาน ตกงาน และมีโรคประจ าตัวรวมทั้ งการใช้จ่ายเงินในครอบครัวไม่
เพียงพอ  

2.  แม้ว่าอาชีพแม่บ้านมักถูกมองจากคนภายนอกว่าเป็นอาชีพใช้แรงงานระดับล่างและเงินเดือน
ค่อนข้างน้อยแต่งานศึกษาพบว่า แรงงานแม่บ้านในกรณีศึกษานี้ได้ให้นิยามความหมายของงานแม่บ้านไปในทางบวก 
โดยที่แม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมองงานของตนเองว่าเป็นงานที่สุจริต ถึงรายได้จะน้อยกว่าการ
ท างานแบบอื่นและมีรายได้ไม่เหมาะสมกับงานแม่บ้านที่ท าแต่ก็เป็นความภูมิใจและเป็นอาชีพที่ตนไม่คิดจะ
เปลี่ยนไปท างานอย่างอื่น เพราะงานแม่บ้านเป็นงานที่หนักกว่างานอื่นแต่ก็มีเวลาพักเป็นบางช่วงและตนไม่เคยคิดที่
จะดูถูกในงานของตนเองเลย 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

จากการศึกษาการช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” : กรณีศึกษาแรงงานแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีข้อเสนอแนะและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงได้ดังนี้ 

1. การส่งเสริมในทางด้านการศึกษาให้ความรู้และสามารถน าความรู้ความสามารถไปต่อยอดและมี
หน้าท่ีการงานท่ีดีขึ้น 

2. การส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการดูแลตัวเองทั้งทางด้านสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
เข้มแข็ง 
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อรณิช เทพนิกร ,ชยิสรา  พลูเกตุ,กนกรัตน์  เกิดศรี, สุรภีรณ์ ทิมทอง, เมธิณี  ช่ืนชอบ และจตุพร ภูชนิาพันธ1์ 

อิสสราพร กล่อมกล่่านุ่ม2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ความต้องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ในชุมชนและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ของชุมชน บ้านลานเพชร อ่าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัด
ก่าแพงเพชร โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์การสังเกตการสอบถาม
และการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาก็คือ ผู้น่าและตัวแทนชุมชนหน่วยงานภาครัฐท่ีคอยสนับสนุน
ในการท่องเที่ยวของจังหวัดก่าแพงเพชร และได้ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลของการศึกษาพบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านร้านเพชรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยภาพรวมใน
ระดับปานกลาง ส่าหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ ได้ค่านึงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ด้านก็คือ 1 . ด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างจุดเด่นของพื้นที่โดย 
การน่าธรรมชาติมาเสนอเป็นจดุขายเพื่อปรับปรุงถึงความสะอาดและภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและสร้างจิตส่านึกให้ 
นักท่องเที่ยวได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ด้านการพัฒนาการ สินค้า OTOP ท่าให้เส้นทางการท่องเที่ยวมี
ความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านลานเพชร โดยมีการต่อยอดของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในรูปแบบ
ของการขายมีทั้งรูปแบบของการค้าปลีกและการส่งออกโดยผ่านวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
เรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ทางด้านการกิน การด่ารงชีพ ท่าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในเรื่องวิถีชุมชน 

 
ค าส าคัญ : ศักยภาพการท่องเที่ยว/วิสาหกจิชุมชน 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้น ไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง หรือเหตุการณ์ใด  ๆ 
นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้าประเทศอย่างไม่ขาดสาย เพราะประเทศไทยข้ึนช่ือว่า มาแล้วคุ้มค่า เพราะเต็มไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหาดทรายที่สวยงาม ภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ อาหารที่โดดเด่นหลากหลายชนิด และไมตรีจิตของคนไทยที่ใครได้พบเจอก็ล้วนประทั บใจ ถือเป็น
ประเทศที่มาท่ีเดียวได้ทุกอย่างครบจริง ๆ อีกท้ังมาง่ายคุ้มค่าเงินถ้าเทียบกับการไปท่องเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ดังนั้น
จึงไม่แปลกเลยที่ประเทศไทยจะติดอันดับประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก
สหรัฐอเมริกา และสเปนเท่านั้น การที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากมายรายได้ที่ล้นหลามทุกอย่างดูจะเป็นเรื่องที่ดีส่าหรับ
ประเทศไทยแต่ค่าถามส่าคัญคือคนเข้ามาเยอะขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นแล้วท่าไมชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ถึงยังไม่มีความสุขแถมยังลุกข้ึนมาต่อต้านการท่องเที่ยว ออกมาสะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะรถติดความแออัดการย้ายถิ่นเพราะสู้ค่าครองชีพไม่ไหว  ฯลฯ ถ้าเช่นนั้น 
การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์ให้คนท้องถิ่นจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องหันมาลองคิดหาค่าตอบกันอย่างจริงจังมากขึ้น
จะดีกว่าหรือไม่หากเราสามารถท่าให้คนในชุมชนมีความสุขกับการเติบโตของการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนได้รับ

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ่าวิชาโปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ประโยชน์ในแบบที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นการได้ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมการที่
ลูกหลานกลับมาอยู่บ้านหรือการที่ชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้นซึ่งกระบวนการที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้คือ 
“การท่องเที่ยวโดยชุมชน” การท่องเที่ยวท่ีจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น “เจ้าบ้าน” ในทุก
แหล่งท่องเที่ยวนั่นเอง การจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นนั้น จ่าเป็นอย่างยิ่ งที่ชุมชน
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ท่าให้ชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว มี 2 ปัจจัยหลักคือ 1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมท่าไมเพื่อประโยชน์ใดตนเองอยู่
ตรงไหนของการท่องเที่ยว และ 2) ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร สิ่งที่ส่าคัญที่สุดในการก้าวข้ามปัจจัย 
ท้าทายทั้ง 2 ประการนั้นได้คือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ และทักษะที่จ่าเป็นในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทันข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การเล็งเห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็นต้น 

สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีอาชีพท่าการเกษตรคือ ข้าว อ้อย มันส่าปะหลัง  และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพเสริม โดยการเย็บกระทงเปลือกข้าวโพดจากที่ต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างขายท่าให้เกิด
ปัญหาการตัดราคาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขนาดและมาตรฐาน เมื่อได้รับงบประมาณจาก
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นเงิน 350,000 บาท จึงได้รวมตัว
กันและระดมหุ้นกันเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงต่าบล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหาการตัดราคาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานรายได้และผลก่าไรที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต เราจะน่ามาบริหารจัดการกลุ่มฯและช่วยเหลือกันในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป บ้านลานเพชรมีได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ดังนี้ “กิจกรรมการปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชาวลานเพชร” มีคนเคยกล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจนเกินไปอาจพลาด
บางสิ่งที่สวยงาม บางครั้งลองปล่อยวางชีวิตที่เร่งรีบเเละวุ่นวายของเมืองกรุง มาพักสมองด้วยการปั่นจักรยานชม  
วิถีชีวิต สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านลานเพชรก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวสถานท่ีส่าคัญต่อมาคือศาล
เจ้าพ่อทหารเพชรศาลเก่าเเก่อันเป็นที่ เคารพสักการะคู่บ้านคู่ชุมชนมาเเต่ครั้นโบราณกาล นอกจากจะเป็นที่
สักการะบูชาเเล้วยังเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้านลานเพชรอีกด้วยวิวทิวทัศน์ริมแม่น้่าปิง บ้านลานเพชรเป็นชุมชนท่ีอยู่ติด
เเม่น้่าปิง เเม่น้่าสายหลักของจังหวัดก่าเเพงเพชร นอกจากจะมีทิวทัศของธรรมชาติที่สวยงามเเล้ว ยังได้ชมวิถีชีวิตริม
เเม่น้่าของชาวบ้านที่นี่อีกด้วย หมอเป่าหมอพ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการสืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งเเต่ครั้งสมัยปู่ย่า
ตาทวด  ชาวบ้านเช่ือว่าการมาให้หมอเป่าหมอพ่น พ่นเหล้าขาวให้นั้น จะรักษาอาหารเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ เช่น โรคงูสวัด 
เเละไฟลามทุ่งหมอเป่าหมอพ่น จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวสถานที่ต่อมาคือ  
จุดเรียนรู้การท่ากระทงเปลือกข้าวโพดเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับกระทงจากเปลือกข้าวโพดตั้งแต่
ประวัติความเป็นมาจนถึงกระบวนการผลิตออกมาเป็นกระทงที่สวยงาม เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตเกษตรกร  
มีการท่าไร่ข้าวโพดค่อนข้างมาก จึงเกิดความคิดที่จะน่าวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
จึงเกิดการคิดค้นและพัฒนาจนสุดท้ายกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กระทงจากเปลือกข้าวโพดสวย ๆ ที่เราเห็นนี่เองหลังจาก
ท่ากระทงสวย ๆ กันเเล้ว ณ จุดจ่าหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งท่ีนี่เองเป็นเเหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้มากมาย อาทิ 
เช่น กระทงเปลือกข้าวโพดรูปนกแฟนซี ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด พรมเช็ดเท้า ปั้นขลิบ กระยาสารท 
แคบหมู ขนมดอกจอก ปลาร้า น้่าพริกปลาย่าง ทองม้วนสด เป็นต้น อาหารพื้นบ้าน สูตรลับของชุมชนที่สืบทอดกัน
รุ่นสู่รุ่น ก็มีการจัดเป็นส่ารับไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเมนูประกอบไปด้วย แกงขี้เหล็ก ย่าหยวก แกงหยวก  
ไก่นอกหม้อน้่าพริก ผัดปลาจ่อม เเละขนมถ้วยเเสนอร่อย เมนูทั้งหมดนี้เป็นสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ 
นอกจากจะมีรสชาติที่จัดจ้านแล้ว ยังมีความสะอาดปลอดภัยอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบที่น่ามาปรุงอาหารนั้นเป็น
วัตถุดิบที่คนในชุมชนปลูกไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนนั่นเอง การแสดงพื้นบ้านของบ้านลานเพชร ร่าวงชาวบ้าน 

นอกจากนี้บ้านลานเพชรยังมีกิจกกรมที่น่าสนใจ นั่นคือการลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา 
เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ติดเเม่น้่าปิง ซึ่งมีต่านานว่าเป็นเเม่น้่าศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีการท่ากระทงขึ้นเองในพื้นที่อยู่
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เเล้ว จึงเกิดประเพณีขึ้นมา โดยชาวบ้านเช่ือว่าการได้ลอยกระทง ณ ท่ีเเห่งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ลอยกระทง ประสบพบเเต่
โชคลาภ ปราศจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนั่นเอง 

 
บริบทพ้ืนที่ 

บ้านลานเพชร หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว อยู่ติดริมแม่น้่าปิง ตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ 9 ต่าบล 
ลานดอกไม้ตก อ่าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก่าเเพงเพชร ที่มาของบ้านลานเพชรเป็นหมู่บ้านท่ีเเยกตัวออกมาจากบ้าน
ลานดอกไม้ หมู่ที่ 2 ซึ่งค่าว่า “ลาน” มาจาก ช่ือต่าบลลานดอกไม้ตก และค่าว่า “เพชร” นั้นมาจากช่ือศาลเจ้าพ่อ
ทหารเพชร ซึ่งเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบ้าน สุดท้ายจึงเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้านท่ีเรียกกันว่า “ลานเพชร” 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดตั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ผ่านวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาบ้านลานเพชร 
ต่าบลลานดอกไม้ 

2. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน กรณีศึกษาบ้านาลานเพชร ต่าบลลานดอกไม้ตก 
อ่าเภอโกสัมพี จังหวัดก่าแพงเพชร 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่
ในระดับที่ดีขึ้น 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน 
พิทยา ว่องกุล ได้กล่าวไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนหรืออุตสาหกรรมชุมชนเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นแปรรูปผลผลิต

ตามธรรมชาติ หรือการท่าการผลิตสินค้า โดยสมาชิกในชุมชนเพื่อการบริโภคและการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วย
หลักคิดส่าคัญที่ว่าความหลากหลายของผลผลิตในชุมชน ท้ังในด้านบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง การเก็บหรือการถนอม
อาหารไว้กินในครอบครัวและคนในชุมชน จะช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัว และยังเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้
ตนเองได้อย่างดีและอย่างมีความรบัผิดชอบที่สุดในชุมชน ซึ่งจะเป็นฐานการสร้างสังคม สุขภาพอนามัยเป็นอย่างดี มี
คุณธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านก่าไรสูงสุดเช่นที่นักธุรกิจกระท่ากันในปัจจุบัน โดยการเอาเปรียบผู้ปริโภคอยู่
ตลอดเวลา ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ขั้นตอนการสร้างวิสาหกิจชุมชนจึงตั้งอยู่บนกระบวนการคิดและปฏิบัติ ดังนี ้

1. จุดเริ่มต้นของการแปรรูปหรือการผลิตสินค้าของชุมชน สมาชิกชุมชนต้องมีเป้าหมายเพื่อการ
บริโภคของตนเอง หรือในครัวเรือนเป็นหลัก ด้วยการผลิตสินค้าหลายชนิดหลายประเภท ในลักษณะประเภทใน
ลักษณะหลากหลายเพื่อการพัฒนาตนเอง ลดรายจ่ายที่เสียไปจากการซื้อ และป้องกันไม่ให้เงินของชุมชนผลิตไหล
ออกไปนอกชุมชนโดยการไม่จ่าเป็น ซึ่งจะส่งผลให้การหมุนของเงินอยู่ในหมู่บ้านและแพร่สะพัดอยู่ภายในหมู่บ้าน 
ดังนั้น การตลาดของวิสาหกิจชุมชนท่ีส่าคัญที่ส่าคัญอันดับแรกคือมุ่งผลิตเพื่อตลาดที่เป็นตัวเองของผู้ผลิต 

2. เมื่อสมาชิกในชุมชนผลิตอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อลดรายจ่ายของตนเองหรือเป็นหลักพึ่งพิงของ
ตนเองได้แล้ว จึงค่อยขยับขยายการผลิตออกไปสู่เพื่อนบ้าน เพื่อช่วยลดภาระซื้อของแพงแก่เพื่อนบ้าน ผู้ผลิตเองก็ไม่
จ่าเป็นต้องซื้อสินค้าจากภายนอก ถือว่าเป็นการช่วยการลดรายจ่ายให้เพื่อนบ้านไปด้วย ท่าให้เงินไม่ไหลออกไปจาก
หมู่บ้าน ดังนั้น การตลาดของวิสาหกิจชุมชนช้ันที่สองคือ ตลาดในชุมชน เป้าหมายอยู่ที่เพื่อนในชุมชน โดยการผลิต
เพื่อแทนที่สินค้าที่น่าเข้ามาจากภายนอกชุมชน 

3. เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมรายย่อยท่ีร่วมทุน
ของชุมชน มีทั้งที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์หาง่าย ตลอดไปจนถึงการใช้เครื่องจักรขนาดเลก็และขนาดกลาง ดังนั้น 
ในสภาวะที่ชุมชนยังไม่มีเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักร การเริ่มต้นด่าเนินธุรกิจชุมชนจึงต้องค่านึงการลงทุนต่่า 
อุปกรณ์ง่าย ๆ การใช้แรงงานในชุมชน และรู้จักพัฒนาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้จึงจ่าเป็นต้องส่งเสริมขึ้นในชุมชน
สามารถด่าเนินการขึ้นมาเป็นธุรกิจชุมชนได้ด้วยตนเอง ดังตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
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เหตุนี้ อุตสาหกรรมชุมชนท่ีประยุกต์ใช้อุปกรณ์ง่ายๆจึงสามารถก่าเนิดขึ้นได้จึงสามารถก่าเนิดขึ้นได้และ
ถ้าประสงค์จะให้มีสมรรถภาพในการผลิตที่ให้ปริมาณจ่านวนมากเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ เราก็สามารถท่าได้
เช่นกัน โดยการใช้ฐานการผลิตจากปริมาณคนจ่านวนมากแทนเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตสบู่ ยาสีฟัน แชมพู บริษัทหนึ่งสามารถผลิตได้ 50,000 ก้อนต่อวัน อุตสาหกรรม
ชุมชนที่ใช้กาละมังแรงงานคน ก็สามารถจัดการผลิตสบู่จ่านวนนี้ได้ยาก หากมีสูตรผลิตสบู่และมอบให้ชาวบ้าน 
1,000 ครอบครัว ผลิตให้ครอบครัวละ 50 ก้อนต่อวัน 

แนวคิดอุตสาหกรรมเช่นนี้ ไม่ใช่ความฝันเลื่อนลอย และสามารถจัดการผลิตได้ แล้วสหกรณ์ฝึกสอนให้
สมาชิกในชุมชนท่าการผลิตง่าย ๆ โดยการวางแผนการตลาดว่า สินค้าที่ผลิตจักมีผู้บริโภคเป็นชาวบ้านผู้ผลิตเอง ถัด
มาก็เป็นการตลาดในชุมชนและเป็นการตลาดขั้นสุดท้ายคือ การตลาดนอกชุมชนน่าเอาสินค้าที่เหลือจากการใช้
ภายในชุมชนแล้วออกมาน่าจ่าหน่าย น่าเงินจากบุคคลภายนอก ชาวบ้านก็จ่ากัดจ่านวนการผลิตให้เหลือเพียงพอกับ
การตลาดในชุมชนและการใช้เอง ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อน และไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุน(พิทยา ว่องกุล 2552:63) 

1. ธุรกิจการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมด้านการผลิตสินค้าและบริการเพื่ออ่านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวได้ตามวัตถุประสงค์  โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
แสวงหาก่าไร ธุรกิจการท่องเที่ยวมีหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจคมนา
ขนส่ง ธุรกิจน่าเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจ่าหน่าย ธุรกิจสินค้าท่ีระลึก ธุรกิจนันทนาการ และธุระกิจการประชุมนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวท่ีเป็นรางวัล 

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านการค้าเสรี 

3. รูปแบบของการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีรู้จักกันโดยทั่วไปได้แก่ การประกอบการเจ้าของคน
เดียว การประกอบการลักษณะห้องหุ้นส่วน และการประกอบการลักษณะบริษัทจ่ากัด 

ความหมายของธุรกิจ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของธุรกิจไว้แตกตา่งกัน เช่น ธุรกิจหมายถึง หน่วยของการตัดสินใจ ด้วยการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการ ธุรกิจหมายถึง กิจกรรมด้านการค้า และอุตสาหกรรม เพื่อ
แสวงหาก่าไรโดยการขายสินค้าและบริการ ธุรกิจหมายถึง กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่มีเป้าหมาย
ทางด้านก่าไรในการจัดหาสินค้าและของ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ราณี อิสิชัยกุล, วิษณุ บ่างสมบูรณ์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ มีความคิดเห็นว่า ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมด้าน
การผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยมีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาก่าไ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถพิจารณาองค์ประกอบส่าคัญของธุรกิจได้ดังนี้  
1. การผลิต (Production) หมายถึง การแปลงสภาพวัตถุดิบหรือทรัพยากรต่างๆให้เป็นสิ่งที่สามารถ

ใช้อุปโภคบริโภคได้เช่นการผลิตทางด้านเศรษฐกิจเช่นข้าวโพดยางพารา ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น หรือการผลิต
ทางด้านบริการ เป็นการสร้างบริการต่างๆให้เกิดขึ้น เช่น การน่าเที่ยว การพักแรม การคมนาคม ขนส่ง เป็นต้น  

2. สินค้า (Good) หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มองเห็น และจับต้องได้ สามารถนับจ่านวนได้ สินค้าอาจแบ่ง
ออกเป็น  

2.1  สินค้าส่าหรับผู้บริโภค ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น อาหารเครื่องดื่ม และสินค้า
ส่าเร็จรูป เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น  

2.2  สินค้าส่าหรับอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตรเช่น ผลิตผลทางประมง ผลิตภัณฑ์
จากแร่และน้่ามัน เช่น เคมีภัณฑ์ เหล็กเส้น เส้นใย เป็นต้น 

3. บริการ (Service) หมายถึง สินค้าที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่ซื้อขายกันได้ บริการเกิดจาก 
การกระท่าของบุคคลหนึ่งท่าให้เกิดความพึงพอใจของอีกบุคคลหนึ่งบริการ อาจแบ่งเป็นดังนี้  

3.1 บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ ขนส่ง แลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
3.2  บริการแก่ธุรกิจ เช่น การสื่อสาร การขนส่ง การโฆษณา การประกันภัย เป็นต้น 
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3.3  บริการแก่บุคคลทั่วไป เช่น การศึกษา เสริมสวยธนาคาร ซักรีดตัดเย็บผ้า ประกันชีวิต เป็นต้น 
ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism)  
การท่องเที่ยวตามค่านิยามสากลจะต้องประกอบไปด้วยเง่ือนไข 3 ประการคือ  
1.  เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอื่นเป็นการชั่วคราว  
2.  การเดินทางด้วยความสมัครใจ  
3.  การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือการท่างานหารายได้ 

เช่น เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสนุกสนานบันเทิง เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อสุขภาพ เพื่อเยี่ยมเยียนญาติ
พี่น้อง เพื่อประกอบศาสนกิจ เพื่อติดต่อเจรจาธุรกิจเพื่อประชุมสัมมนา เป็นต้น 

ความหมายของธุรกิจการท่องเท่ียว  
ธุรกิจการท่องเที่ยวหมายถึง กิจกรรมด้านการผลิตสินค้าและบริการเพื่ออ่านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น 
ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริการน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ร้านค้าของที่ระลึกและสินค้า
พื้นเมืองเป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาก่าไร 

ประเภทของธุรกิจท่องเท่ียว  
ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นธุรกิจให้บริการและอ่านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวหลายประเภทโดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ
เป็นส่าคัญ 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
ธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมเหล่านี้

ประกอบขึ้นด้วย ปัจจัยแวดล้อมเป็นจ่านวนมาก ที่มีความสัมพันธ์กับการด่าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกธุรกิจหรือ แม้แต่ปัจจัยแวดล้อมภายในซึ่งผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวจ่าเป็นต้องวิเคราะห์และแสวงหา
สภาพแวดล้อมหรือที่ เรียกว่า s w o t อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทันเวลาและตัดสินใจใน 
การด่าเนินงานได้ถูกต้อง  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic  Factor)  
1.  ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ต่อการด่าเนินธุรกิจ 

สภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่่าหรือรุ่งเรืองย่อมมีผลต่อระดับการว่างงาน ความต้องการของ
ผู้บริโภคภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ย และยังมีผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการสินค้าและ
บริการของผู้บริโภค เช่น ความสามารถซื้อสินค้าและบริการ รายได้การออมทรัพย์ และราคาสินค้า เป็นต้น 

2.  ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) ปัจจัยด้านสังคมจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องต่อไปนี้  
2.1  แนวโน้มของประชากร นักธุรกิจการท่องเที่ยวควรสนใจในปัจจัยด้านสังคมในเรื่องของ

แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของประชากรหรือลูกค้าที่ท่าให้เกิดความต้องการการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
แนวโน้มในปัจจุบันประชากรของโลกมีประมาณ 6 พันล้านคนและยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 78 ล้านคน  
ซึ่งเป็นประชากรของประเทศก่าลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ประชากรชาวทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและญี่ปุ่น
ก่าลังลดลง และมีผู้สูงอายุเป็นจ่านวนมากขึ้น แต่ประชากรของประเทศก่าลังพัฒนายังคงเพิ่มขึ้นและมีหนุ่มสาว  
มากขึ้น กล่าวคือประมาณร้อยละ 80 ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี อยู่ในระดับประเทศก่าลังพัฒนาใน
ขณะที่ร้อยละ 30 ของประชากรในทวีปยุโรปมีอายุมากกว่า 55 ปีแนวโน้มประชากรจึงมีผลโดยตรงต่อการวางแผน
และพัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

2.2  ความแออัดของชุมชนเมือง ประเทศต่าง ๆ ในโลกพยายามพัฒนาประเทศจนท่าให้เกิดชุมชน
เมืองเป็นจ่านวนมาก อาจกล่าวได้ว่าร้อยละ 50 ของประชากรบนโลกอาศัยอยู่ในเมือง จึงก่อให้เกิดปัญหาความ
แออัด ความยากจน มลภาวะ อาชญากรรม และการว่างงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาพักผ่อนคงไม่ต้องการรับรู้ปัญหาของชุมชนเมืองและเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยขณะท่องเที่ยว  
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2.3  สุขภาวะและโรคเอดส์ ปัญหาโรคเอดส์พบได้ในหลายประเทศในทวีปเอเชียและอัฟริกา  
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเกิดความไม่แน่ใจในความสะอาดหรือโภชนาการใ น 
การท่องเที่ยว ในทางตรงกันข้ามประเทศที่มีการตรวจพบโรคเอดส์ในอัตราต่่าจะไม่ประสงค์ที่จะต้องต้อนรับ
นักท่องเที่ยวท่ีคาดว่าจะมาแพทย์โรคเอดส์ในประเทศของตนเช่นกัน 

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ให้ความส่าคัญเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมจนเกิดแนวคิดของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่พัฒนาการท่องเที่ยว
โดยไม่ท่าลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก่าลังได้รับ  
การส่งเสริมในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงจ่าเป็นต้องเข้าใจในแนวคิดของการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนและพยายามไม่ท่าลาย สภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวยุคใหม่จึงจะพยายามหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ยัง  
ไม่เสื่อมโทรม 

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนเป็นอย่างมาก และเทคโนโลยีเพื่อการด่ารงธุรกิจก็มีบทบาทสูงในการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจน
การให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีในการวางแผนด่าเนินการ และให้บริการใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น วิวัฒนาการของระบบการส่ารองที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่าให้การ ส่ารองที่นั่งสะดวกรวดเร็วขึ้น
ประหยัดเวลาและกระดาษ การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่ท่าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตสินค้าและ
บริการสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางคือ มีการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ในการส่ารองบริการต่าง ๆ ทางการ
ท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่ารองที่นั่งบนเครื่องบินห้องพักใน
โรงแรม เช่ารถรายการน่าเที่ยว และสามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้นอกจากนี้
เทคโนโลยียังช่วยให้เกิดการสร้างพันธมิตรระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น สายการบิน โรงแรม
รถโดยสารภัตตาคารหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบส่ารองที่นั่งที่ท่าให้สามารถร่วมกัน
ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 

5. ปัจจัยด้านการค้าเสรีด้านการท่องเที่ยว ประเทศต่าง ๆ ท่ีมีธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพต้องการ
ขยายตลาดการท่องเที่ยวและการขยายบรกิารท่องเที่ยวให้กว้างไกลที่สุดจงึรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือค้า และ
ผลักดันการเปิดการค้าเสรีในระดับภูมิภาคและระดับโลกในที่นี้จะขอกล่าวว่า ถึงเฉพาะในระดับโลกคือ การเปิดเสรี
การค้าบริการด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความคิด ตกลงท่ัวไปว่า ด้วยการค้าบริการ ซึ่งเกิดจากการเป็นสมาชิกของ
องค์กรการค้าประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งที่องค์กรการค้าโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความตกลง ทั่วไปว่าด้วย
การค้าบริการประเทศไทยได้ในประเทศสมาชิกขององค์กรการค้าโลกจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ข้อผูกพันการเปิด
เสรีการค้าบริการด้านการท่องเที่ยว (ราณี  อิสิชัยกุล, วิษณุ  บ่างสมบูรณ์ และ ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ, 2545 : 4-17) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การก่าหนดประเด็นค่าถามเพื่อใช้เครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวค่าถามและสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพราะสามารถยืดหยุ่นและกระท่าได้โดยง่ายมี
ความต่อเนื่องของค่าถามสามารถเจาะลึกการตั้งแนวค่าถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้างเพื่อให้มีจุดยืดและ
ประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ในลักษณะค่าถามแบบปลายปิดไม่มีการ ก่าหนดหรือเรียงล่าดับหัวข้อโดยเป็นการสนทนา
แบบธรรมชาติไม่อึดอัดแก่ผู้ชักถามแจ้งส่าหรับการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ 2 แบบ คือ 1 ) การสัมภาษณ์แบบ
คุณภาพและเปิดกว้างไม่จ่ากัดค่าตอบ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มีความเป็นอิสระที่จะเล่าเรื่องต่าง  ๆ ของตนครอบครัว
ผู้วิจัยใช้แนวค่าถามนี้ส่าหรับกลุ่มเป้าหมาย 2) เป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจชุมชนการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพ 
การท่องเที่ยววิถีชุมชนต่าบลลานดอกไม้ตกผู้วิจัยได้ช้ีแนวค่าถามนี้ถามกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เขายอมรับและให้เข้าใจและวางใจการน่าไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ 

การจดบันทึกรายการบันทึกเสียงโดยขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนเพื่อปกป้องการลืมหลักการลงภาคสนาม
และเพื่อช่วยให้ความสามารถเรียบเรียงแนวความคิดในการน่ามาวิเคราะห์ผลนอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็น



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 465 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ระยะถ้าไม่สามารถเก็บรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพะวงการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนการด่าเนินงานมีขั้นตอนการด่าเนินงานทั้งหมด มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1) การออกแบบ 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อน่าไปสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 2) ลงพื้นที่หากลุ่มเป้าหมายเพื่อ 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญตามแนวประเด็นที่ก่าหนดไว้เพื่อให้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3) จะรวบรวม
ข้อมูลค่าถามและเนื้อหาที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลส่าคัญตามแนวรับประเด็นที่ก่าหนดไว้
ซึ่งเครื่องมือการผ่านการวิจัยการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากอาจารย์อิสราพร กล่อมกล่่านุ่ม 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์และน่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สรุปเนื้อหาความเป็นมาของการศึกษาศักยภาพ
การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนกรณีต่าบลลานดอกไม้ตกมีการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสมาชิกในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านและแม่บ้านท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านรัฐวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา บ้านลานเพชร ต่าบล
ดอกไม้ตกอ่าเภอโกสัมพี จังหวัดก่าแพงเพชรดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความก้าวหน้าไปยังระดับประเทศ กรณีศึกษา  
บ้านนาลานเพชร ต่าบลลานดอกไม้ตก อ่าเภอโกสัมพี จังหวัดก่าแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้แบบ
สัมภาษณ์ เชิงลึกประกอบด้วย 1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ 
เริ่มท่าการศึกษาตั้งแต่วันท่ี 22 สิงหาคมจนถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2561 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหามีข้อค้นพบดังน้ี 

1.  การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านรัฐวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษาต่าบลลานดอกไม้ตกบ้า
ลานเพชร  อ่าเภอโกสัมพ ีจังหวัดก่าแพงเพชร จากการลงพื้นที่ท่ีศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณก็พบว่ามีผู้ประกอบการเป็น
จ่านวนมากจะได้มีการสุ่มต่อสัมภาษณ์การให้แบบสอบถามความสมัครใจและความยินยอมในการให้ข้อมูลจัด
ประเภทของการประดิษฐ์กระทงและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บ้านลานเพชรมีกิจกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม 
การท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจดังนี้“กิจกรรมการปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชาวลานเพชร” มีคนเคยกล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตที่เร่ง
รีบจนเกินไปอาจพลาดบางสิ่งท่ีสวยงาม บางครั้งลองปล่อยวางชีวิตที่เร่งรีบเเละวุ่นวายของเมืองกรุง มาพักสมองด้วย
การปั่นจักรยานชิล ๆ ชมวิถีชีวิต 

สดูอากาศบริสุทธ์ิท่ามกลางรอยยิ้มของชาวบ้านลานเพชรก็เป็นทางเลือกท่ีไม่เลวสถานท่ีส่าคัญต่อมาคือ
ศาลเจ้าพ่อทหารเพชรศาลเก่าเเก่อันเป็นที่เคารพสักการะคู่บ้านคู่ชุมชนมาเเต่ครั้นโบราณกาล นอกจากจะเป็นที่
สักการบูชาเเล้วยังเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้านลานเพชรอีกด้วย 

หมอเป่าหมอพ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการสืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งเเต่ครั้งสมัยปู่ย่าตาทวด  
ชาวบ้านเชื่อว่าการมาให้หมอเป่าหมอพ่น พ่นเหล้าขาวให้น้ัน จะรักษาอาหารเจ็บป่วยต่างๆได้ เช่น โรคงูสวัด เเละไฟ
ลามทุ่งหมอเป่าหมอพ่น จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว 

สถานที่ต่อมาคือ จุดเรียนรู้การท่ากระทงเปลือกข้าวโพดเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับ
กระทงจากเปลือกข้าวโพดตั้งแต่ประวัติความเป็นมาจนถึงกระบวนการผลิตออกมาเป็นกระทงที่สวยงาม เนื่องจาก
เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตเกษตกร มีการท่าไร่ข้าวโพดค่อนข้างมาก จึงเกิดความคิดที่จะน่าวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จึงเกิดการคิดค้นและพัฒนาจนสุดท้ายกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์กระทงจากเปลือก
ข้าวโพดสวย ๆ ที่เราเห็นนี่เอง 

หลังจากท่ากระทงสวย ๆ กันเเล้ว ก็มาช๊อปชิล ๆ กันต่อ ณ จุดจ่าหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งที่นี่เองเป็นเเห
ล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้มากมาย อาธิ เช่น กระทงเปลือกข้าวโพดรูปนกแฟนซี ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือก
ข้าวโพด พรมเช็ดเท้า ปั้นขลิบ กระยาสารท แคบหมู ขนมดอกจอก ปลาร้า น้่าพริกปลาย่าง ทองม้วนสด  
เป็นต้น อีกทั้งยังมีอาหารพื้นบ้าน สูตรลับของชุมชนที่ สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น ก็มีการจัดเป็นส่ารับไว้เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งเมนูประกอบไปด้วย แกงขี้เหล็ก ย่าหยวก แกงหยวก ไก่นอกหม้อน้่าพริก ผัดปลาจ่อม เเละ  
ขนมถ้วยเเสนอร่อย เมนูทั้งหมดนี้เป็นสูตรโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ นอกจากจะมีรสชาติที่จัดจ้านแล้ว  



466   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ยังมีความสะอาดปลอดภัยอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบที่น่ามาปรุงอาหารนั้นเป็นวัตถุดิบที่คนในชุมชนปลูกไว้เพื่อ
บริโภคเองในครัวเรือนนั่นเองนอกจากนี้บ้านลานเพชรยังมีกิจกกรมที่น่าสนใจ น่ันคือการลอยกระทงสะเดาะเคราะห์
ต่อชะตา เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ติดเเม่น้่าปิง ซึ่งมีต่านานว่าเป็นเเม่น้่าศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีการท่ากระทงขึ้นเองใน
พื้นที่อยู่เเล้ว จึงเกิดประเพณีขึ้นมา โดยชาวบ้านเช่ือว่าการได้ลอยกระทง ณ ที่เเห่งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ลอยกระทง 
ประสบพบเเต่โชคลาภ ปราศจากทุกข์ภัยด้วยต่านานกล่าวขานมาเเต่โบราณ ด้วยธรรมชาติริมฝั่งเเม่น้่า ที่งดงาม  
ด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นตั้งแต่แรกเจอ กิจกรรมที่เเสนประทับใจ เมนูอาหารที่เป็นสูตรเด็ดเฉพาะตัว รวมไปถึงจิตใจ
ที่โอบอ้อมอารีของชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้ ท่าให้บ้านลานเพชรพร้อมแล้วส่าหรับต้อนรับผู้มาเยือน 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ มีความก้าวหน้าไปยังระดับประเทศ 
กรณีศึกษาบ้านาลานเพชรต่าบลลานดอกไม้ตก อ่าเภอโกสัมพีเริ่มจากการตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรัฐวิสาหกิจมี
อาชีพท่าการเกษตรคือการปลูกข้าวอ้อยมันส่าปะหลังและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการประกอบอาชีพเสริมโดย
การเย็บกระทงจากเปลือกข้าวโพด การแก้ปัญหาและการปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กลุ่มแม่บ้าน
จึงจัดตั้งโครงการการประดิษฐ์กระทงจากเปลือกข้าวโพดและผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆอีกมากมาย เช่น แคบหมู การถัก
ไหมพรม เมี่ยง พรมเช็ดเท้า ขนมดอกจอกน้่าปลาร้า น่้าพริกปลาย่าง ทองม้วนสดและกระยาสารท 

การแกป้ัญหาเหล่านี้เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านต่าบลลานดอกไม้
ตกบ้านลานเพชร ไม่มีงบประมาณในการจัดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา  
ภัยแล้งเป็นเงิน 350,000 บาท จึงได้รวมตัวกันระดมหุ้นเพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตกระทงของต่าบลเมื่อ
วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการตัดราคาการถูกกดขี่ราคาจากแม่ค้าคนกลางและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานรายได้และก่าไรที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกระทงต่าบลเราจึงน่ามาบริหาร
จัดการกลุ่มและช่วยเหลือกันในต่าบลมีความเข้มแข็งและก้าวหน้ายั่งยืนไปยังจังหวัดก่าแพงเพชรปัจจุบันบ้านลาน
ดอกไม้ตกได้จัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้กระทงจากเปลือกข้าวโพดระดับต่าบลขึ้นมีสมาชิก
ทั้งหมด 130 รายเพื่อการบริหารกลุ่มให้เข้มแข็งมีระบบการท่างานท่ีชัดเจนและตัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญา
ชุมชนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าต่าบลและยังมีการอนุรักษ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท่ากระทงจากเปลือก
ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ สินค้าต่าง ๆ ที่สามารถใช้สอยได้ในปัจจุบันและมีการถ่ายโอนความรู้ไปยังนักท่องเที่ยว
และผู้เข้ามาเยี่ยมชมจากชุมชนอื่นซึ่งเราได้น่าไปต่อยอดในการปรับรูปแบบกระทงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้
และสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนในพื้นที่อ่ืนให้เข้มแข็งด้วย 

การจัดแผนการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละด้านด้านการโฆษณา 
การโฆษณาเป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดเนื่องจากการโฆษณาเป็นรูปแบบหรือความคิดเห็นในการ เสนอขายสินค้าและ
บริการโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลเพื่อจูงใจให้กับการท่ากระทงจากเปลือกข้าวโพดความต้องการที่จะมาท่า
หรือเพิ่มรายได้ในปัจจุบันและอนาคตลักษณะของงานโฆษณาที่ดีคือการเรียกร้องความสนใจเรื่องราวให้ความรู้อยาก
รู้อยากเห็นสร้างความน่าเชื่อถือหรือเชิญชวนให้เกิดการทดลองโดยใช้สื่อโฆษณาที่ใช้เป็นหลัก 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นการลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยลงภาพโฆษณาอธิบายสั้น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในช่วงเทศกาลงานประจ่าปีหรือช่วงฤดูการท่องเที่ ยวเพื่อให้เข้าถึงกระทง
จากเปลือกข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมชวนชิมได้อย่างกว้างขวางนิตยสารส่าหรับ
นักท่องเที่ยวท่ีจะซื้อขายกระทงต่าบลลานดอกไม้ตกบ้านลานเพชรมีการจ่าหน่ายสินค้าต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ขายดีที่สุดคือกระทงจากเปลือกข้าวโพดในช่วงเทศกาลหรือฤดูท่องเที่ยวต่าง ๆ งานประจ่าปี
สามารถเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วโดยรวมภาพปราศรัยพร้อมกับระบุรายละเอียดอย่าง
ชัดเจนท้ังประวัติที่ต้องการที่จะเดินทางมาเพื่อความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวท่ีสนใจจะมาท่องเที่ยวและซื้อขายอาจจะ
ใช้นิตยสารโดยการเลือกนิตยสารที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยเป็นนิตยสารของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริม  
การท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ โบราณสถานและนิตยสารท้องถิ่น เป็นต้น กระทงจากเปลือกข้าวโพดสามารถขายได้
ตั้งแต่ราคา 30 ถึง 900 บาทขึ้นอยู่กับขนาดและต้นทุนวัตถุความยากง่ายและระยะเวลาในการผลิตของกระทงแต่ละ
ใบส่วนรูปทรงกระทงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นกระทงรูปหัวใจด้วยความที่ขายดีเป็นที่ต้องการของตลาด  
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ท่าให้การผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดกลายเป็นอาชีพหลักของหลาย ๆ ครัวเรือนไปแล้ว 20 ปีและถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มคนในหมู่บ้าน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านรัฐวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา บ้านลานเพชร  
ต่าบลดอกไม้ตก อ่าเภอโกสัมพี จังหวัดก่าแพงเพชรดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่าน
รัฐวิสาหกิจชุมชน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความก้าวหน้าไปยังระดับประเทศ 
กรณีศึกษาบ้านนาลานเพชร ต่าบลลานดอกไม้ตก อ่าเภอโกสัมพี จังหวัดก่าแพงเพชร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเริ่ม
ท่าการศึกษาตั้งแต่วันท่ี 22  สิงหาคมจนถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2561  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้และส่งเสริมทางด้าน  
การขายการให้ความรู้ที่ท่ัวถึงมากกว่าน้ีและควรจัดการรวมกลุ่มเพื่อน่าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในชุมชน 

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าถึงกลุ่มคนในชุมชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหรือ  
การสอบถามความต้องการหรือดูแลเอาใจใส่และมีการแจ้งยอดการซื้อขายหรือจ่าหน่ายออกต่างจังหวัดเท่าหรือ  
การแล้วสถิติให้คนในชุมชนทราบ 

3.  หน่วยงานภาครัฐน่าจะเข้ามาให้ความส่าคัญแก่กลุ่มอาชีพแม่บ้านมากขึ้นหรือมาการต่อยอดอยู่
เรื่อย ๆ ในทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีความเช่ือต่าง ๆ ให้เด็กรุ่นหลังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท่า
กิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าถึงการฝึกอาชีพได้ง่าย 
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การศึกษาการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรณกีลุ่มอาชีพถ่านไบโอนิค  
บ้านหนองไม้แดง ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

 
วิไล  ใจเสาร์, อภสันันท์ วงศ์พิชัย, วีระพา พานแก้ว, ณัฐพล  ช้างหัวหน้า, 

ชนนิกานต์ สานเมทา, และ อาชัญ อินทฉิม1  
ภูริณัฐร์  โชติวรรณ2 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเรื่องศึกษาการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพถ่านไบโอนิค บ้านหนองไม้แดง 
ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการร่วมกลุ่มอาชีพถ่านไบโอนิค
(2) เพื่อศึกษาการด าเนินงานและแผนธุรกิจแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการศึกษา (1)แนวคิดวิสาหกิจชุมชน (2) ทฤษฎี
ผลลัพธ์ทางสังคม (3) ทฤษฎีการผลิต พื้นที่ในวิจัยในครั้งนี้คือบ้านหนองไม้แดง ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้วิธีการศึกษาจากการใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง บ้านหนองไม้แดงมีผู้สูงอายุท่ีว่างงานและในชุมชนมีวัสดุเหลือใช้จ านวนมาก โดยประธานกลุ่ม
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งกลุ่ม จากแนวคิดที่ได้จากการมีโอกาส ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ซึ่งพระองค์ทรงยกตัวอย่างการท าถ่าน จากแกลบด า หลังจากนั้นประธานกลุ่มได้มี 
ความสนใจบวกกับแลเห็นทรัพยากร เช่น แกนข้าวโพด ท่ีผ่านจากการเก็บเกี่ยวมาแล้วรวมถึงกะลามะพร้าวท่ีไม่ได้ใช้
แล้วมีให้พบเห็นเป็นจ านวนมากในชุมชน จึงได้มีการพูดคุยและทดลองท าถ่านกับคนในชุมชน จนประสบความส าเร็จ
กลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ด้วยการด าเนินงานที่มีแผนธุรกิจ ที่เป็น
ระบบสามารถจัดการบริหารให้สมาชิกท างานให้ตรงกับศักยภาพในการท างาน จึงท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและ
ประสบความส าเร็จ จนถึงปัจจุบัน 

 
 ค าส าคัญ  : วิสาหกิจชุมชน, ถ่านไบโอนิค, บ้านหนองไม้แดง และจังหวัดก าแพงเพชร  

 
บทน า 

ปัจจุบันถ่านท่ีใช้เป็นการผลิตแบบวิถีดั้งเดิมที่พบเห็นได้ทั่วไปตามพื้นที่ส่วนใหญ่ในชนบท ถ่านท่ีได้จะถูก
น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการหุงต้มและท าประโยชน์อื่น ๆ ในระดับครัวเรือน หรือบางครัวเรือนมีการท าเป็นอาชีพ
ผลิตถ่านขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยอาศัยวัตถุดิบในการเผาถ่านจากไม้ตามหัวไร่ปลายนา ป่าชุมชนและ  
ป่าสาธารณะต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าไม้ลดลงจึงส่งผลให้ขาดแคลนไม้ที่ใช้ในการเผาถ่าน เราจึง
พบเห็นการใช้ไม้ท าถ่านลดน้อยลง มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงชนิดของถ่านที่ใช้ภายใต้สถานการณ์ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม การเผาถ่านแบบดั้งเดิมถูกมองว่าเป็นส่วนหน่ึงของการท าลายสิ่งแวดล้อมและมีเทคโนโลยีในการท าถ่าน
ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการท าถ่านแบบดั้งเดิมจึงถูกน า เข้ามาส่งเสริมเพื่อใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตถ่าน ทั้งนี้
การท าถ่านในแต่ละพื้นที่ยังมีการใช้วัตถุดิบเหลือใช้ จากเศษถ่านโรงงานไฟฟ้าและกะลามะพร้าว ฝักข้าวโพด หรือ
บางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดไม้ที่ใช้ในการเผาถ่านตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น  ๆ องค์ความรู้ต่าง ๆ จาก 
การท าถ่านจึงควรมีการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีการท าถ่านโดยใช้เทคโนโลยี และได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาให้มีการท าถ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน 

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
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กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นวัสดุที่เหลือใช้ ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
สินค้าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทางการตลาด เพื่อลดปัญหามลภาวะ ลดการใช้พลังงานต้นไม้ โดยการน าเศษวัสดุ
เหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีถ่านอัดแท่ง เป็นถ่านท่ีมีขี้เถ้าน้อย
ให้ความร้อนสูง ไม่เกิดเปลวไฟ ไม่เกิดควันมากเหมือนถ่านไม้ อยู่ได้นานกว่าถ่านทั่วไป 2-3 ช่ัวโมงและคงเอกลักษณ์
ให้อยู่แบบธรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพถ่านไบโอนิค บ้านหนอง
ไม้แดง กลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งไบโอนิค  

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการร่วมกลุ่มอาชีพถ่านไบโอนิค 
2.  เพื่อศึกษาการด าเนินงานและการจัดท าแผนธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มถ่านไบโอนิค 
 

แนวคิด/ทฤษฎี 
1.  แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
แนวคิดวิสาหกิจชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาชุมชน เพื่อความยั่งยืน โดย

หลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้น คือ 
ขั้นที ่1 มีความพอเพียง เลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและขจัดการใช้จ่าย 
ขั้นที่ 2 รวมพลังกัน ในรูปกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ ร่วมทั้งด้านสวัสดิการการศึกษาและ

การพัฒนาสังคม 
ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายโดยประสานความ

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการในด้านเงินทุนการตลาดการผลิต การจัดการและ
ข่าวสารข้อมูล (วชิรวัชร  งามละม่อม, 2561 : 1-2) 

2.  ทฤษฎีผลลัพธ์ทางสังคม 
การประเมินผลก าไรขาดทุน (Profit and Loss) ส าคัญส าหรับธุรกิจกระแสหลักฉันใด การประเมิน

ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ก็ส าคัญส าหรับกิจการเพื่อสังคมฉันนั้น เนื่องจากกิจการเพื่อสังคม
มุ่งด าเนินกิจการเพื่อสร้าง “ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact)” บางอย่าง เช่น “ลดความยากจน” “ลดขยะ” หรือ 
“ช่วยเหลือผู้พิการ” ซึ่งเป็นพันธ์กิจหลักขององค์กรถ้าหากไม่มีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง เราก็ไม่อาจรู้ได้อย่าง
ชัดเจนว่างานที่เราท าไปนั้นบรรลุพันธ์กิจมากน้อยเพียงใด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ สร้างผล
เชิงลบหรือบวกอะไรที่คาดไม่ถึง และควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างประโยชน์มากกว่าเดิมใน
อนาคต ตลอดจนลดผลเชิงลบข้างเคียงที่ไม่ตั้งใจจะก่อ 

สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ผลลัพธ์ทางสังคมคือคุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งควร
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและพันธ์กิจของกิจการ (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร  
แย้มละออ, 2561 : 5) 

3.  ทฤษฎีการผลิต (Theory of Production) 
ทฤษฎีการผลิตเป็นการศึกษาทางด้านอุปทานหรือผู้ผลิต โดยศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตในการผลิต

สินค้าและบริการออกมาขาย ณ ระดับราคาต่าง ๆ ว่าผู้ผลิตควรเลือกใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดอย่างไรจึงจะท าให้
เสียต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด หรือการท าให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดภายใต้เงินทุนที่เขามีอยู่อย่างจ ากัด ทฤษฎีการผลิตจะ
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตที่เรียกว่า Input และจ านวนผลผลิตที่ได้รับ ซึ่งเรียกว่า Output 

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 471 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ความหมายของการผลิต (Production) 
การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตให้ออกมาเป็นผลผลิตจาก

ความหมายของการผลิตดังกล่าวจะเห็นว่า ปัจจัยการผลิต (Input) ที่กล่าวถึงหมายถึง  
1.  ที่ดิน 
2.  ทุน  
3.  แรงงาน 
4.  ผู้ประกอบการ  
นอกจากนี้ยังรวมถึงวัตถุดิบและสินค้าสินค้าช้ันกลางทุกชนิดที่ใส่เข้าไปในขบวนการของการผลิต  

ส่วนผลผลิต (Output) นั้น นอกจากจะหมายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final Product) ที่สามารถน าไปบริโภคได้เลย 
แล้วยังหมายถึงสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Product) ซึ่งจะต้องน าไปผ่านกระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อให้ได้
ผลผลิตขั้นสุดท้าย และผลผลิตยังหมายรวมถึงบริการต่าง ๆ ด้วย เช่น การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้าไว้ให้มีสินค้า
บริโภคทุกขณะที่ต้องการบริโภค (มหาวิทยาลัยหอการค้า, 2561 : 1) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 
ส าหรับรูปแบบการศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาโดยการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ านวน 6 คน  
1. นางพรประวีณ์ เกิดโต  ประธานกลุ่มอาชีพ บ้านหนองไม้แดง 
2.  นายกิตติ  เกิดโต    รองประธาน 
3.  นายสถาพร สุ่มศรี        รองประธาน 
4.  นายชัยนันท์ สังข์จุ้ย    แรงงานในกลุ่มอาชีพ 
5.  นายภาณุ  แจ้มแจ้ง    แรงงานในกลุ่มอาชีพ 
6.  นายธานี  บุณดีรัตน์    แรงงานในกลุ่มอาชีพ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัย

ได้มีการจดบันทึกข้อมูลและอัดเสียง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากประธานกลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง ต าบลไทรงาม 

อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้  
1.  ศึกษาจากเอกสารข้อมูลของกลุ่มอาชีพ บ้านหนองไม้แดง 
2.  การสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล ตามต าแหน่งหน้าท่ี  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลใน

การวิจัยเชิงคุณภาพ มักจะใช้วิธีการที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่  
1. การตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่

แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากัน จะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ และถ้า
บุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่  

2. การตรวจสอบสามเส้า ด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ 
3. การตรวจสอบสามเส้า ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพื่อรวบรวม

ข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม 
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สรุปผลการศึกษา 
การเกิดขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจชมุชน กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง มีการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นวัสดุที่เหลือ

ใช้ในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าทางการตลาด เพื่อลดปัญหามลภาวะ ลดการใช้
พลังงานต้นไม้ โดยการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นพลังงานเช้ือเพลิงถ่านอัดแท่ง ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี 
ถ่านอัดแท่ง เป็นถ่านที่มีขี้เถ้าน้อยให้ความร้อนสูง อยู่ได้นานกว่าถ่านทั่วไปและคงเอกลักษณ์ให้อยู่แบบธรรมชาติ  
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดงเริ่มก่อตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จนถึงปี  พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน
รวมระยะเวลาที่ก่อตั้ง 15 ปีตั้งอยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 6 ต าบลไทรงามอ าเภอไทรงามจังหวัดก าแพงเพชรโดย นาง
พรปวีณ์ เกิดโต เป็นประธานกลุ่ม จุดเริ่มต้นทางกลุ่ม ได้ผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพและน้ ามันไบโอดีเซล จากมันส าปะหลัง 
หลังจากนั้นได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ ศิลปาชีพบางไทร ได้เห็นการผลิตถ่านอัดแท่งที่ใช้วัตถุดิบจากแกลบด า ท าให้เกิด
แรงบันดาลใจในการท าถ่านอัดแท่งขึ้น จึงได้กลับมาทดลองท าถ่านอัดแท่ง จากแกนข้าวโพดกะลามะพร้าว มา
ทดลองเผาและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับชาวบ้านทดลองใช้ โดยใช้ช่ือผลิตภัณฑ์ BOC หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 
ได้เริ่มต้นท าผลิตภัณฑ์น้ าสม้ควันไม้จากกะลามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ก้อนดูดกลิ่นจากการเข้ารับฝึกอบรมการท าก้อน
ดูดกลิ่นปลอดสารพิษจากสถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพบ้าน  
หนองไม้แดงบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามารถและความ
ช านาญของแต่ละคนสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีสมาชิก 24 คน เงินทุนของสมาชิกเริ่มแรก 14,000 บาท ปัจจุบัน
จ านวนสมาชิก 42 คน เงินทุนของสมาชิกในปัจจุบัน จ านวน 200,000 บาท (สัมภาษณ์จาก นางพรปวีณ์ เกิดโต , 
ตุลาคม, 2561) 

การก่อตั้งหมู่บ้านบ้านหนองไม้แดง เมื่อก่อนมีหนองน้ าจ านวนมากและมีต้นไม้ แดงใหญ่ล้อมรอบ
ชาวบ้านจึงได้เรียกกันติดปากต่อกันมาว่าเป็นบ้านหนองไม้แดง เดิมขึ้นอยู่กับต าบลหนอคล้า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร และต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้าน ได้แยกออกมาเป็นบ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 6 ต าบลไทรงาม อ าเภอ  
ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2513 

ผลลัพธ์ทางสังคมเรื่องของรายได้และเศรษฐกิจจากอดีตผู้สูงอายุได้ว่างงานเป็นจ านวนมากและรายได้  
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หลังจากที่ได้ต่อตั้งกลุ่มอาชีพท าให้ผู้สูงอายุไม่ว่างงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อ 
จุนเจือภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นท าให้การใช้ชีวิตดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่กลุ่มอาชีพถ่านไบโอนิคบ้านหนองไม้แดงน า
วัตถุดิบที่เหลือใช้ในชุมชน ได้แก่ แกนข้าวโพด กะลามะพร้าว เหง้ามัน เศษไม้จากการเผาที่เหลือใช้ มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง ท าให้เกิดการสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและสมาชิกในกลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์รายได้ของแรงงาน ฝ่ายผสมได้ค่าใช้จ่ายค่าแรงงานตามมาตรฐานวันละ 300 บาทเดือนละ 9,000 บาท  
เบิกได้ตามที่ต้องการเป็นครั้งคราวเพื่อน าไปใช้จ่ายภายในครอบครัวผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายควบคุมงานจัดระเบียบงานและ
เป็นผู้จัดจ าหน่าย ผู้ที่ท าฝ่ายผลิตและนายช่างได้รับค่าใช้จ่ายวันละ 300 เดือนละ 9000 บาท ค่าจ้างเพียงพอต่อ 
การใช้ชีวิตประจ าวันไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นผู้ท าหน้าที่ฝ่ายล าเลียงถ่านเข้าเตาอบได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาทเดือนละ 
9,000 บาท เพื่อน าไปใช้จ่ายส่วนตัวในการด ารงชีวิตผลลัพธ์ที่แรงงานได้รับจึงมีความพึงพอใจในการท างานและ
เพยีงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ด้านสิ่งแวดล้อมบ้านหนองไม้แดงมีทรัพยากรจากการเกษตรเช่นแกนข้าวโพดเหง้ามันเศษถ่านไม้จาก 
การเผาถ่าน ซึ่งช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีแกนข้าวโพดจ านวนมากประมาณ 3-4 คันรถต่อฤดูกาล มีจ านวนมากชาวบ้าน
เห็นว่าทรัพยากรทางการเกษตรเหล่านั้นสามารถน ามาท าให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า ทางชุมชนยังช่วยอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัจจุบันถ่านอัดแท่งไบโอนิคยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับธรรมชาติทางอากาศและในชุมชน 

การด าเนินงานแผนธุรกิจกลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง มีวัตถุประสงค์ในการท าแผนธุรกิจ น าความรู้ไป
พัฒนากลุ่มและต้องการขอสินเชื่อ เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ ขยายธุรกิจปรับปรุงกิจการ เพื่อเป็นเงินทุนใน
การด าเนินการ การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม ปัจจุบันสภาพการแข่งขันของธุรกิจถ่านอัดแท่งในประเทศไทยนับว่ามี
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การแข่งขันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งเป็นที่นิยมใช้กันเป็นพลังงานทดแทนเป็นการยอมรับกัน
ในประเทศ โดยมีการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มผลิต ด้วยการใช้กลยุทธ์การขายช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยการเปิดจุดขายสินค้ามากขึ้น กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดงเป็นผู้ผลิตถ่านอัดแท่ งลายแรกของจังหวัด ส่งผลให้
กลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดงมีการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างการรับรู้ในตลาดให้มากขึ้นมี  
การท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพิ่มขึ้นถึงกลุ่มผู้ใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง  
ความพึงพอใจสูงสุดในตัวสินค้า ดังนั้นธุรกิจนี้น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตได้อีกต่อไป แนวโน้มทางการตลาด  
การเติบโตของกลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดงได้รับโอกาสจากภาครัฐ อบรมของ SME ธุรกิจขนาดกลางเรื่องการตลาด
บรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ของสินค้าใหม่ส่งผลไดร้ับโอกาสสง่ออกในตลาดตา่งประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮอลแลนด์ ทางกลุ่มได้
มีการพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อที่จะรองรับในตลาด AEC ให้ตรงความต้องการของตลาด การวิเคราะห์
ปัจจัยทางธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จุดแข็ง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการมีความ
ได้เปรียบคู่แข่งวัตถุดิบมีราคาถูก มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางในการจัดจ าหน่าย มีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบ
ตลอด จุดอ่อน การวิเคราะห์ปัญหาภายนอกที่ท าให้กิจการเสียเปรียบคู่แข่ง ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการจ าเป็นต้องจัดหาโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โอกาส เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทางบวกและเพื่อ
ประโยชน์ต่อกิจการที่จะส่งเสรมิหรอืสนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ในอนาคต ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ในการท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการของกลุ่ม OTOP เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณใ์นการผลิต ส านักงานพัฒนาชุมชนสนับสนุนการจัดอบรมด้านการเขียนแผนธุรกิจ จ านวน
ลูกค้าหรือผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น  เช่น กะลามะพร้าว เหง้ามัน
ส าปะหลัง เป้าหมายทางธุรกิจ การก าหนดสิ่งที่กิจการจะลงมือท าเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจมีก าหนดเวลาแล้วเสร็จที่
ชัดเจนโดยระบุเป็นข้อ ๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น 1 ปีระยะปานกลาง 3 ปีและระยะยาว 5 ปีขึ้นไปครั้งนี้
เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกันสามารถวัดผลลัพธ์เป็นตัวเลขได้และก าหนดเวลาแล้วเสร็จอย่าง
ชัดเจน โดยกลุ่มอาชีพบ้านหนองไม้แดง ได้วางเป้าหมายทางธุรกิจไว้ 
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ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
ในสังคมเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

Study of the use of social technologies of the elderly. 
In the KamphaengPhet town. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน
สังคมเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสมทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ่านวน 378 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูลใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า 

(1) พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในสังคมเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร พบว่า  
1) ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย จ่านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 เพศชาย จ่านวน 168 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 2) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุช่วงอายุ 60 - 65 ปี จ่านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 
ช่วงอายุ 66 - 70 ปี มีจ่านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 (2) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ในสังคมเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร 1) การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่าคุยกับเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนเก่า  
คิดเป็นร้อยละ 51.3 ใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 46.3 เล่นเกมส์ คิดเป็นร้อยละ 1.9 (3) ด้านความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุพบว่าความต้องการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุจะใช้งาน Facebook, Line, YouTube ทุกครั้งเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 3.93 รองลงมา 
ท่าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกผ่อนคลายเพลิดเพลิน คิดเป็นร้อยละ 3.87 รองลงมา ท่าให้ผู้สูงอายุมีความสนุกสนาน  
คิดเป็นร้อยละ 3.78 (4) ด้านการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่าการส่งภาพลามก/ภาพโป้ คิดเป็น
ร้อยละ 1.99 

 
ค าส าคัญ :  ผู้สูงอายุ / พฤติกรรมการใช้ / ออนไลน์ / เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
Abstract  

The purpose of this research was to study the use of social technology in the elderly in 
urban society. Khampangphet This study is a mixture of qualitative and qualitative studies. And 
quantitative The sample size was 378 persons for male and female aged over 60 years old. And 
the model. Data were collected from the sample and then analyzed for content. 

1.  Social Technology Behavior of the Elderly in Urban Society There were 210  
respondents (55.6%), male (168) or 44.4% (2). The respondents were aged between 60 and 65 
years. 77.5% (2). Social Networking Behavior of the Elderly in Urban Society 1) What is the use of 
social networking services? The respondents found that the respondents found the number of 

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
2 อาจารย์ประจ่าวิชาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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online social networking service users to talk to their friends and relatives, 194 people, or 51.3%. 
Follow up 175 information (46.3%), 7 (1.9%). 2) you use social networking services through the 
channels. It was found that the respondents found that the respondents had the number of 
online social networking services through which 311 mobile phones accounted for 82.3 percent. 
64 tablets accounted for 16.9 percent. 3 people accounted for 0.8% (3). The demand for online 
social technology of the elderly found that the demand for social technology of the elderly. Find 
out which seniors are active. Facebook, Line, Youtube Every time you use the Internet, the 
average is 3.93, making the (4). The use of social technology of the elderly. Found that the use of 
online social technology of the elderly Found that sending pornographic / pornographic images. 
The number of never-349 people and the average of 2.99 people has never been lowered. The 
use of abusive / abusive words has never been 376 people and the number 2 ever was 1.99 
average. There were 329 people and 49 people were average 1.87. 
 
บทน า 

เทคโนโลยีสังคมออนไลน์นั้นได้เข้ามามีอิทธิพลในการติดต่อสื่อสาร ของมุนษย์มากขึ้น กล่าวไก้ว่าใน
ชีวิตประจ่าวันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, Instagram, YouTube เป็นต้น ที่ เข้ามาช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารกันของประชากรให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ
สื่อสารระหว่างกลุ่ม   เมื่อพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อ การ
ด่าเนินชีวิตของคนมากขึ้น ท่าให้นักพัฒนาหรือนักธุรกิจที่หันมาสร้างหรือเปิดบริการเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ เพื่อ
รองรับตลาดที่ก่าลังเติบโตขึ้น ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละประเภทนั้นจะมีการบริการ ท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันโดยผู้ใช้
จะเลือกใช้ตามพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ตรงกับตนเอง  เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ มักปรากฏให้เห็นในลักษณะของ
การน่ามาใช้เพื่อด่าเนินงานหรือ กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้
สามารถใช้ทรัพยากร ร่วมกัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร แต่ปัจจุบันค่าว่าเทคโนโลยีสังคม
ออนไลน์ จะหมายถึง ระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ Wikipedia 
ให้ความหมายสังคมออนไลน์ว่า เป็นโครงสร้างสังคมที่ประกอบด้วยโหนด (Node) ต่าง ๆ เช่ือมต่อกันซึ่งแต่ละโหนด
ที่เช่ือมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอื่น ๆ ด้วย  โดยอาจมีระดับของความสัมพันธ์กัน มีความซับซ้อน มี
เป้าหมาย (“การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์”, 2557) ดังนั้นเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ จึงหมายถึง การที่มนุษย์
สามารถเชื่อมโยงถึงกันท่าความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น
เว็บเครือข่ายสังคม ออนไลน์ก็คือเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกัน  
มีการให้พ้ืนท่ีบริการเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออ่านวยความสะดวกในการสร้างเทคโนโลยีออนไลน์ สร้างเนื้อหาตาม ความ
สนใจของผู้ใช้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดขึ้นจ่านวนมากท้ังที่มี เป้าหมายเชิงพาณิชย์และ
ไม่แสวงหาก่าไร เช่น Wikipedia 10 อันดับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ยอดนิย คือ mySpace.com, 
faceBook.com, orkut.com, hi5 . com, vkontakte.ru, Friendster.com, SkyRock.com, PerfSpot.com, 
bebo.com และ studivz.ne (ภิเษก  ชัยนิรันดร์, 2555)  จากการศึกษาค้นพบว่า ประเทศไทยมีการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย มากจนได้ช่ือว่าเป็นประเทศอันดับที่ 4 โดยใช้เวลาเฉลี่ยที่ 8.7 ช่ัวโมง (“ไทยติด
อันดับ 4 ใช้เวลาท่อง โซเชียลเน็ตเวิร์ก”, 2555)  

ผลการส่ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น เพศหญิง ร้อยละ 56 เพศชาย 
ร้อยละ 43.1 และเพศที่สาม เพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น โดยสามารถแบ่งภาพรวมของ การส่ารวจออกเป็นประเด็น 
ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดย เฉลี่ย 32.3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 
4.6 ช่ัวโมงต่อวัน ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาประมาณ 7.2 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้คนใช้เวลาเกือบ  1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเพศที่
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สามมีจ่านวนค่าเฉลี่ยชั่วโมง การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด อยู่ที่ 62.1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จากผลการส่ารวจแสดงให้
เห็นว่าผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือความบันเทิงและการสื่อสารเป็นหลัก โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับ 1 การพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 78 อันดับ 2 อ่านข่าวหรือ e-book ร้อยละ 56 และอันดับ 
3 ค้นหาข้อมูล ร้อยละ 56 และเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอปพลิเคช่ันยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ Facebook 
คิดเป็นร้อยละ 93.7 LINE คิดเป็นร้อยละ 86.8 และ Google คิดเป็นร้อยละ 34.6 (ส่านักพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2557) คนแก่ คนชรา หรือผู้สูงอายุนั้นโดยทั่วไปเป็นค่าที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอายุมาก ผมขาว หน้าตา 
เหี่ยวย่น การเคลื่อนไหวเช่ืองช้า พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายค่าว่า “ชรา” ว่า แก่ด้วยอายุ, 
ช่ารุดทรุดโทรม (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 2556)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา “พฤติกรรมการใช้เทคโนโลสังคมออนไลน์และ
ความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุ” เพื่อศึกษาถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุ นิยมใช้พฤติกรรมการใช้บริการ
เทคโนโลสังคมออนไลน์ รวมถึงความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลสังคมออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเอง 
และน่ามาพัฒนาในการสร้างสังคมและการตลาดใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีในเมือง จังหวัดก่าแพงเพชร 
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Elderly) 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ . 2546 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า “ผู้สูงอายุ” 

หมายถงึ บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (ปราง สุรางค์ และโชติ  ชัชวาลกุล, 2556)  
วัยสูงอายุ หรืออาจเรียกว่า วัยชรา คือบุคคลที่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าในวัยสูงอายุนั้นจะมีการเสื่อม

ถอยทางกายภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระร่างกาย และการท่างานของระบบ
อวัยวะต่าง ๆ เมื่อร่างกายเกิดความเสื่อมอาจส่งผลกระทบท่าให้ประสิทธิภาพในการท่างานลดลง ส่งผลกับสภาพ
จิตใจ ซึ่งจะน่าไปสู่การเจ็บป่วยของร่างกายได้ อันเนื่องมาจากการคิดว่าเป็นบุคคลที่ไร้ค่าในสังคม โดยวัยสูงอายุจะมี
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายการเสื่อมของสภาพร่างกายมนุษย์จะเห็นเป็นรูปธรรมเมื่ออายุมากกว่า 
60 ปี เริ่มสังเกตได้จากความเสื่อมถอยของการท่างานของร่างกาย เมื่อเลยวัยกลางคนไปแล้ว ร่างกายจะ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ ความเต่งตึงของผิวหนังลดลง กล้ามเนื้อลดความแข็งแรงและ 
ขาดความไวในการตอบสนอง ความสามารถในการท่างานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อหย่อน
สมรรถภาพ ท่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคล่องตัว เช่น ด้านสายตาที่เปลี่ยนไป โดยมักจะมองไกลไม่ชัดหรือ
เรียกว่าอาการสายตายาว การเคลื่อนไหวของร่างกายที่เช่ืองช้าลง เป็นต้น 

2.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจไม่สามารถแยกจาก 
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคมได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคมส่งผลต่อจิตใจ และ  
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจก็ส่งผลต่อร่างกายและสังคมเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ประการคือ 

1.1  ปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ 
1.1.1  การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ได้แก่ การสูญเสียคู่สมรส บุตร หรือการที่บุตรแยกไป

อยู่ต่างหาก ท่าให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่ รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ไร้ความหมาย ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครท่าให้เกิดความ
วิกตกกังวลซึมเศร้า 

1.1.2  การสูญเสียปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การสูญเสียบทบาท การปลดเกษียณจาก 
การท่างานท้ัง ๆ ที่ผู้สูงอายุบางคนยังมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพอจะท่างานได้ ท่าให้เกิดความรู้สึกสูญเสียอ่านาจ
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รู้สึกว่าคุณค่าในตนเองลดลง สูญเสียรายได้ เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเหลียวแลจาก
เพื่อน ญาติมิตรอย่างใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อน 

1.2  ปัจจัยภายในร่างกาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายในระบบต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว
ข้างต้น ก่อให้เกิดโรคทางกายได้ เช่น โรคหัวใจ โรคข้อ ความจ่าเสื่อม สูญเสียการได้ยิน สายตามองเห็นไม่ชัด  
ขาดความมั่นใจและความปลอดภัย ผู้สูงอายุมักจะชดเชยด้วยการสะสมข้าวของ การย้่าท่า การบ่น อารมณ์ไม่คงที่ 
โกรธง่ายแต่บางรายก็อ่อนโยนใจดี ท้ังนี้อยู่กับสภาพแวดล้อมสังคมและประสบการณ์ที่ผ่านมา 

1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดชีวิตของคนเราจะมีปฏิสัมพันธ์เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
1.3.1  ระยะเข้าสู่สังคม แรกเกิด 30 ปีจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและก้าวสู่สังคม

ครอบครัว เช่น โรงเรียน ท่ีท่างาน เป็นต้น 
1.3.2  ระยะสร้างสังคมอายุ 30 ปีขึ้นไป ถึง 60 ปี หรือในวัยกลางคนมีการสร้างครอบครัว

ใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคม 
1.3.3  ระยะออกจากสังคม อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือในวัยสูงอายุซึ่งออกจากสังคมมี 2 กรณีคือ 

ประการแรก เป็นข้อก่าหนดให้ต้องออกจากบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบด้วยการปลดเกษียณ อีกประการหนึ่ง เป็นการ
ออกจากสังคมด้วยการยอมรับต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตามวัย โดยละจากบทบาทการเป็นผู้น่าครอบครัวมาเป็น
สมาชิก ซึ่งในวัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่จะมีสังคมกว้างขวางกับบุคคลหลายๆกลุ่ม แต่สังคมของผู้สูงอายุโดยมาก
มักจะแคบลงเหลือเพียงครอบครัว เพื่อนสนิท และวัดเท่านั้น 

แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ผู้สูงอาย ุ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณก์ารใช้คอมพิวเตอร์ จะมีความกังวลใน

การใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ Maliheh, S., Shima, S., &Robab, 
S., (2015) ผู้สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งอีเมล์ 
เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ประสบการณ์จากการใช้คอมพิวเตอร์ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจการใช้อุปกรณ์  
การสื่อสารVosner, H.B., Bobek, S., Kokol, P., &Krecic, M.J. (2015) สื่อสังคมออนไลน์เปรียบเหมือนช่องทางที่
เปิดโอกาสให้ผู้สุงอายุสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ ช่วยลดความรู้สึกโดด
เดี่ยว ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สิ่งใหม่บวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่เปรียบเสมือนการขยายประสบการณ์ของผู้สูงอายุการได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นการช่วยพัฒนาความจ่าของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่าย
ยิ่ งขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็มีอุปสรรคในด้านการปรับตัวที่ต้องมีพื้นฐานจากการใช้คอมพิวเตอร์  ประกอบกับ  
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น การมองเห็น ความจ่า เป็นต้น (Finn, 2010) ผู้สูงอายุจึงมีทัศนคติต่อสื่อสังคม
ออนไลน์ด้านบวก ในการเรียนและความเพิ่มความมั่นใจแก่ผูสู้งอายุ (A. Gonzalez, M. Paz Ramirez & V. Viadel, 
2012) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ท่าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกเด็กลง ผู้สูงอายุมีความรู้สึก
เหมือนได้ผจญภัยเจอสิ่งใหม่ ๆ มีความมั่นใจมากขึ้น อันเนื่องมาจากผู้สูงอายุจะมีความกังวลต่อการใช้เทคโนโยโลยี
ใหม่ๆ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือเป็นต้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในด้าน
ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของผู้สูงอายุ เนื่องจากสามารถลดข้อจ่ากัดทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
(Begona, Jorge, A. Francisco, V.Ramos, 2015)  

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ 
เกวรินทร์  ละเอียดดีนันท์ (2557) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer 

Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้บริการระบบออนไลน์ 
การเกิดของพฤติกรรมมนุษย์ได้มีผู้วิจัยต่าง ๆ มากมายให้ความสนใจกับพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อความ

เข้าใจในพฤติกรรม และเพื่อน่าไปปรับใช้ ท่าให้ได้เกิดมีความเชื่อหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เกิดขึ้น จากผู้รู้นักวิจัย 
และนักการศึกษาหลายท่านที่พยายามหาค่ามาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ กาญจนา  พูนสินรุ่งโรจน์ (2555 : 
14) สามารถรวบรวมทัศนะต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
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1. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย์ 
2.  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของสิ่งแวดล้อม 
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
Vosner, Bobek, Kokol&Krecic (2016) ได้ท่าการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์

ของผู้สูงอายุ” (Attitudes of active older Internet users towards online social networking) เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยท่าการสัมภาษณ์เชิงลึก จ่านวน 54 คน ที่มีอายุระหว่าง 45- 74 ปี เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีจากการศึกษาลักษณะทางประชากรพบว่า เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการอยู่อาศัยที่
แตกต่างกันมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เพศชายจะมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าเพศหญิง
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา 
ต่่ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเมืองมีความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
ส่าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่าเพศชายมีความถี่ในการใช้มากกว่าเพศหญิงวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อติดต่อครอบครัวและเพื่อนเพื่อลดความรู้สึกโดดเดี่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่่ากว่า 58 ปี 
มีความถี่ในการใช้อินตอร์เน็ตในระดับปานกลางและมคีวามคุ้นเคยกับเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุ 58 ปีขึ้นไปท่ีมีความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับต่่าและไม่มีความคุ้นเคยกับเครอืข่ายสังคมออนไลน์จาก
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ”เป็นการศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน  
มีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกันเป็นที่น่าสนใจว่าลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นจะมีพฤติกรรมการใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันหรือมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

กันตพล  บรรทัดทอง (2557) เรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่ม
คนผู้สูงอายุในเขต 7 สรุปผลการวิจัย พบว่า 1) สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก 2) ผู้สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจมากผลการทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัยนี้เป็นดังนี้ 1) ผู้สูงอายุที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 2) ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความบ่อยใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  3) ผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, Twitter และ Line แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 4) แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

เกวรินทร์  ละเอียด (2558) เรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่่ากว่า 15,000 บาทใช้เวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยวันละ 1 – 3 ช่ัวโมง ส่วนใหญ่
เคยตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาประเภทหนังสือนวนิยาย และเคยตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 
Mebmarket.com สื่อออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ Dek-d.com โดยราคาเฉลี่ยของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เลือกซื้อในแต่ละครั้งราคา 100 – 300 บาท สถานที่ที่ผู้บริโภคใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มากที่สด คือ บ้าน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน่ามาใช้ งานจริงส่งผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรม
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ผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความ
ตั้ งใจที่จะใช้ตามล่าดับ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.10 ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านการรับรู้ถึงความ
เสี่ยง และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความ
ต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในสังคมเมือง จังหวัด
ก่าแพงเพชร ผู้สูงอายุทุกคนต้องเรียนรู้ท่าความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคของสังคมข่าวสารออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทส่าคัญในชีวิตประจ่าวันหรือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้
ชีวิตประจ่าวันของทุกคนไปแล้วก็ได้และสามารถเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนและวิธีด่าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.  ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การจัดกระท่าและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.  ขั้นตอนและวิธีการจัดท่าคู่มือ 
 
 
 

การใช้เทคโนโลยี
สังคมออนไลน ์

ผู้สูงอายใุนสังคม
เมืองก่าแพงพชร 

พฤติกรรม 
- วัตถุประสงค์ในการใช ้
- ช่องทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์- 
สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์

- ความบ่อยในการใชเ้ครอืข่ายสังคม
ออนไลน ์

- ระยะเวลาที่ใชเ้ครอืข่ายสังคมออนไลน ์
- ช่วงเวลาที่ใชเ้ครอืข่ายสังคมออนไลน ์
- เครอืข่ายสังคมออนไลนท์ี่นิยมใช ้

 

การใช้เทคโนโลย ี
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
- การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด 
- ด้านสุขภาพรา่งกาย 
- ด้านจิตใจ 

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 481 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรผู้สูงอายุในเขตอ่าเภอเมืองก่าแพงเพชร ท้ังชายและหญิงจ่านวนทั้งสิ้น 23,946 คน ข้อมูลจาก

อ่าเภอเมืองก่าแพงเพชร ปี 2560 และได้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงผู้สูงอายุดังน้ี 
1. ผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถประกอบกิจวัตรประจ่าวันได้ 
2. เป็นผู้สูงอายุท่ีใช้สมาร์ทโฟนติดต่อสื่อสาร   
3. ผู้สูงอายุท่ีใช้เทคโนโลยี ออนไลน์   
4. เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ติดเตียง 
5. มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ตารางจ่านวนผู้สูงอายุในอ่าเภอเมอืงก่าแพงเพชร มีทั้งหมด 16 ต่าบล ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้สูตรของเครซ่ีและมอร์แกนดังนี้ 
วิธีการค่านวณผู้วิจัยต้องทราบขนาดประชากรและสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรและก่าหนด

ระดับความคลาดเคลื่อนและระดับความเช่ือมั่นด้วย เช่นถ้าประชาการที่ใช้ในการวิจัยมีจ่านวนประชากร 23,946 
คน ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5 % ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และสัดส่วนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

  n =  

  n =  

n =  

n = 378.06 
   n = 378 

ล่าดับ ต่าบล จ่านวนผูสูงอายุท้ังหมด 
1. เทศบาลเมืองก่าแพงเพชร 4,498 
2. ต่าบลไตรตรึงษ์ 1,280 
3. ต่าบลอ่างทอง 2,254 
4. ต่าบลนาบ่อค่า 1,575 
5. ต่าบลนครชุม 2,138 
6. ต่าบลทรงธรรม 671 
7. ต่าบลลานดอกไม้ 224 
8. ต่าบลหนองปลิง 739 
9. ต่าบลคณฑี 1,090 
10. ต่าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 707 
11. ต่าบลเทพนคร 3,105 
12. ต่าบลวังทอง 739 
13. ต่าบลท่าขุนราม 1,240 
14. ต่าบลคลองแม่ลาย 908 
15. ต่าบลธ่ามรงค์ 1,140 
16. ต่าบลสระแก้ว 1,638 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณปริมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างการศึกษานี้เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดท่าขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 
4 ตอน คือ   

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะทั้งเป็นค่าถามที่มีค่าตอบให้เลือก 2 ทาง 
(Dichotomous Questions) และค่าถามที่มีหลายค่าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) รวม 4 ข้อที่
ถามเกี่ยวกับเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา    

ตอนที่ 2 พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ลักษณะทั้งเป็นค่าถามที่มีหลาย
ค่าตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions) ที่จะถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านต่าง ๆ ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ จ่านวน 10 ข้อ  

ตอนที่ 3 ความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่จะถามเกี่ยวกับ 
ระดับของความต้องการใช้เทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นค่าถามที่ระบุให้
ระบุความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 4 การใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ ที่เกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นค่าถามที่ระบุให้ระบุความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval 
Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้การศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสุ่มสนทนาแบบโดยบังเอิญ (Focus Random inquiry Discussion) ซึ่งมี
วิธีการและขั้นตอนดังนี ้

1.  การเก็บข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณประกอบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไป
ของผู้สูงอายุในเขตอ่าเภอเมืองก่าแพงเพชร   

2.  ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ตามวันท่ีก่าหนด 
3.  ผู้วิจัยรวบรวมแบบแบบสอบถามทั้งหมดแล้วประมวลเพื่อน่าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ผู้ศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลโดยวิธีเคราะห์เชิงสถิติกับการรวบรวมข้อมูล และหลังจากที่ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้สูงอายุทั้ง 378 คน 
ผู้ศึกษาได้ท่าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และน่าข้อมูลที่ได้มาแยกแยะหมวดหมู่ข้อมูลก่อนสรุปผลของข้อมูล
เพื่อให้ทราบถึงสถิติพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ่านวนเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย 

จ่านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 เพศชายจ่านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ่านวนอายุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุช่วงอายุ 60 - 65 ปี จ่านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 
ช่วงอายุ 66 - 70 ปี มีจ่านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ่านวนรายได้ส่วนตัวต่อเดือนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีจ่านวนรายได้ส่วนตัวต่อเดือน รายได้ต่อเดือน 3,000 – 7,000 บาท จ่านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
75 รายได้ต่อเดือน 17,000 – 15,000 บาท จ่านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 รายได้ต่อเดือนต่่ากว่า 3,000 บาท 
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จ่านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 รายได้ต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จ่านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ 
รายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

ตอนที่ 2  พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในสังคมเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีจ่านวนการใช้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์คุยกับเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนเก่า จ่านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ใช้ติดตามข้อมูลข่าวสาร จ่านวน 
175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 เล่นเกมส์ จ่านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 หาเพื่อนใหม่ จ่านวน 2 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 0.5 ช่องทางการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางช่องทางใด
โทรศัพท์มือถือ จ่านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 แท็บแล็ต จ่านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 คอมพิวเตอร์ 
จ่านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กี่ครั้งต่อสัปดาห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กี่ครั้งต่อสัปดาห์ 3 -5 ครั้ง จ่านวน 182 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.1 มากกว่า 5 ครั้ง จ่านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 น้อยกว่า 3 ครั้ง  จ่านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.2 

เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีจ่านวนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านนิยมใช้ 
Facebook คิดเป็นร้อยละ 64.8 Line คิดเป็นร้อยละ 32.0 Twitter คิดเป็นร้อยละ 1.3 Instagram คิดเป็นร้อยละ 1.1  

ตอนที่ 3  ความต้องการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
ด้านความต้องการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานพบว่าความต้องการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุพบว่าท่านจะใช้งาน Facebook, Line, 
YouTube ทุกครั้งเมื่อท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมา ท่าให้ท่านมีความรู้สึกผ่อนคลาย
เพลิดเพลิน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.87 รองลงมา ท่าให้ท่านมีความสนุกสนาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.78  

ตอนที่ 4  การใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ ของผู้สูงอายุ 
ด้านการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พบว่าการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่าการส่งภาพลามก/ภาพโป้ จ่านวนท่ีเคย 2 คน และที่ไม่เคย 
349 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.99 ไม่เคย รองลงมาการใช้ค่าหยาบคาย/ด่าทอ จ่านวนที่เคย 2 คน และที่ไม่เคย 376 
คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.99 รองลงมาซื้อหวยใต้ดิน จ่านวนที่เคย 49 คน และที่ไม่เคย 329 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.87 
รองลงมาการตอบค่าถาม จ่านวนที่เคย 76 คน และที่ไม่เคย 302 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.80 รองลงมาการเล่นเกมส์/  
เกมส์ออนไลน์ จ่านวนที่เคย 100 คน และที่ไม่เคย 278 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.74  

 
อภิปรายผล 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในสังคมเมือง 
จังหวัดก่าแพงเพชร น่ามาการอภิปรายในประเด็นดังน้ี 

ผลการศึกษาผู้วิจัยท่าการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในสังคมเมือง
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่า จ่านวนผู้สูงอายุเพศหญิง
ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ มากกว่าเพศชาย และผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 60 – 65 ปี 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษามัธยมปลายหรือต่่ากว่า และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 3,000 – 7,000 บาท   

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์ของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้เพื่อคุยกับเพื่อน
ปัจจุบันและเพื่อนเก่ามากที่สุด ใช้ในติดผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือมากว่าการใช้ติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์และแท็บ
แล็ต สอดคล้องกับงานงานของ วิทมา ธรรมเจริญ (2555) ช่วงเวลาที่ใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์จะอยู่ในช่วงเวลา 
11.00 – 16.00 น. ผู้สูงอายุใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้คือเฟสบุ๊คและได้มีการใส่รูปและเปลี่ยนรูปโปรไฟลส่วนตัว 1 -10 รูปสอดคล้องกับ อมร โต๊ะทอง 
(2555) ความต้องการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการเล่น สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ 
การเรียนรู้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองส่าหรับใช้ประโยชน์ในการด่าเนินชีวิตประจ่าวันของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุ
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จะใช้งานสังคมออนไลน์เมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายเครียด เพื่อผ่อนคลาน เพลิดเพลินได้เป็นอย่างมาก และจะใช้เทคโนโลยี
สังคมออนไลน์ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้งานอินเตอร์ แต่ผู้สูงอายุบางส่วนจะไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี
ออนไลน์เพราะให้ความรู้สึกว่ามีความสับสนวุ่นวาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมาน  ลอยฟ้า (2557) เรื่อง
ความต้องการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ของผู้สูงอายุ 

การใช้งานเทคโนโลยีสังคมออนไลน์จะมีการตอบโต้ในบทสนทนาข้อความกับเพื่อนเก่า บุตรหลาน หรือ
บุคคลที่รู้จัก มีการเข้าใช้งานเล่นออนไลน์แชร์รูปภาพ หรือแบ่งปันวิดีโอ ซื้อหวยใต้ดิน มีการซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ และมี
การโพสต์ข้อความ รูปภาพหรือข้อมูลส่วนตัวลงสื่อออนไลน์สอดคล้องกับงานของ อัครเดช  ปิ่นสุข (2557) เรื่อง 
การตอบโต้ในบทสนทนาของการใช้งานเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ผู้สูงอายุควรได้รับประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์
เครือข่าย และการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ ที่เหมาะสมส่าหรับผู้สูงอายุ 
2. ควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุด้านเนื้อหาในการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ และวิจัย

พัฒนาเนื้อหาเพื่อน่าเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ 
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ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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Chong Kham Sub-district, Mueang District, Mae Hong Son Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้รูปแบบการวิจัย คือ รูปแบบเชิงส ารวจ ใช้แบบสัมภาษณ์และท าการส ารวจเพื่อหากลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 คน 
และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านร่างกายมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ลักษณะที่พักอาศัย ส่วนตัวแปรด้านจิตใจมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย 
สภาพการพักอาศัย ต่อด้วยตัวแปรด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ รายได้ และตัวแปรด้านเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์กับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยทั้งหมดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

ส าหรับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ให้ความส าคัญกับด้านร่างกาย โดยมีการออกก าลังกายและรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ รวมไปถึงผู้สูงอายุมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ ความสามารถในการการดูแลสุขภาพตนเองด้าน
จิตใจของผู้สูงอายุ มีการรับมือกับความเครียดและมีวิธีการคลายเครียดอย่างหลากหลายวิธีที่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุ
สามารถปรับตัวเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุได้โดยความเข้าใจถึงภาวการณ์ทางธรรมชาติ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การพบปะ
หรือท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลมีการจัดสร้าง
สวนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  

 
ค าส าคัญ : ความสามารถ การพึ่งพาตนเอง ผู้สูงอายุ 

 
Abstract 

This survey research titled Self-reliance Capability of Elders in Chong Kham Sub-district, 
Mueang District, Mae Hong Son Province aimed to understand self-reliance capability of elderly 
persons who live in Chong Kham Sub-district, Mueang District, Mae Hong Son Province. This was 
done by using an interview form and exploring to come up with the sample of 50 elders aged 
over than 60 years old and lived in Chong Kham Sub-district, Mueang District, Mae Hong Son 
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Province. The research then proceeds data analysis by using frequency distribution, percentage, 
mean and standard deviation. 

This research revealed that body variables had a relationship with gender, age, marital 
status, education level, occupation and residential characteristics, while affective variables had a 
relationship with gender, age, marital status, education level, residential characteristics and living 
status. Social variables had a relationship with age, occupation and income. And economic 
variables had a relationship with an education level, occupation and income. All of the 
relationships were statistically significant at the level of .05. 

In terms of self-reliance capability of elderly persons in Chong Kham Sub-district, 
Mueang District, Mae Hong Son Province, the elders paid attention to their physical health by 
working out, eating properly according to nutrition and having medical check-up regularly. For 
self-reliance capability in terms of psychology, those elders coped with and relieve stress 
differently, could adapt themselves to the aging state by understanding natural reality, 
interaction with other people, meeting or participating recreational activities in the society. 
Besides, a municipality office supported the elderly persons by building a public park to promote 
their better quality of life and health.  

 
Keywords : Capability, Self-reliance, Elder 
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีสัดส่วนจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 12 และจะเพิ่มถึงร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2573 หรือ
เท่ากับคนไทยทุก ๆ 4 คน จะมีผู้สูงอายุอยู่ 1คน ผลของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะยิ่งท าให้รัฐต้องจัดหาสวัสดิการ
เพิ่มเติมทั้งในรูปของปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งท าให้รัฐมีภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นตามมาจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินทุนส าหรับ
การจัดหาสวัสดิการผูสู้งอายุท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ (ศิริพันธุ์ 
สาสัตย์, 2552, ออนไลน์) 

สังคมผู้สูงอายุในอนาคตที่มีบริบทแตกต่างจากในปัจจุบัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2556, ออนไลน์) โดย
เมื่อผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ย่อมท าให้ผู้สูงอายุมีอิสรภาพในการก าหนดชีวิตในแบบของตนเอง (World 
Health Organization 2014) บทความนี้มีฐานคติว่า ผู้สูงอายุมีแบบแผนการพึ่งพาตนเองแตกต่างกันเพราะมี
เป้าหมายหรือนิยามคุณค่าของชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางการใช้
ความสามารถ (Capability Approach) ของ Sen (2001) ตามรายงานการพัฒนามนุษย์ในปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ให้
ความส าคัญในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ (UNDP, 2015) แม้แนวโน้มทางสังคมในอนาคตจะเป็นอุปสรรค
ต่อการเกื้อกูลผู้สูงอายุ แต่ในอีกทางหนึ่งสังคมในอนาคตจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะได้รับการลงทุนใน
สินทรัพย์ทุน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนในหลายมิติ อาทิ เทคโนโลยี สารสนเทศ งานวิจัย ระบบธุรกรรม แ ละ
สาธารณูปโภค เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ปรับตัวสามารถใช้ ความก้าวหน้าทางสังคมในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2556) เพียงแต่การพัฒนาทักษะเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เวลา  

ดังนั้นการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในปัจจุบันมีมากขึ้นเรื้อย ๆ ท้ังนี้เนื่องมาจากสภาพสังคมปัจจุบันที่
ต่างคนต่างต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงล าพัง ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่
จากบุตรหลาน เพราะการประกอบอาชีพนอกชุมชน การแยกครอบครัวไปที่อื่น ท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านต้องพึ่งพา
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ตนเองมากขึ้น บางรายต้องหารายได้ด้วยตนเองด้วยการท างานรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อความอยู่รอดของตนเอง  
ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนมีลักษณะการพึ่งพาตนเองที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างของชุมชนนั้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.  ทราบถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2.  เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สามารถก าหนดแผนการด าเนินงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองส าหรับผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.  เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน เขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ให้ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ 

4.  สามารถน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในวางแผนการด าเนินงานเชิงรุกในชุมชน และหาแนวทางในการ
เผยแพร่รูปแบบการความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุต่อไป 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป  
อยู่ภายในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 757 คน (ส านักงานสถิติจ านวนประชากรและ
บ้าน ประจ าปี พ.ศ.2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ก าหนดของยามาเน่ Taro Yamane (รัชนีกร  ด้วงประสิทธิ์, 2561 : 39 ; อ้างถึงใน Taro Yamane, 1973) ผู้วิจัย
ได้ก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 95 % ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5 % ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 

ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย  

สภาพการพักอาศยั และโรคประจ าตัว 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบ 4 ด้าน ดังน้ี 
ด้านที่ 1 ด้านร่างกาย 
ด้านที่ 2 ด้านจิตใจ 
ด้านที่ 3 ด้านสังคม 
ด้านที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยนี้หมายถึงผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลยอมรับและเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการกระท าใด ๆ 
และได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง สามารถริเริ่มและตัดสินใจตลอดจนการก าหนดความต้องการที่จะ
เป็นประโยชน์กับชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่แก้ไขปัญหา แก้ไขอุปสรรคหรือ  
การกระท าใด ๆ ให้ส าเร็จด้วยตนเองอย่างมั่นใจ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ 

การพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ การพึ่งพาตนเองด้านร่างกาย การพึ่งพาตนเองด้านจิตใจ การพึ่งพาตนเองด้านสังคม การพึ่งพาตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความต้องการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้วิจยัได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยไว้ดังต่อไปนี ้

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จ านวน 757 คน (ส านักงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ.2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดของยามาเน่ Taro Yamane (รัชนีกร ด้วงประสิทธิ์, 
2561 : 39 ; อ้างถึงใน Taro Yamane, 1973) ที่มีระดับค่าความเชื่อมั่นในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 95 % ค่าระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5 % โดยสาเหตุที่ผู้วิจัยใช้สูตรในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane อันเนื่องจาก
ประชากรมีจ านวนมาก การเลือกใช้สูตรดังกล่าวจึงมีความเที่ยงตรงและสามารถบ่งบอกถึงระดับความเชื่อมั่นได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน 

1. เพศ 
2.อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้
7. ลักษณะที่พักอาศัย 

ความสามารถใน 
การพึ่งพาตนเอง 

1. ด้านร่างกาย 

2. ด้านสังคม 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1แบบสอบถาม

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขต ต าบล
จองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอนที่ 3 ข้อมูลอื่น ๆ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย สภาพการพักอาศัย และโรคประจ าตัว 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ  
ตอนท่ี 3 ข้อมูลอื่น ๆ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตั วอย่ างจ านวน 50 ตั วอย่าง จากจ านวนผู้สู งอายุที่ มี 

อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Multi Stage 
Sampling ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Sampling โดยก าหนดพื้นที่ที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปในเขตต าบลจองค า อ าเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 คน 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling โดยใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อให้ได้
ตัวแทนสุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ตัวอย่าง ที่ก าหนดให้ได้สัดส่วนตามประชากรในเขตพื้นที่ต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งมีการประมวลข้อมูลเป็น

ขัน้ตอน หลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนแปลงเป็น
รหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสั่งงานโดยสถิติตามล าดับ ดังนี้   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายได้ 4 ระดับ ดังนี้ มากท่ีสุด 
มาก น้อย และน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า  อ าเภอเมือง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและเสนอผลการศึกษาตามประเด็น ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ พบว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.0 ตามล าดับ 
อายุ พบว่า อายุตั้งแต่ 71-75 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ผู้สูงอายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  22.0 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 61-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 และผู้สูงอายุตั้งแต่ 66-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ                                                                                                                    
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สถานภาพ พบว่า มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.0 หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 34.0 และโสด 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.0 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 12.0 อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.0 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  

คิดเป็นร้อยละ 8.0 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 
อาชีพ พบว่า ไม่ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.0 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.0 เกษตรกรรม คิดเป็น

ร้อยละ 20.0 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.0 และรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ 
รายได้ พบว่า มีรายได้ไม่เกิน 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตั้งแต่ 3,001 – 5,000 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 20.0 ตั้งแต่ 7,001 – 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตั้งแต่ 1,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ตั้งแต ่9,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.0 และตั้งแต่ 5,001 – 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ                                                  

ลักษณะที่พักอาศัย พบว่า บ้านของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 66.0 บ้านของบุตร,หลาน คิดเป็นร้อยละ 
24.0 บ้านของญาติพี่น้อง คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ                                                    

สภาพการพักอาศัย พบว่า พักอาศัยกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 76.0 อยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 12.0 
และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ                                    

โรคประจ าตัว พบว่า ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 62.0 และมีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 38.0 
ตามล าดับ   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
จากการศึกษาหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานกับความสามารถในการพึ่งพาตนเองทั้ง 4 ด้าน 

สามารถน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
ด้านร่างกาย 
จากผลการศึกษา ในประเด็นความสามารถในการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่เองได้ พบว่า เพศ สถานภาพ 

การศึกษา  และสภาพการพักอาศัย มีผลต่อความสามารถในการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่เองได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05  
ส่วนประเด็นความสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ลักษณะที่พักอาศัย มีผลต่อความสามารถในการไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นต่อมา
ความสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่นได้ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และลักษณะ 
ที่พักอาศัย มีผลต่อความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่นได้อย่างมีนัยส าคัญที่  .05 ในประเด็น
ความสามารถในการเดินบนพื้นที่เปียกหรือเดินขึ้นบันใดได้ พบว่า อาชีพ มีผลต่อความสามารถในการเดินบนพื้นที่
เปียกหรือเดินขึ้นบันใดได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และลักษณะที่พักอาศัย มีผลต่อความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นความสามารถในการสังเกตความ
ผิดปกติของร่างกายตนเองได้ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย และ 
โรคประจ าตัว มีผลต่อความสามารถในการสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 และ
ประเด็นความสามารถในการออกก าลังกายตามความเหมาะสมของร่างกายตนเองได้ พบว่า สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีผลต่อความสามารถในการออกก าลังกายตามความเหมาะสมของร่างกายตนเองได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 

ด้านจิตใจ 
จากผลการศึกษา ในประเด็นความสามารถในการยอมรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ 

พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย สภาพการพักอาศัย และโรคประจ าตัว มีผลต่ อ
ความสามารถในการยอมรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นต่อมาความ
ความสามารถในการท าใจได้ เมื่อลูกหลานไม่มีเวลามาดูแล พบว่า เพศ อายุ ลักษณะที่พักอาศัย และสภาพการพัก
อาศัย มีผลต่อความสามารถในการท าใจ เมื่อลูกหลานไม่มีเวลาดูแลมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นความรู้สึกภูมิใจใน
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ความสามารถในการดูแลตัวเอง โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานมากนัก พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ลักษณะที่
พักอาศัย สภาพการพักอาศัย และโรคประจ าตัว มีผลต่อความรู้สึกภูมิใจในความสามารถในการดูแลตัวเอง  
โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานมากนักมีนัยส าคัญที่ .05 ต่อมาเป็นประเด็นความสามารถยอมรับต่อโชคชะตาที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย และสภาพการพักอาศัย มีผลต่อ
ความสามารถยอมรับต่อโชคชะตาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ส่วนประเด็นความสามารถดูแล
อารมณ์ของตนเองไม่ให้เกิดการวิตกกังวล หรือน้อยใจลูกหลาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และลักษณะที่พักอาศัย มีผลต่อความสามารถดูแลอารมณ์ของตนเองไม่ให้เกิดการวิตกกังวล หรือน้อยใจลูกหลานได้
อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ต่อมาประเด็นความสามารถในการปรับจิตใจไม่ให้กังวลเมื่อต้องอยู่คนเดียว พบว่า อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และโรคประจ าตัว มีผลต่อความสามารถในการปรับจิตใจไม่ให้กังวลเมื่อต้องอยู่
คนเดียวได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นความสามารถในการไม่รู้สึกอ่อนไหว หรือกังวลต่อเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ 
พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่พักอาศัย และสภาพการพักอาศัย มีผลต่อความสามารถใน  
การไม่รู้สึกอ่อนไหว หรือกังวลต่อเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 และประเด็นความสามารถใน 
การควบคุมตนเองได้ เมื่อต้องสูญเสียคนรักไป พบว่า อายุ สถานภาพ รายได้ และลักษณะที่พักอาศัย มีผลต่อ
ความสามารถในการควบคุมตนเองได้ เมื่อต้องสูญเสียคนรักไปอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

ด้านสังคม 
จากผลการศึกษาในประเด็นความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวเป็นประจ า พบว่า 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย และสภาพการพักอาศัย มีผลต่อความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกับครอบครัวเป็นประจ าได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ต่อมาประเด็นความสามารถในการพบปะเพื่อน ๆ ตามโอกาส
ที่เหมาะสม พบว่า อายุ และอาชีพ มีผลต่อความสามารถในการพบปะเพื่อน  ๆ ตามโอกาสที่เหมาะสมได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 ประเด็นความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นประจ า พบว่า อาชีพ มีผลต่อ
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นประจ าได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ส่วนประเด็นความสามารถใน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะที่
พักอาศัย และโรคประจ าตัว มีผลต่อความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ประเด็นความสามารถในการพูดคุยปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว/บุคคลรอบข้าง พบว่า 
เพศ อายุ และรายได้ มีผลต่อความสามารถในการพูดคุยปรึกษากับสมาชิกในครอบครัว/บุคคลรอบข้างได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 และประเด็นความสามารถในการไปร่วมงานประเพณี เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น  
ของคนรู้จัก พบว่า อาชีพ และสภาพการพักอาศัย มีผลต่อความสามารถในการไปร่วมงานประเพณี เช่น งานบวช 
งานแต่ง งานศพ เป็นต้น ของคนรู้จักได้อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.5 

ด้านเศรษฐกิจ 
จากผลการศึกษา ในประเด็นความสามารถในการวางแผนทางการเงินทั้งก่อนและหลังเกษียณ หรือหลัง

ท างาน พบว่า อาชีพ มีผลต่อความสามารถในการวางแผนทางการเงินทั้งก่อนและหลังเกษียณ หรือหลังท างานได้
อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ส่วนประเด็นความสามารถในการท าประกันชีวิต และประกันสุขภาพ พบว่า รายได้ ลักษณะ
ที่พักอาศัย และสภาพการพักอาศัย มีผลต่อความสามารถในการท าประกันชีวิต และประกันสุขภาพได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ .01 ต่อมาเป็นประเด็นความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบก่อนใช้จ่ายเงินทุกครั้ ง พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สภาพการพักอาศัย และโรคประจ าตัว มีผลต่อความสามารถในการคิด
อย่างรอบคอบก่อนใช้จ่ายเงินทุกครั้งได้อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 และประเด็นความสามารถในการเก็บเงินให้เพียงพอ
ส าหรับด าเนินชีวิต โดยไม่เดือดร้อนลูกหลาน พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะที่พักอาศัย และ 
โรคประจ าตัว มีผลต่อความสามารถในการเก็บเงินให้เพียงพอส าหรับด าเนินชีวิต โดยไม่เดือดร้อนลูกหลานได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ .01 

จากการประเมินผลความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  
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ด้านที่ 1 ด้านร่างกาย พบว่า ความสามารถในการสังเกตความผิดปกติของร่างกายตนเองได้ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 รองลงมาเป็นความสามารถในการเลือก
เสื้อผ้าสวมใส่เองได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพ่ึงพาตนเองในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 รองลงมา
ความสามารถในการไปไหนมาไหนด้วยตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.14 รองลงมาเป็นความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนอื่นได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพา
ตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10  

ด้านที่ 2  ด้านจิตใจ พบว่า สามารถดูแลอารมณ์ของตนเองไม่ให้เกิดการวิตกกังวล หรือน้อยใจลูกหลาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66 รองลงมาเป็นไม่รู้สึกอ่อนไหว หรือ
กังวลต่อเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพ่ึงพาตนเองในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 1.80 รองลงมาเป็น
สามารถปรับจิตใจไม่ให้กังวลเมื่อต้องอยู่คนเดียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 รองลงมาเป็นความสามารถในการท าใจได้เมื่อลูกหลานไม่มีเวลามาดูแลท่าน  พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสามารถพ่ึงพาตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56  

ด้านที่ 3 ด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุมักท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัวเป็นประจ า พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนเป็นประจ า พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 รองลงมา
เป็นผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98  

ด้านที่  4 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สูงอายุมีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าเดือน  พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพาตนเองในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุมีการวางแผนทาง
การเงินท้ังก่อนและหลังเกษียณ หรือหลังท างานพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพ่ึงพาตนเองในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.18 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุมีรายได้หลักเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถพึ่งพา
ตนเองในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 

 
อภิปรายผล  

การศึกษาเรื่อง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านร่างกายภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายเนื่องจากประสิทธิภาพในการท างานของอวัยวะเพศต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง อันเป็นผลจากความ
เสื่อมสภาพตามกระบวนการสูงอายุ ซึ่งเป็นไปตามอายุไขของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องสนใจดูแล
สุขภาพของตัวเองเป็นอันดับแรก ดังที่ บรรลุ  ศิริพาณิช (2542) ได้น าเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพา
ตนเองด้านร่างกายที่มีผลต่อการมีชีวิตที่ยืนยาว มีปัจจัยด้านอาหารการกินซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการด ารงชีวิตที่ยืน
ยาว ปัจจัยด้านยาและอาหารเสริม ซึ่งมนุษย์ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ที่ยืนยาวไม่อยากตาย ยิ่งผู้มีอ านาจวาสนาร่ ารวย
ยิ่งอยากอยู่ในอ านาจและสมบัติไปนาน ๆ จึงมีกระบวนการคิดค้นหายาหาอาหารเสริมต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ให้เกิด 
ผลตามปรารถนา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการออกก าลังกาย ซึ่งการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อายุยืน 
ผลจากการออกก าลังกายจะท าให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้น ช่วยควบคุมน้ าหนักได้ แรงดันเลือดจะลดลงและอาการ
กระดูกพรุน ซึ่งพบมากในวัยสูงอายุและท าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยปกป้องให้ข้อต่อต่าง ๆ ดีขึ้น 
ดังนั้นการออกก าลังกายสม่ าเสมอจะท าให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า สมบูรณ์และมีภาพลักษณ์ดีขึ้น ลดอาการซึมเศร้า 
ลดอาการทางประสาทและความกังวลใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ  ทองค า (2549) ที่ศึกษาเรื่อง 
พฤตกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับมาก 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 495 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีอายุ
ที่ยืนยาวกว่าผู้ที่มีสุขภาพจิตเสื่อมโทรม ดังที่ บรรลุ  ศิริพาณิช (2542) ได้น าเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การพึ่งพาตนเองด้านจิตใจ จะต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งและมั่นใจว่าจะพึ่งพาตนเองได้  
ไม่โลภมากเกินไปหรืออยากได้อยากมีจนเกินไปความสามารถของตนเอง สามารถท่ีจะต่อสู้กับปัญญาอุปสรรคต่าง ๆ 
ในการเลี้ยงชีพหรือพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาพีรพัฒน์  พันศิริ (2553) 
ที่ศึกษาเรื่อง การวัดภาวการณ์พึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกสหสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวการณ์พึ่งพาตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ 
เตือนใจ ทองค า (2549) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยด้านสังคมและด้าน
เศรษฐกิจมีผลต่อความยืดยาวของชีวิต ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีอายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
สูงกว่าประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า ซึ่งประชากรในประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา อังกฤษ ประชากรมีค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดยืนยาวกว่าประเทศที่มีความเจริญต่ ากว่าได้อย่าง
ชัดเจน (บรรลุ  ศิริพาณิช, 2542) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาพีรพัฒน์  พันศิริ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง  
การวัดภาวการณ์พึ่ งพาตนเองของผู้สูงอายุ  กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ เป็นสมาชิกสหสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวการณ์พึ่งพาตนเองด้านจิตใจของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย
ของของ เตือนใจ ทองค า (2549) ที่ศึกษาเรื่อง พฤตกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอ าเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยด้านสังคม
และด้านเศรษฐกิจมีผลต่อความยืดยาวของชีวิต ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมจะมีอายุค่าเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดสูงกว่าประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมต่ า (บรรลุ  ศิริพาณิช, 2542) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เตือนใจ  ทองค า (2549) ที่ศึกษาเรื่อง พฤตกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในอ าเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาพีรพัฒน์  พันศิริ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดภาวการณ์พึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่
เป็นสมาชิกสหสัมพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวการณ์พึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุอยู่
ในระดับปานกลาง 

   
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนวัตกรรม 
การศึกษาเรื่อง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในเขตต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ควรน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการก าหนด
นโยบายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มี 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกายลดน้อยลง อันเป็น
ผลจากความเสื่อมสภาพตามกระบวนการสูงอายุซึ่งเป็นไปตามอายุไขของแต่ละบุคคล ด้าน จิตใจ เกิดจาก
ความสามารถในการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้มากยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การรับรู้ การ
แก้ไขปัญหาเจตคติ ตลอดจนบุคลิกภาพสิ่งแวดล้อมนี้พัฒนามากขึ้น  

ด้านสังคม เนื่องจากบทบาทสถานภาพในครอบครัวและการงาน รวมทั้งความคาดหวังของสั งคมต่อ
บุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวกับอายุการแสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่ีเกษียณอายุแล้วท าให้รายได้ลดน้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิมและอาจจะเพิ่มมากข้ึน
อันมีสาเหตุมาจากด้านสุขภาพท่ีส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

 



496   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยในลักษณะของการส ารวจข้อมูลจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต

ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัยในลักษณะผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ รวมถึงควรเพิ่มประเด็นใน
การศึกษาให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีอีกหลายประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ 
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การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอย 
ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

The Promotion of bio-swine farming in Ban Hua Doi community,  
Santi Khiri Sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province 

 
ธีรราช กุญจนาทไพศาล1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพและการเลี้ยงหมูแบบปล่อย
และส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอย ต าบลสันติคีรี  อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยการเลี้ยงหมูจริงในพื้นที่และใช้เครื่องช่ัง สายวัด กล้องถ่ายรูปและแบบบันทึก
ภาคสนามในการรวบรวมข้อมูลส าหรับเวลาการท าวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2561 ให้อยู่ในหลุมที่มี 
การจัดท าอย่างถูกหลักวิธีตามหลักการในการเลี้ยงหมู ส่วนการเลี้ยงหมูแบบปล่อย เป็นการเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ
อัตราการเจริญเติบโตของหมูที่เลี้ยงแบบหลุมมีการเติบโตดีและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ส่วนการเลี้ยง
แบบปล่อยมีการเติบโตช้า และไม่มีความสม่ าเสมอ  

ผลกระทบทางด้านสังคม การเลี้ยงหมูหลุมช่วยความขัดแย้งในชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความ
สะอาด ผลผลิตมีความมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการเลี้ยงที่มีรูปแบบที่เหาะสมกับชุมชน ในขณะที่  
การเลี้ยงแบบปล่อย มักก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน เนื่องจากหมูไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรของเพื่อนบ้าน 
และสร้างความสกปรกในชุมชนและมีโอกาสที่หมูจะรับเช้ือโรคสูง ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเลี้ยงหมูแบบ
หลุม ท าให้ผู้เลี้ยงมีรายได้จาการขายหมูได้ดีกว่าและมีได้จาการขายปุ๋ยที่เกิดจากการเลี้ยงหมูหลุม รวมทั้งยังไปใช้ใน
ภาคเกษตร เป็นการลดการซื้อปุ๋ยเคมี ท้ังยังท าให้เกิดผลดีต่อพ้ืนท่ีทางการเกษตร ในขณะที่หมูที่เลี้ยงแบบปล่อยขาย
ได้ราคาต่ า เนื่องจากหมูเติบโตช้าและไม่สม่ าเสมอ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงหมูแบบหลุมช่วยลด
ความสกปรกในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสะอาดบรรยากาศดี และสภาพถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อที่เกิดจากหมูขุด 
ในขณะที่การเลี้ยงแบบปล่อย ท าให้เกิดความสกปรกในชุมชน อันเนื่องจากหมูไปถ่ายมูลเรี่ยราดและเกิดกลิ่นเหม็น
และเกิดสภาพน้ าเสียจากการมูลหมูและหมูลงไปในแหล่งน้ า 

ส่วนแนวทางการส่งเสริมในการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการประชาสัมพันธ์
ผลดีของการเลี้ยงหมูแบบหลุมให้ผู้น าครอบครัวในชุมชนได้รับทราบในที่ประชุมชาวบ้านและการจัดท าเอการแผ่น
พับประชาสัมพันธ์รวมทั้งจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารชุมชน อนามัยชุมชน และโรงเรียน 
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอยต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
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Abstract 
The objective of this research was to study and compare bio-swine farming with free 

range swine farming, and to promote bio-swine farming in Ban Hua Doi community, Santi Khiri 
Sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province. This study was an experimental 
research. The researchers explored swine farming at actual site and used scale, tapeline, camera, 
and field note for data collection. Time of research from August to December 2018.  

The results of this study indicated that there were the differences between bio-swine 
farming and free range swine farming. Bio-swine farming is the method of raising swine in 
controlled pits under well-prepared raising principles. In contrast, free range swine farming is to 
naturally raise swine. In case of bio-swine farming, growth rate was good and consistent. For free 
range swine farming, growth rate was slow and inconsistent.  

In terms of social impact, bio-swine farming could reduce the conflict in the 
community, increase environmental cleanliness and output safety.  This method was also 
suitable for the community. In contrast, free range swine farming could result in the conflict in 
the community because a group of swine destroyed agricultural yields and made the area dirty. 
There is high possibility that swine will be infected.  In terms of economic impact, bio-swine 
farming could generate higher income to farmer from selling fertilizer. Besides, fertilizer could 
also be used in agricultural purpose. This method also led to the reduction in buying chemical 
fertilizer, increasing benefits to agricultural area.  For free range swine farming, the selling price 
was lower because of slow and inconsistent growth rate. For environmental impact, bio-swine 
farming could reduce the community dirt, increase environmental cleanliness, and prevent 
uneven road condition.  In case of free range swine farming, the community was dirty because 
swine droppings led to dirt and bad smell, causing water pollution from swine droppings and 
swine going into the water source.  

For the ways to promote bio-swine farming in the community, the researchers 
conducted public relations to inform the benefits of this method to family leaders in the 
community in the meeting and prepared brochure and board for publishing information about 
bio-swine farming at PR board of the community, health center, and school.   

 
Keywords : Promotion of bio-swine farming in Ban Hua Doi community, Santi Khiri Sub-district, 
Mae La Noi District, Mae Hong Son Province 

 
บทน า 

ปัจจุบันการเลี้ยงหมูในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงทั้งด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ 
 การจัดการและการสุขาภิบาล และระบบการเลี้ยงหมูพัฒนาไปสู่การเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม มีระบบการผลิต
ขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ยังมีเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงหมูรายละ 1 – 20 ตัว ตามหมู่บ้านจ านวนมาก และ
เกษตรกรรายย่อยดังกล่าวจ าเป็นจะต้องได้รับความรู้ในด้านการเลี้ยงหมูอย่างถูกต้องอันน าไปสู่การจัดการสุขาภิบาล
และการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีส่งผลให้เนื้อหมูได้รับการยอมรับเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในท้องตลาดใน
อนาคต  

ส าหรับการเลี้ยงสุกรอย่างถูกต้องนั้นจ าเป็นที่จะต้องยึดแนวปฏิบัติในการจัดการเลี้ยงสัตว์ท่ัวไป กล่าวคือ
จะต้องให้ความส าคัญตามหลักการจัดการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น หมูพันธุ์ดี อาหารดี โรงเรือนดี การจัดการสุขาภิบาล
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และการป้องกันโรคดี แล้วใช้องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ีที่มีความ
แตกต่างด้านทรัพยากร เพื่อจะได้น าไปพัฒนาการเลี้ยงหมูให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ในการจัดการโรงเรือนได้รับการออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการผลิตได้ และใช้อาหารที่ท าขึ้น
เอง ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้มาก เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็น 
การฟื้นฟูองค์ความรู้เดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนและยังจะได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ให้อยู่คู่ชุมชน  
(สุกิจ  ติดชัย, 2552 : 20) 

ส าหรับวิธีการเลี้ยงหมูของชาวบ้านในชุมชนบ้านหัวดอย ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน นิยมเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองและท าให้ขาดระบบการควบคุมดูแลทั้งด้านการท าลายพืชผลทาง  
การเกษตรของชาวบ้าน ด้านสุขอนามัยของหมู รวมทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาหมูถ่ายมูลเรี่ยราดตามพื้นที่ต่าง ๆ ใน
ชุมชน ท าให้เกิดความสกปรกมีกลิ่นเหม็นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ท้ังยังท าให้คุณภาพของเนื้อหมูไม่ดีพอต่อ
การจ าหน่ายตามท้องตลาด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพและการเลี้ยงหมูแบบปล่อยในชุมชน 
2.  เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการงานวิจัย 
1.  ได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ  จากการศึกษาและลงพื้นที่ 

การท างานวิจัยในชุมชน 
2.  ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว  
3. สามารถลดต้นทุนทางเกษตรโดยการน ามูลหมูไปใช้เป็นปุ๋ยบ ารุงดินในสวน ไร่ นา  
4.  ชุมชนมีความสะอาดขึ้น และลดปัญหาที่เกิดจากหมูไปกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน 
5.  หน่วยงานภาครัฐสามารถน ากระบวนการวิจัยไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่น ๆ ได้ 
 

ขอบเขตการศึกษา  
1.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษาพื้นที่บ้านหัวดอย ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษากระบวนการเลี้ยงหมูโดยเปรียบเทียบผลการเลี้ยงหมู ระหว่างการเลี้ยง

หมูหลุมชีวภาพกับการเลี้ยงหมูแบบปล่อย  
3.  ขอบเขตด้านยะระเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือน 

ธันวาคม 2561 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1.  แนวคิดการเลี้ยงหมูด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ 
วันดี ทาตระกูล (2550 : 23) การเลี้ยงหมูด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติเป็นการจัดการคอกที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

โดยไม่ก่อให้เกิดกลิ่นและน้ าทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เน้นเทคนิคการจัดการคอกไม่ให้มีน้ าเสียจากฟาร์ม มูลสัตว์
สามารถก าจัดในคอก โดยการท างานของจุลินทรีย์ ของเสียเหล่านั้นถูกน ากลับเป็นปัจจัยการผลิตในการปลูกพืช  
ทั้งที่เป็นพืชที่ปลูกเป็นรายได้และพืชที่เป็นอาหารสัตว์ เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เป็นการหมุนเวียนใช้พลังธรรมชาติด้วย
เทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเองได้ในชุมชน การเลี้ยงหมูแบบเกษตรธรรมชาติของเกาหลี ไม่มีกลิ่นเหม็นของขี้หมูรบกวน 
พื้นคอก ไม่เฉอะแฉะ และไม่มีแมลงวันตอม 
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หมูหลุมชีวภาพ หมายถึง แนวคิดตามหลักการท าระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และเป็นการพัฒนารูปแบบ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร การเลี้ยงหมูหลุมหรือหมู
ชีวภาพเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติหรือผลพลอยได้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลตอบแทนจาก
การเลี้ยงนอกจากจะมีรายได้จากการขายตัวหมูแล้ว ยังได้ปุ๋ยชีวภาพน าไปใช้กับพืชผักได้อีกด้วย  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอย ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 ชุมชน หมายถึง ชุมชนหมู่บ้านบ้านหัวดอย หมู่ 5 ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

หมูหลุมชีวภาพ หมายถึง การเลี้ยงหมูขังคอกแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติต่างๆได้แก่ เศษ
วัชพืช เช่นแกลบ ในการรองพื้นหลุม เมื่อหมูได้อายุแล้วน าหมูไปจ าหน่ายหรือเลิกเลี้ยงแล้วจะน าวัสดุรองพื้นนั้น
กลับมาท าเป็นปุ๋ยต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หมูเลี้ยงแบบปล่อย หมายถึง การเลี้ยงหมูในชุมชนที่มีการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติในเวลา
กลางวัน แล้วขังคอกในเวลากลางคืน 

โรงเรือน หมายถึง สถานท่ีส าหรับเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพและการเลีย้งหมูแบบปล่อยท่ีผู้ศึกษาได้จัดท าวิจัยใน
ชุมชน เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนให้ได้มากที่สุด  

อาหารวัตถุดิบ หมายถึง วัตถุดิบตามธรรมชาติจ าพวกหยวกกล้วย บอน ผสมกับร าอ่อน ปลายข้าว หรือ
เศษอาหารในครัวเรือนน ามาเป็นอาหารในการเลี้ยงหมู  

 

สภาพปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
    - ความถี่การได้รับข่าวสารด้าน 
การเลีย้งหม ู
   - ความถี่การติดต่อกับเจา้หน้าที่
หน่วยงานรัฐ  
   - การดูแลสุขภาพหม ู

การรับรู้ของประชาชนในชุมชนบ้านหัวดอยใน
การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ    
- กระบวนการ/กรรมวิธี 
- ข้อดีในการเลี้ยง 
- การเพิ่มรายได/้อาชีพเสริม 
- ลดปัญหา 
 

การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอย 
ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ข้อมูลสภาพการเลี้ยงหมูของประชาชน  
     -ประสบการณ์การในการเลี้ยงหมู 
     -การจัดการเลีย้งหม ู

     -การจัดการอาหารในการเลีย้งดูหม ู

     -รายได้จากการขาย 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยการเลี้ยงหมูในพ้ืนท่ีและเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ

ในชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย 
 

จากภาพท่ี 2 สามารถน าเสนอขั้นตอนในการวิจัยได้ดังนี้ 
R1  คือ  การทบทวนข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการส ารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
D1  คือ  วางแผนการทดลอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุรองพื้นหลุม  

2. เตรียมพื้นที่ขุดหลุม 3.วัดพื้นท่ีแล้วลงมือขุดหลุม 4. สร้างโรงเรือนการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ 5. น าวัสดุรองพื้นคอก
ลงในหลุม 6. หาหมูที่จะน ามาทดลองเลี้ยง 7. ช่ังน้ าหนัก วัดความยาวล าตัวหมูและรอบตัวหมู 8. น าหมูลงไปเลี้ยง 
และรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจพ้ืนท่ีที่ท าการทดลอง 

R2  คือ บันทึกผลการทดลอง 
D2  คือ น าเสนอผลการทดลองต่อชุมชน 

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่หมูจ านวน 2 ตัว แบ่งเป็นหมูที่เลี้ยงแบบหลุมจ านวน    1 
ตัว โดยเลี้ยงในหลุมพื้นที่ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 50 เซนติเมตร และหมูที่เลี้ยงระบบปล่อยจ านวน   1 ตัว 
ตามวิธีการเลี้ยงแบบชาวบ้านในพื้นที่  ซึ่งเลือกหมูแบบเจาะจงจากหมูที่เป็นเพศเดียวกัน  อายุเท่ากันและเป็นพันธุ์
เดียวกัน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แบบบันทึกภาคสนาม ท่ีผู้วิจัยใช้บันทึกข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตของหมูจากการเลี้ยงในหลุมและ
การเลี้ยงหมูแบบปล่อย โดยการช่ังน้ าหนักและจดบันทึกข้อมูลในช่วงเริ่มต้นเลี้ยงระหว่างการเลี้ยงและภายหลัง
สิ้นสุดระยะเวลาศึกษา  

2.  กล้องถ่ายรูป ใช้บันทึกภาพเหตุการณ์  ตั้งแต่เริ่มการเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธี จนสิ้นสุดระยะเวลา 
การศึกษาวิจัย เพื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการเลี้ยงท้ัง 2 วิธี 

1. การทบทวนข้อมูลจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

2. การส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. วางแผนการทดลองและรวบรวม
ข้อมูล โดยการส ารวจพ้ืนที่ที่ท า
การทดลอง 

2. สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
การทดลอง 

3. ด าเนินการทดลอง 
 

บันทึกผลการทดลอง 

1. น าเสนอผลการทดลองต่อชุมชน 

 

R1 

R2 

D1 

D2 
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3.  สายวัดตัว ใช้ในการวัดตัวหมูเพื่อตรวจสอบขนาดตัวหมูที่เลี้ยงท้ัง 2 วิธี 
4.  เครื่องช่ัง ใช้ในการช่ังน้ าหนักหมู เพื่อเปรียบเทียบก่อนการเลี้ยง ระหว่างการเลี้ยงและภายหลัง

สิ้นสุดระยะเวลาศึกษา 
  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) โดยข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองเลี้ยงหมูและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการสังเกตการ
เจริญเติบโตของหมูจากการทดลองเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธีข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการค้นคว้าเอกสารและจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวข้องได้แก่ เทคนิคการเลี้ยงหมูหลุม 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกภาคสนาม กล้องถ่ายรูป สายวัดตัว เครื่องช่ัง เพื่อเปรียบเทียบ
การเลี้ยงหมูหลุมและการเลี้ยงหมูแบบปล่อย  ก่อนการเลี้ยง  ระหว่างการเลี้ยงและภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ผลการเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธี 

 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูหมทูี่เลี้ยงทั้ง 2 วิธี ได้แก่ วิธีการเลี้ยงแบบหลุมและวิธีการเลี้ยงแบบ
ปล่อย ด้านอัตราการเติบโตของหมูผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอย ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและเสนอผลการศึกษาตามประเด็น ดังน้ี            

ตอนที่ 1 โรงเรือนและวิธีการเลี้ยงหมู 
การเลี้ยงหมูแบบปล่อย 
1.  ลักษณะโรงเรือน       
โรงเรือนนิยมสร้างไว้ใต้ถุนบ้าน ท าอย่างง่ายๆโดยการน าไม้มาวางทับซ้อนเรียงกัน เป็นคอกสี่เหลี่ยม 
2. วิธีการเลี้ยง 
ช่วงเช้าประมาณ 6 โมงเช้า ให้อาหารแล้วปล่อยให้หมูออกจากคอกหากินเองตามธรรมชาติ พอถึงเวลา 

4 โมงเย็นก็จะน าอาหารที่ได้จากในการให้อาหารก็จะเป็นต้นบอนต้มกับต้นกล้วยแล้วผสมกับปลายข้าวและร าอ่อน 
จากนั้นก็จะปิดคอก 

การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ 
1. ลักษณะโรงเรือน 
คอกหมูหลุมจะแตกต่างจากคอกหมูโดยทั่วไป คือ นอกจากมีผนังกั้นคอกแล้ว ยังขุดหลุม และน าวัสดุที่

ย่อยสลายได้ใส่ลงไปทดแทนดินที่ขุดออก ผนังกั้นคอกใช้ไม้ โดยเน้นใช้วัสดุที่หาได้ง่าย มีความแข็งแรง และอายุ 
การใช้งานนานพอสมควร ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งเกินไป การขุดหลุมขนาดของหลุมอยู่ที่ความยาว 2 เมตร กว้าง 1 
เมตร และลึก 50 เซนติเมตร โดยก าหนดเลี้ยงหมู 1 ตัว วัสดุรองพื้นเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก จ าพวก 
แกลบ ใบไม้แห้ง ฟางข้าวสับ เปลือกถั่วเหลือง ดินแดงหรือดินที่ขุดออกจากหลุม ถ่านไม้ เกลือเม็ด มูลสัตว์แห้ง 
จากวัว  และน้ าหมักจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 

2. วิธีการเลี้ยง 
ให้อาหารลักษณะเดียวกันกับการเลี้ยงหมูแบบปล่อย เว้นแต่ไม่มีการปล่อยให้หมูออกจากคอก  
 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 503 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหมูแบบหลุมและแบบปล่อย       
จากการศึกษาของผู้วิจัย โดยได้ด าเนินการทดลองเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธี ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561-1

ธันวาคม 2561 วิธีละ 1 ตัว  ด าเนินการช่ังน้ าหนัก วัดความยาวล าตัว  วัดรอบตัวของหมูก่อนท าการเลี้ยงแลแล้ว
เก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตเป็นระยะรวม 5 ครั้ง ผลลัพธ์แสดงข้อมูลดังตาราง 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของหมูแบบหลุมและแบบปล่อย 
 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ปี หมูท่ีเลี้ยงแบบหลุม หมูท่ีเลี้ยงแบบปล่อย 
น้ าหนัก ความยาว รอบตัว น้ าหนัก ความยาว รอบตัว 

1 23 ตุลาคม 2561 6.9 กิโลกรัม 22 นิ้ว 55 เซนติเมตร 9 กิโลกรัม 27 นิ้ว 57 เซนติเมตร 
2 31 ตุลาคม 2561 7.3 กิโลกรัม 23 นิ้ว 56 เซนติเมตร 8.5 กิโลกรัม 27 นิ้ว 57 เซนติเมตร 
3 11 พฤศจิกายน 2561 7.5 กิโลกรัม 23 นิ้ว 57 เซนติเมตร 9 กิโลกรัม 27 นิ้ว 57 เซนติเมตร 
4 20 พฤศจิกายน 2561 8.2กิโลกรัม 24 นิ้ว 58 เซนติเมตร 10 กิโลกรัม 28 นิ้ว 59 เซนติเมตร 
5 1 ธันวาคม 2561 9 กิโลกรัม 25 นิ้ว 59 เซนติเมตร 11 กิโลกรัม 29 นิ้ว 60 เซนติเมตร 

 
จากตารางที่ 1 จุดเริ่มต้นน้ าหนักหมูไม่เท่ากัน อาจมีความแตกต่างในการเจริญเติบโตที่ต่างกัน การช่ัง

น้ าหนักก่อนการเลี้ยงหมูที่เลี้ยงแบบหลุมมีน้ าหนัก 6.9 กิโลกรัม ความยาว 22 นิ้ว รอบตัว 55 เซนติเมตร และเมื่อ
สิ้นสุดการศึกษาหมูที่เลี้ยงแบบหลุมมีน้ าหนัก 9 กิโลกรัม มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น จ านวน 2.1 กิโลกรัม ความยาว 25 นิ้ว 
ความยาวของหมูเพิ่มขึ้น 3 นิ้ว รอบตัว 58 เซนติเมตร รอบตัวเพิ่มขึ้น3 เซนติเมตร แสดงหมูที่เลี้ยงหมูมีการ
เจริญเติบโตได้อย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่การช่ังน้ าหนักก่อนการเลี้ยงหมูที่เลี้ยงแบบปล่อยมีน้ าหนัก 9 กิโลกรัม ความ
ยาว 27 นิ้ว รอบตัว 57 เซนติเมตร ในการชั่งน้ าหนักครั้งที่ 2 หมูน้ าหนักลดลง เนื่องจากหมูมีอาการป่วยกินอาหาร
ได้น้อยและเมื่อสิ้นสุดการศกึษาหมูที่เลีย้งแบบปลอ่ยมีน้ าหนัก 11 มีน้ าหนักเพิ่มขึ้น จ านวน 2 กิโลกรัม แสดงว่าหมูมี
การเจริญเติบโตขึ้น มีความยาว 29 นิ้ว แสดงว่ามีความยาวเพิ่มขึ้น 2 นิ้ว รอบตัว 60 เซนติเมตร เพิ่มขึ้น 3 
เซนติเมตร แสดงให้ว่าหมูมีการเจริญเติบโตขึ้นจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าหมูที่เลี้ยงแบบหลุมมีอัตราการเจริญเติบโต
มากกว่าหมูที่เลี้ยงแบบปล่อย 

 
ตอนที่ 3 ผลกระทบจากการเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธ ี
จากการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธี แสดงผลได้

ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบผลกระทบจากการเลี้ยงหมูแบบหลุมและแบบปล่อย 
 

ผลกระทบ การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ การเลี้ยงหมูแบบปล่อย 

1.ด้านสังคม 1. ช่วยจัดระเบยีบชุมชนในพื้นที ่
2. มีหน่วยงานรัฐเข้าส่วนรว่มส่งเสริมการเลี้ยงหมู

หลุมชีวภาพในชุมชน 
3. รูปแบบการเลี้ยงมีความเหมาะสมกับชุมชน 
4. ลดความขัดแย้งในชุมชน 
5. หมู่บ้านสะอาดปราศจากมูลหม ู
6. ถูกสุขลักษณะ ได้เนื้อหมูที่มีความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 

1. ไม่มีการจัดระเบียบชุมชนในพื้นที ่
2. ไม่มีหน่วยงานรัฐการเข้าแก้ปัญหาในการเลี้ยงหมู

ของชาวบา้นในชุมชน 
3. รูปแบบการเลี้ยงไม่มีความเหมาะสมกับชุมชน 
4. เกิดความขัดแย้งกันในชุมชน 
5. เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็นจากมูลหมู 
6. ไม่ถูกสุขลักษณะ ได้เนื้อหมูที่มีความเส่ียงต่อ 

การเกิดโรค 
 



504   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

ผลกระทบ การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ การเลี้ยงหมูแบบปล่อย 
2.ด้านเศรษฐกิจ 1. การจ าหน่ายตวัหมูได้ราคาดีกว่าเนื่องจากหมูมี

น้ าหนักมากกว่า 
2. สามารถน าปุย๋จากคอกหมูไปใช้ประโยชน์กับ

พืชผลทางเกษตร 
3. ลดความเสียหายจากหมูไปกัดกินพืชผลทาง 

การเกษตร 

1. การจ าหน่ายตวัหมูได้ราคาต่ ากว่าเนื่องจากหมูมี
น้ าหนักน้อยกว่า 

2. สูญเสียงบประมาณในการซ้ือปุ๋ยเคมีในท า
การเกษตร 

3.เกิดความเสียหายจากหมูไปกัดกินพืชผลทาง 
การเกษตร  

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 1.ช่วยลดความสกปรกและกลิ่นเหม็นจากมูลหม ู
2. ช่วยลดปัญหาน้ าเน่าเสียในชุมชน 
3. ลดความเสียหายของถนนจากหมขูุด 
  

1.เกิดความสกปรกและมกีลิ่นเหม็นจากมูลหมู 
2. เกิดปัญหาเน่าน้ าเสียในชุมชน 
3. เกิดความเสียหายทางระบบนิเวศจากการออกหากิน

ของหมู 
4. ถนนมีความเสียหายจากหมขูุด 

 
ตอนที่ 4 การส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชนบ้านหัวดอย ต าบลสันติคีรี อ าเภอแม่ลาน้อย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งเสริมโดยวิธีการ ดังนี้ 
1.   เชิญชวนผู้น าครอบครัวในชุมชนมาชมผลงานและกรรมวิธีการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ และอธิบายผลดี

ผลเสียของการเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธี 
2.  จัดท าเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการเลี้ยงและผลดีในการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพแจกผู้น า

ครอบครัวและชาวบ้านในชุมชน 
3.  จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชน 

อนามัยชุมชน และโรงเรียน เป็นต้น 
4.  ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพ ผลดีและผลเสียของการเลี้ยงหมูทั้ง 2 วิธี ในที่ประชุม

ประจ าเดือนของหมู่บ้าน โดยได้ด าเนินการส่งเสริมระหว่างวันท่ี 20 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2561 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษากลุ่มประชากรหมูที่เลี้ยงแบบหลุมและประชากรหมูที่เลี้ยงระบบปล่อย พบว่า หมูที่เลี้ยง
แบบหลุมมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องมากกว่าการเลี้ยงหมูแบบปล่อย สอดคล้องกับ สุรเดช 
สมิเปรม (2556 : 34) ซึ่งได้ศึกษา เรื่องรูปแบบการเลี้ยงหมูแบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษา ,
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยอมพาย ท่ีพบว่า หมู่บ้านชาวลัวะบ้านสาม ที่เลี้ยงหมูแบบ
หมูหลุมเจริญเติบโตเร็วกว่าการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติหรือการหมูแบบปล่อย  

ผลกระทบทางด้านสังคม การเลี้ยงหมูหลุมช่วยลดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน สภาพแวดล้อมมี
ความสะอาด ผลผลิตมีความมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยจัดระเบียบชุมชน เป็นการเลี้ยงท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับชุมชนสอดคล้องกับ  ถนอม ไชยปัญญา (2557 : 21) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษา โครงกาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริบ้านเสาแดง ซึ่งพบว่า การเลี้ยงหมู
หลุม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายพืชไร่ และลดปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเลี้ยงหมูแบบหลุม ท าให้ผู้เลี้ยงมีรายได้จาการขายหมูได้ดีกว่า และมี
รายได้จาการขายปุ๋ยที่เกิดจากมูลหมู รวมทั้งยังน าไปใช้ในภาคเกษตร เป็นการลดการซื้อปุ๋ยเคมี ท้ังยังท าให้เกิดผลดี
ต่อพื้นที่ทางการเกษตร สอดคล้องกับ พิยุวารี คุรุโคตร (2559 : 34) ซึ่งได้ศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงหมูหลุม กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายโดยศึกษาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 505 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า จุดแข็งด้านการจัดการการผลิตในการด าเนินงานของผู้เลี้ยงหมูหลุม คือ เกษตรกรใช้น้ า
หมักชีวภาพราดวัสดุรองพื้น ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น โรค แมลงวัน และได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การเลี้ยง
หมูหลุมมีต้นทุนในการผลิตด้านโรงเรือนต่ า ยิ่งไปกว่านั้นไม่มีปัญหาจ าหน่ายหมูหลุมที่เลี้ยงผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงหมูแบบหลุมช่วยลดความสกปรกในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสะอาดบรรยากาศดี เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสภาพถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อที่เกิดจากหมูขุดสอดคล้องกับ ถนอม ไชยปัญญา (2557 : 21) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องรูปแบบการเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษา , โครงกาสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดาริบ้านเสาแดงซึ่งพบว่า การเลี้ยงหมูหลุมมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สู ง เพราะสะอาดไม่มี 
กลิ่นเหม็น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม มูลหมูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ท าลายพืชไร่  

ส่วนแนวทางการส่งเสริมในการเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการประชาสัมพันธ์
ผลดีของการเลี้ยงหมูแบบหลุมให้ผู้หน้าครอบครัวในชุมชนได้รับทราบในการประชุมชาวบ้านและการจัดท าเอการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารชุมชน อนามัยชุมชน และโรงเรียน สอดคล้องกับสุรเดช สมิเปรม (2556 : 34) ได้ศึกษารูปแบบการเลี้ยงหมู
แบบหมูหลุมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง กรณีศึกษา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยอมพาย 
ที่พบว่า เจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยอมพาย เห็นด้วยในระดับมากกับการเลี้ยง
หมูแบบหมูหลุมบนพื้นที่สูงและสอดคล้องกับนาริน อินขุนทด  (2551 : 99) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมอาชีพเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงหมูหลุมเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เพื่อให้ประชาชนพ่ึงพา
ตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ควรมีการทดลองเลี้ยงหมูแต่ละวิธีมากกว่า 1 ตัว โดยหมูมีลักษณสายพันธุ์เดียวกัน น้ าหนักเท่ากัน 
อายุเท่ากัน เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีการกระจายตัวและครอบคลุมมากขึ้น 

2. ควรใช้ระยะเวลาในการศึกษาทดลองให้ยาวนานกว่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน 

3.  ควรมีการให้ความรู้วิธีการ การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพเพิ่มมากข้ึน 
4.  หน่วยงานภาครัฐในท้องที่ ท่ีเกี่ยวข้องควรน าผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน 
  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาต้นทุนทางสังคมมีความส าคัญต่อการจัดการหมูหลุมชีวภาพในชุมชน เพื่อสร้างความมั่ง

คงทางเศรษฐกิจของชุมชนหรือไม่   
2. ควรมีการศึกษาท าวิจัยควบคู่ไปกับการให้ประชาชนลงมือเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพในชุมชน  
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รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพ่ิมรายได้เกษตรกร 
Optimal format of wheat farming for increasing farmers’ income 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร มีวตัถุประสงค์เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างวิจัยมี  3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้น าชุมชนเป็นตัวแทนของกลุ่มองค์กร
ในพื้นที่ กลุ่มชาวบ้านเป็นตัวแทนของเกษตรกรในชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ผลการวิจัย
พบว่า 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดสาลีของเกษตรกรในชุมชนจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนพบว่า กลุ่มผู้น า
ชุมชนไม่ทราบข้อมูลปลูกข้าวโพดสาลีของเกษตรกรในชุมชน  และหน่วยงานรัฐไม่มีการสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
สาลี และการสนับสนุนในเรื่องประกันราคาผลผลิตของข้าวโพดสาลีนอกจากนี้ ข้อมูลจากเกษตรกร พบว่า มีทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 40-70 ปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้าจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ มีเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์จากผลผลิตปีก่อน โดยเกษตรกรต้องมีการเตรียมแปลงก่อนปลูก ในส่วนของ
การปลูกและการเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จ้างแรงงานรายวัน   
มีการใช้ ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและอาศัยน้ าจากธรรมชาติ (น้ าฝนตามฤดูกาล) เกษตรกรไม่น าเครื่องจักรมา
ใช้เพราะมีต้นทุนท่ีสูงจากข้อมูลข้างต้น รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมกับพื้นท่ีตัวอย่าง ที่มีความเป็นไปได้ 
มีตั้งแต่ 1. ลดต้นทุนการปลูก 2. เพิ่มมูลค่าของข้าวโพดสาลีโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. การสร้าง
ตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย 4. ไม่ท าการปลูกและหันไปส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นท่ีมีมูลค่ามากกว่าหรือปลูกพืช
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการปลูกพืชหลักระหว่างปี 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบที่เหมาะสมต่อการปลูก และเพิ่มรายได้เกษตรกร 
 
Abstract 

This research – optimal format of wheat farming for increasing farmers’ income – aims 
to use the information acquire from this research to find the optimal format of wheat farming for 
increasing farmers’ income. This is a qualitative research that collects information from related 
literature and researches; and from field survey, using a questionnaire with 3 groups of the 
research samples, namely, the group of community leaders, who serve as representatives of 
local organizations; the group of local villagers, who serve as representatives of local farmers in 
the community; and the group of seed merchants. This research reveals the following.  
 In term of wheat farming – related information acquired from community’s farmers, 
during the interview with community’s leaders, the author found that the community’s leader 
                                                           
1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. Corresponding author. 
E-mail : apiwat.chi@crru.ac.th 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
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had no information about wheat farming of the community’s farmers, and that the government 
agencies did not provide any support for wheat farming or price guarantee program for wheat 
product. Moreover, in term of farmers – related information, this research found that there were 
both male and female wheat farmers, at the age of 40 – 70 years old. Most of them worked 
mainly as agriculturalists and bought the seed from seed stores; only few of them used seeds 
collected from the previous harvest. The farmers must prepare the field before wheat can be 
farmed, and the farming was done mainly with the labor of their family’s members, as only few 
of the farmers hired daily workers to do the farming tasks. The farmers used chemical fertilizers 
to boost the growth, and used naturally supplied water for farming (seasonal rainfall.) Farmers 
did not use machinery in their wheat farming, because it involves higher cost. From the 
aforementioned data, there are 3 optimal, feasible, format of wheat farming for the sampled 
area, namely: 1. Farming cost reduction. 2. Improving added value of the wheat product with 
science and technology. 3. Building the market to increase the distribution channel. 4. Refraining 
from wheat farming and promoting farmers to farm other crops with higher value, or using plant-
based fertilizer instead of chemical fertilizer, in order to reduce the cost of each year. 
 
Keywords : optimal format for farming and increasing farmer’s income   
 
บทน า 

ข้าวโพดสาลีเป็นพืชทีเ่กษตรกรนิยมปลูกกันเพื่อเป็นรายได้หลกัหรอืรายได้เสริมแก่เกษตรกร ในจ านวนนี้
ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือในภาคเหนือเรียกว่าข้าวสาลี เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้าวโพดสาลีค่อนข้างมีราคาต่ ากว่าพืชชนิดอื่น ดังนั้นการปลูกโดยวิธีใด ๆ ที่ลดค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างการปลูกข้าวสาลี อาจท าให้มีรายได้จากการขายข้าวสาลีเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการอนุรักรูปแบบและพันธุ์ปลูก
ข้าวสาลีของท้องถิ่นไว ้

ธัญพืชวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (2561) ธัญพืชที่มนุษย์เพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ด นั่นคือ แมงลัก ลูก
เดือย ถั่วต่าง ๆ เม็ดขนุน สะตอ มะม่วงหิมพานต์ ข้าว ข้าวโพด ประเภทต่าง ๆ มีการเพาะปลูกธัญพืชทั่วโลก
มากกว่าผลผลิตทางเกษตรชนิดใด ๆ และเป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานแก่มนุษย์มากที่สุด หากพูดถึงข้าวโพดใน 
แต่ละภูมิภาคก็จะเรียกแต่ต่างกันออกไป ข้าวสาลี สาลี (ภาคเหนือ) โพด (ภาคใต้) บือเคเส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) 
เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้ามีล าต้นสูง โดยเฉลี่ย 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น 0.5-2.0 นิ้ว เมล็ดจากฝัก
ใช้เป็นอาหารคนและสัตว์ 

puechkaset.com (มปป) การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือบางท้องถิ่นเรียกว่า 
ข้าวโพดเทียน ข้าวโพดสาลี ถือเป็นข้าวโพดที่ได้รับความนิยมรับประทาน และปลูกกันมากในพื้นที่ที่มีระบบน้ า
พอเพียงหรือปลูกบนแปลงนาหลังการเก็บ เกี่ยวข้าวเพื่อเป็นรายได้เสริม เนื่องด้วยมีรสหวาน เหนียว ปลูก และ  
ดแูลง่าย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ราคาสูง โดยพบปลูกมากในภาคอีสาน กลาง และเหนือ เมื่อเทียบ 

yelyo.com (2561) ราคารับซื้อข้าวโพดสาลีกับข้าวโพดทั่วไปมีความแตกต่างในราคารับซื้อของข้าวโพด
สาลีจะเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้าวโพดทั่วไปราคารับซื้อจะเฉลี่ยอยู่ที่ 18-25 บาทต่อกิโลกรัม พบว่า
ในราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อมีราคาที่แตกต่างกันของข้าวโพดแต่ละชนิด ในส่วนนี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรที่
ปลูกข้าวโพดข้าวสาลี ข้าวโพดข้าวเหนียวอยู่ก่อนจึงหันไปปลูกข้าวโพดชนิดอื่น ๆ ท่ีมีราคารับซื้อที่แพงกว่าข้าวโพด
สาลี ทั้งความนิยมในการปลูกเพื่อบริโภคและการปลูกเพื่อจ าหน่าย ข้าวโพดสาลีมีราคาถูกกว่า แต่เกษตรกรเลือก
ปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นรายได้เสริม เพราะราคาที่รัฐตั้งไว้บวกกับการกดราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลางจึงส่งผลให้
เกษตรกร ขาดทุน จากการปลูกข้าวโพดทั่วไป ท่ีมีราคารับซื้อไม่คงท่ี ผลผลิตที่ได้เกิดการเสียหายจากโรค แมลงและ



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 509 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

สัตว์ รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆในทุกช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด ท าให้ผลผลิตที่ได้ลดลงและ
ไม่คุ้มค่าต่อต้นทุนท่ีเสียไปและไม่เพียงพอต่อปากท้องของคนในครอบครัวรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอีกด้วย 

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่าการปลูกข้าวโพดสาลีเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักของเกษตรกร 
ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของขั้นตอนการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมและเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรจากผลผลิตที่
น ามาจ าหน่าย และเลือกจัดท าวิจัยครั้งนี้ในหัวข้อรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่ เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร เพราะผู้วิจัยเห็นว่าเกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดสาลีมีมานานหลายปีจึงท าให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
เหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างมาก 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมหรือส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ชาวบ้านมีรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อพ้ืนท่ีของเกษตรกร 
2. ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายข้าวโพดสาล ี
 

ขอบเขตงานวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าเป็นการศึกษาเกีย่วกับข้าวโพดข้าวเหนียว(ข้าวสาล)ีโดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
กรณีศึกษา บ้านแก่นนคร ต าบลหว้ยซ้อ อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
2.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินวิจยั เริม่ตัง้แต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึง วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
3. ขอบเขตด้านประชากร เกษตรกรปลูกข้าวโพดสาลี บ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 คน จากเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดสาลีเป็นอาชีพเสริม 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ที่ตั้งชุมชน : หมู่บ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มติด

ภูเขา มีแม่น้ าไหลผ่าน 
ข้าวโพดสาลี : บางพื้นที่ก็เรียกแต่ต่างกันออกไป เช่น ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน เป็นต้น  

เนื่องด้วยมีรสหวาน เหนียว ปลูก และดูแลง่าย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ราคาสูง โดยพบปลูกมากในภาคอีสาน กลาง 
และเหนือ 

รูปแบบ : รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีของเกษตรกรบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย หมายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเลือกเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน ปลูก การให้ปุ๋ยบ ารุง การก าจัดวัชพืช  
การเก็บเกี่ยว จนถึงจ าหน่าย 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กิตติภพ วายุภาพ (2558) วิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักสด Specialty corn research and development 
ได้ศึกษาเรื่อง ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน (Zea mays L. ceratina) ผลการศึกษาพบว่า ข้าวโพดฝักสด
พื้นบ้านของประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมบริโภคมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม และมี 
รสหวานเล็กน้อย พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในอดีตเป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกรมักเก็บพันธุ์ไว้ปลูกเอง หรือซื้อมาจาก
พ่อค้าในท้องถิ่นใกล้เคียง ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก เช่น พันธุ์มันปูอุทัยธานี กาบบัวอุบลราชธานี แปดแถว  



510   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ข้าวเหนียวส าลีเจ๊หลีข้าวเหนียวส าลีอีสาน พันธุ์ตักหงาย -ท่าลี่ รัชตะ 1 เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์
ประเภทลูกผสม ซึ่งตลาดมีความต้องการมาก พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงมีทั้งจากภาครัฐและเอกชน ท าให้ได้พันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวที่ให้ผลผลิตสูง มีความสม่ าเสมอของพันธุ์ สามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน และมีคุณภาพการ
บริโภคดี เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร  

สุริพัฒน์  ไทยเทศ (2558) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนทานแล้งปัจจุบันปัญหาสภาวะฝนแล้ง
และการกระจายตัวของฝนไม่สม่ าเสมอทวีความรนุแรงมากยิง่ขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 87 ที่ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน โดยอาศัยน้ าฝน มักจะประสบกับสภาวะฝน
แล้งหรือฝนท้ิงช่วง การใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีทนทานต่อสภาพแล้งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสียหายของ
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการศึกษาถึงสภาพความแห้งแล้งที่มีผลต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่าผลผลิตข้าวโพด
ลดลงเมื่อกระทบแล้งใน ระยะก่อนออกดอก ก าลังออกดอก และหลังออกดอก ประมาณร้อยละ 25, 50 และ 21 
ตามล าดับ ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์และความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวโพด  

การลดต้นทุนการปลูก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559) 9 หลักวิชาการเพื่อลด
ต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช ลดค่าปัจจัยการผลิต เช่น ลดปุ๋ยเคมี ลดสารเคมี ลดจ านวนเมล็ดพันธุ์ ให้
อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จะท าให้ต้นทุนต่อไร่ลดลงลดสิ่งที่ไม่จ าเป็นและลดการสูญเปล่า เช่น ถ้าดินมีปุ๋ยอยู่ก็ไม่ต้อง
ใส่ปุ๋ยมาก หรือไม่จ าเป็นต้องใช้อาหารเสริมพืช ราคาแพง หรือใส่ปุ๋ยแล้วให้น้ าเพื่อ ป้องกันการระเหิดไปในอากาศลด
ราคาค่าจ้างหรือวัสดุ เช่น รวมกันซื้อหรือรวมกัน ใช้เครื่องจักรกล จะท าให้ได้ราคาถูกเพิ่มผลผลิตเช่น ให้ปุ๋ยอย่าง
ถูกต้อง เพิ่มระบบน้ า ใช้พันธุ์ดี จะท าให้ผลผลิตสูงขึ้น เมื่อคิดต้นทุนก าไร ยังท าให้ต้นทุนต่อกิโลกรั มลดลง ก าไร
เพิ่มขึ้นเพิ่มมูลค่าเช่น แปรรูป เพิ่มบรรจุภัณฑ์ ท าให้คุณค่ามากขึ้น ขายได้ราคาสูงขึ้น มีก าไรมากขึ้นเพิ่มการท า
เกษตรผสมสานและการด ารงชีพแบบพอเพียง เช่น ปลูกพืชผสมผสาน ท าให้ใช้ปัจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพเกื้อกูลกัน 
จะท าให้ต้นทุนการเกษตรลดลงและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจะเกิดการพึ่งตนเองได้ 

เพิ่มมูลค่าของข้าวโพดสาลีโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (มปป) การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร หมายถึง 
การน าผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมไป เป็นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจาก 
การแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งสินค้าเกษตรด้านที่
ไม่ใช่อาหารและด้านอาหาร ด้านอาหารจะมีกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้สินค้ามีราคา
และมูลค่ามากกว่าที่เคยมีลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตร
ลดลง  

การสร้างตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย รัฐพล  สังคะสุข กัลยา  นาคลังกา วิริยาภรณ์  เอกผล และ 
วรพรรณ สุรัสวดี (2560) การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเรียงตามล าดับยอดขาย ได้แก่ การออกบูธ  133 ราย  
หน้าร้านตัวเอง 100 ราย ออนไลน์ 22 ราย ขายตรง 11 ราย และฝากขาย 10 ราย ผลส ารวจผู้บริโภคพบว่าสินค้า
วิสาหกิจชุมชนท่ี ผู้บริโภคเคยซื้อหรอืสนใจจะซือ้ผ่านระบบพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้าเครื่องประดับ 
ของใช้ ในครัวเรือน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เครื่องดื่ม ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด คือ 1) กลยุทธ์ 
การรับประกันราคาที่ดีที่สุด 2) กลยุทธ์การจัดชุดสินค้า 3) กลยุทธ์จัดกระเช้าของขวัญ 4) กลยุทธ์การสร้างเรื่องราว
ให้สินค้า 5) กลยุทธ์การเข้าถึงช่องทางจัดจ าหน่ายออนไลน์ ผลการทดลองจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ที่ พัฒนาขึ้นและมี
ก าไรขั้นต้นสูงสุด ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ของใช้ของตกแต่งบ้าน และเสื้อผ้าเครื่องประดั บ 
โดยเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับช่องทางเฟซบุ๊กแล้วลูกค้าสามารถเข้าถึง มากกว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นถึงร้อยละ 
64.75 

ไม่ท าการปลูกและหันไปส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าหรือปลูกพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเพื่อลด
ต้นทุนในการปลูกพืชหลักระหว่างปี สมชาย  บุญประดับ (2558) วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
ระบบการปลูกส้มเขียวหวานทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดพะเยา ให้รายได้สุทธิเฉลี่ยในปีที่ 4 ซึ่งส้มเขียวหวาน



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 511 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

เริ่มให้ผลผลิตเท่ากับ 1,836 บาท/ไร่ เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเดียว ให้รายได้สุทธิ เฉลี่ย 
3,316 บาท/ไร่ ระบบการปลูกมันฝรั่ง-พืชผัก ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มันเทศ ระบบการปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์-ถั่วเขียว และระบบการปลูกพืชที่มีไม้ผลเป็นหลัก เป็นระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ดอนภาคเหนือตอนล่าง ระบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-ถั่วเขียวเป็นระบบปลูกพืชที่เหมาะสม
ส าหรับพื้นที่ลาดชัน และระบบปลูกกาแฟอราบิก้าเหมาะส าหรับปลูกทดแทนกะหล่ าปลีในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ระบบการปลูกระบบปลูกข้าว -ถั่วลิสงและระบบการปลูกข้าว -มันส าปะหลัง ในจังหวัดขอนแก่น  
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว ร้อยละ 134 และ 251 ตามล าดับ และ คือ ระบบการปลูกข้าว-ถั่วลิสง
ในจังหวัดนครพนม ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว ร้อยละ 244 ในขณะเดียวกัน ระบบการปลูกข้าว-
มันเทศ และระบบปลูกข้าว-ข้าวโพดฝักสด ในพ้ืนท่ีนาดอนจังหวัดขอนแก่น ให้ผลตอบแทนสูง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลี ท่ีเหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  
คือ กลุ่มที่ 1 ผู้น าชุมชน/กลุ่มองค์กรในพ้ืนท่ี กลุ่มที่ 2 กลุ่มชาวบ้าน/เกษตรกรในชุมชน  กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการใน
พื้นที่ และมีการเสนอรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นรูปแบบใหม่เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปลูกครั้งต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อผู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่

เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีไปสัมภาษณ์กลุ่ม
เกษตรกรและได้แนะน ารูปแบบการปลูกที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในครั้งต่อไปให้กับกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้ท าการเก็บข้อมูล 

โดยมีขั้นตอนในการสัมภาษณ์ดังนี ้
1.1  ขั้นตอนเริ่มสัมภาษณ์ 

1.1.1  ผู้วิจัยแนะน าตัวเอง 
1.1.2  ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

1.2  ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกข้าวโดพดสาลีที่เหมาะสมต่อรายได้ของ

เกษตรกร 
1.3 ขัน้ตอนการแนะน ารูปแบบการปลูกที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ผู้วิจัยแนะน า

รูปการปลูกที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในฤดูการปลูกครั้งต่อไป 
1.4 ขั้นตอนการสรุปแบบสัมภาษณ์ 

1.4.1  ผู้วิจัยสรุปสิ่งที่ได้จากสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง 
1.4.2  ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ในครั้งน้ี 

 
ผลการศึกษา  

จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลจาการสัมภาษณ์ออกมาว่า ในส่วนของข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรปลูกข้าวโพดสาลีของ
ชุมชน โดยทางกลุ่มผู้น าชุมชนไม่ทราบข้อมูลในส่วนของเกษตรกรที่ท าการปลูกของข้าวโพดสาลีในชุมชน อีกทั้ง 
หน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการสนับสนุนข้อมูลเรือ่งการปลูกข้าวโพดสาล ีแต่กลุ่มผู้น าชุมชนได้รับข้อมูลในการท าเกษตร
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

และราคารับซื้อผ่านทางสื่อออนไลน์ และหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการสนับสนุนในเรื่องประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตรเท่าที่ควร  

จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เกษตรกรในหมู่บ้านบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ ที่ได้ท า
การสัมภาษณ์ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสาลี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่น ามา
ปลูก โดยจะใช้พันธุ์ตราตองสามสูตร 1 และสูตร 2 ในการน ามาปลูกและเกษตรกรบางส่วนใช้เมล็ดพันธุ์ ตราภูเขา
ทอง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ท าให้ได้ทราบว่าเกษตรกรร้อยละ 90  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสาลีจากร้านค้าที่
จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ทางการเกษตร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการเก็บเมล็ดพันธ์ุจากผลผลิตปีก่อน 

ข้อมูลการเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรในหมู่บ้านบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ เกษตรกร
ที่ได้ให้สัมภาษณ์ทุกคนได้มีการเตรียมแปลงปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนกลาง ๆ เดือนพฤษภาคม ซึ่งมีขั้นตอนการไถดะและ
ไถพรวนพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูก โดยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก มีค่าใช้จ่ายในการจ้างไถดะและไถ
พรวนเป็นเงิน 400 บาทต่อ 1 ไร่โดยประมาณซึ่งระยะเวลาในการเตรียมแปลงในขั้นตอนการไถดะจะใช้ระยะเวลา
หลังจากไถเสร็จทิ้งดินไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อให้วัชพืชตาย หลังจากน้ันจึงไถพรวนและปลูกเมล็ดพันธ์ุ 

ส าหรับกระบวนการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสาลีจะเป็นการใช้แรงงานคนในการปลูกโดยเกษตรกรใน
หมู่บ้านบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียง จะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และมีเพียงบางส่วนเท่านั้น
ที่จ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 บาทต่อวัน 

ในขณะเดียวกันด้านกระบวนการบ ารุงล าต้นข้าวโพดสาลีเพื่อให้เจริญเติบโต เกษตรกรในหมู่บ้าน 
บ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ ที่ได้ท าการศึกษามีการน าปุ๋ยเคมีมาใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้น
ข้าวโพดสาลี โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการใส่ปุ๋ยบ ารุงออกเป็นสองช่วงเวลา ในช่วงที่หนึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0
หลังจากลงเมล็ด 7-15 วันหรือต้นอ่อนข้าวโพดสาลีมีความสูงอยู่ในระดับ 30 เซนติเมตร โดยปริมาณหนึ่งกระสอบ
ต่อไร่ และในช่วงที่สองเป็นการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในช่วงที่ต้นข้าวโพดสาลีก าลังออกดอกหรือออกขนข้าวโพด 
โดยปริมาณหนึ่งกระสอบต่อไร่ ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรในบ้านแก่นนครที่ได้ท าการสัมภาษณ์ เกษตรกรไม่ได้มี
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกในกระบวนการปลูกข้าวโพดสาลีและในส่วนของการให้น้ าต้นข้าวโพดสาลี เกษตรกรไม่
มีการให้น้ าแต่จะเป็นการอาศัยน้ าจากธรรมชาติ (น้ าฝนตามฤดูกาล) และในส่วนของกระบวนการบ ารุงต้นข้าวโพด
สาลี มีค่าใช้จ่ายที่เป็นการซื้อปุ๋ยจากร้านค้าที่จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร โดยปุ๋ยสูตร 46-0-0 จะมีราคา
โดยประมาณ 550 บาท และสูตร 15-15-15 จะมีราคาโดยประมาณ 700 บาท ใช้แรงงานคนในการใส่ปุ๋ยบ ารุงโดย
เกษตรกรในหมู่บ้านบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียง จะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และมีเพียง
บางส่วนเท่านั้นท่ีจ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 บาทต่อวัน 

หลังจากกระบวนการใส่ปุ๋ยบ ารุงล าต้นแล้วเสร็จ จะเป็นการดูแลในส่วนของการก าจัดวัชพืชโดยจะใช้
แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 
บาทต่อวัน 

ในส่วนของกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจะเก็บเกี่ย วผลผลิตในช่วงเดือน
กรกฎาคม หรือต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 50-60 วัน ซึ่งเกษตรกรจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่และ 
มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 บาทต่อวัน ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
ซึ่งเกษตรกรจะไม่มีการน าเครื่องจักรทางการเกษตรมาใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่อย่างใดเพราะ 

ส่วนรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร มีดังต่อไปนี้ 
1. การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่น ามาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ก่ าหวานโดยจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่

เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนท่ีปลูกและเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุที่ตลาดต้องการผลผลิต 
2. การเตรียมแปลงปลูก ควรเลือกพื้นที่ว่างในที่ดินของเกษตรกร ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ที่มีธาตุ

อาหารเพียงพอ เช่น การปลูกพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มไนโตเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 
3. การใส่ปุ๋ยบ ารุง ระหว่างการไถดะควรท าการการปรับปรุงสภาพดินโดยการหว่านปูนขาวหรือดิน

โดโลไมค์ หลังจากนั้นควรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยคอกท่ีผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยปรับสภาพดิน 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 513 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

4. การเก็บเกี่ยวข้าวโพดสาลีให้ได้คุณภาพดีนั้น เกษตรกรควรท าการจดบันทึกหรือเครื่องหมายเพื่อให้
สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ตามก าหนดอายุ 

5. การปลูกพืชคลุมดินเพื่อการปลูกพืชหลักครั้งต่อไป เกษตรควรปลูกพืชคุมดินแทนการใช้ปุ๋ยต่าง ๆ 
และเพื่อให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยบ ารุงดินของตนเองในฤดูการปลูกครั้งต่อไป 

 
อภิปรายผล 

ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่ เหมาะสมต่อรายได้ของเกษตรกรมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกรสามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้  

ในประเด็นความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรปลูกข้าวโพดสาลีของชุมชน โดยทางกลุ่มผู้น าชุมชนไม่ทราบ
ข้อมูลในส่วนของเกษตรกรที่ท าการปลูกของข้าวโพดสาลีในชุมชน อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการสนับสนุนข้อมูล
เรื่องการปลูกข้าวโพดสาลี แต่กลุ่มผู้น าชุมชนได้รับข้อมูลในการท าเกษตรบางส่วน และราคารับซื้อผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ และหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีการสนับสนุนในเรื่องประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรเท่าที่ควร 

 ในขณะเดียวกันข้อมูลเกี่ยวกับเมลด็พันธ์ุข้าวโพดสาลี ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุที่น ามา
ปลูก โดยจะใช้พันธุ์ ตราตองสามสูตร 1 และสูตร 2 ในการน ามาปลูกและเกษตรกรบางส่วนใช้เมล็ดพันธุ์ ตราภูเขา
ทอง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ท าให้ได้ทราบว่าเกษตรกรร้อยละ 90   ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสาลีจากร้านค้าที่
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ทางการเกษตร มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการเก็บเมล็ดพันธุ์จากผลผลิตปีก่อนเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของกิตติภพ วายุภาพ (2558) ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ CNW80 Waxy Corn Hybrid Variety 
CNW80. ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ CNW80 (2558) ข้าวโพดข้าวเหนียวจัดเป็นข้าวโพดรับประทานฝักสด
พื้นบ้านของประเทศไทย เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วทุกภาคของประเทศ พื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวมีประมาณ 
30,000-40,000 ไร่ โดยเกษตรกรจะปลูกในพ้ืนที่เดิม 2-3 ครั้งต่อปี พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่เกษตรกรนิยมปลูกใน
อดีตเป็นพันธุ์ผสมเปิด และเกษตรกรมักเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ปลูกเองหรือซื้อจากพ่อค้าในท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น พันธุ์ส าลี 
พันธุ์แปดแถว เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรได้เปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมซึ่งเป็นพันธุ์การค้าของ
บริษัทเอกชน พันธุ์ท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว 

ในประเด็นการเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรในหมู่บ้านบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ 
เกษตรกรที่ได้ให้สัมภาษณ์ทุกคนได้มีการเตรียมแปลงปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนกลาง ๆ เดือนพฤษภาคม ซึ่งมีขั้นตอน 
การไถดะและไถพรวนพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูก โดยค่าใช้จ่ายในข้ันตอนการเตรียมแปลงปลูก มีค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ไถดะและไถพรวนเป็นเงิน 400 บาทต่อ 1 ไร่โดยประมาณซึ่งระยะเวลาในการเตรียมแปลงในขั้นตอนการไถดะจะใช้
ระยะเวลาหลังจากไถเสร็จทิ้งดินไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อให้วัชพืชตาย หลังจากนั้นจึงไถพรวนและปลูกเมล็ดพันธุ์ 
จากผลการศึกษาสอดคล้องกับ ประกาศิต ดวงพาเพ็ง และพลัง สุริหาร ,มปป,หน้า 6 การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
ควรเลือกดูดความเหมาะสมของพื้นที่ กล่าวคือพื้นที่ควรมีความอุดมสมบูรณ์ หรือมี ธาตุอาหารเพียงพอโดยเฉพาะ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม ดินมีความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6.0 -6.5  มีการระบายน้ าดีเพื่อป้องกัน 
น้ าขังและต้นข้าวโพดเกิดความเสียหาย นอกจากนี้การเตรียมดินอย่างละเอียดประณีตก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของข้าวโพดซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ การไถดะหรือไถบุกเบิก เป็นการเตรียมดิน
เพื่อท าลายและเก็บเศษวัชพืชลงดินเพิ่มความอ่อนตัวและความพรุนของดิน เพื่อให้อากาศถ่ายเทลงดินได้อย่าง
สะดวกและเป็นการจัดการความช้ืนดินให้เหมาะสมในการงอกของเมล็ดข้าวโพดโดยส่วนใหญ่จะใช้รถแทรกเตอร์ 
ติดผาน 3 หรือผาน 4 โดยใช้รถไถเดินตามติดผานหัวหมูไถดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร และตากดินไว้ประมาณ 7 
ถึง 15 วัน เพื่อท่ีดินถูกท าลายวัชพืชหรือศัตรูพืชที่อาศัยในดินบางชนิด 

ส าหรับกระบวนการปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสาลีจะเป็นการใช้แรงงานคนในการปลูกโดยเกษตรกรใน
หมู่บ้านบ้านแก่นนคร ต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และมีเพียงบางส่วน
เท่านั้นที่จ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 บาทต่อวัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ประกาศิต  



514   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 

ดวงพาเพ็ง และพลัง  สุริหาร (มปป. : 8) การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว มักจะเป็นการปลูกแบบประณีตที่มีการจัดการ
ดูแลรักษาเป็นอย่างดีซึ่งในระบบการปลูกส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบยกร่องโดยใช้ไถหัวหมูติดรถแทรกเตอร์หรือ  
รถไถเดินตามยกร่องปลูกเป็นแนวตามยาวซึ่งการปลูกในระบบนี้จะท าให้ต้นข้าวโพดมีความสม่ าเสมอง่ายต่อ  
การจัดการดูแลซึ่งมีการจัดระยะปลูก 2 แบบคือ 1 แบบเดี่ยว ระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตรและระหว่างต้น 
25 เซนติเมตร 2 แบบแถวคู่หรือแบบแปลงผักโดยท าการชักร่องกว้าง 120 เซนติเมตร และปลูกสร้างสรรค์ร่องทั้ง
สองด้านใช้ระยะห่างระหว่างต้น 25เซนติเมตร การปลูกข้าวโพดทั้งสองแบบโอนให้น้ าเพื่อให้ดินมีความชื้นในระดับที่
เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดแต่ไม่ควรให้น้ าขังในแปลงหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุมให้มีความลึก 2.5-3.0 
เซนติเมตร หรือประมาณ 1 ข้อมือจะได้ข้าวโพดประมาณ 7,000-8,000 ตันต่อไร่ 

ในส่วนของกระบวนการดูแลในส่วนของการก าจัดวัชพืชโดยจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และ
มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 บาทต่อวันจากผลการศึกษาสอดคล้อง
กับ ประกาศิต  ดวงพาเพ็ง และพลัง  สุริหาร (มปป. : 13) การก าจัดวัชพืชก่อนข้าวโพดออกดอก เป็นขั้นตอน 
การก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนเนื่องจากในบางครั้งการก าจัดวัชพืชพร้อมกับการท ารุ่นนั้นยังมีวัชพืชหลเหลือซึ่งจะ
เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหรือแมลงศัตรูข้าวโพด ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตในระยะออกฝัก มักจะท าใน
ระยะที่ข้าวโพดแทงฝักดาบและให้ปุ๋ยหวานไปพร้อมกัน 

ในส่วนของกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน
กรกฎาคม หรือต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 50-60 วัน ซึ่งเกษตรกรจะใช้แรงงานในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และมี
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่จ้างแรงงานรายวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรง 300 บาทต่อวัน ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่ง
เกษตรกรจะไม่มีการน าเครื่องจักรทางการเกษตรมาใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่อย่างใดเพราะจากผลการศึกษา
สอดคล้องกับ ประกาศิต  ดวงพาเพ็ง และพลัง สุริหาร (มปป. : 17) ในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวสาลีการ
เก็บเกี่ยวนับว่าเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญกี่ขั้นตอนหนึ่งเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเพื่อให้ได้คุณภาพการบริโภค
ที่ดีจะต้องเก็บเกี่ยวในระยะน้ านมหากเก็บเกี่ยวเร็วหรือช้าเกินไปจะได้เข้าโพดที่ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากข้าวโพด  
ข้าวเหนียวหรือข้าวสาลีเป็นชนิดข้าวโพดที่มีการสะสมแป้งในเมล็ดหากเก็บเกี่ยวก่อนก าหนดจะท าให้ข้าวโพดอ่อน
เกินไปและมีน้ าหนักมากน้อยในขณะที่การเก็บเกี่ยวอายุมากหรือช้าเกินไป  ถึงแม้จะได้น้ าหนักหนักมากแต่เปลือก
เมล็ดจะหนักมีการสะสมแป้งในเมล็ดมากท าให้เมล็ดแข็งและข้าวโพดเสียคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. ข้อเสนอเชิงนวัตกรรม 
รูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร มีดังต่อไปนี้ 

1.1  การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีน ามาปลูกตราตองสามสูตร 1 และสูตร 2 ตราภูเขาทองและข้าวเหนียว
ก าหวาน เบอร์ 1 โดยจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ปลูกและเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีตลาดต้องการผลผลิต 

1.2  การเตรียมแปลงปลูกควรเลือกพื้นที่ว่างในที่ดินของเกษตรกรดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ที่มี
ธาตุอาหารเพียงพอ เช่น การปลูกพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มไนโตเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 

1.3  การใส่ปุ๋ยบ ารุงระหว่างการไถดะ ควรท าการการปรับปรุงสภาพดินโดยการหว่านปูนขาวหรือ
ดนิโดโลไมค์ หลังจากนั้นควรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยคอกท่ีผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์เพื่อช่วยปรับสภาพดิน 

1.4  การเก็บเกี่ยวข้าวโพดสาลีให้ได้คุณภาพดีนั้นเกษตรกรควรท าการจดบันทึกหรือเครื่องหมาย
เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ตามก าหนดอายุ  

1.5  การปลูกพืชคลุมดินเพื่อการปลูกพืชหลักครั้งต่อไปเกษตรควร ปลูกพืชคุมดินแทนการใช้ปุ๋ย
ต่าง ๆ และเพื่อให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยบ ารุงดิน ของตนเองในฤดูการปลูกครั้งต่อไป 

กล่าวโดยสรุปรูปแบบการปลูกข้าวโพดสาลีที่เหมาะสมต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรการลด
ต้นทุนการปลูกเพิ่มมูลค่าของข้าวโพดสาลีโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างตลาดเพื่อเพิ่มช่องทาง 
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การจ าหน่ายไม่ท าการปลูกและหันไปส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าหรือปลูกพืชทดแทนการใช้ปุ๋ยเพื่อลด
ต้นทุนในการปลูกพืชหลักระหว่างปี 

ทั้ง 4 รูปแบบแบบหลัก เมื่อเทียบกับข้อมูลพื้นฐานพบว่า อาจไม่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร 
เพราะเกษตรกรไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะท าได้ตามรูปแบบ ดังนั้นการศึกษานี้ไม่สามารถก าหนดรูปแบบการปลูกที่ลด
ต้นทุนได้ แต่มีข้อเสนอแนะโดยอ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาร่วมกับข้อมูลงานวิจัยที่เหมาะสมก่อนหน้านี้ไว้ว่า ผู้น า
ชุมชนหรือภาครัฐควรจะมีบทบาท ในการส่งเสริมการก่อตั้งโครงการภายในชุมชน ในการส่งเสริมการก่อตั้งโครงการ
ภายในชุมชนในโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลาง
เล็กน้อยเพื่อน าผลผลิตของเกษตรกรไปแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะ
ช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่ า การเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทาง
การเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหาร และจะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แกเ่กษตรกรได้เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่สงผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตไม่ตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ 
2.2  ควรท าการศึกษาบริบทชุมชนที่ท าการศึกษาเพื่อที่จะง่ายต่อการตั้งค าถามในการท าวิจัย 
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หมู่บ้านแม่ต ๋า ต๋าบลท่ากอ๊ อ๋าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

Guidelines for preventing drug addiction among adolescents 
Mae Tam Village, Tha Ko Subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province 

 
พรประภา  มนเทียร1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา  จันทรแ์จ่มศรี2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นคือการวางแนวรับมือกับยาเสพติดที่

ก าลัง โดยศึกษาจากประชากร หมู่บ้านแม่ต  าต าบลท่าก๊ออ าเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย จ านวน 30 คน โดยใช้วิธี
แบบเจาะจง คัดจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและผู้ใหญ่บ้านกับรองผู้ใหญ่บ้านโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ระหว่างช่วงอายุ 
13-20 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครอง จากประชากร 1,262 โดยเลือกแบบเจาะจงผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดรวมทั้งหมดจ านวน 30 คน  

ผลการศึกษาพบว่าด้านที่ 1 ด้านร่างกาย จิตใจ พบว่าการท ากิจกรรมยามว่างจากการเล่นกีฬามากกว่า
จับกลุ่มสังสรรค์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 รองล งมาเป็น 
การฝึกจิตใจของวัยรุ่นให้แข็งแกร่งด้วยการฝึกสมาธิ อ่านหนังสือธรรมมะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็น
ด้วยน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 รองลงมาเป็นการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติด  
ทุกชนิด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 

ด้านที่ 2 ด้านครอบครัว พบว่าวัยรุ่นและครอบครัวในการท ากิจกรรมร่วมกันสามารถช่วยป้องกันวัยรุ่น
จากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
รองลงมาเป็นการอบรมสั่งสอนของครอบครัวสามารถป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาเป็นการเอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่นจาก
ครอบครัวอย่างทั่วถึงสามารถป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย  
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.7  

ด้านที่ 3 ด้านสังคม พบว่าชุมชนมีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายใน
ชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาเป็นผู้น าชุมชนจัด
อาสาสมัคร เดินเวรยามแจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 

ด้านที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ พบว่าการหางานอดิเรกท าในช่วงวันหยุดเรียนสามารถท าให้วัยรุ่นเลิกคิดเรื่อง
การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา
เป็นการฝึกอาชีพให้กับตนเอง เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 

 
ค๋าส๋าคัญ : การป้องกันการติดสารเสพติด 

                                                           
1 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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Abstract 
This research is a quantitative research (Quantitative Research) aims. Guidelines for the 

prevention of substance abuse among adolescents. The study population Tam Mae Tha Ko Mae 
Suai, Chiang Rai province, 30 people using a specific method. The screening of knowledge about 
drugs and the deputy village headman questionnaires to collect data. Data were analyzed using a 
percentage. The sample population and adolescents between the age of 13-20 years, the village 
headman and assistant governor of the population by 1262, with the specific knowledge of the 
drug for a total of 30 people.  

This research found that, on the 1st aspect of their physical and mental related factors, 
these adolescences spent their free time on play sports, more than on congregating. The author 
found that majority of the respondents was moderately agreeing with the factor, with the average 
score of 2.60. This is followed by the factor of ‘strengthening adolescences’ minds by meditating 
and reading Dharma books’, where the author found that majority of the respondents was less 
agreeing with the factor, with the average score of 2.20. And this is follow by ‘protecting oneself 
by never try any and all drugs’, where the author found that majority of the respondents was 
moderately agreeing with the factor, with the average score of 2.70. 

On the 2nd aspect of family-related factors, this research reveals that collaboratively 
engaging in activities between adolescences and families can prevent these adolescences from 
doing drugs. The author found that majority of the respondents was mostly agreeing with the 
factor, with the average score of 4.33. This is followed by ‘family’s teaching is able to prevent 
them from doing drug’, where the author found that majority of the respondents was mostly 
agreeing with the factor, with the average score of 4.40. And this is followed by ‘the family’s 
thorough love and care can prevent the adolescences from doing drug’, whereas the author 
found that majority of the respondents was mostly agreeing with the factor, with the average 
score of 4.7. 

On the 3rd aspect of social related factor, this research reveals that the community 
arranges drug prevention campaign for the adolescences in the community. The author found 
that majority of the respondents was mostly agreeing with the factor, with the average score of 
4.53. This is followed by ‘community’s leader arranges community watch who in turn notifies 
related agencies’, where the authors found that majority of the respondent was highly agreeing 
with the factor, with the average score of 4.1. 

On the 4th aspect of the economy, this research reveals that finding hobbies to do 
during day-off from school allows adolescences to stop thinking about doing drug, where 
majority of the respondents was highly agreeing with the factor, with the average score of 4.00. 
This is followed by ‘attending occupational training so they may have large options for future 
career’, whereas the author found that majority of the respondents was highly agreeing with the 
factor, with the average score of 3.6. 

 
Keywords :  preventing drug addiction 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 519 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

บทน๋า 
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยได้กระจายตัวไปอย่างกว้างขวางและ

รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความสูญเสียกับตนเอง
ครอบครัว และประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยส่วนมากผู้ติดยามักเริ่ มจากด้วยความอยากรู้ความอยากลอง และ
ความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่อีกท้ังสภาพแวดล้อม สังคม และค่านิยมในกลุ่มเป็นแรงผลักดันอีกช้ันหนึ่ง ประกอบกับ
หาซื้อได้ง่าย ท าให้จ านวนผู้ติดยาเพิ่มมากข้ึนถึงแม้จะถูกบรรจุลงในวาระแห่งชาติก็ตาม ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่
เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยังมีผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้เสพ ผู้ติดทั้งทางด้านพฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และสังคม (ขนิษฐา  เดชพันธ,์ 2555) 

ในปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่อย่างมากในสังคมปัจจุบัน เพราะวัยรุ่นซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ
ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและทรัพย์สินของสังคมส่วนรวมอย่าง
มาก ในสังคมไทยอัตราผู้เสพยาเสพติดอายุน้อยลงขึ้นทุกปี ท าให้ในสังคมไทยนั้นมีผู้ติดยาเสพติดมากขึ้นทุกปีและ 
มีโอกาสกลับไปติดใหม่นั้นเพิ่มเยอะขึ้นทุกปี เนื่องจากวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองท าให้มีโอกาสติดยาเสพติด
ได้ง่าย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า 
ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและน าไปใช้เป็นแนวทางการป้องกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวบุคคล ผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดของกลุ่ม
วัยรุ่นและเยาวชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า  ต าบลท่าก๊อ อ าเภอ 
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ทราบถึงแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพตดิของกลุ่มวัยรุ่นหมูบ่้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ อ าเภอ
แม่สรวย จังหวดัเชียงราย        

2.  ทราบถึงแนวทางต่างๆในการป้องกันการติดสารเสพตดิของกลุ่มวัยรุน่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาคือ แนวทางในการป้องกัน
การติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

2.  ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากประชากรของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแม่ต  า 
ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายประชากรทั้งหมดจ านวน 1262 คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหม่บ้าน 

3.  ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาหมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

แนวทางการป้องกัน หมายถึง แนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นบ้านแม่ต  า ซึ่งมี 4 
แนวทางหลัก ๆ ได้แก่ 1. ด้านร่างกายและจิตใจ 2. ด้านครอบครัว 3. ด้านสังคม 4. ด้านเศรษฐกิจ 

สารเสพติด หมายถึง ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ บุหรี่ และหมายรวมถึงสารเสพติดอื่นๆที่แพร่ระบาดอยู่ภายใน
บริเวณชุมชนบ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ จังหวัดหวัดเชียงราย 
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วัยรุ่น หมายถึง กลุม่บุคคลทีม่ีอายรุะหว่าง 13-20 ปีบริบูรณ์ ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย      

                                
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของยาเสพติด  
ได้ให้ความหมายและแบ่งประเภทของสารเสพติดไว้ว่ายาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆที่อาจเป็น

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการรับประทาน ดม สูบ ฉีด
หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม เป็นช่วงระยะเวลานานติดกันจะท าให้ร่างกายทรุดโทรมและตกอยู่ใต้อ านาจหรือเป็นทาสของสิ่ง
นั้นท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจหรือจิตใจเพียงอย่างเดยีว เนื่องจากต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อ
เสพเข้าไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา ปริมาณยาเดิมไม่สามารถท าให้เมาได้ เมื่อถึงเวลาเสพหากไม่ได้เสพจะท าให้
เกิดอาการขาดยา ท าให้ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหรือ จิตใจเพียงอย่างเดียว  ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เจริญ  แฉกพิมาย, ปนดัดา  ศรีธนสาร, 2555 : 6 – 9) 

แนวคิด การป้องกันยาเสพติดในสถาบันการศึกษา 
แนวคิดหลัก : การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสม

กับช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับช้ันปฐมวัย - อุดมศึกษา ภายใต้กรอบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา  
ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่เป็นระบบครบ
วงจร ซึ่งในการด าเนินงานแต่ละด้าน อาจมีจุดเน้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงช้ันวัย/ช่วงช้ันเรียน และบริบท
สถานศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้ศึกษาจากผู้ใหญ่บ้านและประชากรหมู่บา้นแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแมส่รวย 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 1,262 คน 
 กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบเจาะจงโดยคัดจากผู้มีความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด และผู้ใหญ่บ้านและ 
รองผู้ใหญ่บ้าน รวมจ านวน 30 คนในชุมชนหมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและค าตอบที่เป็นจริงครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา   ผู้ศึกษาได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จ านวน 2 ตอน ในการเก็บข้อมูลดังนี ้

1.  แบบสอบถามส าหรับกลุ่มวัยรุ่น และผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง จ านวน 15 คน ประกอบศึกษา
ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
   - เพศ  
   - ต าแหน่ง หน้าท่ี 
   - อายุ   
   - ระดับการศึกษา 
   - อาชีพ  
   - การพักอาศัย 
   - ลักษณะการพักอาศัย 
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ตอนท่ี 2 แนวทางการป้องกันการติดสารเสพติด 
1.   ด้านร่างกาย จิตใจ 

1.1  การท ากิจกรรมยามว่างจากการเลน่กีฬามากกว่าจับกลุม่สังสรรคส์ามารถช่วยป้องกันวัยรุ่น
จากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้  

1.2  การฝึกจติใจของวัยรุ่นให้แข็งแกร่งด้วยการฝึกสมาธิ อ่านหนังสือธรรมมะ สามารถช่วยป้องกัน
วัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิได้  

1.3  เมื่อถูกชักชวนทดลองเสพยาเสพตดิ พยายามหลีกเลี่ยงมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธ
การทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดสามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิได้ 

2. ด้านครอบครัว  
2.1  ความร่วมมือของวัยรุ่นและครอบครัวในการท ากิจกรรมร่วมกันสามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นจาก

การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิได้  
2.2  การอบรมสั่งสอนของครอบครัวสามารถป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 2.3 การเอาใจใส่

ดูแลให้ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างทั่วถึงสามารถป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิได้ชุมชนมีการจัด
โครงการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นไม่ยุง่เกี่ยวกับยาเสพติดภายในชุมชน 

3. ด้านสังคม 
3.1  ชุมชนมีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติดภายในชุมชน     
3.2  ผู้น าชุมชนจัดอาสาสมคัร เดินเวรยามแจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

ป้องกันวัยรุ่นจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิภายในชุมชนได ้
4. ด้านเศรษฐกิจ 

4.1  การหางานอดิเรกท าในช่วงวันหยุดเรียนสามารถท าให้วัยรุ่นเลิกคดิเรื่องการยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิได้  

4.2  การฝึกอาชีพให้กับตนเอง เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารหลักแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติด  
2. ออกแบบสอบถาม  
3. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแ์ล้วไปเก็บข้อมลูจากผู้น าชุมชน กลุ่มผู้ปกครองและกลุ่มวัยรุ่น 

หมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย 
4. ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมูล  
5. น าข้อมูลมาวิเคราะห์และตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
6. เรียบเรียงข้อมูลเป็นรูปเล่มเอกสารสารนิพนธ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแมต่  า ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สามารถสรปุผลการศึกษาไดด้ังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่ารอ้ยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ การพักอาศัย ลกัษณะการพักอาศยั มีผลการศึกษาดังต่อไปนี ้
1.1 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามเพศผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 67 เพศหญิงจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ตามล าดับ  
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1.2 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นบุคคลทั่วไปมี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือผู้ปกครอง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ  

1.3 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามอายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ67 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
อายุปี 51-60 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13 อายุ 21-30 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ  

1.4 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาอุดมศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ช้ันประถมศึกษา จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 13  และไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ  

1.5 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ เกษตรกรรม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
27 รับจ้างท่ัวไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และช่างก่อสร้าง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ  

1.6 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามการพักอาศัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การพักอาศัยบ้านตัวเอง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือหอพัก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33  
พักอาศยับ้านเช่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และพักอาศัยบ้านญาติ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ  

1.7 จ านวนและร้อยละของผู้ถูกสอบถาม จ าแนกตามลักษณะการพักอาศัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีลักษณะการพักอาศัยอยู่คนเดียว จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ อื่นๆ จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33 พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอยู่กับตายาย จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มตัวอยา่ง 
ในการศึกษาความคิดเห็นเกีย่วกับแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุม่วัยรุ่น ผู้วิจัยได้

ก าหนดค่าคะแนนเฉลีย่ในการแปลความ ดังนี ้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย

ข้อค าถาม 10 ประเด็น ได้แก่  
1. ด้านร่างกาย จิตใจ ประเด็นการท ากิจกรรมยามว่างจากการเล่นกีฬามากกว่าจับกลุ่มสังสรรค์

สามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.35 ประเด็นการฝึกจิตใจของวัยรุ่นให้แข็งแกร่งด้วย
การฝึกสมาธิ อ่านหนังสือธรรมมะ สามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนใหญ่เห็นด้วยน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42 ประเด็นเมื่อถูกชักชวน
ทดลองเสพยาเสพติด พยายามหลีกเลี่ยงมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด
สามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 

2. ด้านครอบครัว ประเด็นความร่วมมือของวัยรุ่นและครอบครัวในการท ากิจกรรมร่วมกันสามารถ
ช่วยป้องกันวัยรุ่นจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ประเด็นการอบรมสั่งสอนของครอบครัวสามารถ
ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ประเด็นการเอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างท่ัวถึงสามารถ
ป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  
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3. ด้านสังคม ประเด็นชุมชนมีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายใน
ชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 ประเด็นผู้น าชุมชนจัดอาสาสมัคร เดินเวรยามแจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถป้องกัน
วัยรุ่นจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายในชุมชนได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  

4. ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการหางานอดิเรกท าในช่วงวันหยุดเรียนสามารถท าให้วัยรุ่นเลิกคิดเรื่องการ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37 ประเด็นการฝึกอาชีพให้กับตนเอง เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67 อายุตั้งแต่ 19-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

40 มีระดับการศึกษาอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53 
มีการพักอาศัยบ้านตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 83 ลักษณะการพักอาศัยอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 33  

จากการประเมินผลแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  

ด้านที่ 1 ด้านร่างกาย จิตใจ พบว่าการท ากิจกรรมยามว่างจากการเล่นกีฬามากกว่าจับกลุ่มสังสรรค์ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 รองลงมาเป็นการฝึกจิตใจของ
วัยรุ่นให้แข็งแกร่งด้วยการฝึกสมาธิ อ่านหนังสือธรรมมะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยน้อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 รองลงมาเป็นการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ด้านที่   

ด้านที่ 2 ด้านครอบครัว พบว่าวัยรุ่นและครอบครัวในการท ากิจกรรมร่วมกันสามารถช่วยป้องกันวัยรุ่น
จากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
รองลงมาเป็นการอบรมสั่งสอนของครอบครัวสามารถป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาเป็นการเอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่นจาก
ครอบครัวอย่างทั่วถึงสามารถป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย  
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ด้านที่  

ด้านที่ 3 ด้านสังคม พบว่าชุมชนมีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายใน
ชุมชน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาเป็นผู้น าชุมชนจัด
อาสาสมัคร เดินเวรยามแจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  

ด้านที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ พบว่าการหางานอดิเรกท าในช่วงวันหยุดเรียนสามารถท าให้วัยรุ่นเลิกคิดเรื่อง
การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา
เป็นการฝึกอาชีพให้กับตนเอง เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 

 
อภิปรายผล 

ในกรณีศึกษาเรื่องแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากที่สุด 

1.  จากผลการศึกษาในแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบล 
ท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้านร่างกาย จิตใจ พบว่าการเข้ากิจกรรมยามว่างในการเล่นกีฬาหรือออก
ก าลังกายสามารถป้องกันการมั่วสุ่มเสพยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นได้ในระดับปานกลาง และการฝึกจิตใจของวัยรุ่นให้
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แข็งแกร่งด้วยการฝึกสมาธิ อ่านหนังสือธรรมมะ สามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในระบบปานกลาง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนีย์ สุขทนารักษ์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัญหายาเสพติดของนักเรียน 
จ าแนกตามลักษณะชุมชนโดยรอบโรงเรียน พบว่าแตกต่างกันและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
นักเรียนเรียงล าดับจากมากที่สุด 3 ล าดับแรกคือควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ผู้ปกครองให้ความรัก เอาใจใส่นักเรียนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและครูควรให้การดูแลให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน
โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าการหากิจกรรมให้กลุ่มวัยรุ่นได้ออกก าลังกายกับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สามารถฝึกจิตใจของกลุ่มวัยรุ่นให้ห่างจากยาเสพติดได้และยังเป็นการป้องกันการติดยาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง 

2.  จากผลการศึกษาในแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบล  
ท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้านครอบครัวพบว่ากลุ่มวัยรุ่นเมื่อถูกชักชวนทดลองเสพยาเสพติดพยายาม
หลีกเลี่ยงมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดสามารถช่วยป้องกันวัยรุ่นยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดได้ในระบบที่ดีและได้รับความร่วมมือของวัยรุ่นและครอบครัวในการท ากิจกรรมร่วมกันสามารถช่ว ย
ป้องกันวัยรุ่นจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในรดับที่ดี ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอุชุรี  แสงศิลา (2544) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนอุดรพณิชยการช่างกล ผลการศึกษา สรุปได้
ดังนี้ สภาพปัญหายาเสพติดจากการศึกษา พบว่า นักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก แต่ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 183 คนนั้น
เคยมีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดสูง โดยนักเรียน นักศึกษากลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า เพราะความอยากรู้อยากลอง
ตามธรรมชาติของวัยรุ่น ซึ่งสารเสพติดที่เป็นที่นิยมเสพมากที่สุด คือ ยาบ้า แอมเฟตามีน โดยให้เหตุผลว่าช่วยให้
ร่างกายกระฉับกระเฉงผ่อนคลายความเครียด รองลงมาคือ กัญชา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าเป็นสารเสพติดประเภท
แรกที่ทดลองเสพก่อนท่ีพัฒนามาเป็นยาบ้า แอมเฟตามีน โดยให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
อาศัยอยู่ในต่างอ าเภอ จึงเป็นการง่ายที่จะมีประสบการณ์ในการเสพกัญชา 

ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าในพื้นที่ที่ท าการเก็บข้อมูลแตกต่างกันท าให้ผลไม่ตรงและมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันท าให้ผลที่ส ารวจนั้นแตกต่าง 

3.  จากผลการศึกษาในแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบล  
ท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้านสังคม พบว่า ชุมชนมีการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัยรุ่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดภายในชุมชนอยู่ในระดับที่ดี และผู้น าชุมชนจัดอาสาสมัครเดินเวรยามแจ้งเบาะแสผู้ค้าแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถป้องกันวัยรุ่นจากการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายในชุมชนได้ในระดับที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จักรกฤษณ์  พิญญาพงค์ และคณะ (2544) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของผู้น าชุมชนและสถานการณ์
การใช้ยาเสพติดของชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารบ่อยที่สุดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
สาเหตุและการป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความส าเร็จของชุมชนในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดจ าเป็นต้องน าปัจจัยหรือสาเหตุ เด็กและเยาวชนหันไป
ใช้ยาเสพติดน ามาใช้เป็นปัจจัยในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมมีผลกระทบต่อ
คนส่วนใหญ่จ าเป็นท่ีทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไข ทั้งปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่ ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่น 
ผู้ค้า ผู้ เสพ และองค์กรหน่วยงานภายนอกทั้งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องร่วมกันวางแผนด าเนินการติดตาม
ประเมินผล 

ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าผู้น าทั้งสองชุมชนร่วมมือกับชาวบ้านได้ดีในเรื่องของการป้องกันยาเสพติด
ท าให้คนในชุมชนนั้นห่างจากยาเสพติดได้  

4. จากผลการศึกษาในแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านแม่ต  า ต าบล 
ท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้านเศรษฐกิจ พบว่าการหางานอดิเรกท าในช่วงวันหยุดเรียนสามารถท าให้
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วัยรุ่นเลิกคิดเรื่องการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อยู่ในระบบที่ดีมาก และการฝึกอาชีพให้กับตนเองเพื่อให้มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพอยู่ในระดับที่มาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ กล้าหาญ และบรรชร กล้าหาญ (2552) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลักพุทธธรรมในหมู่บ้านป่าไผ่ ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ผลการวิจัย
พบว่าการด าเนินงานด้วยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างเยาวชนแกนน ารุ่นใหม่ 

ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่าทั้งสองชุมชนได้ใช้หลักการคนละแบบในการแก้ไขปัญหาท าให้ข้อมูลที่ท า
การส ารวจมานั้นแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ควรน าไปเป็นแนวทางในการป้องกันการติดสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นเพื่อเป็นแนว

ทางการเผยแพร่ให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ ด้านครอบครัว 
ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัยในลักษณะผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจร่วมกับการวิจยั

เชิงคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ รวมถึงควรเพิ่มประเด็นในการศึกษาให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีอีกหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดสารเสพตดิของกลุ่มวัยรุ่น 
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รูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยพื้นที่บ้านป่าสักไก่  
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

The cultivating way of the small pile of straw mushrooms in  
the area of Ban Pa Sak Kai, Ban Du Sub-District,  

Mueang District, Chiang Rai Province 
กัญญ์วรา ชนะสม1 

กฤตเมธ บุญนุ่น2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องแนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย พื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย และเพื่อน าเสนอรูปแบบเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นท่ีบ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่  อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย รูปแบบการวิจัย คือ รูปแบบเชิงส ารวจ โดยการสัมภาษณ์ เพื่อหากระบวนการเพาะเห็ดฟาง
กองเตี้ยที่เหมาะและมีประสิทธิภาพ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ 
หาข้อมูลจากเกษตรกรบ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ 
เกษตรกรที่ท าการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 คน 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในชุมชนมีกระบวนการการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่มีประสิทธิภาพ เรียบ
ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลงทุนน้อยแต่ได้ผลก าไรมาก เป็นการเพาะที่ท าแล้วได้ผลผลิตค่อนข้างมากพอสมควร เพราะมี
กระบวนการ การดูแลรักษา และการควบคุมอุณหภูมิข้างในให้คงที่อยู่สม่ าเสมอ โดยมีกระบวนการเพาะเห็ดฟางกอง
เตี้ย การดูแลเห็ดฟางกองเตี้ย และการเก็บเกี่ยวเห็ดฟางกองเตี้ย ดังนี้ 1. น าฟางข้างไปแช่น้ า 1 คืน โดยใช้เท้า
เหยียบฟางข้างให้จมอยู่ใต้น้ า 2. น าเช้ือเห็ดฟาง 6 ก้อน ผสมกับอาหารลูกไก่ 3 ก ามือ ผสมกับแป้งมันส าปะหลัง 3 
ก ามือ และผสมกับร าข้าว 3 ก ามือ 3. น าตอกไม้ไผ่ จ านวน 2 เส้น มาวางไว้หลังจากนั้นน าพิมพ์มาวางทับ 4. น าฟาง
ข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันท่ี 1 จ านวน 4 มัด สลับหัวท้าย 5. น าเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆดา้นในของพิมพ์ เป็นช้ันท่ี 1 โดย
เว้นส่วนตรงกลางไว้ 6. น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันที่ 2 จ านวน 2 มัด เพื่อปิดเชื้อเห็ดฟางในช้ันที่ 1 7. น าเชื้อเห็ด
ฟางมาโรยรอบ ๆ ด้านในของพิมพ์ เป็นช้ันที่ 2 โดยเว้นส่วนตรงกลางไว้เช่นเดิม 8. น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันที่ 3 
จ านวน 2 มัด เพื่อปิดเช้ือเห็ดฟางในช้ันที่ 2 9. น าเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆด้านในของพิมพ์ เป็นช้ันท่ี 3 โดยเว้นส่วน
ตรงกลางไว้เช่นเดิม 10. น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันที่ 4 จ านวน 4 มัด เพื่อปิดเช้ือเห็ดฟางในช้ันที่ 3 11. ใช้เท้า
เหยียบให้แน่น แล้วยกพิมพ์ออก 12. เมื่อยกพิมพ์ออกแล้วก็มัดด้วยตอกไม้ไผ่ ที่น ามาวางไว้ตามขั้นตอนที่ 2 13.  
รดน้ าให้เปียกทั้งหัวและท้าย 14. น าไม้ไผ่มาวางไว้บนกองเห็ดฟาง 15. น าแผ่นพลาสติกใสมาคลุม ให้มิดชิด เพื่อ
ไม่ให้เห็ดฟางโดนอากาศ และเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของข้างในด้วย 16. น าฟางข้าวหรือสแลนด า หรือป้ายไวนิล
ก็ได้ มาปิดทับอีกรอบ รอบนี้ก็ปิดให้มิดชิดเหมือนเดิม เพื่อไม่ให้เห็ดฟางโดนแสงแดด 

 
ค าส าคัญ : แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย 
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Abstract 
 This research is related to the cultivating way of the small pile of straw mushrooms in 

the area of Ban Pa Sak Kai, Ban Du Sub-District, Chiang Rai Province has the objective for studying 
the process of cultivating of the small pile of straw mushrooms in the area of Ban Pa Sak Kai, Ban 
Du Sub-District, Mueang District, Chiang Rai Province. The research form is the survey form by 
interviewing for finding the process of cultivating the small pile of straw mushrooms that is 
suitable and has the efficiency for operating the analysis of the information by using the method 
of comparing with related researches and finding the information from farmers of Ban Pa Sak Kai, 
Ban Du Sub-District, Mueang District, Chiang Rai.  Population and sample group is Farmers who 
grow straw mushrooms Pa Sak Kai House, Ban Du Sub district, Mueang District, Chiang Rai use 
specific methods specific 10 people. 

The studied result is found that farmers in the community have the process of 
cultivating of the small pile of straw mushrooms which have the efficiency, the simplicity. This 
won’t be difficult and has the less investment but it will give more profit results. This is the 
cultivation that has been done and will give the productivity quite rather much enough. Because 
this has the process, the preservation and the controlling of the internal temperature to be 
always stable which will have the process of cultivating of the small pile of straw mushrooms, 
the preservation of the small pile of straw mushrooms and the harvesting of the small pile of 
straw mushrooms as follows; 1. This will bring the rice straw to soak in the water for 1 night 
which will use foots to trample the rice straw to soak under the water. 2. This will bring 6 chunks 
of straw mushrooms to mix with 3 fists of baby chicken foods, 3 fists of the cassava flour, 3 fists 
of the rice bran. 3. This will bring 2 lines of thin bamboos to place and then after that this will 
bring the mold to overlay. 4. This will bring the rice straw to put in the mold for the first layer in 
the number of 4 bundles and alternate the head and the tail. 5. This will bring the enzyme of 
straw mushrooms to sprinkle surrounding the inside of the mold to be the first layer which will 
omit the middle part. 6. This will bring the rice straw to put in the mold for the second layer for 
the number of 2 bundles for closing the enzyme of straw mushrooms in the first layer. 7. This 
will bring the enzyme of straw mushrooms to sprinkle surrounding the inside of the mold which 
will omit the middle part as the same. 8. This will bring the rice straw to put in the mold for the 
third layer for the number of 2 bundles for closing the enzyme of straw mushrooms in the 
second layer. 9. This will bring the enzyme of straw mushrooms to sprinkle surrounding the inside 
of the mold to be the third layer which will omit the middle part as the same. 10. This will bring 
the rice straw to put in the mold for the fourth layer in the number of 4 bundles for closing the 
enzyme of straw mushrooms in the third layer. 11. This will use foots to trample tightly and then 
this will lift the mold out. 12.  When this has lifted the mold out and then this will bind with thin 
bamboos that have been brought to place according to the 2nd procedure. 13. This will pour the 
water to be wet on the head and the tail. 14. This will bring bamboos to place on the pile of 
straw mushrooms. 15. This will bring the clear plastic sheet to cover entirely in order to make 
straw mushrooms not to be touched by the air and for keeping the inside temperature also. 16. 
This will bring the rice straw or the black shading net or the vinyl banner to cover again. For this 
time, this will close entirely as the same in order to make straw mushrooms not to be touched. 
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บทน า 

การเพาะเห็ดในประเทศไทย นับว่ามีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งเป็นอาชีพเสริมและเป็นอาชีพหลัก  
เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการอาหารโปรตีนท่ีราคาไม่แพงแต่มีคุณค่าอาหารสูง ปลอดจากสารเคมี ตลาด
จึงมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งเห็ดสด เห็ดแห้ง และเห็ดกระป๋อง (ฟาร์มเห็ดสวนผัด,2561) 
การเพาะเห็ดยังเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะแก่การลงทุนและยังเป็นเศรษฐกิจพอเพียง  ในเห็ดมีประโยชน์อย่างมาก 
เช่น พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุต่างๆ และวิตามิน  และเห็ดยังมีสารอาหารที่มคีุณค่าเทียบเท่าเนื้อสัตว์
อีกด้วยและเราก็ยังสามารถน าไปท าเป็นอาหารมื้อหลักๆได้ และสามารถท าเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย 

การเพาะเห็ดเพื่อสร้างรายได้เสริม มีวิธีการเพาะที่แปลกใหม่อีก 1 วิธี คือ การเพาะเห็ดกองเตี้ย โดยใช้
เห็ดฟาง เพราะเห็ดฟางสามารถ ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรคให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
เนื่องจากมีวิตามินซีอยู่สูง และยังช่วยในการสมานผิวมี่เป็นแผลท าให้แผลหายเร็วขึ้นอีกด้วย  การเพาะเห็ดฟางกอง
เตี้ยนี้ เป็นวิธีการเพาะเห็ดฟางที่ประยุกต์ขึ้นมา  แต่เดิมนั้นการเพาะเห็ดฟางแบบทั่วไปจะใช้พื้นที่ในแนวราบใน 
โรงการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย มีการพัฒนามาจากการเพาะแบบกองสูง ซึ่งเป็นการ ประหยัดวัสดุเพาะและง่ายต่อ  
การดูแล สามารถให้อาหารเสริม และให้ผลผลิตที่แน่นอน การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจะใช้พื้นท่ีในแนวสูงกับแนวราบ
ของพื้นที่ในช่อง ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีท าเหมาะกับทุกรูปแบบ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาเรื่องการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เพื่อน าไปสู่การศึกษารูปแบบทาง 
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย พื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียรายและน าเสนอรูปแบบมให้
เกษตรกรที่สนใจจะเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย พื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อน าเสนอรูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นท่ีบ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

 
ประโยชน์ของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการเพาะเห็ดฟงกองเตี้ยในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการวิจัยคือ 
1. เกษตรกรที่เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 

10 คน ได้เผยแพร่รูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่มีประสิทธิภาพของชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
2. เกษตรกรที่สนใจจะเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ได้รูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่มีประสิทธิภาพ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเพาะ หมายถึง การน าเมล็ดไปเพาะในดินหรือในที่เหมาะสม ก็เกิดเป็นพืชตามพันธุ์นั้น ๆ หรือท าให้งอก 
เห็ดฟางกองเตี้ย หมายถึง การน าเห็ดฟางมาเพาะในบล็อกพิมพ์ที่มีฟางข้าววางอยู่และมีความหนา

ประมาณ 20 เซนติเมตร แทนการเพาะในโรงเพาะเห็ดทั่วไป โดยใช้พื้นที่ท่ีมีจ านวนจ ากัด ดูแลง่าย ให้ผลผลิตดี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้ านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพื่อศึกษากระบวนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเพื่อน าเสนอกระบวนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นท่ีบ้านป่าสัก
ไก่ ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการศึกษาจากเกษตรกรบ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท่ีเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยเป็นอาชีพหลัก จ านวน 10 คน   
 
เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บ
ข้อมูลด้านเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

1.  การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจากต ารา อินเทอร์เน็ต  
2.  การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โดยผู้วิจัย

ได้เลือกใช้แบบของ สตัฟเฟิลบีม(CIPP) ที่มีแนวคิดในการเก็บข้อมูลโดยยึดจุดประสงค์เป็นหลัก โครงสร้างส าหรับ
การข้อมูล 4 ประเภท ได้แก่ 

1.  สภาวะแวดล้อม 
2.  ปัจจัยเบื้องต้น 
3.  กระบวนการ 
4.  ผลผลิต 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการเพาะเห็ด
ฟางกองเตี้ย พ้ืนท่ีบ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย พื้นที่

บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
1. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาพิจารณา และปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความเหมาะสม

ของแนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย พ้ืนท่ีบ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้  
1.  การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 

1.1  ก าหนดเรื่องที่จะศึกษา และก าหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีศึกษา  
1.2  ด าเนินการหาข้อมูล 
1.3  ตรวจสอบความสมบูรณ์ขอsงข้อมูล 
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1.4  หาข้อมูลเสริมที่ขาดตกบกพร่อง 
2.  การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่มีประสิทธิภาพ  

2.1  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา 
2.2  ก าหนดช่วงระยะเวลาในการลงพื้นที่ 
2.3  ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรที่เพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในพ้ืนท่ี 
2.4  ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
2.5  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
2.6  เก็บข้อมูลเสริมที่ขาดตกบกพร่อง 

 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

จัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทาง 
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย น าข้อมูลมา วิเคราะห์
แยกแยะเนื้อหา ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของผู้วิจัยว่ามีความเหมาะสม 
เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้าน
ป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในชุมชนมีกระบวนการ การเพาะ
เห็ดฟางกองเตี้ย ดังนี้ คือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ได้แก่ เช้ือเห็ดฟาง ฟางข้าว บล็อก/
พิมพ์ ขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 90 เซนติเมตร ความสูง 43 เซนติเมตร พลาสติกใส ไม้ไผ่ รวมไปถึง
การเตรียมอาหารเสริมของเห็ดฟาง โดยการน าอาหารลูกไก่ 3 ก ามือ แป้งมันส าปะหลัง 3 ก ามือ ร าข้าว 3 ก ามือ มา
ผสมกับเช้ือเห็ดฟางที่เตรียมไว้ 6 ก้อน เพื่อท าการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย มีกระบวนการเพาะง่ายๆคือ น าฟางข้าวที่
เตรียมไว้ไปแช่น้ าแล้วใช้เท้าเหยียบฟางข้าวให้จมอยู่ในน้ า ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วเช้าวันถัดไปก็สามารถเริ่มการเพาะได้ 
โดยการน าตอกไม้ไผ่มาวางแนวราบกับพ้ืนดิน แล้วน าพิมพ์มาวางทับไว้ เริ่มเพาะเห็ดฟาง น าฟางข้าวท่ีแช่น้ าครบ 1 
คืนแล้วมาวางในพิมพ์ จ านวน 4 มัด สลับหัวท้าย แล้วน าเช้ือเห็ดฟางที่ผสมแล้วมาโรยรอบๆเป็นช้ันที่ 1 ปิดด้วยฟาง
ข้าวอีกรอบ จ านวน 2 มัด น าเช้ือเห็ดฟางที่ผสมแล้วมาโรยรอบๆอีกครั้งเป็นช้ันที่ 2 ปิดด้วยฟางข้าว จ านวน 2 มัด
อีกครั้ง น าเช้ือเห็ดฟางที่ผสมแล้วมาโรยรอบๆอีกครั้งเหมือนเดิมเป็นช้ันที่ 3 แล้วน้ าฟางข้าวมาปิดทับอีกเหมือนเดิม
เป็นช้ันสุดท้าย ใช้ฟางข้าวปิดจ านวน 4 มัด หลังจากนั้นใช้เท้าเหยียบให้แน่น แล้วน าพิมพ์ออก เมื่อน าพิมพ์ออกแล้ว
ให้มัดด้วยตอกไม้ไผ่ที่น ามาวางไว้ในตอนแรก รดน้ าให้เปียกทั้งหัวและท้าย แล้วน าไม้ไผ่มาวางบนกองเห็ดฟางเพื่อ
เตรียมคลุมพลาสติกใส น าแผ่นพลาสติกมาคลุมให้มิดชิดเพื่อเก็บอากาศข้างในไว้ ปิดด้วยฟางข้าวหรือสแลนด าหรือ
ป้ายไวนิลให้มิดชิดอีกครั้งเพื่อป้องกันแสงแดด เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  

ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อน าเสนอรูปแบบการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้าน
ป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในชุมชนมีกระบวนการ การเพาะ
เห็ดฟางกองเตี้ยที่มีประสิทธิภาพ เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ลงทุนน้อยแต่ได้ผลก าไรมาก เป็นการเพาะที่ท าแล้วได้ผลผลิต
ค่อนข้างมากพอสมควร เพราะมีกระบวนการ การดูแลรักษา และการควบคุมอุณหภูมิข้างในให้คงที่อยู่สม่ าเสมอ  
โดยมีกระบวนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การดูแลเห็ดฟางกองเตี้ย และการเก็บเกี่ยวเห็ดฟางกองเตี้ย ดังน้ี  

1.  น าฟางข้างไปแช่น้ า 1 คืน โดยใช้เท้าเหยียบฟางข้างให้จมอยู่ใต้น้ า 
2.  น าเชื้อเห็ดฟาง 6 ก้อน ผสมกับอาหารลูกไก่ 3 ก ามือ ผสมกับแป้งมันส าปะหลัง 3 ก ามือ และผสม

กับร าข้าว 3 ก ามือ 
3.  น าตอกไม้ไผ่ จ านวน 2 เส้น มาวางไว้หลังจากนั้นน าพิมพ์มาวางทับ 
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4.  น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันท่ี 1 จ านวน 4 มัด สลับหัวท้าย 
5.  น าเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆด้านในของพิมพ์ เป็นช้ันท่ี 1 โดยเว้นส่วนตรงกลางไว้ 
6.  น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันท่ี 2 จ านวน 2 มัด เพื่อปิดเช้ือเห็ดฟางในช้ันท่ี 1  
7.  น าเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆด้านในของพิมพ์ เป็นช้ันท่ี 2 โดยเว้นส่วนตรงกลางไว้เช่นเดิม 
8.  น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันท่ี 3 จ านวน 2 มัด เพื่อปิดเช้ือเห็ดฟางในช้ันท่ี 2 
9.  น าเชื้อเห็ดฟางมาโรยรอบๆด้านในของพิมพ์ เป็นช้ันท่ี 3 โดยเว้นส่วนตรงกลางไว้เช่นเดิม 
10.  น าฟางข้าวมาใส่ในพิมพ์ ช้ันท่ี 4 จ านวน 4 มัด เพื่อปิดเช้ือเห็ดฟางในช้ันท่ี 3 
11.  ใช้เท้าเหยียบให้แน่น แล้วยกพิมพ์ออก 
12.  เมื่อยกพิมพ์ออกแล้วก็มัดด้วยตอกไม้ไผ่ ท่ีน ามาวางไว้ตามขั้นตอนท่ี 2 
13.  รดน้ าให้เปียกทั้งหัวและท้าย 
14.  น าไม้ไผ่มาวางไว้บนกองเห็ดฟาง  
15.  น าแผ่นพลาสติกใสมาคลุม ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้เห็ดฟางโดนอากาศ และเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิ

ของข้างในด้วย 
16.  น าฟางข้าวหรือสแลนด า หรือป้ายไวนิลก็ได้ มาปิดทับอีกรอบ รอบนี้ก็ปิดให้มิดชิดเหมือนเดิม เพื่อ

ไม่ให้เห็ดฟางโดนแสงแดด 
การดูแลรักษาเห็ดฟาง 
เห็ดฟางกองเตี้ย ไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย เพียงแค่ต้องคอยควบคุมอุณหภูมิภายใน ไม่ให้เกิน 30 องศา 

ไม่ควรให้อุณหภูมิร้อนมากเกินไปหรือเย็นมากเกินไป คอยดูแลไม่ให้เห็ดฟางโดนแสงแดด เมื่อท าการเพาะเห็ดฟาง
เสร็จสมบูรณ์แล้ว วันท่ี 10 ตอนเช้า ให้เปิดแผ่นพลาสติกใสที่คุมเห็ดฟางขึ้นเพื่อระบายอากาศ ตัดใยเห็ดที่มีลักษณะ
คล้ายกับใยแมงมุมออก แล้วรดน้ า หลังจากนั้นก็ปิดแผ่นพลาสติกใสให้มิดชิดเหมือนเดิม เพื่อป้องกันแสงแดดและ
รักษาอุณหภูมิข้างใน หลังจากวันที่ 10 ไปแล้ว ตอนเย็นประมาณ 4-5 โมง ให้เปิดระบายอากาศ 10 นาที พอครบ 
10 นาทีแล้วก็ปิดแผ่นพลาสติกใสให้มิดชิดเหมือนเดิมอีกครั้ง 

การเก็บเกี่ยวเห็ดฟาง  
เห็ดฟางที่เพาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในวันที่ 12 สามารถเก็บเห็ดฟางเพื่อน าไปขายหรือน าไปบริโภคได้เลย 

เป็นการเก็บเห็ดฟางรอบที่ 1 ใน 1 รอบจะสามารถเก็บเห็ดฟางได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 วัน หลังจากนั้นควรหยุด
พักแปลงเห็ดฟาง เป็นเวลา 3 วัน จึงจะสามารถเก็บเห็ดฟางในรอบท่ี 2 ได้ ในรอบท่ี 2 ก็จะเก็บเห็ดฟางได้ติดต่อกัน
เป็นเวลา 3-4 วันเหมือนเดิม และหยุดพักแปลงเห็ดฟางอีก 3 วันเหมือนเดิม การเก็บเห็ดฟางกองเตี้ยจะสามารถเก็บ
ได้ในตอนเช้า 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพื่อศึกษากระบวนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และเพื่อน าเสนอกระบวนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นท่ีบ้านป่าสัก
ไก่ ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากการศึกษา แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย พ้ืนที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1.  กระบวนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เป็นการน าฟางข้าวมาสร้างเป็นฐานรองเช้ือเห็ดฟาง เพื่อให้เชื้อ
เห็ดเกาะอยู่และเจรญิเตบิโตอยู่บนฟางข้าว แล้วใช้แผ่นพลาสติกใสคลุมกองเห็ดให้มิดชิด เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายใน
ให้ความร้อนคงที่และได้ผลผลิตที่มากและรูปทรงสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยันต์  ศรีวริยกุล และ
ถาวร เซี่ยงอ๋ึง (2546)  ได้ศึกษาเรื่องการใช้วัสดุต่างชนิดกันในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย พบว่าสิ่งทดลองที่ 1 ให้
น้ าหนักมากท่ีสุดคือฟางข้าวน้ าหนักผลผลิตรวม 3.46 กิโลกรัม น้ าหนักเฉลี่ยต่อกรอง 0.692 กิโลกรัมรองลงมาได้แก่
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สิ่งทดลองที่ 3 หญ้าขนแห้ง น้ าหนักผลผลิตรวม 3.3 4 กิโลกรัมน้ าหนักเฉลี่ยต่อกล่อง 0.66 7 กิโลกรัมปริมาณดอก
เห็ดฟางที่สามารถเก็บได้มากที่สุด คือสิ่งทดลองที่ 3 หญ้าขนแห้งได้ทั้งหมด 188 ดอก จ านวนดอกเฉลี่ยต่อกอง 37.6 
ดอก รองลงมาได้แก่ สิ่งทดลองที่ 1 ฟางข้าวได้ทั้งหมด 184 ดอก จ านวนดอกเฉลี่ยต่อกอง 36.8 ดอก ใช้ระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดฟางหลังจากท าการเพาะ 10 วันระยะเวลาการทดลองรวมทั้งหมด 19 วัน เก็บผลผลิตรวม 
9 วัน ซึ่งพบว่าการใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุที่ให้ผลผลิตเห็ดฟางที่ดี เหมาะสมที่น ามาเพาะเห็ดฟางอย่างยิ่ง แต่การที่
เกษตรกรต้องซื้อฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟางนั้นจะท าให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น ไม่แนะน าส าหรับเกษตรกรที่ซื้อฟางข้าวมา
เพาะเห็ดฟาง เพราะจะมีก าไรน้อยหรือขาดทุนได้ ควรใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรที่ไม่ต้องซื้อ วัสดุอีกตัวหนึ่งที่
แนะน าคือ หญ้าขนแห้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจเรข ล ายอง (2548) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะทางกายภาพ 
และ สมบัติทางความร้อนของเห็ดฟาง พบว่าความยาว ความกว้าง ความหนาและความเป็นทรงกลมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 31.40 mm 29.59 mm 28.21 mm และ 94.65 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีค่าความหนาแน่นของเห็ด
ฟางและความหนาแน่นโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 696.51 kg/m3 และ 339.82 kg/m3 ตามล าดับ นอกจากน้ียังได้ศึกษา
ผลของปริมาณความช้ืนในช่วงร้อยละ 30-90 และอุณหภูมิระหว่าง 50-90 องศาเซลเซียส ที่มีต่อค่าความร้อน
จ าเพาะ ค่าการน าความร้อนและค่าการแพร่กระจายความร้อนของเห็ดฟาง โดยค่าความร้อนจ าเพาะวัดด้วย 
Differential Scanning Calorimeter (DSC) ส่วนค่าการน าความร้อนวัดด้วยอุปกรณ์วัดค่าการน าความร้อนแบบ 
Line Heat Source (Probe) และน าค่าที่ได้เหล่านี้ไปค านวณหาค่าการแพร่กระจายความร้อน จากผลการทดลอง
พบว่าเมื่อปริมาณความช้ืนและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าความร้อนจ าเพาะ ค่าการน าความร้อน และค่าการแพร่กระจาย
ความร้อนของเห็ดฟางมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 2.2835-4.0591 kJ/kg°C, 0.2116-0.6682 W/m°C และ 1.0642 ×10-7-
1.9620 ×10-7 m2/s นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสมการท านายค่าสมบัติทางความร้อนของเห็ดฟางที่เหมาะสมในช่วง
ความช้ืนและอุณหภูมิที่ศึกษาอีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทกร บุญเกิด และคณะ (2541) ได้ศึกษา
เรื่องการปรับปรุงวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆพบว่า ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นสามารถน ามาปรับปรุงเพื่อการเพาะเห็ดถุงแทนไม้ยางพาราได้โดยมีการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่เพาะให้
เหมาะสมเหตุที่ท าการทดลองได้แก่ เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดหอม ผลการวิจัยหาวัสดุทดแทนขี้ฝ้ายพบว่า 
เปลือกถั่วเขียวหมักสามารถน ามาทดแทนขี้ฝ้ายได้ดี การน าเอาเปลือกมันส าปะหลังที่เหลือจากโรงงานมาผสมกับ
ฟางข้าวที่หมักสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือนได้เป็นอย่างดี ผลการหาวัสดุใหม่ๆหรือ
ส่วนผสมใหม่ ๆ เพื่อการเพาะเห็ดชนิดต่างๆพบว่า การน าชานอ้อยเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม สามารถให้ผลผลิตได้
และการน าเอาวัสดุเหลือจากการเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมมาปรับปรุงเพื่อการเพาะเห็ดนางรม และ  
เห็ดตับเต่าขาวหรือเห็ดตีนแรดสามารถเพาะได้ดีและมีคุณภาพสูงโดยเฉพาะเห็ดตีนแรดสามารถเพาะได้ดีมี
คุณภาพสูงและจ าหน่ายได้ราคาสูง 

2.  อาหารเสริมของการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย เป็นการน าเอาเช้ือเห็ดฟางมาผสมกับร าข้าว แป้งมัน
ส าปะหลัง และอาหารลูกไก่ เพื่อท าให้เช้ือเห็ดฟางที่น าไปเพาะมีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่ เหมาะสม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรศักดิ์  พิสิทธิพร (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ปริมาณของร า แป้งชนิดต่าง ๆ และข้าวโพดป่น 
ที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน พบว่าการใช้อาหารเสริมประเภทขี้ฝ้ายร าละเอียดเพิ่มแป้งข้าวเจ้า 1.5 
กิโลกรัมให้จ านวนน้ าหนักรวมมากที่สุดเมื่อท าการเปรียบเทียบกับสูตรที่1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส าหรับจ านวนดอก น้ าหนักดอกและขนาดของดอกเห็ดไม่มีความแตกต่าง กับทุก Treatment และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พันธุ์ทวี  ภักดีดินแดน และคณะ (2530) ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาสูตรอาหารในการเพาะเห็ดฟาง
อุตสาหกรรมในประเทศไทย พบว่าฟางหมักทั้ง 3 สูตรนั้นสูตรที่ประกอบด้วยฟางปูนขาวยูเรียแอมโมเนีย ซัลเฟต
ดับเบิลซุปเปอร์ฟอสเฟต แร่ยิปซัมในอัตรา 100 3 1 2 2 1 เมื่อบรรจุปุ๋ยหมักบนเพราะแล้วปูทับด้วยขี้ฝ้ายหมัก 
ผสมร า 3 % และปูนขาว 1 % อบไอน้ าในโรงเรือน 60-65 องศา 8 ช่ัวโมง ให้ผลผลิตสูงที่สุดโดยวัสดุจะเปลี่ยนเป็น
ฟางข้าวได้ร้อยละ 20.4 ในพ.ศ 2530 จึงน าเอาฟางหมักสูตรดังกล่าวศึกษาในรายละเอียดโดยเพาะเห็ดฟางบน
อาคารหมัก 3 สูตรคือสูตรที่หนึ่งเป็นฟางหมักล้วน สูตรที่ 2 ฟางหมักปูหน้าด้วยขี้ฝ้ายหมักผสมร า 3 % และปูนขาว 
0.5 % สูตรที่ 3 ขี้ฝ้ายหมักผสมร า 3 % และปูนขาว 0.5 % ล้วน บรรจุอาหารหมักบนช้ันเพาะและอบไอน้ าใน
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

โรงเรือน 60-70 องศา นานกว่า 2 ช่ัวโมง แล้วลดอุณหภูมิลงเหลือ 50-52 องศา นานกว่า 8 ช่ัวโมงผลการทดลอง
ปรากฏว่าสูตรที่ 3 ให้ผลผลิตสูงกว่า สูตรที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติตลอดการทดลองทั้ง 6 ครั้งโดย
วัสดุเพาะเปลี่ยนเป็นเห็ดฟางได้ร้อยละ 27 ถึง 40   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ในเขตพื้นที่บ้านป่าสักไก่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
พบว่า แนวทางการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่มีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1.  ควรศึกษาเห็ดชนิดอื่น ๆ เพื่อจะได้น ามาเพาะเห็ดกองเตี้ยที่หลากหลายชนิด และควรศึกษา 
การบริโภคเห็ดในท้องตลาด 

2.  ควรศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ผสมเป็นอาหารเสริมเห็ดฟาง เพื่อผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
3.  ควรศึกษาการตลาดของเห็ดฟางหรือเห็ดชนิดอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน เพื่อโอกาสทางธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน และเพื่อ
น าเสนอรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน ใช้รูปแบบการวิจัย คือ 
รูปแบบเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามและท าการส ารวจเพื่อหารูปแบบการจัดตั้งกลุ่มที่เหมาะสม ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีการน าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประชากรและ
กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน มีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Taro  Yamane ขนาดความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดประชากร 2,000 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 333 คน  แล้วท าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยสอบถามหารูปแบบการจัดตั้งกลุ่มที่เหมาะสม 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 
หมู่บ้าน ควรจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ กลุ่มควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย กฎระเบียบที่ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีบทบาทในการออกความคิดเห็น เพื่อสมาชิก
จะได้รับรู้ และยึดถือปฏิบัติร่วมกัน กลุ่มจะต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  กลุ่มควรมี
โครงสร้างบรรทัดฐานกลุ่ม ที่แสดงสถานภาพบทบาทของสมาชิก และก าหนดอ านาจภายในกลุ่มให้ชัดเจน และควร
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ออกความคิดเห็น กลุ่มควรมีการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมกลุ่มในแต่ละครั้ง กลุ่มควรจะมี
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในกลุ่มที่เหมาะสม  กลุ่มจะต้องเกิดจากความสนใจร่วมกันของบุคคล  มีแนวคิด 
เป้าหมาย และมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน กลุ่มควรจะมีงบประมาณสนับสนุนกลุ่ม ควรจะจัดสรรงบประมาณ
ออกเป็นหมวดๆ และตรวจสอบงบประมาณกลุ่ม กลุ่มจะต้องก าหนดสถานภาพ คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ให้ชัดเจน และสมาชิกจะต้องแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพ บทบาทของตนเอง โดยไม่ก้าวก่ายในต าแหน่งหน้าที่
ของบุคคลอื่น กลุ่มจะต้องก าหนดสถานภาพ คุณสมบัติของคณะกรรมกลุ่มให้ชัดเจน และจะต้องมาจาก 
การเลือกสรรของสมาชิกกลุ่ม กลุ่มจะต้องก าหนดวิธีการสรรหาผู้น า สถานภาพ บทบาท คุณสมบัติของผู้น าให้
ชัดเจน และจะต้องมาจากการเลือกสรรของสมาชิกกลุ่ม กลุ่มควรให้ความส าคัญกับชุมชน และกลุ่มควรจัดกิจกรรม
ให้สมาชิกได้ท าร่วมกัน 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน 
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Abstract 
The study, Formation of Community Organization, Case study: 4-Village Cremation 

Association aims to examine formation of community organization, in this study is the 4-Village 
Cremation Association. The study was done by means of survey to determine the suitable 
formation pattern. The data was analyzed by finding mean and standard deviation. The 
population and sample group committee and members of the 4-Village Cremation Association. 
There are ways to randomize the sample using the table of taro yamane. The error size is 5%. 
The population is 2,000 people. The sample is 333 people. The sampled population was 
questioned to determine a suitable group formation. 

The study found that formation of the 4-Village Cremation Association should have 
clear vision, objective, goal and regulation, while being open for member participation in order to 
increase awareness and provide a solid guideline to act on. The group must have clear, effective 
communication and a group standard that define status, role and power of each member in the 
group. Also, each member should have freedom in voicing his/her own thought ion the group. 
Each group activity should be assessed and monitored. Facilities should be adequately available 
in the group. The group should be formed by like-minded people with mutual goal, concept and 
benefit, while group financing must be transparent and well-categorized. The group must have 
well-defined, non-overlapping requirements and qualifications for members and committee 
members, the latter must be voted under clear guideline, status and requirements. The group 
should place importance on the community and host activities for its members. 

 
Keywords :  Formation of Community Organization 
 
บทน า 

ด้วยชุมชนเป็นสังคมฐานรากที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างหลายหลาก
ตามภูมินิเวศ การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอประสบปัญหาความยากจน เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนถูกท าลายจนเสื่อมโทรม (พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. 2551, 2551 : 18) 

ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก โดยมีเป้าหมาย
ที่ส าคัญ คือ การท าให้ชุมชนฐานราก มีวิถีชีวิต วิถีเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมดีขึ้น ตามค าขวัญของนายกรัฐมนตรี
ที่ว่า “ มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน ”  

ขณะเดียวกัน ในสังคมชุมชนก่อพบว่า สมาชิกในชุมชนได้มีความพยายามรวมตัวกันขึ้น เพื่อจัดตั้งเป็น
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
เป็นต้น ในจ านวนกลุ่มดังกล่าวนี้ มีทั้งกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมกลุ่มแล้วประสบผลส าเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกได้ และก็มีกลุ่มที่ประสบความล้มเหลวในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มจนถึงขั้นมีการยุบกลุ่มองค์กรไปโดยปริยาย 

กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บา้น เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่บ้านดิน
ด า บ้านสันมะแฟน บ้านร่มโพธิ์ทอง และบ้านดอนแก้ว ที่มีระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมกลุ่มมากกว่า60 ปี มีวิธีการ
บริหาร จัดการกลุ่มโดยสมาชิกภายในกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหลานสมาชิกภายในกลุ่ม 
ด้านการเงิน จากระยะเวลาการด าเนินงานของกลุ่มที่ยาวนาน ท าให้เห็นว่าคนในชุมชนให้ความสนใจกับกลุ่มฯ และ
เห็นว่ากลุ่มฯมีความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงท าให้กลุ่มฯคงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
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ดังนั้นผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดตั้งกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน และเลือก
จัดท าวิจัยครั้งนี้ในหัวข้อ รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน ใช้กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 
หมู่บ้าน จึงท าให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4
หมู่บ้าน  

2. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 
หมู่บ้าน 

 
ประโยชน์ของการวิจัย    

ได้รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนที่ประสิทธิภาพ และเหมาะแก่การน าไปใช้จัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
1. บ้านดินด า หมู่ที่ 1 ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
2. บ้านสันมะแฟน หมู่ที่ 13 ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
3. บ้านร่มโพธ์ิทอง หมู่ที่ 22 ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
4. บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 27 ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา   
1. ความหมายของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ และคุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
2. ความหมายของกลุ่ม ลักษณะของกลุ่ม องค์ประกอบของกลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม แนวความคิดใน

การรวมกลุ่ม  สาเหตุของการเกิดกลุ่ม จุดมุ่งหมายของกลุ่ม กระบวนการเกิดกลุ่ม ประเภทของกลุ่ม และการสร้าง
ความเข้มแข็งภายในกลุ่ม  

3. ความหมายขององค์กรชุมชน ลักษณะขององค์กรชุมชน และองค์ประกอบของชุมชน  
4. กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน  
ขอบเขตด้านประชากร   
1. คณะกรรมการกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน   จ านวน 9 คน 
2. สมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน   จ านวน 324 คน 
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รูปแบบการจดัตั้งกลุม่องค์กรชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การจัดตั้ งกลุ่มองค์กรชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของสมาชิกภายในหมู่บ้ านหรือต าบล  
ที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่เหมือนกัน และรวมกันด าเนินกิจกรรมกลุ่มตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กลุ่มก าหนดไว้ 

กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่ บ้านดินด า  
หมู่ที่ 1 บ้านสันมะแฟน หมู่ที่ 13 บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 22  และบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 27 ต าบลท่าก๊อ อ าเภอ 
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 
หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านดินด า บ้านสันมะแฟน บ้านร่มโพธิ์

ทอง และบ้านดอนแก้ว ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้แก่   
1.  คณะกรรมการกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน จ านวน 9 คน  
2.  สมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน  จ านวน 1,856 คน 
โดยสามารถแบ่งประชากรตามหมู่บ้านได้ดังต่อไปนี้  
1.  หมู่บ้านดินด า มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จ านวน 715 คน 
2.  หมู่บ้านสันมะแฟน มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จ านวน 268 คน 
3.  หมู่บ้านร่มโพธ์ิทอง มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จ านวน 256 คน 
4.  หมู่บ้านดอนแก้ว มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จ านวน 626 คน 
รวมทั้ง 4 หมู่บ้าน มีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จ านวน 1,865 คน 
สามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane (รัชนีกร  ด้วงประสิทธ์ิ, 2561 : 

39 อ้างถึงใน Taro Yamane, 1973) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร 

ศึกษาเรื่องรูปแบบ 
- ความหมายของรูปแบบ 
- ประเภทของรูปแบบ  
- คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

ศึกษาเรื่องกลุ่ม 
- ลักษณะของกลุ่ม 
- องค์ประกอบของกลุ่ม   
- โครงสร้างของกลุ่ม   
- แนวความคิดในการรวมกลุ่ม 
- สาเหตุของการเกิดกลุ่ม   
- จุดมุ่งหมายของกลุ่ม   
- กระบวนการเกิดกลุ่ม   
- ประเภทของกลุ่ม  
- การสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่ม 

ศึกษาเรื่ององค์กรชุมชน 
- ความหมายขององค์กรชุมชน   
- ลักษณะขององค์กรชุมชน  
- องค์ประกอบของชุมชน 
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โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95  %  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้
ขนาดความคลาดเคลื่อน 5 % ขนาดประชากร 2,000 คน ได้จ านวนเท่ากับ 333 และสามารถก าหนดสัดส่วนในแต่
ละหมู่บ้านได้ดังนี้       

1.  หมู่บ้านดินด า           ได้จ านวน 128 คน       
2.  หมู่บ้านสันมะแฟน  ได้จ านวน 48 คน 
3.  หมู่บ้านร่มโพธ์ิทอง     ได้จ านวน 46 คน 
4.  หมู่บ้านดอนแก้ว        ได้จ านวน 111 คน 

 
ตารางที่  1 แสดงรายละเอียดจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

พ้ืนที่ จ านวนสมาชกิกลุม่ฯ (คน) ขนาดกลุม่ตัวอย่าง (คน) 
บ้านดินด า  715 128 
บ้านสันมะแฟน 268 48 
บ้านร่มโพธ์ิทอง 256 46 
บ้านดอนแก้ว 626 111 

รวม 1,865 333 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย    
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน 

กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน โดยใช้แบบประเมินของโรเบอร์ต แฮมมอนด์ (ไชยยศ  
ไพวิทยศิริธรรม, 2550 : 27) ที่มีแนวคิดการประเมินโดยยึดจุดประสงค์เป็นหลัก โครงสร้างส าหรับการประเมิน
ประกอบด้วยมิติใหญ่ ๆ 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 

1. มิติด้านการปฏิบัติงาน 
2. มิติด้านสถาบัน 
3. มิติด้านพฤติกรรม 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งกลุ่ม

องค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้านที่สร้างขึ้นโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 4 มีความเหมาะสมระดับมาก 3 มีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง 2 มีความเหมาะสมระดับน้อย 1 มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

โครงสร้างของแบบประเมินประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน 

กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน 
ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1.  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาพิจารณา และปรับปรุงเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ เพื่อสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน 

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 

1.1. ก าหนดเรื่องที่จะศึกษา และก าหนดเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีศึกษา 
1.2. ด าเนินการหาข้อมูล 
1.3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
1.4. หาข้อมูลเสริมที่ขาดตกบกพร่อง 

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา:กลุ่มสมาคม
ฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน 

2.1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา 
2.2. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการลงพื้นที่ 
2.3. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน 
2.4. ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
2.5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  
2.6. เก็บข้อมูลเสริมที่ขาดตกบกพร่อง 

การจัดท าข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบัจากแบบประเมินแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งใช้วัด

ระดับความคิดเห็นของลิเกอร์ต (Liket scaling) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน น าข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของค าตอบแต่ละข้อว่ามีความความเหมาะสม เพื่อก าหนดเป็นรูปแบบการจัดตั้ง
กลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน 

 
ผลการวิจัย   

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 
หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน และเพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน มิติด้านการปฏิบัติงาน   
มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีการให้ความส าคัญมากคือ กลุ่มควรมีการติดตาม ประเมินผลกิจกรรม
กลุ่มในแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.24 รองลงมาคือ งบประมาณกลุ่มมีความส าคัญต่อกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  
ถัดมาคือ กลุ่มควรมีการตรวจสอบงบประมาณกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  และสุดท้ายคือ การติดตามประเมินผล
กลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ส าคัญของกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน มิติด้านสถาบัน มีประเด็น
ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีการให้ความส าคัญมากคือ ผู้น าเป็นโครงสร้างส าคัญของกลุ่มมากน้อย
เพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53 รองลงมาคือ ผู้น ากลุ่มต้องมาจากการเลือกสรรของสมาชิกกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  ถัดมา
คือ คณะกรรมการกลุ่มต้องมาจากการเลือกสรรของสมาชิกกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  และสุดท้ายคือ กลุ่มควรให้
ความส าคัญกับคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน มิติด้านพฤติกรรม มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มีการให้ความส าคัญมากคือ งบประมาณกลุ่มส่ งผลให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  รองลงมาคือ รูปแบบการจัดการกลุ่มของผู้น าช่วยส่งผลให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  ถัดมาคือ ชุมชนส่งผลต่อการด าเนินงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และสุดท้าย
คือ กลุ่มควรจัดกิจกรรมให้สมาชิกท าร่วมกัน เพื่อพัฒนาสมาชิกกลุ่มมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 

 
อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 
4 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน โดยผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ในกรณีของ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจดัตั้งกลุม่องค์กรชุมชน มิติด้านการปฏิบัติงาน พบว่า กลุ่ม
ให้ความส าคัญกับการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม รองลงมาคือ งบประมาณ และการตรวจสอบงบประมาณ 
และสุดท้ายคือ การติดตามประเมินผล โดยทุกรณีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดบัมากที่สดุ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นันทิยา  ศรีวรสาร และ วรรณชนก  จันทชุม(2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินกิจกรรม
กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา ชมรมพัฒนาผู้สูงอายุต าบลนนทบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย
พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของผู้สูงอายุ การขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานของชมรม การขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการจ่ายค่าท าศพให้แก่สมาชิก  
การขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในท้องถิ่น  ในขณะเดียวกัน สุนทร ปัญญะพงษ์ 
และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ โดยพบว่า สิ่งที่พึง
ส ารวมระวังเกี่ยวกับกองทุนฌาปนกิจศพ คือ การบริหารจัดการทางการเงินที่จ านวนมากขึ้นตามล าดับ และ
เกี่ยวข้องกับระเบียบทางราชการ รวมทั้งจากการประชุมกลุ่มย่อยท าให้ทราบว่า สมาชิกผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในกรณีเสียชีวิต ท้ังนี้เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่ รวมทั้ง
การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกหลานของผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตอีกด้วย 

ในกรณีของ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน มิติด้านสถาบัน พบว่ากลุ่มให้
ความส าคัญกับผู้น า รองลงมาคือ การเลือกสรรผู้น า ถัดมาคือ การเลือกสรรคณะกรรมการกลุ่ม และสุดท้ายคือ 
ความส าคัญระหว่างกลุ่มกับคนในชุมชน โดยทุกรณีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  และมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ปัญญะพงษ์ และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิ โดยพบว่า สิ่งที่พึงส ารวมระวังเกี่ยวกับกองทุนฌาปนกิจศพ คือ กองทุนใดด าเนินการ
รูปแบบสวัสดิการประเภทนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากร ความรู้ ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์
สุจริต และในขณะเดียวกัน ปิยฉัตร ช่ืนตระกูล (2542) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การประเมินบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ข้อเสนอแนะ ส าหรับการด าเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน ที่จะ
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ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต้องพัฒนาองค์กรบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชน ด้วยการพัฒนากรรมการ 
ด้านองค์ความรู้และพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดท านโยบายแบบมีส่วนร่วม ท่ีจะดูแลให้ผู้สูงอายุมี
หลักประกันการตายเต็มร้อย 

ในกรณีของ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน มิติด้านพฤติกรรม พบว่ากลุ่มให้
ความส าคัญกับ งบประมาณกลุ่ม รองลงมาคือ รูปแบบการจัดการกลุ่ม  ถัดมาคือ ชุมชน  และสุดท้ายคือ การจัด
กิจกรรมให้สมาชิกท าร่วมกัน โดยทุกกรณีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นันทิยา ศรีวรสาร และ วรรณชนก จันทชุม (2555) ได้ศึกษา เรื่องการประเมินกิ จกรรมกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา ชมรมพัฒนาผู้สูงอายุต าบลนนทบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพบว่า 
การประเมินกิจกรรมกลุ่มฌาปนกิจ สงเคราะห์ พบว่ารูปแบบการจัดยังไม่มีมาตรฐานบริการ แต่การด าเนินงาน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจบริการที่ จัดขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ มีความ
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของผู้สูงอายุ การขาด  
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข้อมูลการด าเนินงานของชมรม การขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการจ่าย
ค่าท าศพให้แก่สมาชิก  การขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในท้องถิ่น  
ในขณะเดียวกัน ปิยฉัตร ช่ืนตระกูล (2542) ได้ท างานวิจัยเรื่อง การประเมินบริการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาอุปสรรคในมุมมองของผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ส่วนใหญ่ใน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการจะเป็นเรื่องการท าตามบทบาทของสมาชิก และปัญหาด้านการด าเนินงานอยู่ที่ระบบ
การท างาน และ สุนทร ปัญญะพงษ์ และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุใน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สิ่งที่พึงส ารวมระวังเกี่ยวกับกองทุนฌาปนกิจศพ คือ การบริหารจัดการทางการเงินที่จ านวน
มากขึ้นตามล าดับ และเกี่ยวข้องกับระเบียบทางราชการ ดังนั้นกองทุนใดด าเนินการรูปแบบสวัสดิการประเภทนี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากร ความรู้ ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ งจากการประชุม
กลุ่มย่อยท าให้ทราบว่า สมาชิกผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในกรณีเสียชีวิต ทั้งนี้
เพื่อเป็นขวัญ และก าลังใจส าหรับผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่ รวมทั้งการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกหลานของผู้สูงอายุที่
เสียชีวิตอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนวัตกรรม 
รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้าน พบว่า 

รูปแบบที่ดีควรจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
1. กลุ่มควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กฎระเบียบที่ชัดเจน  

และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีบทบาทในการออกความคิดเห็น เพื่อสมาชิกจะได้รับรู้ และยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน 

2. กลุ่มจะต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  
3. กลุ่มควรมีโครงสร้างบรรทัดฐานกลุ่ม ที่แสดงสถานภาพ บทบาทของสมาชิก และก าหนดอ านาจ

ภายในกลุ่มให้ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ออกความคิดเห็น 
4. กลุ่มควรมีการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมกลุ่มในแต่ละครั้ง 
5. กลุ่มควรจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในกลุ่มที่เหมาะสม 
6. กลุ่มจะต้องเกิดจากความสนใจร่วมกันของบุคคล มีแนวคิด เป้าหมาย และมองเห็นผลประโยชน์

ร่วมกัน 
7. กลุ่มควรจะมีงบประมาณสนับสนุนกลุม่ ควรจะจัดสรรงบประมาณออกเป็นหมวด ๆ และตรวจสอบ

งบประมาณกลุ่ม 
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8. กลุ่มจะต้องก าหนดสถานภาพ คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกลุ่มให้ชัดเจน และสมาชิกจะต้อง
แสดงพฤติกรรมตามสถานภาพ บทบาทของตนเอง โดยไม่ก้าวก่ายในต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคลอื่น 

9. กลุ่มจะต้องก าหนดสถานภาพ คุณสมบัติของคณะกรรมกลุ่มให้ชัดเจน และจะต้องมาจาก 
การเลือกสรรของสมาชิกกลุ่ม 

10. กลุ่มจะต้องก าหนดวิธีการสรรหาผู้น า สถานภาพ บทบาท คุณสมบัติของผู้น าให้ชัดเจน และจะต้อง
มาจากการเลือกสรรของสมาชิกกลุ่ม 

11. กลุ่มควรให้ความส าคัญกับชุมชน 
12. กลุ่มควรจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ท าร่วมกัน 
ข้อเสนอในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้านท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะ

ศึกษาเพิ่มเติมใน เรื่องปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในชุมชน 
2. การวจิัยเรื่องรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 4 หมู่บ้านท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะ

ศึกษาเพิ่มเติมใน เรื่องการคงอยู่ของกลุ่มสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ 
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รูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสทิธิภาพในพ้ืนบ้านโฮ่งเหนือ  
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่

Catfish culture in an effective soil pond in Ban Hong Nuea,  
Mae Ai Sub-district Mae Ai District, Chiang Mai Province 

 
พรรษวุฒิ  จอมนงค์1 

กฤตเมธ  บุญนุ่น2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยการส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่บ้านห้วยโฮ่งเหนือ

ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงการปลาดุกในบ่อดินที่มี
ประสิทธิภาพและเพื่อน าเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินท่ีมีประสิทธิภาพในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการวิจัย คือ รูปแบบเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อหารูปแบบ
การเลี้ยงปลาดุกท่ีมีประสทิธิภาพ ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูล
จากเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินในเขตพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคือเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ  ต าบล 
แม่อาย อ าเภอแม่อาย  จังวัดเชียงใหม่ จ านวน 7 คน 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่  
มีรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกที่ใช้พื้นที่ที่เป็นบ่อเก็บกักน้ าที่ใช้ส าหรับการกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตรในหน้าแล้ง จึงท า  
การเลี้ยงปลาดุกไว้ในบ่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงปลาดุกโดยใช้
แรงงานจากครัวเรือนและคนงานในสวน มีการให้อาหารโดยใช้เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนและ
อาหารปลาอัดเม็ดในอาให้อาหารปลาเป็นรูปแบบการเลี้ยงท่ีง่ายและไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการเลี้ยงดูและ
น้ าจากบ่อมียังมีมูลของปลาดุกที่สามารถเป็นปุ๋ยให้กลับพืชผลทางการเกษตรได้ ท าให้พืชผลทางการเกษตรมีในดิน
อาหารเพิ่มมากโดยมีรูปแบบในการเลี้ยงปลาดุกดังนี้ เริ่มแรกหลังจากขุดบ่อปลาเสร็จให้ท าการสูบน้ าออกจากบ่อ
ปลาให้หมดแล้วตากบ่อให้แห้งจากนั้นให้ท าความสะอาดพื้นบ่อปลาให้สะอาดไม่ให้มีเศษขยะหรือตอไม้กิ่งไม้จากนั้น
ให้ใส่ปูนขาวในอัตราส่วนประมาณ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อไม่ให้ดินเป็นกรดจากนั้นให้จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกใน
อัตราส่วนประมาณ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้เกิดไรแดงอาหารตามธรรมชาติส าหรับลูกปลา จากนั้นปล่อยน้ าเข้า
บ่อให้กรองศัตรูลูกปลาดุกอย่าให้เข้ามาในบ่อและเศษขยะ ให้ระดับน้ าอยู่ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ทิ้งไว้
ประมาณ1อาทิตย์ หลังจากนั้นสามารถน าลูกปลาปล่อยลงสู่บ่อปลาให้อาหารในวันรุ่งขึ้นหลังจากปล่อยลูกปลาลงสู่
บ่อและรักษาระดับน้ าให้อยู่ประมาณ 30-40 เซนติเมตร จากนั้น1เดือนให้เริ่มเพิ่มระดับน้ าเป็นประมาณ 50-60 
เซนติเมตร การให้อาหารลูกปลาควรน าอาหารไปคลุกกับน้ าแล้วปั่นเป็นก้อนๆแล้วหว่านให้กินบริเวรขอบบ่อรอบ ๆ
บ่อวันละ2ครั้งพอปลาเริ่มมีขนาดตัวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ค่อยให้กินอาหารเม็ด และเศษอาหารวันละ 2 ครั้ง
จนกว่าจะโตหลังจากนั้นจับปลาในบ่อคิดเลือกแม่พันธ์ุกับพ่อพันธุ์ลงปล่อยลงสู่บ่อปลาแล้วขายหรือบริโภคได้ 

 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 
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Abstract 
The study, Research on promotion of catfish culture in an effective soil pond in Ban 

Huai Hong Nua, Mae Ai Sub district, Mae Ai District, Chiang Mai Province To study the catfish 
culture model in an effective soil pond and to propose a catfish culture model in an effective 
soil pond in Ban Hong Nuea, Mae Ai Sub district, Mae Ai District, Chiang Mai Province Using the 
research model is a survey form By using an interview form to find an effective catfish culture 
model Conducting data analysis by comparing methods with relevant research and data from 
farmers who raised catfish in earthen ponds in Ban Hong Nuea Sub-district, Mae Ai Sub district, 
Mae Ai District, Chiang Mai Province. There is a specific method of sample selection, which is 
farmers who raise catfish in earthen ponds in Ban Hong Nuea Sub-district, Mae Ai District, Mae Ai 
Chang District, Chiang Mai Temple, totaling 7 people. 

From the study, it was found that farmers in the Ban Hong Nuea area, Mae Ai Sub 
district, Mae Ai District, Chiang Mai There is a catfish culture model that uses water storage ponds 
used for water retention for agriculture in the dry season. Therefore raising catfish in the water 
storage pond to use the area for benefits and can generate income from raising catfish by using 
labor from households and workers in the garden. Feeding by using the leftover food waste from 
household consumption and pellet fish food in the fish feed is a simple form of farming and 
does not require a lot of expenses for raising and the water from the pond is still there. There 
are data of catfish that can be used as fertilizer to return agricultural products. Causing 
agricultural crops to have more soil in food Overall, the pattern of raising catfish is initially started 
after digging the fish pond, completing the pumping of water from the fish pond, and then drying 
the pond. Then, clean the fish pond floor so that there is no debris or stumps. Therefore, adding 
lime at a ratio of 40-80 kg per rai so the soil is not acidic. Next, putting manure at a ratio of about 
40-80 per kilogram to produce red mites; natural foods for fishes. After that, release the water 
into the pond to filter the enemies of the catfish larvae. By allowing the water level to be about 
30-40 centimeters, leaving it for about 1 week. Therefore, the larvae can be released into the fish 
pond and feeding the next day after the larvae are released into the pond and maintain the 
water level to about 30-40 centimeters. In this case, feeding the fish should be mixed with water 
and then churned into lumps and sown to eat around the pond around 2 times a day. When the 
fish starts to grow about 4-6 centimeters feed them by scraps 2 times a day until they grow up. 
After that, catch fish in the pond and choose catfish breeders to release into fish ponds and then 
sell or consume. 

 
บทน า 

ประมาณปลายปี พ.ศ. 2530 เกษตรกรได้น าพันธุ์ปลาดุกชนิดหนึ่งจากประเทศลาวเข้ามาเลี้ยงใน
ประเทศไทย ซึ่งกรมประมงได้ให้ช่ือว่าปลาดุกเทศ (ปลาดุกยักษ์ หรือ ปลาดุกรัสเซีย) มีถิ่นก าเนิดในทวีปแอฟริกา 
เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด มีความต้านทานโรคและสภาพแวดล้อม
สูงเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แต่ปลาดุกชนิดนี้มีเนื้อเหลว และมีสีซีดขาว ไม่น่ารับประทาน ต่อมา
นักวิชาการไทยได้ประสบความส าเร็จในการผสมเทียมข้ามพันธุ์ระหว่างปลาดุก อุยเพศเมีย และปลาดุกยักษ์เพศผู้ 
ได้ปลาลูกผสมเรียกว่า ดุกอุยเทศ หรือ บิ๊กอุย ซึ่งผลที่ได้นั้นบ๊ิกอุยเป็นท่ีนิยมเลี้ยงของเกษตรกร เนื่องจากเลี้ยงง่าย มี
อัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าปลาดุกชนิดอื่น ทั้งยังเป็นที่นิยม
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บริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรสชาติดีและราคาถูก ท าให้ปัจจุบันปลาดุกบิ๊กอุยได้รับการนิยมและเข้ามาแทนที่
ตลาดปลาดุกด้านไป โดยปริยาย เป็นปลาที่รู้จักกันดีในแง่ของการเป็นปลาเศรษฐกิจ ท่ีนิยมบริโภคกันโดยเฉพาะใน
ทวีปเอเชีย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2561 ออนไลน์) 

ปลาดุก (อังกฤษ : Walking catfishes) เป็นสกุลของปลาหนังน้ าจืดในสกุล Clarias (/คลา-เรียส/) ใน
วงศ์ Clariidae โดยค าว่า Clarias มาจากภาษากรีกค าว่า chlaros หมายถึง "มีชีวิต" มีความหมายถึง การที่ปลาสกุล
นี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้บนบกหรือสภาพท่ีขาดน้ า ปลาดุกเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืด น้ าที่ค่อนข้างกร่อย หรือ
แม้แต่ในหนองน้ าที่มีน้ าเพียงเล็กน้อย เพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเช่นเดียวกับปลา
ช่อน จึงสามารถด ารงชีวิตอยู่ในน้ าที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อย ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นปลาน้ าจืดที่คนไทยนิยม
รับประทาน ปลาดุกจะพบได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย ส าหรับประเทศไทยพบปลาดุกในคลอง หนอง บึง ต่างๆ ท่ัวทุกภาค เป็นปลาที่
อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าจืดทั่วไป ปลาดุกที่พบในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน แต่ที่เป็นที่รู้จักมีเพียง 
2 ชนิด คือปลาดุกอุย และปลาดุกด้าน ปลาดุกที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาดุกด้าน เพราะเนื้อปลาดุกด้านค่อนข้างแข็ง ท าให้
สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกล ๆ ประกอบกับปลาดุกด้านเลี้ยงง่าย โตเร็ว จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก แต่ส าหรับ
ผู้บริโภคแล้ว จะนิยมปลาดุกอุย เพราะให้รสชาติดี เนื้อปลานุ่ม ฟู กลิ่นดี(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2561 ออนไลน์) 

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินในบ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อายอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่มี
เกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินจ านวนมากและมีรูปแบบการเลี้ยงคือใช้บ่อกักเก็บในสวนเลี้ยงปลาดุกเป็นการใช้
พื้นที่ในสวนให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมีวิธีการดูแลที่ง่ายได้ผลผลิตดีและไม่ใช้ค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการในการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
น าเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพอันเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจจนน าไปสู่การประยุกต์ใช้พื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้เสริม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงการปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อน าเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่บ้านห้วยศาลา ต าบลมะลิกา   

อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปลาดุกหมายถึง ปลาดุกที่เกษตกรในบ้านโฮ่งเหนือต าบลแม่อายอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เลี้ยง

ปลาดุกในบ่อดินจะมีอยู2่สายพันธ์ุดังนี ้
1. ปลาดุกด้าน 
2. ปลาดุกบิ๊กอุยหรือปลาดุกอุยเทศ 
บ่อดิน หมายถึง บ่อดินที่เกษตรกรในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

ใช้เลี้ยงปลาดุก 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ

ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินในเขตพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบล 

แม่อาย  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด สามารถก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือดแบบ
เฉพาะเจาะจง  

สุ่มตัวอย่างมีดังนี้ 
1. นายจิรพันธุ์ ปินเหลา 
2. นายประสิทธ์ิ ปินเหลา 
3. นาง จุรี ปนิเหลา  
4. นางสาว จุฑาภรณ์ ฝึกฝน 
5. ร.ต.ท.วิโรจน์ จอมนงค์ 
6. นายวิศรุต  ปวงรัตน์ 
7. นางอัมรา เสาว์สิเดช 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร และการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม 
1.  การเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารจากต ารา อินเทอร์เน็ต และสอบถามผู้รู้ ในเรื่อง

รูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีสิทธิภาพ 
2.  การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแล้วเก็บข้อมูลมาท าการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการเลีย้งปลาดกุในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพโดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบประเมินของ สตัฟเฟิล
บีม (CIPP) ที่มีแนวคิดการประเมินโดยยึดจุดประสงค์เป็นหลัก โครงสร้างส าหรับการประเมิน4ประเภท ได้แก่ 

1. สภาวะแวดล้อม 
2. ปัจจัยเบื้องต้นในการเลี้ยงปลาดุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. กระบวนการ 
4. ผลผลิต 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อดินที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ คือ 

1. สภาวะแวดล้อม 
1.1 ตลาด 
1.2 การบริโภคปลาดุกในชุมชน 
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงปลาดุก 

2. ปัจจัยเบื้องต้นในการเลี้ยงปลาดุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.1 กระบวนการเตรียมบ่อ 
2.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ 
2.3 จ านวนลูกปลาดุก 
2.4 แรงงาน 

3. กระบวนการ 
3.1 การเลี้ยงปลา 
3.2 การให้อาหาร 
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3.3 การดูแล 
4. ผลผลิต 

4.1 การเติบโต 
4.2 จ านวนปลา 
4.3 การต่อยอด 

  
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

1.  น าข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาพิจารณา และปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถาม
ความเหมาะสมของรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีบ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้  
1. การเก็บข้อมูลจากเอกสาร 

1.1  ก าหนดเรื่องที่จะศึกษา และก าหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีศึกษา  
1.2  ด าเนินการหาข้อมูล 
1.3  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
1.4  หาข้อมูลเสริมที่ขาดตกบกพร่อง 

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา 
2.2  ก าหนดช่วงระยะเวลาในการลงพื้นที่ 
2.3  ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินในพ้ืนท่ี 
2.4  ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
2.5  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
2.6  เก็บข้อมูลเสริมที่ขาดตกบกพร่อง 

 
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการจัดท าข้อมูล และวิเคราะหข์้อมูลผู้วิจยัไดด้ าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการวเิคราะห์โดยที่ผู้วิจัยได้น าเอกสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาท าการวิเคราะห์

แยกแยะเนื้อหา ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ได้เนื้อหาท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ และขอบเขตของผู้วจิัย 
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณท์ี่ได้จากการเก็บข้อมลูตัวอย่าง 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพ 

ในเขตพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่บ้าน
โฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการเลี้ยงในบ่อดิน ดังน้ี  

1. เลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการเลี้ยงปลาดุก 



550   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

2. ท าการขุดบ่อเลี้ยงปลาตามขนาดที่คิดว่าเหมาะสมของแต่ละคนและขนาดของพื้นที ่
3. หลังจากขุดบ่อปลาเสร็จให้ท าการสูบน้ าออกจากบ่อปลาให้หมดแล้วตากบ่อให้แห้ง 
4. ให้ท าความสะอาดพื้นบ่อปลาให้สะอาดไม่ให้มีเศษขยะหรือตอไม้กิ่งไม้  
5. ท าการเตรียมบ่อเพื่อให้บ่อมีความเหมาะสมในการเลี้ยงปลา  
6. จากนั้นให้ใส่ปูนขาวในอัตราส่วนประมาณ 40-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อไม่ให้ดินเป็นกรด 
7. จากนั้นให้จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกในอัตราส่วนประมาณ40-80 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้เกิดไรแดงอาหาร

ตาม    ธรรมชาติส าหรับลูกปลา 
8. จากนั้นปล่อยน้ าเข้าบ่อให้กรองศัตรูลูกปลาดุกและเศษขยะ ให้ระดับน้ าอยู่ประมาณ 30-50 

เซนติเมตร ท้ิงไว้ประมาณ 1 อาทิตย์  
9. การปล่อยลูกปลาดุกลงสู่บ่อแล้วค่อยให้อาหารในวันรุ่งขึ้น รักษาระดับน้ าให้อยู่ประมาณ 30-50 

เซนติเมตร การปล่อยลูกปลาดุกจะขึ้นอยู่กับขนาดบ่อปลา จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุก ในพื้นที่บ้าน
โฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่อัตราส่วนจะอยู่ประมาณ 1งานใช้500ตัวต่อ1บ่อ  

10. จากนั้น1เดือนให้เริ่มเพิ่มระดับน้ าเป็นประมาณ 60-70 เซนติเมตร  
11. จากนั้นเดือนที่3ให้เริ่มเพิ่มระดับน้ าเป็นอาทิตย์ละ 20เ ซนติเมตร  
12. จนให้บ่อมีความลึกอยู่ประมาณ 1.2-1.5 เมตร 
13. จากนั้นให้เริ่มถ่ายเทน้ าเสียหรือน าของเสียออกถ้าน้ าในบ่อเริ่มเสียให้ถ่ายเทน้ ามากกว่าปกติ  
การให้อาหาร 
การให้อาหารปลาดุกในช่วงที่ยังเป็นลูกปลาควรน าอาหารไปคลุกกับน้ าแล้วปั่นเป็นก้อนๆแล้วหว่านให้กิ

นบริเวรขอบบ่อรอบๆบ่อวันละ2ครั้ง พอปลาเริ่มมีขนาดตัวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ค่อยให้กินอาหารเม็ด และเศษ
อาหารวันละ 2 ครั้ง จนถึงปลาเติบโตพอที่จะสามารถน าไปขายได้ 

การดูแล 
การดูแลปลาในบ่อให้ระวังไม่ให้มียาฆ่าหญ้าและสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในทางเกษตรตกลงสู่บ่อปลา  

ระวังไม่ให้มีงูหรือศัตรูของปลาดุกลงสู้บ่อและการเกิดโรคของปลาดกุส่วนใหญ่สาเหตุของการเกิดโรคเกิดจากคุณภาพ
ของน้ าในบ่อจึงต้องมีการถ่ายเทน้ าในบ่ออยู่ตลอดในเวลา 3-4 เดือนปลาควรมีน้ าหนักตัวอยู่ 250-500 กรัม อัตรา
การรอดจะอยู่ประมาณร้อยละ 70-80 จากนั้น 4-5 เดือน ท าการจับปลาให้คัดแม่พันธุ์หรือปลาที่มีไข่และพ่อพันธ์
กลับลงสู่บ่อปลา จากน้ันน้ าไปบริโภคและขายได้ 

ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อน าเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่ บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือต าบล  
แม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการเลี้ยงท่ีใช้พื้นที่ที่เป็นบ่อเก็บกักน้ าที่ใช้ส าหรับการกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในหน้าแล้ง จึงท าการเลี้ยงปลาดุกไว้ในบ่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้
จากการเลี้ยงปลาดุกโดยใช้แรงงานจากครัวเรือนและคนงานในสวน มีการให้อาหารโดยใช้เศษอาหารที่เหลือจาก 
การบริโภคในครัวเรือนและอาหารปลาอัดเม็ดในอาให้อาหารปลาเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ง่ายและไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย
จ านวนมากในการเลี้ยงดูและน้ าจากบ่อมียังมีมูลของปลาดุกท่ีสามารถเป็นปุ๋ยให้กลับพืชผลทางการเกษตรได้ ท าให้
พืชผลทางการเกษตรมีในดินอาหารเพิ่มมาก 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพ 
ในเขตพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การให้อาหารปลาดุกในช่วงที่ยังเป็น
ลูกปลาควรน าอาหารไปคลุกกับน้ าแล้วปั่นเป็นก้อนๆแล้วหว่านให้กินบริเวรขอบบ่อรอบๆบ่อวันละ 2 ครั้ง พอปลา
เริ่มมีขนาดตัวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ค่อยให้กินอาหารเม็ด และเศษอาหารวันละ 2 ครั้ง จนถึงปลาเติบโตพอที่จะ
สามารถน าไปขายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพัฒน์ ปานนิล (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 551 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ในระบบน้ าหมุนเวียนในถังพลาสติก 200 ลิตร ผลวิจัยพบว่า การศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาดุกรัสเซียในถังพลาสติก 
200 ลิตร ในระบบน้ าหมุนเวียน เลี้ยงปลาดุกรัสเซีย จ านวน 50 ตัว น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 3.42 กรัม ความยาวเฉลี่ย 
6.5 เซนติเมตร การให้อาหาร 4 วันแรกให้อาหารกุ้ง เบอร์ 3 อย่างเดียว วันที่ 5-17 ให้อาหารกุ้งเบอร์ 3 ร่วมกับ
อาหารปลาดุกเล็ก และตั้งแต่วันท่ี 17-78 วัน ให้อาหาร ปลาดุกเล็กตลอดการทดลอง โดยให้อาหารวันละ 3 ครั้งแต่
ละครั้งให้จนปลาอิ่ม ตรวจวัดคุณภาพน้ า ค่า แอมโมเนีย อัลคาลินิตี้ และ pH ทุก 7 วัน ช่วง 20 วันแรกไม่ต้องล้าง
กรอง ช่วง 21-40 วัน ล้างกรอง 4 วัน/ครั้ง และช่วงอายุการเลี้ยง 40-78 วัน ล้างกรอง 1-2 วัน/ครั้ง จากการศึกษา
พบว่าปลาอายุ 32 วัน มีอัตรารอด 100 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักรวม 1.7 กิโลกรัม น้ าหนักเฉลี่ย ต่อตัว 34 กรัม 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1:0.59 (ประสิทธิภาพเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ=น.น.อาหาร ท่ีใช้ไป / น.น.
ปลาทั้งหมด) ปลาอายุ 78 วัน อัตรารอด 96 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักรวม 9.20 กิโลกรัม น้ าหนักเฉลี่ยต่อ ตัว 191.67 
กรัม ตัวโตที่สุดหนัก 550 กรัม ยาว 36 เซนติเมตร เล็กสุดหนัก 85 กรัม ยาว 20 เซนติเมตร ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 1:0.75 จากการศึกษาคุณภาพน้ าโดยการใช้ชุดน้ ายาทดสอบ pH 6-7.5 อัลคาลินิตี้ 20-50 
ppm. แอมโมเนีย 0-3 ppm  

ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อน าเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่ บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพื่อน าเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรใน
พื้นที่บ้านโฮ่งเหนือต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการเลี้ยงที่ใช้พื้นที่ที่เป็นบ่อเก็บกักน้ าที่ใช้
ส าหรับการกักน้ าไว้ใช้ในการเกษตรในหน้าแล้ง จึงท าการเลี้ยงปลาดุกไว้ในบ่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
และสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงปลาดุกโดยใช้แรงงานจากครัวเรือนและคนงานในสวน มีการให้อาหารโดยใช้
เศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนและอาหารปลาอัดเม็ดในอาให้อาหารปลาเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ง่าย
และไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการเลี้ยงดูและน้ าจากบ่อมียังมีมูลของปลาดุกที่สามารถเป็นปุ๋ยให้กลับพืชผล
ทางการเกษตรได้ ท าให้พืชผลทางการเกษตรมีในดินอาหารเพิ่มมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จารุกิตติ์ กุดาศรี
และคณะ (มปป,ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของเกษตรกรใน
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผลวิจัยพบว่า การศึกษา เกษตรกรกลุ่มพอเพียง ทั้งหมดมีการเลี้ยงปลาไว้บริโภค
ภายในครัวเรือน มากกว่าสองในสามมีการเลี้ยงต่อเนื่องทุกปีเป็นเพราะว่าสภาพของพื้นท่ีมีแหล่งน้าค่อนข้างสมบูรณ์ 
ทั้งคุณสมบัติของดินมีความเหมาะสม มีหลักการจัดการในระหว่างการเลี้ยงตั้งแต่ เริ่มเลี้ยงจนกระทั่งถึงการจับ
จ าหน่ายผลผลผลิตที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเกษตรกรกลุ่มการค้านั้น ทั้งหมดมีการเลี้ยงปลาไว้เพื่อจ าหน่าย 
เกือบทั้งหมดมีการเลี้ยงต่อเนื่อง จะมีระดับการศึกษาความรู้ที่ดีกว่ากลุ่มพอเพียง จึงทาให้มีแนวบริหารจัดการใน
ระหว่างการเลี้ยงปลาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงจับจาหน่ายในระดับท่ีได้ผลดีกว่ากลุ่มพอเพียงและเกษตรกรกลุ่มพอเพียง
และกลุ่มการค้า มีความต้องการทุกด้านในภาพรวมระดับมาก โดยเกษตรกรกลุ่มการค้า ต้องการระดับปานกลาง 
ด้านการเลี้ยงปลานิลร่วมกับอาชีพอ่ืน ในเรื่องคาแนะนาการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช เป็นเพราะว่าต้องการเลี้ยง
ปลานิลให้ได้ผลผลิตมากกว่าการทาการเกษตรอื่นร่วม ในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้องการระดับปานกลาง
ทั้งสองกลุ่ม ในเรื่องการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ อาจเป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องโรคปลาที่ เกิดขึ้นมีน้อยจึงไม่มีความ
จาเป็นต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์ และมีความต้องการระดับน้อยทั้งสองกลุ่ม ในด้านการถ่ายทอดความรู้แบบรายบุคคล 
ในเรื่องการติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อยไม่มีความรู้ใน
เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนวัตกรรม 
การส่งแสริมรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกที่มีประสิทธิในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้  
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1. ต้องมีระบบการการให้อาหารปลาชัดเจน และมีการดแูลประสิทธิภาพ  
2. ต้องมีการตรวจสอบคณุภาพน้ า และคณุสมบัติของดินในบ่อเลีย้งปลาดุก 
3. ต้องก าหนดวิธีการให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
4. ควรมีการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมกลุ่มในแตล่ะครั้ง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยหคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ

ต าบลแม่อายอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลปลาดุกให้มีเนื้อหามากยิ่งข้ึน 
2. การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่บ้านโฮ่งเหนือ

ต าบลแม่อายอ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายควรมีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและท าเป็นสื่อเพื่อน าไปเผยแพร่
ให้แก่คนในชุมชน 
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การศึกษาขั้นตอนการท าฮอร์โมนไข่เพ่ือสุขภาพของกลุ่มผลิตฮอร์โมนไข่  
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

The study of the procedure in making the egg hormone for the health 
of the people group who have produced the egg hormone at 
Cherntawan International Meditation Center, Mueang District,      

Chiang Rai Province 
ธเนศร์  สมยันิยม1  

โกมินทร์ วังอ่อน2 

 
บทคัดย่อ 

การผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพของกลุ่มผลิตฮอร์โมนไข่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในผลผลิตของโครงการสี่ห้าก้าว ซึ่งได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติหาเอกสารข้อมูลและทฤษฎี
ในแต่ละขั้นตอนสร้างกรอบแนวคิดซึ่งเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่รอบข้างมาท าให้เกิดผล การวิจัยพบว่า  
กลุ่มผลิตฮอร์โมนไข่ที่ศึกษาท าการผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อจ าหน่าย ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ในทุก ๆ วันเสาร์ 
ในปริมาณ 10 ขวด ๆ ละ 120 บาทเพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่ม  โดยมีขั้นตอนการเตรียม
อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ประกอบด้วยไข่ไก่เบอร์ 0 จ านวน 16 ฟอง น้ าผึ้งแท้ 1 กิโลกรัม ยาคูลท์ 1 ขวดเล็ก  
แป้งข้าวหมาก 1 ลูก ขวดโหลพลาสติก ผ้าขาว เชือก ครกหิน ท าการตอกไข่ใส่ขวดโหลผสมน้ าผึ้งส่วนเปลือกไข่ที่บด
ด้วยครกให้ละเอียด ใส่ผสมด้วยยาคูลท์พร้อมแป้งข้าวหมาก คนให้เข้ากันปิดปากขวดโหลด้วยผ้าขาว ทิ้งไว้เป็นเวลา 
25-30 วัน โดยคนทุกวันเช้าเย็น รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชาหลังอาหารเช้าและก่อนนอนท าให้สุขภาพแข็งแรง  
ซึ่งฮอร์โมนไข่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจ าพวกซัลเฟอร์ ที่จ าเป็นต่อการสร้างเซลล์ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเล็บ ผิวหนัง  
ผม และยังมีวิตามิน เอ, ดี,อี,เค,ก ามะถัน,โซเดียม,โพแทสเซียม,แคลเซียม,แมกนีเซียม และ เหล็ก "ฮอร์โมนไข่" นั้น
คือ "กรดฟุลวิก" มีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหารของคนและสัตว์ สามารถสร้างความสมดุลย์แข็งแรงให้แก่ร่างกาย
ในระดับเซลล์ ช่วยชูก าลัง ท าให้ไม่เหนื่อยง่าย ขจัดอนุมูลอิสระ ต้านออกซิเดช่ัน คงความหนุ่มสาว ลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง แก้ข้ออักเสบ เพิ่มการเผาผลาญโปรตีนสู่การสังเคราะห์ DNA และ RNA และเพิ่มการย่อยอาหาร
ได้ด้วยเพื่อบ ารุงสุขภาพ 

 
ค าส าคัญ : การศึกษาขั้นตอนการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ , ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  
 
Abstract  

The production of the egg hormone for the health of the people group who have 
produced the egg hormone at Cherntawan International Meditation Center, Mueang District, 
Chiang Rai Province. This is one in the productivity of the See Ha Kao project which has studied 
and tested to practice to find the document information and the theory in each procedure to 
create the conceptual frame which will bring available surrounding resources to make to create 
the good result. The research is found that the people group who have produced the egg 

                                                           
1 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชานวัตกรรมสังคม ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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hormone which has studied to produce the egg hormone for distributing at Cherntawan 
International Meditation Center in every Saturday in the quantity of 10 bottles which will have 
the price of THB 120 per bottle for contributing the consumption of healthy foods for the specific 
group. By this will have the procedure to prepare equipments and materials which are consisted 
of the egg No. 0 for 16 eggs, the real honey for 1 kg, 1 small bottle of  the Yakult, 1 ball of the 
yeast, the plastic glass jar, the white fabric, the rope, the stone mortar. This will have to crack the 
egg to put in the plastic glass jar to mix with the honey and the part of the eggshell and then this 
will use the stone mortar to grind until this will be in pieces. Later, this will mix with the Yakult 
including the yeast. This will have to stir to mix it together. This has to close the mouth of the 
plastic glass jar with the white fabric. This will have to leave it from 25 to 30 days by this will 
have to stir it every morning and evening. This has to eat it for 1 spoon per 1 time after the 
breakfast and before the bed time. This will make to have the good health. The egg hormone 
will be full with the amino acid in the category of the sulfur which is needed for creating the 
body cell. No matter will be the nail, the skin, the hair and this will have Vitamin A, D, E, K, sulfur, 
sodium, potassium, calcium, magnesiam and iron. “The egg hormone” is “The fulvic acid” which 
has the part to help in absorb the nutrient of the human and the animal. This can create the 
strength and the balance for the body in the cell level which will help to stimulate the body. 
This will make not to easily to have the fatigue. This will eliminate the free radical. This will resist 
the oxidation. This will maintain the youth. This will reduce the risk to create the cancer. This will 
relieve the arthritis. This will increase the burning down of the protein to the synthesizing of DNA 
and RNA. And this will increase the digestion also to nourish the health. 
Keywords: The study of the procedure in making the egg hormone for the health , Cherntawn 
international meditation center 
 
บทน า 

ปัจจุบันคนไทยนิยมเรื่องการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  
การออกก าลังกาย รวมถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย ท าให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยได้รับ
ความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากการใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 
ต้องการมีรูปร่างที่ดี ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความต้องการเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถ
จ าแนกได้หลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้มักจะประกอบไป
ด้วยวติามินและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับร่างกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ ารุงผิว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ท าให้ผิวดูขาวใสขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน าหนัก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ ารุงสมอง (วันดี  
นาศร, 2558) สุขภาพท่ีดีเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหลายคนต้องการ แต่เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะ
เพศใดวัยใดได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยหลากหลายสาเหตุเช่น การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด การท างานและการเรียน
ที่หนักขึ้น การใช้เวลาเดินทางที่นานขึ้น ปัญหามลภาวะทางการจราจรที่มากขึ้น ชีวิตมีความเร่งรีบ ท าให้การสร้าง
สขุภาพท่ีดีและการเลือกรับประทานอาหารที่ดีถูกมองข้ามไป เวลาที่เหลือเพื่อดูแลสุขภาพจึงมีอย่างจ ากัด ผู้บริโภค
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพมากข้ึน ดังนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเข้ามามีบทบาท
และกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคที่เอาใจใส่สุขภาพ  

ฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพเป็นผลผลิตสืบเนื่องจากนหลักในการแก้และจัดการปัญหาโดยการศึกษาทดลอง
ท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตรเพื่อใช้เองโดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิทยากรผู้รู้ ท าผลิตภัณฑ์ ทดลองใช้และ
ติดตามเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ซึ่ง “ฮอร์โมนไข่" นั้นมี "กรดฟุลวิก" ที่มีส่วนช่วยใน
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การดูดซึมสารอาหารของคน สัตว์ และพืชสามารถสร้างความสมดุลแข็งแรงให้แก่ ร่างกายในระดับเซลล์ที่ดีขึ้น  
จึงท าให้มีสูตรฮอร์โมนไข่น้ าหมักชีวภาพ (วิเชียร, 2561,ออนไลน)์ 

http://wichian.koelsnest.com/bioextract.php. (2561) การใช้ฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกของพืช 
ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร และเป็นหนึ่งปัจจัยการพึ่งตนเองด้าน
การเกษตรที่ส่งเสริมความรู้การท าฮอร์โมนไข่ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2561,ออนไลน)์ 

โรงเรียนชาวนาอีกหนึ่งโครงการที่เป็นที่พึ่งของเกษตรกรในชนบทท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มีวิทยากร เช่น 
อาจารย์สุวัฒน์ ทรัพยะประภา มหวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พัฒน์ สันทัด (โรงเรียนชาวนาทางอากาศ) ที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการให้ความรู้ด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ต้นทุนต่ า เช่น น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ไบโอดีเซล 
สมุนไพรป้องกันและการก าจัดแมลง และอาหารเพื่อสุขภาพคน ท่ีเรียกว่า “ฮอร์โมนไข่”  องค์ความรู้นี้ได้ขยายผล
มายังโรงเรียนชาวนาในโครงการ สี่ห้าก้าว ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกิดกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจผลิตสร้างกระบวนการเรียนรู้ และน าใช้ประโยชน์ทางสุขภาพได้อย่างจริงจัง เป็นท่ีนิยมชื่นชอบของ
แขกผู้มาเยือนและกลุ่มคนรักสุขภาพเฉพาะ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาถึงกลุ่มที่เกิดขึ้น หลักคิดและแนวทาง
ส าคัญต่อการผลิตฮอร์โมนไข่ และที่ส าคัญคือการเรียนรู้และบันทึกความรู้เกี่ยวกับสูตรและขั้นตอนการผลิตฮอร์โมน
ไข่ของกลุ่มผลิตฮอร์โมนไข่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพื่อประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาข้ันตอนและวิธีการผลิตฮอร์โมนไข่ของกลุ่มผลติฮอร์โมนไข่ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาการผลิตฮอร์โมนไข่ของกลุ่มผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ 
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นการด าเนินการศึกษาและทดลอง
ท าขั้นตอนของการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพผู้วิจัย ได้ขอเข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาชิกในโครงการ  459 
(โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ) ซึ่ง เป็นสถานที่ ในการศึกษาขั้นตอนการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ 
โดยการยืมใช้อุปกรณ์และเรียนรู้วิธีการท าฮอร์โมนไข่ 

ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาปฏิบัติ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการท าฮอร์โมนไข่ ใช้แบบ
บันทึกข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากผู้วิจัยใช้การสังเกตร่วมการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้  
และท าให้เกิดความเข้าใจในการผลิตฮอร์โมนไข่ จากที่ท าการวิจัยได้ทั้งหมด โดยผู้วิจัยบันทึกทุกอย่างที่
สังเกตเห็น ร่วมถึงบันทึกรายละเอียดข้อมูลใกล้เคียงกับสิ่งที่บุคคลนั้นพูดให้ได้มากที่สุด ใช้การสนทนา
กลุ่ม  เป็นการพูดคุยและอภิปรายในการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ของงานวิจัย ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส การสัมผัส และ
ประสาทสัมผัสอื่นๆ เช่น การเร่ง อุณหภูมิ เวลา และประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการ เคลื่อนไหว ใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ในการท าฮอร์โมนไข่ ได้แก่ ขวดโหล ไม้กวน ครกหิน ผ้าขาว ถ้วย ขวดบรรจุภัณฑ์ ใช้วัตถุดิบใน
การผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ ไข่ไก่ น้ าผึ้ง ยาคูลท์ แป้งข้าวหมาก  เป็นต้น 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์จากการศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการงานวิจัยที่ศึกษา
แนวคิดต่าง ๆ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้า ฝึกงานกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญ
ตะวัน เรียนรู้ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ ท าให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสะดวก 
พร้อมกับศึกษาวัสดุ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการท าฮอร์โมนไข่ โดยศึกษาสูตรของโครงการ 459 กลุ่ม
ผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ (โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ) จากนั้นลงมือปฏิบัติจริง เป็นการศึกษา
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และทดลองท าขั้นตอนการท าฮอร์โมนไข่เป็นการท าผลงานวิจัยร่วมกับบุคลากรในโครงการ 459 กลุ่มผลิต
ฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ (โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์)  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ส่วนการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงทฤษฎีที่ส าคัญของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ชัดเจน ในข้อสรุปของ
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์วิธีการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งอธิบายสูตรจากโครงการ459 กลุ่มผลิต
ฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ (โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์)  

 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยนี้ จะเป็นการอธิบายการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนวิธีการเตรียม
วัสดุและอุปกรณ์ในการแปรรูปฮอร์โมนไข่ของกลุ่มท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษากลุ่มดังกล่าว ถึงขั้นตอนและวิธีการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมความรู้ น าไปสู่
การน าไปใช้ ซึ่งเร่งเห็นได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ดีและมีโภชนาการ โดยผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาและมี
ส่วนร่วมกับสมาชิกของโครงการ 459 โดยขอเข้าไปมีส่วนร่วมศึกษาทฏษฎีและลงมือปฏิบัติตามสูตรของกลุ่มท า
ฮอร์โมนไข่ไร่เชิญตะวัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าฮอร์โมนไข่ทั้งจากประสบการณ์ที่ได้ฝึกงานและได้
การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร ทั้งข้อมูลในเว็ปไซต์และจาก YouTube ที่มีกลุ่มอื่นๆท าการผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ
ส าหรับใช้บริโภคเองส่วนหนึ่งเพื่อการจ าหน่าย ด้วยความมุ่งหวังที่ดีจึงเกิดการน าข้อมูลและองค์ความรู้มาใช้ต่อทาง
ความคิดและส่งเสริมกลุ่มท าฮอร์โมนไข่ให้เกิดองค์ความรู้ที่มากขึ้นเพื่อจะได้สูตรที่ดีกว่าเดิมและเพื่อจ าหน่ายและ
บริโภคกันเอง 

ขั้นตอนและวิธีการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพศึกษาจากการหาข้อมูลอ้างอิงและเน้นใช้วัสดุที่มีอยู่ตาม
ท้องถิ่นการรวบรวมทุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีและซื้อไข่ไก่ น้ าผึ้ง ยาคูลท์ แป้งข้าวหมาก จ านวนหนึ่งเพื่อเป็นต้นทุนของ
การท าฮอร์โมนไข่แต่เดิมเริ่มแรกท าใช้บริโภคกันภายในกลุ่มสมาชิกและกลุ่มโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์และ
ได้การเพิ่มอัตราการผลิตที่สูงขึ้นเพื่อจ าหน่ายในทุกๆวันเสาร์ที่หน้าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์โดยบรรจุภัณฑ์
ใส่ขวดแก้วเล็ก  จ าหน่ายให้แก่ผู้สนใจรักสุขภาพ ณ ไร่เชิญตะวัน โดยปริมาณการผลิตส าหรับผู้บริโภคทุกๆวันเสาร์  
จ านวน 10 ขวด ขวดละ120 ซึ่งเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพส าหรับผู้ที่สนใจและสร้างรายได้
ให้แก่กลุ่มประมาณ 800 - 1000 บาทต่อสัปดาห์ 

องค์ความรู้จากขั้นตอนการผลิตฮอร์โมนไข่ประกอบการเผยแพร่ รวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นขั้นตอน 
ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงได้น ามาเสนอข้ันตอนและวิธีการท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพของกลุ่มดังกล่าว 1) ขั้นการเตรียมอุปกรณ์
และวัตถุดิบ 2) ขั้นตอนการท าฮอร์โมนไข่องกลุ่มท าฮอร์โมนไข่ไร่เชิญตะวัน และ 3) ข้ันการรับประทาน มีข้อค้นพบ
ดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้นการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดบิ 
1.1 การเตรียมขวดโหลพลาสติกทีล่้างแล้ว มสีภาพแห้งดี ไม่มฝีุ่นเกาะ เพื่อมาเตรียมไว้ส าหรับหมัก

ดองฮอร์โมนไข่ มไีม้กวนหรือตะหลิวส าหรับใช้กวนผสม 
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ภาพที ่1 การเตรียมขวดโหลพลาสติกและไม้กวน 

 
1.2  ครกหินส าหรับน ามาบดเปลือกไขท่ี่แตกแล้ว ผ้าขาวหนาพอสมควรส าหรับการรองฝาปิดขวด

โหลระบายอากาศและความอับได ้
 

 
 

ภาพที ่2 เตรียมครกหิน และผ้าขาว 
  

1.3  การเตรียมไข่ไก่ 1 กิโลกรัม หรือไข่ไก่เบอร์ 0 จ านวน 16 ฟอง ด้วยเพราะคุณสมบัติของไข่ไก่
นั้นมีมาก  คือ ไข่ไก่มีโปรตีน เลซิธิน (lecithin) วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน D แคลเซียม และธาตุ
เหล็ก ล้วนเป็นสารโภชนาการที่ร่างกายต้องการ อย่างเช่น เลซิธิน มีคุณประโยชน์ในการบ ารุงสมอง เพราะ
ส่วนประกอบส าคัญของสมองคือเลซิธิน ถ้ารู้สึกสมองไม่สดใส เมื่อย จะต้องเสริมเลซิธิน ไข่แดงอุดมด้ วยเลซิธิน 
สามารถช่วยบ ารุงสมอง ท าให้สมองฟื้นฟูความสดใสได้ วิตามิน B มีประโยชน์คลายความเครียด ช่วยท าให้น้ าตาล
กลายเป็นพลังงาน ในไข่แดงทุก 100 กรัม มีธาตุเหล็กถึง 150 มิลลิกรัม สามารถช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือด
ได้มากข้ึน 
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ภาพที ่3  ไข่ไกส่ าหรับการหมักดอง 
 

 
 
ภาพที่ 4  การเตรียมวตัถุดิบ น้ าผึ้งแท้ 1 กิโลกรัม 

 
1.4   การเตรียมน้ าผึ้งแท้ 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 1 ขวด ที่มีขายตามตลาดเพื่อที่จะน ามาเป็น

ส่วนผสมรวมกับไข่ไก่ ซึ่งประโยชน์ของน้ าผึ้งนั้น คือ มีส่วนผสมของน้ าตาลและสารประกอบอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นฟรักโทสกับกลูโคส และมีวิตามินและแร่ธาตุผสมอยู่ด้วย เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 
วิตามินบี 6 กรดโฟลิก วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม ธาตุโพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุ
เหล็ก ธาตุทองแดง ธาตุสังกะสี เป็นต้น ส าหรับสารประกอบอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในปริมาณเพียงน้อยนิดนั้นจะเป็นสารที่ท า
หน้าท่ีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักด้วย 

1.5  ยาคูลท์ 1 ขวดเล็ก เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมของการท าฮอร์โมนไข่เหมือนกับน้ าผึ้ง โดยประโยชน์
ของยาคูลท์ คือ ช่วยเพิ่มจ านวนแบคทีเรียที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ยับยั้งและ
ท าลายแบคทีเรียที่ให้โทษต่อร่างกายลดอาการท้องผูก และท้องเสียลดการสร้างสารพิษจากแบคทีเรียที่ให้โทษช่วย
ให้ล าไส้มีการขยับเคลื่อนตัวมากขึ้น เพื่อช่วยในการย่อยอาหารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดการติดเช้ือ 

1.6  การเตรียมแป้งข้าวหมาก 1 ลูก และท าการบดให้ละเอียดแล้ว ซึ่งประโยชน์ของแป้งข้าว
หมากนั้น คือ ช่วยรักษาสมดุลในระบบทางเดินอาหาร เช่น ช่วยลดการเกิดอาการการแพ้ น้ าตาลแลคโตส (lactose 
intolerance) โดยผู้ที่มีอาการนี้ร่างกายจะไม่สามารถผลิตเอนไซม์แลคเตส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยน้ าตาล
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แลคโตส ส่งผลให้เมื่อดื่มนมจะท าให้เกิดอาการท้องเสีย แต่เมื่อดื่มนม ที่มีการหมักด้วย LAB อาการแพ้นมจะลด
น้อยลง การช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรค (pathogenic micro-organism) ในระบบทางเดินอาหาร 
โดยป้องกันการสัมผัสระหว่างเช้ือก่อโรคกับผนังล าไส้  และยังช่วยสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโต เช่น กรดแลคติก 
กระอะซิติก คาร์บอนไดออกไซด์ กรดไขมันสายสั้น ไฮโดรเจนเปออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) การท างานของ
จุลินทรีย์นี้จะแตกต่างจากการท างานของยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เนื่องจากยาปฏิชีวนะ จะเน้นท าลายจุลินทรีย์
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีหรือไม่ดี แต่โปรไบโอติกจะเป็น การสร้างจุลินทรีย์ที่ดีให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการ
ท างานของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีและให้โทษต่อร่างกาย 

 

 
 
ภาพที่ 5  ยาคูลท์ 1 ขวดเล็ก และแป้งข้าวหมาก 1 ลูก 

 
2.  ขั้นตอนการท าฮอร์โมนไข่องกลุ่มท าฮอร์โมนไข่ไร่เชิญตะวัน 

2.1  ท าการล้างไข่ไก่ไห้แห้งแล้วตากลมทิ้งไว้ เนื่องจากไข่ไก่อาจไม่ได้มีการล้างเลยควรท าความ
สะอาดอีกรอบโดยไม่ตอ้งเช็ดเพราะถ้าเช็ดอาจมเีศษหรอืขนผ้าติดเปลือกไข่มาด้วย    หลังจากนั้นตอกไข่ใส่ลงในขวด
โหลพลาสติกทั้งหมด ซึ่งก่อนใส่ไข่ลงไปนั้นจะต้องเทใส่น้ าผึ้งท้ังหมดลงไปก่อนเป็นอันดับแรก 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6  การเทน้ าผึ้งและตอกไข่เป็นส่วนผสมล าดับแรก 

 
2.2  น าเปลือกไข่ท่ีตอกเสร็จแล้วไปบดกับครกหินท่ีเตรียมไว้ให้ละเอียดและเทใส่ลงไปด้วยเพราะ

เปลือกไข่สามารถช่วยลดกลิ่นเหม็นของไข่ และใส่ยาคูลท์ขวดเล็กลงไปพร้อมกับแป้งข้าวหมากที่ ปดละเอียดแล้ว 
จากนั้นโคนให้เข้ากัน 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนการแปรรูปใส่เปลือกไข่ท่ีบดแล้วและวตัถุดิบอื่น ๆ 
   

2.3  คนหรือกวนให้เข้ากัน จากนั้นน าผ้าขาวปิดปากขวดไว้และเอาฝาปิดทับ หลังจากนั้นต้องคน
ทุก ๆ วัน เช้าและเย็น เป็นระยะเวลาประมาณ 25-30 วัน ข้ึนอยู่กับรสชาติความเปรี้ยวและกลิ่นคาวฮอร์โมนไข่ที่
เหมาะสม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่  8  ขั้นตอนการแปรรูปคนหรือกวนทุกส่วนผสมให้เข้ากัน และปิดฝา 
 

3.  ขั้นการรับประทาน วิธีรับประทาน 1 ช้อนชา หลังอาหารเช้าและก่อนนอน หากถ้ารับประทาน
มากกว่า 1 ช้อนชาก็ไม่ส่งผลอะไรเพราะสารที่ได้รับได้รับแค่ 1 ช้อนช้าเพียงเท่านั้น การรับประทานฮอร์โมนไข่เพื่อ
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สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีผิวพรรณดี ชูก าลัง ท างานไม่เหนื่อย ขจัดสารอนุมูลอิสระ และ ต้านออกซิเดช่ันคงความหนุ่ม
สาวผิวสวยเต่งตึง ดู  อ่อนกว่าวัยลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง และ ข้อต่ออักเสบ ขจัดโลหะหนักและสารพิษออก
จากร่างกาย  น าแร่ธาตุสารอาหารเข้าสู่เซลล์ และเป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารเสริมของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การท าฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพของกลุ่มผลิตฮอร์โมนไข ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในผลผลิตของโครงการสี่ห้าก้าว ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตฮอร์โมนไข่เพื่อจ าหน่าย ณ ศูนย์วิปัสสนา
สากลไร่เชิญตะวัน ในทุก ๆ วันเสาร์ ที่สามารถผลิตได้ในปริมาณ 10 ขวดๆ ละ 120 บาทเพื่อส่งเสริมการบริโภค
อาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่ม โดยมีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบท่ีประกอบด้วยไข่ไก่ น้ าผึ้ง ยาคูลท์ และแป้ง
ข้าวหมากเป็นหัวใจส าคัญ ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 วัตถุดิบในการท าฮอร์โมนไข ่
 

วัตถุดิบ ต้นทุน เวลาการหมัก 
ราคาขายของกลุ่มท าฮอร์โมนไข่

เพ่ือสุขภาพไร่เชิญตะวัน 
ไข่ไก่ 1 ก.ก. 60 30 วัน 120 บาท/ขวด 
เปลือกไขไ่ก่ท่ีบดแล้วท้ังหมด -   
น้ าผึ้งแท้  1 ก.ก. 160   
ยาคูลท์ 1 ขวดเล็ก 8   
ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก 10   

 
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไข่ที่ใช้เพื่อการบริโภค การรับประทานเพื่อสุขภาพยังไม่มี

การศึกษาไว้อย่างเป็นช้ินอันมากนัก เนื่องจากยังไม่มีการยอมรับผลการใช้ทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ฮอร์โมนไข่เป็น
กระบวนการผลิตหมักดองจุลินทรีย์เพื่อใช้บ ารุงพืชกระตุ้นการออกดอกท าให้ติดผลดก แข็งแรง ต้านทานโรค และ
เพิ่มขนาดผลผลิต รวมทั้งส่วนผสมอาหารส าหรับสัตว์ด้วย ฮอร์โมนไข่จึงเกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรกร ภายใต้เปลือกอัน
บอบบางของไข่ไก่ 1 ฟองนั้นอุดมไปด้วย สิ่งที่มีประโยชน์มากหลาย โดยเฉพาะโปรตีนสมบูรณ์ (Complete 
Protein) อุดมไปด้วยกรดอะมิโนจ าพวกซัลเฟอร์ ที่จ าเป็นต่อการสร้างเซลล์ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เล็บ ผิวหนัง ผม 
และยังมีวิตามิน เอ, ด,ีอี,เค,ก ามะถัน,โซเดียม,โพแทสเซียม,แคลเซยีม,แมกนีเซียม และ เหล็ก ล้วนดีต่อการเจริญของ
เซลล์พืชและสัตว์ กระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการปลดปล่อยหรือย่อยสลายโปรตีนให้เป็นกรดโปรตีนอันเป็นหน่วย
เล็กท่ีสุด ให้ร่างกายคนสัตว์หรือพืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยสารที่ได้จากการท า "ฮอร์โมนไข่" นั้นคือ "กรด
ฟุลวิก" มีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหารของคนและสัตว์ สามารถสร้างความสมดุลย์แข็งแรงให้แก่ร่างกายในระดับ
เซลล์ ช่วยชูก าลัง ท าให้ไม่เหนื่อยง่าย ขจัดอนุมูลอิสระ ต้านออกซิเดช่ัน คงความหนุ่มสาว ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง แก้ข้ออักเสบ เพิ่มการเผาผลาญโปรตีนสู่การสังเคราะห์ DNA และ RNA และเพิ่มการย่อยอาหารได้ด้วย 
การใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนไข่ตามสูตรเพื่อบ ารุงสุขภาพ แค่เพียงทาน 1 ช้อนชา ก่อนอาหารเช้าทุกวัน แล้วดื่ม
น้ าตามมาก ๆ จะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เช่น ร่างกายมีความแข็งแรง ไม่เพลียง่าย ท่ีปวดเมื่อยร่างกายอยู่จะ
หายเป็นปลิดทิ้ง ทั้งยังช่วยทุเลาอาการปวดเข่าข้อ กระดูกคอเสื่อม ได้ด้วย หากน ามาใช้บ ารุงผิวจะพบว่าผิวมีความ
นุ่มขึ้น ป้องกันฝ้าแดด ลดความเจ็บปวดจากแผลและลดริ้วรอยจากแผลเป็น ใช้ก าจัดเช้ือรา รักษาน้ ากัดเท้า  
หากน าไปสระผม จะท าให้หนังศีรษะแข็งแรง ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ (มินยดา อนุกานนท์,2561,ออนไลน์)  
เป็นสรรพคุณพรรณนาที่สามารถกล่าวถึงฮอร์โมนไข่ที่น่าทึ่งของการต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพของกลุ่มเกษตรกรใน
โครงการโรงเรียนชาวนาที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ คุณค่าของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เรียกว่า “ฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ” 
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แพทย์ทางเลือกที่ประสบความส าเร็จและได้รับผลตอบรับที่ดีต่อสุขภาพอยู่จ านวนมาก เช่น ผู้ใหญ่สุรพล (ความดัน
สูงสู่ปกติ) คุณทิพย์ประสิทธ์ิ สุวรรณจามรี ชาวมาเลเซียฟื้นตัวเร็วข้ึนหลังจากเป็นไข้มาเลเรีย นายกสุพจน์และแม่หนู
ไกร เพ็งธรรม ลดเบาหวาน และควบคุมความดัน (อาจารย์พัฒน์  สันทัด, 2561,ออนไลน)์ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยและข้อเสนอจากการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมนไข่ที่ใช้เพื่อการบริโภค การรับประทาน
เพื่อสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ทางเลือกในระยะต่อไปเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยด้านนี้มากนัก ซึ่งควรที่
นักวิจัยทางการแพทย์ควรให้การส่งเสริมวิจัยผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นต้นต ารับของคนไทยแล้วน าสู่การจด
ลิขสิทธิ์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไปอันเป็นประเด็นส าคัญต่อการศึกษาฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพ
เพื่อคนไทย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธร รม
ชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญมีจ านวน 17 คนใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ การตีความและการโปรแกรม  ATLAS.ti  ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สร้างแผนผังทางความคิด 

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  สภาพการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนได้เริ่มต้นจากการ

รวมกลุ่มกันในผู้ที่สนใจอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทญ้อ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อต่อมาภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้เกิด
โครงการการท างานของคนในชุมชนที่มีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชัดเจนมากขึ้น 

2.  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควรจัดให้มี
โครงสร้างการด าเนินงานและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการ
ท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาผู้น า ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรร่วมวางแผนน าเที่ยวโดยการจัดการแสดงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการจัดการร้านค้าของฝากและที่ระลึกและพัฒนามาตรฐานของโฮมสเตย์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน กลุ่มควรมีการระดมเงินทุนภายในกลุ่มและภายนอกพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีมีบรรจุภัณฑ์ที่
แปลกใหม่สร้างมูลค่าได้และควรการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สุดท้ายคือ  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของชุมชน ควรให้ความรู้และทักษะมัคคุเทศก์น้อยในชุมชน
จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งท่องเที่ยวและฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาชุมชนข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะการวางแผน ออกความคิดเห็นและตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 

                                                 
1นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ร่วมกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการ ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความความเสมอภาคในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ  : การมีส่วนร่วมของประชาชน,  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน 
 
Abstract 

 This research is a qualitative research. The objective of this research is to study the 
development guidelines for promoting public participation for community-based cultural tourism: 
a case study of Nyaw community at Ban Phon Na Tarn District, Tha U-ten Nakhon Phanom 
Province. Data collection tools are in-depth interviewing and data processing, with theoretical, 
contextual and conceptual portrayal, as well as the use of the ATLAS.ti program.  

 The results of this research are as follows: 1) The participation of people in the 
community towards cultural tourismwas lunched by people who interested in conserving cultural 
traditions. 2)Development of The strengthening of the community should encourage people of 
all ages to participate in community travel plans, Promote public participation for tourism 
activities by the community Should plan a tour by performing arts and culture shows.Develop 
knowledge in accounting, encourage production processes to be certified according to standards 
and packaging design. Promote participation in tourism conservation of communities should 
Promote knowledge and skills for a little guides in the community, Create information Tourist 
attractions and community wisdom database. 

 
Keywords  : Participation,  Community-based Cultural Tourism 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวในประเทศไทย เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมในพ.ศ. 2513 ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศในทวีปเอเชียที่ได้รับผลประโยชน์จากกรณีนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวท่ีมีชาวต่างชาติ 336,000 ราย และทหารที่เข้า
มาพัก 54,000 นายใน พ.ศ. 2510 กลายเป็นชาวต่างชาติมากกว่า 14 ล้านคนใน พ.ศ. 2550 โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่
อยู่ในประเทศไทยใน พ.ศ. 2550 อยู่ที่ประมาณ 9.19 วัน ท าให้มีรายได้เข้าประเทศมากถึง 547,782 ล้านบาท 
ใน พ.ศ. 2550 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ไปท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลกด้วยจ านวน 14.5  
ล้านคน ขณะที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก 
โดยมีมากถึง 82 ล้านคนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่าร้อยละ 55 ของนักท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2550 มาจาก
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้แก่ ญี่ปุ่น และมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกส่วนใหญ่มาจากส
หราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา และสแกนดิเนเวีย ส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออก
กลางและรัสเซียก็เพิ่มขึ้นเช่นกันประมาณ ร้อยละ 55 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นผู้ที่กลับมาเพื่อเยี่ยมบ้านเกิดซึ่งมี
จ านวนมากที่สุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต์ถึงปีใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2558 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มีจ านวนมาก
ที่สุด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่ง โดยมีทั้งจุดด าน้ าหาด
ทรายเกาะนับร้อยสถานบันเทิงที่หลากหลายโบราณสถานพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขาสวนดอกไม้และจุดชมนกที่ยอด
เยี่ยมพระราชวังวัดขนาดใหญ่ และมรดกโลกจ านวนมาก รวมถึงจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน
รองลงมาจากจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากหลากหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยงเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดนครพนม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวโดย
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ชุมชนซึ้งจังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชน
คือบ้านโพนหมู่ที่ 8 ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมได้จัดอยู่ในชุมชนเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยกรมการพัฒนาชุมชน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม, 2560) 

จากการจัดให้มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนไทญ้อบ้านโพนมีจุดเด่นภายในชุมชนที่
สามารถดึงดูดความสนใจไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนร าไทญ้อประเพณีการสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน 
วิถีชีวิตดั้งเดิมชมฮางฮดใหญ่ที่สุดในโลกประเพณีเรือไฟบกที่ข้ึนช่ือจึงเป็นแหล่งสนใจของนักท่องเที่ยวท่ีจะมาเที่ยวใน
ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆเป็นตัวเสริมท าให้เกิดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากการด าเนินกิจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทญ้อ บ้านโพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แต่ยังพบว่าประชาชนในชุมชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเพียงกลุ่มผู้สู งอายุและกลุ่มผู้น าเพียงบางกลุ่มยังขาด
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในทุกระดับยังไม่สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมกันได้อย่างเต็มที่มากนัก 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อที่จะ
ศึกษาถึงสภาพการมีส่วนร่วมส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน  
และเพื่อเป็นการหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทญ้อบ้านโพน เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาชุมชนโดยมุ่งให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นจน
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.   เพื่อศึกษาสภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

2.   แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1.  ประโยชน์เชิงวิชาการ ทราบสภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 

2.  ประโยชน์เชิงพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants)  
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ชาวบ้านโพนที่ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 10 คน  โดยคัดเลือกจากการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง ด้วยการระบุคุณสมบัติเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ปี และเต็ม
ใจให้ข้อมูล 2) ผู้น าชุมชนบ้านโพน จ านวน 3 คน 3) นักเรียนและครู จ านวน 4 คน รวม 17 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาล  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนมใน 4 ประเด็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรม  
การท่องเที่ยวโดยชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  และการมีส่วนร่วมด้าน 
การอนุรักษ์การท่องเที่ยวของชุมชน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมีร่วมของประชาชนบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อใน 4 ด้านได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนไทญ้อบ้านโพน 
ได้แก่ การเยี่ยมชนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่า การฟ้อนร าไทญ้อ อาหารชนเผ่า การสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยว และ
ประเพณีเรือไฟบกชนเผ่าไทญ้อ 
 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน 
ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้มีการทบบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ความหมายของการมีส่วนร่วม  
โกวิทย์  พวงงาม (2553) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมเป็นการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมใน ระบบประชาธิปไตยในหลายรูปแบบรายกระบวนการหลายสถานภาพ
ช่างมีโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีองค์ประกอบส าคัญเป็นเรื่องของกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นท่ีซึ่งมีความแตกต่างกันซึ่งระดับการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุดคือระดับ
การตรวจสอบโดยประชาชน 

ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ประชุม  สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึงลักษณะเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคล เกิดจากพื้นฐาน

4 ประการ คือ 1) เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถเข้าร่วม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพเข้าร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ วางแผนการบริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม ต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและ
กายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้  3) เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม เต็มใจสมัครเล็งเห็น
ผลประโยชน์ของการเข้าร่วม ไม่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม และ 4) เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ทีจะ
เข้าร่วม ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายอ านาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และก าหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการในระดับที่
เหมาะสม  

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ชาญวิทย์  เกษตรศิริ (2540) กล่าวว่า การท่องเที่ยววัฒนธรรม เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีชีวิต ผู้คน หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
คือ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ผู้อื่น และย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งของต่าง ในโลกท่ีมี
ความเกี่ยวโยงพึ่งพา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว  (2556) กล่าวว่า การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้น าเอาวัฒนธรรมมาเป็น
จุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปที่ต่าง
สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
คนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงาน
ฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวเราเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  
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นอกจากนี้ บุญเลิศ จิตตังวัฒนา (2548) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมว่าเป็น
กิจกรรมการได้สัมผัสและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 1)การเที่ยวชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ใน
พิพิธภัณฑ์หรืออาคารบ้านเรือน เช่น การชมการท าศิลปหัตถกรรมไทย การท าเครื่องเขิน การท าเครื่องปั้นดินเผา
เป็นต้น 2) การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) การชมการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีไทย 4)
การเที่ยวชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และศาสนสถาน เช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์ วัดต่าง ๆ เป็นต้น 5) การร่วมงานเทศกาลประเพณีต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีในภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้าน
โพน ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมมีเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แนวประเด็นการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพนส่วนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนมและส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
ประเด็นค าถามกับวัตถุประสงค์รวมถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้เทคนิคสามเส้าในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าร้อยละในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นใช้วิธีการพรรณนาความ ตีความตามแนวคิด ทฤษฎีและเทียบเคียงบริบทโดยปราศจากอคติ 
การสรุปผลการวิจัยในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ด้วยโปรแกรม Atlas.ti. 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน ชาวบ้านโพนที่ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจ านวน 10 คน  ผู้น าชุมชนบ้านโพน จ านวน 3 คน นักเรียนและครู จ านวน 4 คน รวมเป็น17 คนมีอายุ
ระหว่าง 11 – 72 ปี และทุกคนมีประสบการณ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและจัดกระบวนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 2. สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน
พบว่า พ้ืนท่ีบ้านโพนได้จัดอยู่ในชุมชนการท่องเที่ยวโดยวัฒนธรรมมีจุดเด่นภายในชุมชนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนร าไทญ้อประเพณีการสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านวิถีชีวิตดั้งเดิมชมฮางฮดใหญ่
ที่สุดในโลกประเพณี เรือไฟบกที่ขึ้นช่ือ การแต่งกาย อาหาร ภาษาพูดที่ เป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวท่ีจะมาเที่ยวภายในชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น โฮมเสตย์ เป็นต้น 

ผลการวิจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน พบว่า 
ชาวบ้านได้มีการเริ่มต้นรวมกลุ่มกันในผู้ที่สนใจอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทญ้อ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าไทญ้อ เช่น การฟ้อนร า การแต่งกาย อาหารพื้น
ถิ่นและบ้านโพนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวท่ีบ้านหมู่บ้านไทญ้อ มีเรือไฟบก มีฮางฮดโบราญ ท่ีใหญ่ที่สุด   

ต่อมามีนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เข้ามาโดยจังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มเป้าหมายจังหวัด
พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งชูจุดเด่น คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า จึงได้เข้ามาส่งเสริมด้านความรู้  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับ โฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน และการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดโครงการ  
การท างานของคนในชุทชนที่เป็นทางการมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน แต่หลายครั้งก็พบว่า 
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ลงมาสู่ชุมชนมีเพียงบางกลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการและโครงการต่าง ๆ เป็นของ
เจ้าหน้าที่คิดให้ ส่งผลให้บางครั้งไม่ตรงกับความต้องการเท่าใดนัก อีกทั้งยังพบว่า การท าแผนการท่องเที่ยวยังเป็น
เพียงความเห็นในหมู่ผู้น าและเจ้าหน้าท่ีรัฐ ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในข้ันเริ่มแรกยังไม่มีมากเท่าที่ควร 
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3. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควรจัดให้มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นการกระจายการมีส่วนร่วมและลดความซ้ าซ้อนของหน้าที่ของคนในชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานให้ชัดเจน การพัฒนาผู้น าให้
ตัดสินใจร่วมกัน  และสุดท้ายคือมีหน่วยงานพ่ีเลี้ยงสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

ส าหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรมีการประชุมระดมความเห็น
เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมน าเที่ยวโดยชุมชนให้มีความหลากหลาย รวมถึงการจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่อาจจะดึงกลุ่มอื่น ๆ เข้ามานอกเหนือจากกลุ่มผู้สูงอายุ การเข้ามาร่วมจัดการร้านค้าของฝากและที่ระลึกและ
พัฒนามาตรฐานของโฮมสเตย์ที่ประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมและขยายให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวน
นักท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มควร
มีการระดมเงินทุนภายในกลุ่มจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนภายนอก เช่น อ.บ.ต. องค์กรทางการเงิน มีการพัฒนา
ความรู้ด้านการจัดท าบัญชี และงบการเงินมีบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่สร้าง มูลค่าได้และสุดท้ายที่ส าคัญคือ ควรการ
กระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของชุมชนผลการวิจัยพบว่าควรส่งเสริมความรู้
และทักษะ มัคคุเทศก์น้อยในชุมชนจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งท่องเที่ยวและฐานข้อมูลทางภูมิปัญญาชุมชน
และพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ  

สรุปผลการวิจัยแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาลอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ 
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ภาพที่ 1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อ

บ้านโพน ต าบลโนนตาล อ าเภอทา่อุเทน จังหวัดนครพนม 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ควรมีการประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมน าเที่ยวโดยชุมชนให้มีความหลากหลาย รวมถึง 
การจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจจะดึงกลุ่มอื่น ๆ เข้ามานอกเหนือจากกลุ่มผู้สูงอายุ การเข้ามาร่วมจัดการ
ร้านค้าของฝากและที่ระลึกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดิศิริ นันตสุข , สมนึก ขวัญเมือง และอาวุธ ปะเมโธ. 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทญ้อบ้านโพน ต าบลโนนตาล 

อ าเภอทา่อุเทน จังหวัดนครพนม 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

การส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านการอนุรักษ์การท่องเท่ียวของชุมชน 

-มีโครงสร้างการด าเนินงานและแบ่งหนา้ที่
อย่างชัดเจน 
- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
- การพัฒนาผู้น า 
- พัฒนาศักยภาพของกลุ่มด้วย การอบรม 
สัมมนา ดูงาน  
- มีหนว่ยงานพี่เล้ียงสนับสนุน 
 
 

-การออกแบบโปรแกรมน าเที่ยวโดยชุมชน 
- การจัดการแสดง 
-ร้านค้าของฝากและที่ระลึก 
- พัฒนามาตรฐานของโฮมสเตย ์
 
 
 

-การส่งเสริมความรู้และทักษะ 
มัคคุเทศก์น้อยในชุมชน 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านแหลง่
ท่องเที่ยวและฐานข้อมูลทางภมูิ
ปัญญาชุมชน 
-พัฒนาระบบการจดัการขยะอย่าง
เป็นระบบ 
- การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์
 
 
 

- ระดมเงินทุนภายในกลุ่ม 
- จัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก 
- พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบญัชี 
และงบการเงิน 
- มีบรรจุภณัฑ์ที่แปลกใหมส่ร้าง 
มูลค่าได ้
- การกระจายผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
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(2550) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนใน
กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ พบว่าพบว่าคนในท้องถิ่นมีศักยภาพด้านบุคลิกภาพระดับมากมีศักยภาพด้านบริหารจัดการและ
ด้านการพึ่งตนเองมีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพด้านความรู้ความเข้าใจด้านบริหารจัดการและด้าน
การพึ่งตนเองส าหรับด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของชุมชนผลการวิจัยพบว่าควร
ส่งเสริมความรู้และทักษะ มัคคุเทศก์น้อยในชุมชนจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งท่องเที่ยวและฐานข้อมูลทาง  
ภูมิปัญญาชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาที่รอบ
ด้านและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย   ปัญญาดี และคณะ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้ชุมชนเป็นฐานพบว่าโดยภาพรวม
ชุมชนที่ศึกษาส่วนใหญ่มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนน้อยโดยเฉพาะการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญมักถูกก าหนดโดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากภายนอกชุมชนเป็นหลักส าหรับการมีส่วนร่วม
นั้นควรมีการวางแผนหรือจัดท าระเบียบควบคุมหรือก ากับการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน  

ด้านออกความคิดเห็นและตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ร่วมกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการ ผู้บริหารและส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อความโปร่งใส่และความเสมอภาคในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 

2. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินชุมชน หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน 

โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมอาชีพเสริมภายในชุมชนที่เป็ นจุดเด่นชุมชนพร้อมด้วย 
การติดตามประเมินผล 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชน เช่น การรับนักท่องเที่ยว ประเพณี กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เข้า
ร่วมรับฟังข่าวสารผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixes Methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ และผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด มีการวางแผน 
ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุง จะอยู่ในระดับมาก ( =3.76) โดยเฉพาะด้านการวางแผนจะอยู่ในระดับมากที่สุด 

( =4.24) และด้านการปฏิบัติ ท่ีอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ( =2.61)  
3. ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ด้านพุทธิพิสัย 

นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นของการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดที่ท าให้เกิดผลผลิตที่ดสีามารถน าเห็ดไปปริโภคหรือน าไป
ขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้ ส่วน ด้านจิตพิสัย นักเรียนมีความรับรู้ พัฒนาตนให้รับผิดชอบต่อหน้าที่
สามารถจัดการระบบการดูแลเห็ดและสามารถแบ่งเวลาเรียนได้ และด้านทักษะพิสัย นักเรียนได้มีการฝึกฝน อย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงแบ่งบันความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดให้แก่คนภายในครอบครัวหรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้น าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ 
 

ค าส าคัญ : กระบวนการเรียนรู้, การส่งเสริมอาชีพ, การเพาะเห็ด 
 
Abstract 

This research is a mixes method research. The purposes of the research are to study the 
learning process and the results of the learning process of students in mushroom cultivation 
promotion of  Saiburi Islam Witaya School, Saiburisub-district, Pattani Province.  There are 25 
target groups. The research was analyzed by using descriptive statistics and content analysis.  
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The research found that 2 the learning process of the students in mushroom 
cultivation was planned, practiced, investigated and improved It was at the high level ( =3.76) 

especially the planning was at the highest level ( =4.24) and the practicing was the lowest level 

( =2.61)  
2. The results of the learning process of the students in mushroom cultivation, for 

the cognitive domain, students have basic knowledge in mushroom cultivation and care. It causes 
good products which can be used for cooking or selling. It can be a career for themselves. For 
the affective domain, students can develop their self-responsibilities to manage their times for 
growing mushrooms, while being students.  And for the psychomotor domain, students can 
practice themselves regularly. Apart from this, they can share their knowledge about mushroom 
cultivation with their family or other people who are interested in mushroom cultivation for the 
benefit and making income.  

 
Keywords :  Learning process, career promotion, mushroom cultivation 
 
บทน า 

การส่งเสริมการสอนวิชาชีพในโรงเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะการท างานให้กับนักเรียนช่วยเหลือให้
นักเรียนสามารถมีทักษะอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ง
เป็นการสนองพระราชด าริของพระองค์ท่าน และยังสอดคล้องกับแนวคิด ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส
ของ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2552 : 215) ที่เสนอแนะว่า การจัดการศึกษาส าหรับเด็กหรือเยาวชน การศึกษา
เฉพาะ เช่น ไม่แยกอาชีพกับการศึกษาแทนที่จะเรียนวิชาการในหลักสูตรเพียงอย่างเดียว ควรจัดให้มีการเรียน
วิชาการกับวิชาชีพเพื่อไปสู่การมีงานท า และการมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในพื้นที่  
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อระดับสูงและสามารถประกอบอาชีพได้เมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษานั้นมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ขณะที่ก ระทรวงศึกษาธิการ  
เน้นจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ แบบ active learning เหล่านี้จึงท าให้ผู้สอนได้พยายาม
ออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติผ่านการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 

ส าหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ มีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนความรู้และทักษะในการท างานมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีต่องานและเห็นคุณค่า
ของการท างานเป็นพ้ืนฐานที่จะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชนด้วยและเป็นฐานส าหรบั
การพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่อไปในอนาคต แต่ด้วยในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน จากการศึกษาผลการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดาริที่ผ่านมา 
พบว่า โรงเรียนมีการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรและอาชีพอื่น ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิ ตและอาชีพที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออาชีพที่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ความสนใจของครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
ตามที่หน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนผลิตเพื่อการบริโภคในโรงเรียนมากกว่า การเรียนรู้หรือ
การที่นักเรียนจะน าไปประกอบอาชีพได้ จึงไม่สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและสามารถด ารงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะอาชีพทางการเกษตรที่มีการด าเนินกิจกรรมการเกษตรใน
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ยังไม่มีการประเมินผลว่า เด็กได้รับความรู้และมีทักษะทางการเกษตรมากน้อย
เพียงไร และเมื่อจบไปแล้วสามารถน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้หรือไม่ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาก
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนหลายแห่ งมุ่งไปที่การผลิตยังไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็ก 
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นอกจากนี้ อาชีพอื่น ๆ ทั้งอาชีพที่เป็นพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิตและอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น
การจัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนท าให้การพัฒนา
ขาดความต่อเนื่อง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ ด โรงเรียน
สายบุรีอิสลามวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ และศึกษาผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรี
อิสลามวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตาน ี

2.  เพื่อศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียน
สายบุรีอิสลามวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
 
ค าถามการวิจัย 

1.  กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  เป็นอย่างไร 

2.  ผลการจัดกระบวนการเรียนรูข้องนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นอย่างไร 
 
วัสดุและวิธีการ/ขอบเขต 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ซึ่งจะคล
อบคลุมถึง รายละเอียดส ารวจจ านวนของนักเรียนท่ีเรียนรู้เกี่ยวกับการท าอาชีพการเพาะเห็ดโรงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นอกจากนั้นจะท าการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนทางด้านการท าอาชีพและได้
รู้ถึง¬ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและวิเคราะห์ โยงถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 25 คน  ซึ่งเป็นนักเรียนทั้งห้อง ห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องทดลองของโรงเรียนเพียงห้องเดียวที่ เข้าร่วม
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และมี
ความสามารถทางด้านอาชีพ รวมถึงมีความรักต่อการท าอาชีพทางการเกษตร โดยการก าหนดจ านวนนักเรียนที่มี
ความเรียนรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านการเพาะเห็ด 
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

วิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed methods research) ส าคัญในการ
เก็บและรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ศึกษา โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

- แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์ผลของการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom 
(Bloom et al, 1956) ซึ่งได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

- แบบสอบถาม เป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้โดนการวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  โดยมีการก าหนดโครงสร้างแนวค าถามไว้แน่นอน แต่เป็นเพียงการก าหนดประเด็นที่
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ใช้ในการศึกษา และสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะท าการศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Bloom (Bloom et al, 1956) ซึ่งได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานีและเพื่อศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของของนักเรียนใน
การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ใช้วิธีการแบบผสานวิธี (mixed 
methods research) เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว (จิรัชยา เจียวก๊ก และวันชัย ธรรมสัจการ, 2556 )  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลด้านความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
พัฒนาอาชีพคนการ โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดและเว็ปไซต์ต่าง ๆ 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ศึกษาด้วย
ตนเอง  

 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจง ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยจะมีการก าหนดโครงสร้างไว้แน่นอน และสามารถ
เพิ่มเติมประเด็นท่ีน่าสนใจขณะท าการเก็บข้อมูล 

แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมอาชีพ
ของนักเรียน เป็นการบงช้ีในการจัดการความรู้ของการเรียนรู้การส่งเสริมของนักเรียน ซึ่งจะมีชุดค าถาม 3 หัวข้อ
ใหญ่ ได้แก่  1) ด้านพุทธิพิสัย 2) ด้านทักษะพิสัย 3) ด้านเจตพิสัย ซึ่งเป็นชนิดแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง โดยจะ
สัมภาษณ์จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่จะศึกษาเป็นอย่างดี ได้รับ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 
และมีความเที่ยง (Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ .799 
 
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย การปกปิดข้อมูลและการเก็บรักษาความลับ ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัคใจ 
อธิบายถึงสิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเวลา และการถอนตัวไม่มีเสียใดๆ หากกนเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ท าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไม่สบายใจ เป็นทุกข์            
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าการหาค่าเฉลี่ย ( X ), ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (สุภางค์ จันหวานิช, 2554) 
และน าผลการวิเคราะห์ให้ผู้ร่วมวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรง                                           
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สรุปผลการวิจัย 
1. กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 

อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การศึกษาเชิงปริมาณสรุปผลได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริม
อาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76) เมื่อ

พิจารณารายด้านแล้ว โดยส่วนใหญ่อยู่ในด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก ( =4.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

การได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( =4.44) รองลงมาคือ การจัดสรรงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานของกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  
( =4.24) ด้านการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก ( =4.20) เมื่อพิจารณารายข้อ 1)การติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ

ของกระบวนการเรียนรู้ ( =4.36) รองลงมาคือ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกระบวนการเรียนรู้

และเข้าร่วมรับฟังผลการตรวจสอบและประเมินกระบวนการเรียนรู้ ( =4.16) อยู่ในระดับมากด้านการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก ( =4.36) เมื่อพิจารณารายข้อ 1) การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ

มาก ( =4.44) รองลงมาคือการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบและประเมินกระบวนการเรียนรู้และการเป็น

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ ( =4.32) อยู่ในระดับมาก 
2.  ผลการจัดกระบวนการเรียนรูข้องนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลาม

วิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า  
ด้านพุทธิพิสัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนักเรียน

สามารถได้ข้อมูลในเรื่องของความรู้เบื้องต้นของการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดให้เกิดผลผลิตที่ดีและการเพาะเห็ด
สามารถท าง่ายและมีผลผลิตที่เกิดขึ้นเร็วสามารถน าเห็ดไปปริโภคหรือน าไปขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้ 

ด้านจิตพิสัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนรู้ในการเพาะเห็ดเพื่อให้เห็ดมีผลผลิตออกมาที่ดี และจะต้องมีความขยันและตรงต่อ
เวลาในการท างาน 

ด้านทักษะพิสัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนักเรียนได้
แบ่งบันความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดให้แก่คนภาในครอบครัวหรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
สร้างราย 

ฉะนั้น ผลกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี 
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด สามารถท่ีจะเพาะเห็ดและรักษาดูแล
เห็ดได้ดี เพื่อที่จะได้ผลผลิตของเห็ดที่มีคุณภาพ และสามารถน าผลผลิตของเห็ดมาบริโภคหรือน าไปขายเพื่อหา
รายได้เสริม นอกจากนั้นนักเรียนก็ยังแบ่งบันความรู้ในเรื่องของการเพาะเห็ดให้แก่ผู้ที่สนใจหรือครอบครัวและท าให้
ผู้ที่สนใจหรือครอบครัวมีเห็ดที่มีคุณภาพที่ดีในการบริโภคและสร้างรายได้ 

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนและการตรวจสอบ
อยู่เสมอถึงท าให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ท าให้เกิดผลที่ดี นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และสามารถเพาะเห็ดได้ แล้วสามารถน าผลผลิตจากเห็ดมาใช้เป็นประโยชน์ได้ 

 
อภิปรายผล 

1.  กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76) เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว โดยส่วนใหญ่อยู่ในด้าน 

การวางแผน คือการได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.44) รองลงมา  

ด้านการตรวจสอบ คือการติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.36) และ



578   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

มีส่วนด้านการปฏิบัติ คือการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.44)
ในท านองเดียวกัน ส าราญ  ก าจัดภัย (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้พบว่ามี  
6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นศึกษาปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ไข 3) ขั้นวางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา  
4) ขั้นวางแผนติดตามและประเมินผล5) ขั้นปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ และ 6) ขั้นประเมินผลการปฏิบัติการ
แก้ปัญหา เช่นเดียวกับ วรรณวดี  ม้าล าพอง (2557)  ได้อธิบาย การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ว่า 
การวางแผนและด าเนินงานตามขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทบทวนการสอนที่ผ่านมา วิเคราะห์กระบวนการสอน
ที่ด าเนินการอยู่เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาการวิจัย 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) การศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4) การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย 5) การท าความเข้าใจลักษณะข้อมูล
และแหล่งข้อมูล6) การจัดเตรียมวิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 7) การวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผล 
และการน าผลไปใช้ และ 8) การคิดปัญหาที่จะท าวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในแง่มุมอื่นต่อไป 

2.  ผลการจัดกระบวนการเรียนรูข้องนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียนสายบุรีอิสลาม
วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

ด้านพุทธิพิสัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนักเรียน
สามารถได้ข้อมูลในเรื่องของความรู้เบื้องต้นของการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดให้เกิดผลผลิตที่ดีและการเพาะเห็ด
สามารถท าง่ายและมีผลผลิตที่เกิดขึ้นเร็วสามารถน าเห็ดไปปริโภคหรือน าไปขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้
ด้านจิตพิสัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีในการเรียนรู้ในการเพาะเห็ดเพื่อให้เห็ดมีผลผลิตออกมาที่ดี และจะต้องมีความขยันและตรงต่อเวลาในการ
ท างาน ด้านทักษะพิสัย ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนักเรียนได้แบ่ง
บันความรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดให้แก่คนภาในครอบครัวหรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
สร้างรายได้ ในท านองเดียวกับ เอนก สีหาแสน และคณะ (2552) ได้ศึกษา ผลการเรียนรู้รูปแบบการสอนบูรณาการ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา ปี ท่ี 6 พบว่า 1)ด้านพุทธิพิสัย คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทั้งช้ันเท่ากับ 21.18 คิดเป็นร้อยละ 72.89 ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ ผลสัมฤทธ์ิ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม2) ด้านทักษะพิสัย 
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งช้ันเท่ากับ 46.93 คิดเป็นร้อยละ 78.22 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 3) ด้านจิตพิสัย คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งช้ันเท่ากับ 8.27 คิดเป็นร้อยละ 82.67 ซึ่ง ผ่านเกณฑ์ที่ 
ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เช่นเดียวกับ วิทยา  ด ารงเกียรติศักดิ์ และนภาวรรณ  อาชาเพ็ชร (2555) 
ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ผา่นสือ่มัลตมิีเดยีแบบมีปฏิสมัพันธ์ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าด้านพุทธิพิสัย นักศึกษามีผลการเรียนรู้ แตกต่างกันทางสถิติ (p <.01) โดยนักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านการใช้สื่อ
มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีมีเทคนิคการเล่าเรืองแบบปกติประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นสูง
กว่านักศึกษาที่เรียนรู้ผ่านเทคนิคการเล่าเรื้องแบบปกติ และนักศึกษาทีเรียนรู้ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ ผู้เชียว
ชาญเป็นผู้ด าเนินเรื่องด้วยตนเองด้านจิตพิสัย นักศึกษาส่วนใหญ่ทีผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดีย แบบมีปฏิสัมพันธ์มีการ
รับรู้ทีดี มีการตอบสนองเชิงบวก และตระหนักถึงคุณค่าของเนื้อหาในการเรียนรู้และคุณภาพของสื่อทีน ามาใช้  
ด้านทักษะพิสัย นักศึกษาทีเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดีย แบบมีปฏิสัมพันธ์ทีมีเทคนิคการเล่าเรืองแตกต่างกันมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ (p <.05) โดยนักศึกษาทีเรียนรู้ผ่านการใช้สื่อ
มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ทีมี เทคนิคการเล่าเรืองแบบปกติประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญ ได้คะแนนเพิ่มขึน้สูง
กว่านักศึกษา ที่เรียนรู้ผ่านเทคนิคการเล่าเรืองแบบปกติ และนักศึกษาที่ เรียนรู้ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ 
ผู้เชีย่วชาญเป็นผู้ด าเนินเรื่องด้วยตนเอง 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้และการสง่เสริมอาชีพแก่นักเรยีนต้องมีการวางแผนให้
เข้ากับความต้องการของนักเรียนและกิจกรรมการเพาะเห็ดท าให้นักเรียนได้มีความคิดที่หลากหลายและสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้ในทางที่ดีเช่นการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการตรงต่อเวลา นักเรียนสามารถ
น าความรู้ที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นได้ 
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การน าผลวิจัยไปใช้ 
1.  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม 
2.  สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีพให้ให้กับนักเรียน 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาโรงเรียนที่มีความมั่นคงในการท ากิจกรรมในการเกษตรหรือการเพาะเห็ดให้แน่ชัด 
2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการเกษตรหรือการเพาะเห็ดของโรงเรียนอ่ืนด้วยเพื่อให้ได้การศึกษาข้อมูลที่

มีมาตรฐานในการศึกษา 
3.  ติดตามความก้าวหน้ากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด โรงเรียน

สายบุรีอิสลามวิทยา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการของกองทุนเจะฆูในชุมชนบ้านกูวาต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างคือที่สามารถให้ข้อมูลแทนครัวเรือนได้ จ านวน 182 คน และผู้ให้ข้อมูลคือ 
คณะกรรมการกองทุนเจะฆู จ านวน 8 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการสวัสดิการของกองทุนเจะฆูอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.90) โดยด้าน
การจัดองค์การอยู่ในระดับมาก ( X =3.69) ซึ่งกองทุนเจะฆูเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน มีการจัดสวัสดิการที่
โปร่งใสและยุติธรรม แบ่งภาระหน้าที่ในแต่ละฝ่ายให้รับผิดชอบที่ ชัดเจน ทั่วถึงและครอบคลุมโดยแบ่งตาม
ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจต่อการท างานและเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผล
ให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความสะดวกในการประสานงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ 

 
ค าส าคัญ : เจะฆู, สวัสดิการ,และการจัดการสวัสดิการ 

 
Abstract 

This research aimed to study the welfare management of the Chekgu community in 
the Guwa community, Weangsub-district, Weang district, Narathiwat province. The sample 
consisted of 182 people who were able to provide information for the household. The data was 
provided by 8 fund committee of Chekgu.The data were analyzed by descriptive statistics. And 
content analysis. 

The research found that: 1) Welfare fund management the average level ( X = 2.90) 
the level of organization was at a high level ( X = 3.69). The fund was accepted by people in the 
community. There is a welfare system that is transparent and fair. The responsibilities of each 
party are clear. Thorough and comprehensive by the capacity. Individual experience to ensure 
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the work and to achieve the goals. The relationship between the individual and the role 
assignment. This results in efficient operation. And to facilitate the coordination to the parties. 

 
Keywords : Chekgu, welfareand welfare management. 
 
บทน า 

การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในอดีต เริ่มจากระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไม่เป็น
ทางการของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน อันเป็นทุนทางสังคมที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านานโดยการจัดสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทยในช่วงแรกเป็นการด าเนินงานด้านการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) และสังคม
สงเคราะห์ (social  work) ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก และกลุ่มเป้าหมายแรก ๆ ท่ีมุ่งให้
ความช่วยเหลือคือ คนยากจนและด้อยโอกาสในสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2553) 

เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลง (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
,2559) การด าเนินงานสวัสดิการชุมชนที่จัดโดยภาครัฐนั้น ซึ่งไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมกับทุกคนในสังคม 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนเกิดในชุมชนอย่างทั่วถึงแก่ทุกกลุ่มในสังคม จึงได้เปิดโอกาส ให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดระบบสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน โดย
ให้ชุมชนด าเนินการเอง (พรรณวิภา สุวรรณชุมภู, 2557) ในพ้ืนที่ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชน
หนึ่งที่มีการจัดสวัสดิการโดยภาคประชาชนแบบพ่ึงพาตนเอง เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในภายหลังจะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสมทบเพื่อเพิ่มจ านวนกองทุนสวัสดิการเดิม เพื่อให้
มั่นคง และยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์หลักๆในการจัดสวัสดิการของชุมชนแว้งก็เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา แบ่ งเบา
ภาระคนยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยสวัสดิการในชุมแว้งมีหลากหลายกองทุนด้วยกันประกอบไปด้วย 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แว้ง กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแว้ง กองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนซารีกัตมาตี 

นอกจากสวัสดิการที่กล่าวมาแล้ว ชุมชนแว้งยังมีสวัสดิการเล็กๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นภายในหมู่บ้าน ซึ่งด าเนินการ
โดยเจะฆูศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดบ้านกูวา หมู่ 5 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสทางคณะเจะฆูได้
ประสบปัญหาระหว่างเจะฆูผูส้อนกันเอง เกิดความไม่เป็นธรรมเรื่องการจ่ายเงินเดือน เจะฆูที่ขาดสอนแต่ยังได้รับเงิน
การสอนเต็มจ านวน ท าให้เจะฆูที่มาสอนหนังสือทุกวันเกิดความไม่พอใจ ว่าไม่ยุติธรรมส าหรับเจะฆูที่มาสอนไม่เคย
ขาด ท าให้ตาดีกาประสบปัญหาเรื่องเจะฆูมีไม่เพียงพอ ทางโต๊ะอีหม่ามในฐานะผู้น าศาสนาจึงเรียกเจะฆูมาประชุม
ร่วมกันเพื่อหาข้อยุติปัญหาดังกล่าว จึงเสนอให้มีการรวบรวมเงินเดือนของเจะฆูทุกคนไว้บัญชีกลางที่เปิดบัญชี
ร่วมกัน ซึ่งเป็นท่ีมาของสวัสดิการกองทุนเจะฆู และในเวลาต่อมาก็ได้จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการเจะฆูขึ้นมาเพื่อทีค่น
ในชุมชนสามรถใช้สวัสดิการผ่านกองทุนฯได้และกองทุนฯมีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดการสวัสดิการ 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการจัดการสวัสดิการชุมชนของกองทุนเจะฆูในชุมชนบ้านกูวา 
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อชุมชนอื่นๆ ได้น าไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการสวัสดิการของ
กองทุนฯเจะฆูประจ ามัสยิดของแต่ละชุมชน หรือพัฒนากลุ่ม พัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการของกองทุนเจะฆู ในชุมชนบ้านกูวา ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส  
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถเป็นประโยชน์ท่ีน าไปใช้กับการจัดการสวัสดิการกองทุนของเจะฆูชุมชนอ่ืน ๆ 
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ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการชุมชนของกองทุนเจะฆูในชุมชนบ้านกูวา 

โดยใช้แนวคิดสวัสดิการชุมชน ทฤษฎีการบริหาร แนวคิดทุนทางสังคมแนวคิดการบริหารงาน 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาพื้นที่บ้านกูวา หมู่ที่  5 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

สาเหตุที่ได้เลือกท าการศึกษาชุมชนแห่งนี้ เนื่องจากประเด็นที่ทางผู้ศึกษาต้องการที่จะท าการศึกษา คือ การจัด
สวัสดิการชุมชนของทุนเจะฆู ซึ่งได้ค้นพบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีเจะฆูจัดกองทุนสวัสดิการ และเป็นกองทุนที่มี
การจัดการที่โดดเด่นมีความน่าสนใจ ผู้ศึกษาจึงได้เลือกศึกษาพื้นที่แห่งนี้ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เจะฆู หมายถึง เจะฆู (Chekgu) เป็นภาษามลายู ท่ีแปลเป็นความหมายไทยนั่นก็คือ ครูผู้สอน ซึ่งเจะฆูท า

หน้าที่สอนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเบื้องต้นแก่เด็ก ๆ ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ขวบ ในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่มีมัสยิด
เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน อยู่ที่ศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด หรือท่ีเรียกว่า ‘ตาดีกา’ ซึ่งนักเรียนตาดี
กาบ้านกูวา ที่ใช้เรียนแทนครูว่า “เจะฆู” นั้นเอง 
 สวัสดิการ หมายถึง เจะฆูในชุมชนกูวา ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการนี้ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาส หรือท่ีได้รับความเดือนร้อน ไม่ว่า
จะเป็นเจะฆู หรือชาวบ้านในชุมชนกูวา  
 การจัดการสวัสดิการ หมายถึง การท าให้องค์กร หรือคณะกรรมการสวัสดิการของกองทุนเจะฆูเข้ามา
ด าเนินการ เพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย การวางแผน การอ านวยการ การจัดองค์กร  
การประสานงาน การจัดคณะท างาน การจัดท ารายงาน และการจัดการงบประมาณ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดสวัสดิการชุมชน 
สวัสดิการชุมชนเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง  

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
เป็นการให้อย่างมีคุณค่า เกิดการยอมรับของคนในชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการ เป็นการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปเพื่อความส าเร็จร่วมกัน 

โดยยึดหลักประหยัดและประสิทธิภาพ โดยผ่านหน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น า และการ
ควบคุม ให้การท างานบรรลุจุดประสงค์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   
วิธีด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรเป็นชาวบ้านในชุมชนกูวา ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง (sample) คือคนที่สามารถให้ข้อมูลแทนครัวเรือนได้ 

จ านวน 182 คน ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่ง ใช้ระดับความเชื่อมั่นท่ี .05 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2549) และการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ คณะกรรมการกองทุนเจะฆู  
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 8 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล โดยติดต่อขออนุญาตคณะกรรมการสวัสดิการของกองทุนเจะฆู แจ้งวัตถุประสงค์

ในการศึกษา คณะกรรมการกองทุนฯจากนั้นผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนาม และขอความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯและคนในชุมชนกูวา โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์น า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทาง
สถิติที่ก าหนดไว้ 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. สัมภาษณ์แบบเจาะจง เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการของกองทุนเจะฆู โดยจะมีการก าหนด

โครงสร้างไว้แน่นอนและสามารถเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจขณะท าการเก็บข้อมูล  
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดการบริหารจัดการ สวัสดิการทางสังคม

ในอิสลามแนวคิดทุนทางสังคม และแนวคิดการมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีชุดค าถามประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล  
2) สวัสดิการของกองทุนเจะฆูในชุมชนกูวา และ 3) กระบวนการจัดการสวัสดิการชุมชนของกองทุนเจะฆูชุมชนกูวา ซึ่ง
เป็นชนิดแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างโดยจะสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ Key informant ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
ที่จะศึกษาเป็นอย่างดี ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity)จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  

2. แบบสอบถามโดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างจากแนวคิดการบริหารจัดการได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรง 3 คน 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนแล้วน ามาวิเคราะห์ความเช่ือมั่นมีค่าเท่ากับ .910 ส่วนแบบสัมภาษณ์และ 
การสนทนากลุ่มได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (สุภางค์ จันทวานิช , 
2554) และน าผลการวิเคราะห์ให้ผู้ร่วมวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรง 

 
ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้สรุปจากผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
การจัดการสวัสดิการชุมชนของเจะฆูในชุมชนกูวา 
 

ตารางที ่1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการของกองทุนเจะฆู 
 

การจัดการสวัสดิการของกองทุนเจะฆ ู X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การด้านจัดองค์การ (Organizing) 3.69 0.63  มาก 
2. การจัดคณะท างาน (Staffing) 3.58 0.64 มาก 
3. การอ านวยการ (Directing) 3.12 0.62 ปานกลาง 
4. การประสานงาน (Coordinating) 
5. ด้านงบประมาณ (Budgeting) 

2.76 
2.73 

0.56 
0.50 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

6. ด้านการวางแผน (Planning) 1.53 0.59  น้อย 
รวม 2.90 0.39 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการขอกองทุนโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =2.90) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจัดองค์การโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.69) ซึ่งการจัดองค์การในการด าเนินงานของกองทุนฯนั้น โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกฝ่ายและมีการแบ่งงานที่เหมาะสมกับบุคคล ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความสะดวกในการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆรองลงมา ด้านการจัดคณะท างาน 
จากผลการวิเคราะห์ในด้านการจัดคณะท างาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.58) ซึ่งการจัด
คณะท างานของกองทนุฯก็จะมีการแบ่งหน้าท่ีตามความสามารถ และประสบการณข์องบุคคล โดยที่ทุกคนในกองทุน
ฯร่วมเสนอ และพิจารณาตามความสามารถว่าบุคคลใดมีความรู้ในด้านในแล้วควรที่จะปฏิบัติงานในฝ่ายใด ท้ังนี้เพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อการท างานและเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และน้อยที่สุด  
ด้านการวางแผน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ( X =1.53) ซึ่งการวางแผนการจัดสวัสดิการของ
กองทุนฯนั้น โดยการประชุมกลุ่มคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อมาปรึกษาหารือในเรื่องต่าง  ๆ ก่อนที่จะด าเนินงาน 
โดยเฉพาะในด้านการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ แต่จะมีการประชุมนาน ๆ ครั้งโดยไม่ได้ก าหนดวันประชุมที่
ชัดเจน 

 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการศึกษาที่น าเสนอดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีประเด็นที่จะขออภิปรายผลทั้งหมด 
ดังต่อไปนี้ 

การจัดการสวัสดิการชุมชนของกองทุนเจะฆู 
ผลการวิจัย การจัดการสวัสดิการชุมชนของกองทุนเจะฆู โดยภ าพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยซึ่งการวางแผนการจัดสวัสดิการของ
กองทุนฯนั้น โดยการประชุมกลุ่มคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อมาปรึกษาหารือในเรื่องต่าง  ๆ ก่อนที่จะด าเนินงาน 
โดยเฉพาะในด้านการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ เพื่อที่จะให้การท างานเป็นไปตามที่วางไว้ สอดคล้ปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  2) ด้านจัดองค์การโดยภาพรวองกับค า
กล่าวของ ศิริ ถีอาสนา (2557 : 8) ที่ได้กล่าวในแนวคิดการบริหารจัดการว่า การวางแผนเป็นการวางเค้าโครง
กิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งการจัดองค์การในการด าเนินงานของ
กองทุนฯนั้น โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆให้ทั่วถึงและครอบคลุมครบทุกฝ่าย และมีการแบ่งงานที่
เหมาะสมกับบุคคล ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างความสะดวกในการ
ประสานงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ สอดคล้องกับค ากล่าวของ ศิริ ถีอาสนา (2557 : 8) ที่ได้กล่าวในแนวคิดการบริหาร
จัดการว่า จัดองค์การเป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน 
(division ofwork) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน 
(specialization) 3) ด้านการจัดคณะท างาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากซึ่งการจัดคณะท างานของ
กองทุนฯก็จะมีการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล โดยที่ทุกคนในกองทุนฯร่วมเสนอ 
และพิจารณาตามความสามารถว่าบุคคลใดมีความรู้ในด้านในแล้วควรที่จะปฏิบัติงานในฝ่ายใด ท้ังนี้เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อการท างานและเพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับค ากล่าวของ ศิริ  
ถีอาสนา (2557 : 8) ได้กล่าวในแนวคิดการบริหารจัดการว่าการจัดคณะท างานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ  
การจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 4) ด้านการอ านวยการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งการอ านวยการของกองทุนฯนั้นจะมีการจัดสรรทุนให้กับคนในชุมชนที่มีฐานะยากจนและมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตนเองประสบ โดยผ่านการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการก่อนที่จะอนุมัติให้
กู้ยืมจากกองทุนสวัสดิการสอดคล้องกับค ากล่าวของ ศิริ ถีอาสนา (2557 : 8) ได้กล่าวในแนวคิดการบริหารจัดการ
ว่าการอ านวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า ( leadership) มนุษยสัมพันธ์ 
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(human relations) การจูงใจ (motivation)  และการตัดสิน ใจ (decision making) เป็นต้น  5) ด้ านการ
ประสานงาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งการประสานงานของกองทุนฯนั้นจะประสานงาน
ผ่านไลน์กลุ่มของคณะกรรมการอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะประสานโดยการโทรติดตอ่โดยตรงเพื่อสร้างความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดต่อธุระต่างๆ และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับค ากล่าวของ ศิริ ถีอาสนา (2557 : 8)
ได้กล่าวว่า การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของกระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้  
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นและสุดท้าย 6) ด้านการงบประมาณ โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการจัดสรรในด้านงบประมาณของกองทุนฯนั้นเป็นการวางแผนในการจัดสรรเ งิน
ของกองทุนฯโดยมีเจะฆูเป็นผู้ด าเนินการในการจัดสวัสดิการตั้งแต่ต้น จุดเด่นของกองทุนฯ คือวิธีจ่ายเงินเดือนครู 
โดยปกติแล้วทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้มาเดือนละ 3,000 บาท แต่มติของที่นี่
แล้ว คือจ่ายให้เจะฆูวันละ 300 บาท ถ้าเจะฆูท่านใดขาดสอนในวันใดวันหนึ่ง เงินในส่วนนี้จะเข้าเป็นเงินกองทุนฯ
โดยอัตโนมัติ และเงินกองทุนฯอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสมทบทุนจากมัสยิด ซึ่งเป็นเงินบริหารของมัสยิดที่ได้รับมา
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นจ านวนเงิน 2,000 บาท/เดือน ซึ่งเงินที่ได้ในส่วนนี้ทาง
คณะกรรมการก็จะน าเข้าสมทบในกองทุนกลาง เพื่อจัดสรรให้กับคนยากจนท่ีเข้าเข้ามารับบริการจากกองทุนฯ และ
ทางกองทุนฯ ได้อนุมัติให้กู้ยืมได้ในจ านวนเงินไม่เกิน 10,000บาท เพื่อจัดสรรสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระคนในชุมชนด้วยกัน ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกองทุนนั้น ทางกองทุนฯ
ยังไม่ได้มีการจัดท าเอกสารอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับค ากล่าวของ ศิริ  ถีอาสนา (2557 : 8)ได้กล่าวว่า 
การงบประมาณ เป็นภารกิจท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

เนื่องด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนของเจะฆูในชุมชนกูวาจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและให้สวัสดิการกับเจะฆู
รวมถึงคนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือมีชีวิตีที่ล าบาก ซึ่งทางกองทุนฯก็จะจัดสรรสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือ 
แบ่งเบาภาระคนในชุมชนด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึง
ทุกอย่างที่จะท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนโดยทางกองทุนฯเจะฆูนั้นได้มีการสร้างกฏระเบียบ
ข้อตกลง ก็คือ บุคคลที่จะมาสามารถเข้ารับบริการจากสวัสดิการได้นั้นจะต้องผ่านการรับพิจารณาจาก
คณะกรรมการ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจนท่ีประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต หรือ มีความต้องการจ าเป็นที่
จะต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางกองฯทุนเจะฆูได้จัดสรรและก าหนดจ านวนวงเงินในการกู้ยืมครั้งละไม่เกิน 
10,000 บาท และทางกองทุนฯได้ก าหนดการผ่อนช าระหนี้เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อเดือน และหากต้องการที่จะ
ขอกู้ยืมเงินในครั้งถัดไปนั้น จะต้องผ่อนช าระหนี้ในครั้งแรกให้เหลือจ านวนเงินครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดก่อน 
ถึงจะกู้ยืมได้ และในกรณีที่มีการจ านองสวนยาง ทางกองทุนฯได้ก าหนดการการแบ่งผลก าไรครึ่งต่อครึ่ง แต่ไม่มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการจ านองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา  กาศมณ (2555) ศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชน
โดยภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว มีวัตถุประสงค์ 
คือเพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคันนา
ยาว ผลการศึกษาพบว่าความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา 
เครือข่ายทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและ
สรางความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนดังน้ัน ทุกชุมชนในเครือข่ายจึงตระหนักถึงความส าคัญในเรือ่งการร่วมมือรว่ม
ใจใจสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การสร้างสวัสดิการชุมชนเพื่อก ่อใหเ้กิดการช่วยเหลือเกื้อกูล พ่ึงพากันของคนใน
ชุมชน และการป้องกันกันชุมชนจากภัยภายนอกที่เป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านน าไปสู่ความ
เข้มแข็งใหค้นในชุมชน  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการสวัสดิการชุมชนของเจะฆูในชุมชนกูวามีกระบวนการจัดการที่
ประกอบไปด้วยด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคณะท างาน การอ านวยการ การประสานงาน และ
การงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานโดยการประชุมกลุ่มคณะกรรมการ เพื่อมาปรึกษาหารือในเรื่อง
ต่างๆ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆตามความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
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โดยกองทุนฯมีการจัดสวัสดิการเพือ่ช่วยเหลือและให้สวัสดิการกับเจะฆูรวมถึงคนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือมีชีวิตี
ที่ล าบาก ซึ่งทางกองทุนฯได้จัดสรรสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระคนในชุมชนด้วยกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงของคนในชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัย 
กองทุนฯควรมีการขับเคลื่อน ควรมีการผลักดันให้กองทุนฯมีการจัดเอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ 

การด าเนินงานของกองทุนฯให้เป็นระบบและทางการมากข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกองทุนฯ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1.  กองทุนสวัสดิการชุมชนของเจะฆในชุมชนกูวาต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสควรมี 

การวิเคราะห์จากทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ที่จะส่งผลต่อการจัดการสวัสดิการเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนา  
โดยการหาช่องทางการหาเงินหรือรายได้สมทบเข้ากองทุนฯ 

2.  กองทุนสวัสดิการชุมชนของเจะฆในชุมชนกูวาต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จั งหวัดนราธิวาสควรศึกษา
เกี่ยวกับด้านการจัดท าเอกสารการท าบัญชี ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถไว้เป็นหลักฐาน
ยืนยันของการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนของเจะฆู ในเครือข่ายเขตอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการชุมชนท่ีเหมาะสมในเขตชุมชนที่มีบริบทเป็นชุมชนที่เหมือนกัน  
2.  ควรถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนของเจะฆู  โดยการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อ

สร้างเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับชุมชนที่ยังไม่สามารถด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนหรือชุมชนที่
ก าลังเริ่มต้นจัดสวัสดิการชุมชน 
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Guidelines for Quality of Life development for the Elderly :  
Caseof the Elderly School Waeng sub-district,  

Waeng district, Narathiwat province. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสานวิธี (mixes methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
( x =4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.33) โดยแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่า ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
และส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในเรื่องกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกสถานท่ีคือ กิจกรรมนันทนาการ การลงพื้นที่ร่วมกันและ
การจัดอบรบเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายมุีความรู้สึกท่ีไม่ดีและการเกิดผลในด้านลบ 

 
ค าส าคัญ : แนวทาง, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, โรงเรยีนผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

 This’s mixed methods research aimed to study the quality of life of seniors in school 
seniors. And to study ways to improve the lives of seniors in school seniors. Data analyzed using 
percentage, average value, standard deviation, and content analysis. 

 The research found that the quality of life of the elderly in the elderly school was at a 
high level ( x =4.16) When considering each aspect, the highest mean ( x =4.33)The guidelines for 
improving the quality of life of the elderly in the elderly school should be promoted by the 
elderly to have knowledge about their health care and promotion of exercise. Encourage the 
community to participate in the care of the elderly. Encourage and encourage the elderly to play 
a role in both school and on-the-job recreation activity. Sharing space and training in order not to 
have bad feelings and negative effects.  

 
Keywords : Guidelines, Development of quality of life, Elderly,Senior school 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีนัยส าคัญและรวดเร็ว โดย 50 ปี ที่ผ่านมามีประชากร

สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 13 จาก 1.2 ล้านคน เป็น 8.4 ล้านคน และคาดว่าอีก 30 ปี
ข้างหน้า จะเพิ่มเป็น ร้อยละ 31(20.5 ล้านคน) ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้งเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญส่งผลให้ภาครัฐก าหนด
มาตรการเตรียมการรองรับให้การดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้น (วิพรรณ   
ประจวบเหมาะ, 2553) ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี 2573 คนไทยเกือบ 1 ใน 4 
จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติขณะเดียวกันภาวะ
พึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุมีความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสุขภาพมากข้ึนทั้งด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย อาชีพและรายได้ ซึ่ง
เป็นเหตุผลที่ผู้สูงอายุมีความต้องการและมีความจ าเป็นในการรับสวัสดิการสังคมจากรัฐและจากภาคส่วนอื่นๆ เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี (สุดารัตน์   สุดสมบูรณ์ , 2557) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุการจัดสวัสดิการให้สามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตตลอดจนการ
สร้างหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุอย่ างทั่วถึง และจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุให้ได้มี 
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น (ส านักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอาย,ุ 2556) 

โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ท่ีผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่
บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2559) ซึ่งในพื้นที่ต าบลแว้ง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่ีหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพื้นที่ การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ได้การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้
ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเองและชุมชนให้ประจกัษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ เพื่อส่งผล
ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสซึ่งผลของการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
สามารถน าผลวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตแก่

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางใน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสโดยในเชิงปริมาณจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน และผู้ให้
ข้อมูลซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง รวมจ านวน 10 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ โรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

แนวทาง หมายถึง ทางปฏิบัติที่วางไว้เป็นแนว เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในแต่ล่ะด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุขและมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุใน
แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนผู้สูงอายุหมายถึง สถานที่ซึ่งให้ผู้สูงอายุได้สามารถท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อการพัฒนาทักษะการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบคุณภาพชีวิต แนวคิดเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิต แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ และเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุใช้วิธีการผสานวิธี (mixed methods research)ที่
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 50 คน และผู้ให้ข้อมูลใช้

วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจ านวน 5 คน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 10 คน 
 
เครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 
การตรวจสอบเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามล าดับ ดังน้ี 
1.  ผู้ศึกษาศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.  สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามกรอบท่ีก าหนด 
3.  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบ และให้ค าแนะน า 
4.  ผู้ศึกษาน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยแนะน าการจัดท า

เครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้แบ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจาก

แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ต าราวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1  การขออนุมัติเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้ท าหนังสือขออนุญาตองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง เพื่อขอ
เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุท่ีเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ  

2.2  การเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้ลงพื้นท่ีเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าการหาค่าเฉลี่ย ( x ), ร้อยละ และมาตราส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้ร่วมวิจัยตรวจสอบความตรง 

 
ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ  
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวม

อยู่ในระดับสูง ( x =4.16) ประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูงมาก ( x =4.33) ซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น 
ผู้สูงอายุมีความพอใจในสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอยากให้มีรถบริการเพื่อรับ -ส่งผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี้รองลงมาด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับสูงมาก ( x =4.22) 
ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นผู้สูงอายุชอบที่จะออกมาพบปะพูดคุย หรือเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ผู้สูงอายุพอใจกับ  
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การช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพื่อน ๆ และผู้สูงอายุยังคงพอใจในชีวิตเพศและยังคงปฏิบัติได้ตามปกติ (ชีวิตทางเพศ 
หมายถึง เมื่อเกิดความรู้ทางเพศขึ้นแล้ว มีวิธีจัดการท าให้ผ่อนคลายลงได้รวมไปถึงการช่วยตัวเอง หรือการมี
เพศสัมพันธ์) ถัดไปด้านจิตใจ อยู่ในระดับสูง ( x =4.12) ซึ่งด้านจิตใจนั้น ผู้สูงอายุพึงพอใจกับการเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) และผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่ดี 
เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง วิตกกังวล และด้านร่างกาย อยู่ในระดับสูง ( x =3.99) ซึ่งด้านร่างกายนั้น 
ผู้สูงอายุพอใจกับกิจกรรมการออกก าลังกายในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุพอใจกับการจัดตรวจบริการสุขภาพใน
โรงเรียนผู้สูงอายุของท่าน และผู้สูงอายุสามารถท าในสิ่งที่ตนเองต้องการเมื่อมีภาวะความเจ็บป่วย 

2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ

ร่างกายและด้านจิตใจ โดยส่วนมากปัญหาสุขภาพร่างกาย ได้แก่โรคเบาหวาน ความดันและสุขภาพของช่องปาก 
ต่อมาปัญหาด้านจิตใจ ได้แก่ เรื่องความละเลยของบุตรหลานในการดแูลผูส้งูอายุเรื่องอารมณ์ความรู้สึกท่ีจะน าไปสู่มี
ความรู้สึกที่ไม่ดีหรือการเกิดผลในด้านลบ เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง วิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งปัญหาของ
ผู้สูงอายุเหล่านี้ทางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จึงจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือ ปรับปรุง เสริมสร้าง 
สนับสนุนตลอดจนการส่งเสริมและมีแนวทางในการที่จะพัฒนา ซึ่งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
นั้นจะเป็นในส่วนของการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและส่งเสริมการออกก าลัง
กายและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีความส าคัญได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแว้ง สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในเรื่องกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่คือ  กิจกรรม
นันทนาการ การลงพื้นที่ร่วมกันและการจัดอบรม เพื่อไม่ให้มีความรู้สึกท่ีไม่ดีและการเกิดผลในด้านลบ  

ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จากปัญหาข้างต้นของผู้สูงอายุเหล่านั้น  
ทางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมีการด าเนินการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
และส่งเสริมการออกก าลังกายและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตในด้านร่างกายของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทใน
เรื่องกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่คือ กิจกรรมนันทนาการ การลงพื้นที่ร่วมกันและการจัดอบรม เพื่อไม่ให้
มีความรู้สึกที่ไม่ดีและการเกิดผลในด้านลบ อีกทั้งในอนาคตจะพัฒนากิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติม โดยให้มีสมาชิกหลายวัย 
มีลูก หลานและผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัว มาร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน และการบรรยายธรรมมาให้ความรู้ที่มีความ
หลากหลายแก่สมาชิกในครอบครัว 

 
อภิปรายผล 

ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลแว้ง อ า เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พบว่า 
ในภาพรวมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับสูงมาก 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และอยู่ในระดับสูง 2 ด้าน คือ ด้านจิตใจ 
และด้านร่างกาย ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับวิชัย  ติ๊บกันเงิน (2557) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับ สุภาวดี 
พุฒิหน่อย, (2553) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมในมนุษย์ทางกิจกรรมบ าบัดแบ่งออกเป็น 4 
ปัจจัยต่อไปนี้ คือ (1) บุคคล (2) สิ่งแวดล้อม (3) สุขภาพ (4) กิจกรรม การที่มนุษย์จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพนั้นมักขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ คือ อายุ เพศ ความสนใจ ระดับการศึกษา บทบาททางสังคม 
ทักษะในการท ากิจกรรม แหล่งที่มาของรายได้และอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการท ากิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สรีรวิทยา จิตวิทยา สังคม การเมือง การท า
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กิจกรรมที่มีเหมาะสมหรือมีศักยภาพย่อมท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ เกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถในต่าง ๆ ทั้งยังก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเอง  

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ในด้านร่างกาย พบว่า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมคีวามรูเ้กี่ยวกับการดูแล สุขภาพของตนเองและส่งเสริมการออกก าลงักาย
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อด ารงอยู่ไดด้้วยตนเอง ปลุกจิตส านึกให้คนในครอบครัวบุตรหลานมีความกตัญญเูอา
ใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ และมีอาสาสมัครคอยดูแลและตรวจเยี่ยมบ้านและรับฟังปัญหา  
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ จุฑาลักษณ์  แสนโทและคณะ (2560) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า โรงเรียนผู้สูงอายุควรจัดให้มี
หน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุภายในชุมชนและควรจัดให้มีการเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ควรจัดให้มีการให้ค าปรึกษาปัญหาด้านจิตใจส าหรับผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ พบว่า 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีความส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในเรื่องกิจกรรมทั้ง
ในโรงเรียนและนอกสถานที่คือ กิจกรรมนันทนาการ การลงพื้นท่ีร่วมกันและการจัดอบรม ซึ่งเป็นด้านส าคัญอย่างยิ่ง
ในการที่จะต้องส่งเสริมแก่ผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เกิดผลในด้านลบ ในอนาคตจะพัฒนากิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติม โดยมี
สมาชิกหลายวัย มีลูก หลานและผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัวมาร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน และการบรรยายธรรม
ในศาสนาอิสลามมาให้ความรู้ที่มีความหลากหลายแก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุพร  
คูหา (2552) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรีพบว่า ทางด้านจิตใจโดยการเสริมสร้างความมั่นคงทางใจด้วยการจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาส าหรับ 
ผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุ่ม
ชมรมส าหรับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม รวมถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
พบว่า จะส่งเสริมเพิ่มเติมให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันในมัสยิดในสัปดาห์ครั้งละ 1 ครั้ง เช่น ละหมาดร่วมกันและ
พบปะพูดคุยกัน เล่าปัญหาให้กันฟัง ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการบริหารชมรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฏฐ์ ฐิตตา เทวาเลิศสกุล และคณะ 
(2559) การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต ด้านสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การ
ส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน และจะพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปัณณทัต ตันบุญเสริม (2561) ศึกษาเรื่องความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางตอนล่างที่ 1 พบว่า ความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คุณลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การจัดการทรัพยากร การหนุนเสริมจาก
บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ และบริบทชุมชน 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับสูงมาก 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และอยู่ในระดับสูง 2 ด้าน คือ ด้านจิตใจ 
และด้านร่างกายซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุมีความพอใจในสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุชอบที่จะออกมาพบปะพูดคุย หรือเข้าสังคมกับเพื่อนๆและผู้สงูอายุยังคงพอใจในชีวิตเพศและยงัคงปฏิบัติได้
ตามปกติ รวมไปถึงผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิ้นหวัง วิตกกังวล เป็นต้นซึ่งแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและส่งเสริมการออกก าลังกายและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในเรื่องกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกสถานท่ีคือ กิจกรรมนันทนาการ การลงพื้นที่ร่วมกันและ
การจัดอบรม เพื่อไม่ให้มีความรู้สึกท่ีไม่ดีและการเกิดผลในด้านลบ ดังนั้นผู้สูงอายุควรให้ความส าคัญในการด ารงชีวิต
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และในการมีส่วนร่วมตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ให้
การดูแล เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย 

1. ผลของการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้กับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

2. ประโยชน์ในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตแก่
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัย  
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

2. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติมด้านนันทนาการของผู้สูงอายุ เพื่อท่ีจะได้ทราบถึง
ความต้องการด้านกิจกรรมเพิ่มเติมจากผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลแว้ง อ าแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
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แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ และผู้พิการในการรับมือกับภัยพิบัติ  
(น ้าท่วม) กรณีศึกษา ชุมชนบ้านจางา และบ้านยือโม๊ะ หมู ่2 ต้าบลปะกาฮะรัง  

อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี* 
Disaster Preparedness (Flood) study Baan yomo and Janga Village,  
Moo 2 Pakhae Rang Subdistrict, Mueang District, Pattani province* 

 
ดารีซะห์แวเดร์, ฮาซยีะ กาแบ** 

อับดุลคอเล็ด เจะแต สวสัดิ์ ไหลภาภรณ์และอลิสา หะสาเมาะ*** 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ และผู้พิการใน 
การรับมือกับภัยพิบัติ (น้้าท่วม) ในชุมชนบ้านจางา และบ้านยือโม๊ะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 15 คน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต้าบล เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้น้าชุมชน หน่วยงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชนผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 
การตีความ และน้าเสนอโดยการพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ด้านงบประมาณได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือทุก ๆ ปี (2) ด้านบุคลากร  
มีการจัดการฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย (3) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน เจ้าหน้าที่มี 
การประสานงานเฝ้าระวังภัยตลอดเวลา (4) ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉินพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัด
แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการช่วยเหลือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติน้้าท่วม (5) ด้านยานพาหนะ และ
เครื่องอุปกรณ์ ชุมชนมีการเตรียมเรือทองแบน ในการอพยพผู้สูงอายุ และผู้พิการ (6) ด้านการสื่อสาร ใช้ช่องทาง
การสื่อสารทางโทรศัพท์ และไมโครโฟน  
 
ค้าส้าคัญ : การเตรียมความพร้อมในรับมือภัยพิบัติผู้สูงอายุผู้พิการ 

 
Abstract 

The purpose of this study was to study the elderly's preparedness guidelines. Disability 
and Disability (Flood) Disaster in Ban Jagan Community the samples used in this study were 15 
people, consisting of district health promotion officers. Officers of Tambon Administrative 
Organizations, Community Leaders, Village Health Volunteers and representatives of the elderly 
and disabled people by analyzing interpretation data. And presented by depiction. 

The study found that (1) the budget was provided every year. (2) Personnel are trained. 
And provide protection knowledge. (3) Community preparedness. The staff is constantly 
monitoring surveillance. (4) The implementation of the emergency operating system. Relevant 
agencies have an emergency action plan in place to help prepare for flood disaster. (5) Vehicles 
      
* ส่วนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
* Part of subjects for Independent Studies, Social Development 
**นักศึกษาปริญญาตรี Email: yah_kb@hotmail.com 
***อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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and equipment. The community is preparing a flat gold boat. In the evacuation of the elderly 
and the disabled. (6) Communication. Use telephone and microphone communication channels. 
 
บทน้า 

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติการณ์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึง
ปลายปี และมีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ที่
เกิดน้้าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้น (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ , 2554)  
ในพื้นที่ภาคใต้ ฝนตกหนักต่อเนื่อง จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมี
ก้าลังแรง ท้าให้ภาคใต้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ้านวนมาก   
(กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม, 2561) 

และเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในเขตภาคใต้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเมือง 
นับว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลอ่าวไทยโดยมีแม่น้้าปัตตานีเป็นลุ่มน้้าไหลผ่านของน้้าที่ไหลมาจากจังหวัดยะลา และ
น้้าป่าไหลหลากจึงไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน ท้าให้เกิดน้้าขัง และท่วมเข้าพื้นที่อาศัยของประชาชน ในเขตเมือง 
จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ชุมชนปะกาฮะรัง ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนปะกาฮะรังเป็นหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้้าปัตตานี และ
ขณะเดียวกัน การก่อสร้าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นการปิดกั้นทางน้้า ส่งผลให้น้้าไม่สามารถไหลผ่านสู่แม่น้้า หรือ 
ทะเลได้ท้าให้การระบายน้้า เกิดความล้าช้าส่งผลให้พื้นที่ในชุมชนต้องประสบกับปัญหาน้้าท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ 
หมู่ 2 บ้านจางา และบ้านยือโม๊ะ ต่างได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมสูงหนัก สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

จากปัญหาน้้าท่วมดังกล่าว ประชาชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหา ทั้งไม่มีที่อยู่อาศัย และผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ขาดรายได้ในการด้ารงชีวิต อีกทั้งส่งผลกระทบทางสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้
ต่าง ๆ และประเด็นที่ส้าคัญที่สุดคือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุก ๆ ปี จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือที่ปฏิบัติอยู่ทุก ๆ 
ปี เกดิความล้าช้า เนื่องจากไม่มีแผน และขาดการเตรียมพร้อม ที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติน้้าท่วม โดยเฉพาะ
ประชาชนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาทิเช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก (โรคที่มากับน้้าท่วม, 2556)  

การน้าเสนอบทความวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยต้องการสะท้อนถึงความส้าคัญของแนวทางในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จึง
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปแบบเป็นแนวทางในการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถด้าเนินได้
โดยไม่เป็นที่จะต้องรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีแนวทาง 
และแผนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบภัยพิบัติน้้าท่วม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดความสูญเสีย และ
ความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ไดรับผลกระทบให้เบาบางลงได้ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบภัยพิบัติ (น้้าท่วม) ในพื้นที่ ชุมชนบ้าน
จางา และบ้านยือโม๊ะ หมู่ 2 ต้าบลปะกาฮะรัง อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หลังจากทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ และผู้พิการในการรับมือกับภัยพิบัติใน
พื้นที่สามารถน้าไปสู่การศึกษา ผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ(น้้าท่วม)ข้อค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ 
(น้้าท่วม) ซึ่งบุคคลไหนที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือก่อน โดยใช้แผนที่ในการช่วยเหลือเข้าถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการ
อย่างทั่วถึงซึ่งจะแบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดเตียง (สีแดง) 2. ผู้สูงอายุ และผู้พิการช่วยเหลือ
ตัวเองได้ (สีเขียว) 3. ผู้สูงอายุ และผู้พิการเสียชีวิต (สีด้า) 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 599 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

(น้้าท่วม) แนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติของผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน 
2.  ขอบเขตประชากร คือผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ตัวแทนจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล, 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลปะกาฮะรัง, ผู้น้าชุมชุน, กลุ่มหน่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน และตัวแทนผู้สูงอายุ 

3.  ขอบเขตเวลา คือ ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้คือปีการศึกษา 2561 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
การเตรียมความพร้อม หมายถึง การรับมือจากภัยพิบัติ (น้้าท่วม) ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อการเตรียมตัว

ก่อนล่วงหน้า 
ผู้สูงอายุ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านจางา และบ้านยือโมะ 
ผู้พิการ หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่นทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

 
วิธีด้าเนินการศึกษา 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการช่วยเหลอืผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบภัยพิบัติ 
(น้้าท่วม) อันจะน้าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดท้าแผนที่การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนที่เหมาะสม 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งระยะแรกจะเป็นการส้ารวจข้อมูลจากปัญหาที่ก้าหนดร่วมกับชุมชน เพื่อให้งานวิจัยชิ้น
นี้สามารถตอบค้าถามการวิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยก้าหนด กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยได้อย่างแท้จริง จ้านวน 15 คน 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

แนวทางการตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วยแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล กลุ่มหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้น้า
ชุมชน และกลุ่มหน่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุ และผู้พิการในหมู่บ้าน โดยผู้วิจัย
สร้างจากแนวคิดภัยพิบัติ และผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนแนวคิดแผนจัดปฏิบัติการ ทั้งนี้จะไม่มีการก้าหนด
โครงสร้างไว้แน่นอน แต่เป็นเพียงการก้าหนดประเด็นท่ีใช้ในการศึกษา และสามารถเพิ่มเติมประเด็นท่ีน่าสนใจขณะ
ท้าการเก็บข้อมูลได้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

1) ด้านงบประมาณพบว่าการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับ
งบประมาณทุก ๆ ปีโดยได้รับเป็นจ้านวนเงิน สิ่งของ ยารักษาโรค และถุงยังชีพต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้า
ท่วมได้ซึ่งได้รับจากองค์กรบริหารส่วนต้าบล โรงพยาบาล คณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงานภาคส่วน ต่าง ๆ ซึ่งท้าการ
เปิดรับบริจาคผู้ที่สนใจร่วมช่วยเหลือ และท้าการของบประมาณทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบภัยน้้าท่วม  

2)  ด้านบุคลากรพบว่า ในชุมชน มีการจัดการฝึกอบรมหน่วยงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยเฝ้าระวัง 
และจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในชุมชนจะมีการเฝ้าระวังสถานการณอ์ยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรยีมพรอ้มอพยพสิ่งของต่างๆไป
ยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 



600   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

3) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน พบว่า เจ้าหน้ าที่ และหน่วยงานต่ าง ๆ ในชุมชนมี 
การประสานงานอยู่ตลอดเวลาในกรณีเกิดภัยน้้าท่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการจัดเตรียมอพยพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไปยัง
พื้นท่ีสูง เช่น บ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ทางหน่วยงานได้สร้างเป็นจุดรวมตัวของผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน และ
รวมทั้งช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่นด้านสุขภาพร่างกาย อีกท้ังหน่วยงานยังมีการฝึกแผนปฏิบัติฉุกเฉินเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการช่วยเหลือ ที่ท้าให้คนในชุมชนปลอดภัย 

4) ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉินพบว่า ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดแผนปฏิบัติกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติน้้าท่วม และในการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนจะมีการประชาสัมพันธ์ทีมัสยิดเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนที่ใน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ อยากให้มีในลักษณะของแผนที่ชุมชน เพื่อท่ีสมารถค้นหาบ้านเรือนของผู้สูงอายุ 
และผู้พิการได้รวดเร็ว และสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ได้ทั่วถึง 

5) ด้านยานพาหนะ และเครื่องอุปกรณ์พบว่าในชุมชนจะมีการเตรียมเรือท้องแบน ในการอพยพ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และรวมทั้งสิ่งของต่างท่ีต้องอพยพไปยังพ้ืนท่ีสูง อีกท้ังสามารถท่ีจะใช้เป็นเรือรับ-ส่งประชาชน
ในพื้นที่ท่ีต้องออกเดินทางไปประกอบอาชีพ และรับหน่วยงานภายนอกท่ีต้องการมาช่วยเหลือ อยู่ตลอดทุกปี 

6)  ด้านการสื่อสารพบว่าหน่วยงานจะใช้ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ และไมโครโฟน เนื่องจากเป็น
การสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าไปช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อภิปรายผล 

1) ด้านงบประมาณ พบว่า การสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับ
งบประมาณทุก ๆ ปีโดยได้รับเป็นจ้านวนเงิน สิ่งของ ยารักษาโรค และถุงยังชีพต่าง ๆ และการเปิดรับบริจาคสิ่งของ
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมได้ซึ่งได้รับจากองค์กรบริหารส่วนต้าบล โรงพยาบาล คณาจารย์ นักศึกษา 
หน่วยงานภาคส่วน รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งท้าการเปิดรับบริจาคผู้ที่สนใจร่วมช่วยเหลือ และท้าการของบประมาณ
ทางหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ประสบภัยน้้าท่วมดังกล่าว ได้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (2553) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศตอ้งจัดตั้งงบประมาณด้าเนินการไว้ตัง้แต่ ยามปกติให้เพียงพอที่จะด้าเนินการ
ตามภารกิจตั้งแต่ ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ก้าหนดไว้
ด้าเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเตรียมงบประมาณในส่วนนี้สามารถจัดเตรียมได้ 
3 ส่วน คือ งบประมาณปกติของหน่วยงานส่วนกลาง (ระดับกระทรวง และระดับกรม) งบประมาณจังหวัด
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้สอดคล้องกับแนวคิดของมธี 
สูตรสุคนธ์ (2548 : 24) กล่าวว่า ผลเสียหายจากอุทกภัยมีหลายประการ เช่น ผลเสียหายต่อบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง 
อาจจะถูกกระแสน้้าพัดพังทลายได้ หรือถึงแก่ความตาย พืชผล ถูกกระแสน้้าท้าลายให้เสียหาย ผลเสียหายต่อการ
คมนาคม ถูกกระแสน้้าพัดพังทลาย การเดินทางถูกตัดขาด หรือเสียเวลาในการเดินทางมาก การสื่อสารและส่วนรวม 
ธุรกิจต่าง ๆ หยุดชะงัก การเงินหมุนเวียนช้าลง ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการติดต่อต่าง ๆ ท้าให้ได้ก้าไรลด
น้อยลง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียไปด้วย รัฐบาลยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอพยพ การจัดหาที่อยู่อาศัย
ช่ัวคราว การบริการสาธารณูปโภคและการรักษาพยาบาล 

2)  ด้านบุคลากร พบว่า ในชุมชน มีการจัดการฝึกอบรมหน่วยงาน และอาสาสมัครป้องกันภัยเฝ้าระวัง 
และจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในชุมชนจะมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมอพยพสิ่งของต่าง ๆ 
ไปยังพื้นที่ปลอดภัยดังกล่าว ได้สอดคล้องกับแนวคิดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553) ด้านบุคลากร
สามารถจ้าแนกได้ ดังนี้  

1.  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ครบถ้วนทุกหน้าท่ี และ
ก้าหนดวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ และขั้นตอนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 601 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ต้องวางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถในภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบอย่างมีสมรรถนะ เช่น เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ชุดเผชิญสถานการณ์วิ กฤติ ชุด
ปฏิบัติการหนึ่งต้าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น 

2.  จัดตั้ง และฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลืองาน
เจ้าหน้าท่ี เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น 

3.  จัดท้าบัญชีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติหรือการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือความรู้
เกี่ยวกับวิชาเฉพาะด้านต่าง ๆ 

3) ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน พบว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนมีการ
ประสานงานอยู่ตลอดเวลาในกรณีเกิดภัยน้้าท่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการจัดเตรียมอพยพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ไปยังพื้นที่
สูง และอพยพไปยังพื้นท่ีปลอดภัย เช่น บ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ทางหน่วยงานได้สร้างเป็นจุดรวมตัวของผู้สูงอายุ 
และผู้พิการในชุมชน  และรวมทั้งช่วยเหลือด้าน ต่าง ๆ เช่นด้านสุขภาพร่างกาย ด้านการเตรียมความพร้อม และด้าน
ทรัพย์สิน อีกทั้งหน่วยงานยังมีการฝึกแผนปฏิบัติฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือ ที่ท้าให้คนในชุมชน
ปลอดภัยซึ่งจากค้ากล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (2553) การลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติให้ได้มากท่ีสุดนั้น ชุมชนควรมีส่วนส้าคัญในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนท่ีหน่วยงานภายนอก
จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เหตุเพราะความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ ตราบใดที่ไม่อาจโยกย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะความรักถิ่นฐานบ้านเกิด 
หรือเพราะเป็นพื้นที่ท้ากินแห่งเดียวหรือเพราะความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการโยกย้ายถิ่นฐานท่ีท้าให้ประชาชนต้อง
ด้ารงชีวิตอยู่ในชุมชนทั้ง ๆ ท่ีรู้ว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านทุกแห่งมีการจัดองค์กรเพื่อการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นท่ัวไปหรือมีขนาดเล็ก เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุการณ์เบื้องต้น ตามแนวทาง ดังนี้ 

1.  การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster- Risk Management : 
CBDRM) เป็นการเตรียมตนเอง และเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หรือ
สามารถอยู่ร่วมกับภัยได้อย่างสงบสุข และพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด ซึ่งการท้าให้ชุมชนเข้มแข็ง
เตรียมพร้อมป้องกันภัยเป็นการเพิ่มศักยภาพชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

2.  การจัดเตรียมระบบเตือนภัย เพื่อเป็นการเตรียมการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยอาสาสมัครและ
เครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน โดยใช้ระบบสื่อสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น 
เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก้าหนดใช้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจ้าหมู่บ้าน หรือต้าบล 

3.  การจัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถเผชิญภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ้าเป็นพ้ืนฐานส้าหรับชุมชน 

4) ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดท้า
แผนปฏิบัติ กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติน้้าท่วม และใน
การประชาสัมพันธ์ในชุมชนจะมีการประชาสัมพันธ์ทีมัสยิดเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพมากข้ึน และ
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนที่ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการ อยากให้มีในลักษณะของแผนที่ชุมชน เพื่อที่สามารถค้นหา
บ้านเรือนของผู้สูงอายุ และผู้พิการได้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ได้ทั่วถึงซึ่งจากค้ากล่าว 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553) การเตรียมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ให้เตรียมระบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้  (1) จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน และแผนส้ารองของหน่วยงาน และมีการซักซ้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น (2) จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสารส้ารองระหว่างหน่วยปฏิบัติต่างๆตลอดจน
การติดต่อสื่อสารภายในขององค์กรต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ก้าหนดแนวทาง 



602   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การส่ง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ รวมถึงการกระจายข่าวในท้องถิ่น เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน 
เพื่อให้สาธารณชนรับทราบเหตุการณ์ที่เป็นจริงและทันเหตุการณ์และได้สอดคล้องกับแนวคิดของขนิษฐา รัตนกัลยา 
(2558) การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติน้้าท่วม ของโรงพยาบาล (Hospital Flood Disaster Preparedness) 
หมายถึง กิจกรรมที่โรงพยาบาลจัดท้าขึ้นไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาลใน
การใช้ทักษะและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อที่จะเผชิญและจดัการกับผลกระทบทางสขุภาพจากภยัพิบัติ (น้้าท่วม) หลังจาก
ภัยพิบัติน้้าท่วมปี 2554 มีการตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติน้้าท่วมมากขึ้นตั้งแต่ระดับบนลงล่าง 
รัฐบาล จังหวัด และท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดนโยบายในการจัดการภัยพิบัติ  ซึ่ งรวมถึง  
การเตรียมพร้อมด้วยและยังจัดท้าแผนพัฒนาระบบบริการในส่วนภูมิภาคโดยด้าเนินการให้มีแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan) ซึ่งมีระยะเวลาการพัฒนาอย่างน้อย 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) โดยมีกรอบ 
การพัฒนาครอบคลุมในด้าน (1) เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ (2) การพัฒนาเครือข่ายบริหารระดับจังหวัดและ  
(3) การจัดให้มีโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ ของระบบบริการ ซึ่งจะช่วยให้ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพทั้งใน
ยามปกติและยามเกิดภยัพิบัติ โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด้าเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขและแนวปฏิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติน้้าท่วม 
จะเห็นได้ว่าหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้้าท่วมปี 2554 นั้นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ ดังกล่าวได้ลงสู่
การปฏิบัติแล้ว 

5)  ด้านยานพาหนะ และเคร่ืองอุปกรณ์ พบว่า ชุมชนจะมีการเตรียมเรือท้องแบน และเรือพลาสติก
ในการอพยพผู้สูงอายุ และผู้พิการ และรวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ท่ีต้องอพยพไปยังพ้ืนท่ีสูง อีกทั้งสามารถท่ีจะใช้เป็นเรือ
รับ-ส่งประชาชนในพ้ืนท่ีที่ต้องออกเดินทางไปประกอบอาชีพ และรับหน่วยงานภายนอกท่ีต้องการมาช่วยเหลือ และ
แตกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วม และจะมีการเตรียมเต้นส้าหรับตั้งทรัพย์สินของ
คนในชุมชนอยู่ตลอดทุกปีซึ่งจากค้ากล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (2553) 
ด้านยานพาหนะ และเครื่องอุปกรณ์สามารถจ้าแนกได้ ดังนี้ (1) จัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ้าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย (2) จัดท้าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณภัยให้
ทันสมัย และใช้งานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติ 

6) ด้านการสื่อสาร พบว่า หน่วยงานจะใช้ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ และไมโครโฟน เนื่องจาก
เป็นการสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าไปช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากค้า
กล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่จะมี
ระบบสื่อสารใช้งานกันอยู่แล้ว แต่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจ้าเป็นต้องมีการบูรณาการระบบการสื่อสารให้มีเอกภาพ 
สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้ตั้งแต่ระดับประเทศระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ ไปจนถึงระดับพื้นที่ โดยมี  
การก้าหนดช่องทางการสื่อสารกลาง และมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส้าหรับเช่ือมต่อ
ระบบสื่อสารต่าง ๆ เข้าด้วยกันส่งผ่านข้อมูลถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว โดยจัดแบ่งประเภทระบบสื่อสาร
เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

(1)  ระบบการสื่อสาร ประกอบด้วย 
1.1  ระบบสื่อสารหลัก คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้งานโดยทั่วไปของหน่วยงานต่าง ๆ เป็น

ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานต้อง
จัดเตรียมไว้ให้พร้อมใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา และเข้าถึงข้อมูลที่จ้าเป็นในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่าง
ทั่วถึง 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 603 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1.2  ระบบสื่อสารรอง คือ ระบบสื่อสารที่มีใช้โดยทั่วไป และใช้งานควบคู่กับระบบสื่อสาร
หลัก เป็นช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารรองให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างท่ัวถึง 

1.3 ระบบสื่อสารส้ารอง คือ ระบบสื่อสารที่จัดเตรียมส้ารองไว้ใช้ทดแทนในกรณี ระบบ 
สื่อสารหลักไม่สามารถใช้การได้ 

(2)  อุปกรณ์สื่อสาร ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Call Center 
ระบบแจ้งเหตุ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม/ชุดโมบายยูนิต ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุ
สื่อสารข่ายต่าง ๆ ทั้งข่ายวิทยุสื่อสารราชการ ข่ายวิทยุสมัครเล่น ข่ายวิทยุเอกชน Trunk Radio โทรทัศน์ สถานีวิทยุ
ชุมชน รถสื่อสารดาวเทียม หอเตือนภัย และระบบกระจายเสียงตามสายและสอดคล้องกับแนวคิดของศรัณย์ลิตา 
โชติรัตน (2558) แนวทางในการพัฒนาระบบสาระสนเทศและรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลสาระสนเทศของประชาชน
เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังภัยพิบัติน้้าท่วมในบริเวณกลุ่มน้้าปัตตานีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาการ
จัดการระบบสาระสนเทศควรพัฒนาให้ระบบสารสนเทศสามารถให้บรกิารข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งข้ึน ผ่านสื่อหรือรูปแบบการสื่อสารสะดวกรวดเร็ว แม่นย้าและเข้าใจง่าย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน้าไปใช้ 

1.  หน่วยงานรัฐควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติ  
(น้้าท่วม) ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพี่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติ (น้้าท่วม)  
ที่เหมาะสม ถูกต้อง และการถ่ายถอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้ 

2.  หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ (น้้าท่วม) และให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนในการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้อง 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

นางสาวอาซียานี สามะ ผู้ใหส้ัมภาษณ์ดารซีะห์แวเดร์และฮาซียะ กาแบผู้สมัภาษณ์ชุมชนบา้นจางาและบา้นยือโม๊ะ  
หมู่ 2 ต้าบลปะกาฮะรัง เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

นายรอฮิง การิจิ ผู้ให้สมัภาษณ์ฮาซียะ กาแบและดารีซะห์แวเดรผ์ู้สมัภาษณ์ชุมชนบ้านจางาและบา้นยือโม๊ะ หมู่ 2 
ต้าบลปะกาฮะรัง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

นายเจ๊ะซือแม อาราหลี ผู้ใหส้ัมภาษณ์ดารซีะห์แวเดร์และฮาซียะ กาแบผู้สมัภาษณ์ชุมชนบา้นจางา และบา้นยือโม๊ะ 
หมู่ 2 ต้าบลปะกาฮะรัง เมื่อวันที ่2 พฤศจิกายน 2561 

นางปาตีเมาะ เจ๊ะเล๊าะผู้ใหส้ัมภาษณ์ดารซีะห์แวเดร์และฮาซียะ กาแบผู้สมัภาษณ์ชุมชนบา้นจางา และบา้นยือโม๊ะ  
หมู่ 2 ต้าบลปะกาฮะรัง เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 

นายอับดุลเลาะ หะยลีาเตะ ผู้ใหส้มัภาษณฮ์าซยีะกาแบและดารซีะหแ์วเดรผ์ู้สมัภาษณ์ชุมชนบ้านจางา และบ้านยือโม๊ะ 
หมู่ 2 ต้าบลปะกาฮะรัง เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

พฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม  
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

Reducing Household Trash in the Jehmaeh Canal Community in A. 
Waeng sub-district, Waeng district, Narathiwat province.* 

 
เยาวเรศ วงษ์กล้า และเกวภินิฌษ ์ศรีสุวรรณ์** 

ณชพงศ จันจุฬา จิรัชยา เจียวก๊ก และสวสัดิ์ ไหลภาภรณ์*** 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม 
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 3 คน และตัวแทนครัวเรือน 
8 คน รวม 11 คนรวมทั้งลงพื้นที่สังเกตบริบทชุมชนโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะระดับครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านการก าจัดขยะภายในครัวเรือนมี 4 วิธี คือ ทิ้งลงถังขยะที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแว้งจัดบริการให้ทิ้งขยะลงคลองเจ๊ะเหม ฝังดินและเผาขยะในที่ดินของตนเอง ส่วนด้านการคัดแยกขยะ 
ครัวเรือนมีการคัดแยกเฉพาะขยะประเภทท่ีน าไปขายได้ เช่น ขวดพลาสติกขณะทีด่้านการน ากลบัมาใช้ใหม่ มีการน า
ถุงพลาสติก เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์และด้านการลดการเกิดขยะ ครัวเรือนมีการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจาก
พฤติกรรมดังกล่าวสามารถก าหนดแนวทางที่ด าเนินด้วยกันได้ระหว่างครัวเรือนและองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง
โดยครัวเรือนควรมีแนวทางการจัดการขยะเช่น ก าจัดขยะให้ถูกวิธี ลดการผลิตขยะ คัดแยกขยะ และมีการน า
กลับมาใช้ใหม่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแว้งควรน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะระดับครัวเรือนภายในชุมชน 
 
ค าส าคัญ : การจัดการขยะ, ครัวเรือน, ชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม, นราธิวาส 
 
Abstract 

This research was conducted to study the behavior in waste management of the 
households in the community of the Jae Mae river in the Wang District, Naratiwat. Information 
was gathered via interviews with three of the community’s leaders, and eight household 
representatives, which amounts to eleven people. There was also an on location observation in 
order to see the context in which the people live. Through content analysis of the waste 
management behavior of households in four areas, the results show that the disposal of waste 
can be done four different ways. The first is to use the trash bins that the Sub-district 
Administration Organization have provided. The second is to dispose of waste into the Jae Mae 
River. The third is to bury waste, and the last is to burn the waste on their own property. 
However in waste separation, families only separate waste that can be sold such as plastic 
bottles. In terms of reusing, families use plastic bags and old clothes over again. In waste 
                                                           
*ส่วนหน่ึงของรายวิชาการศึกษาอิสระ หลักสตูรศลิปศาสตรบัญฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
**นักศึกษาปริญญาตรี Email: macheetoh.19@gmail.com 
***อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
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reduction, families reduce the use of plastic bags which helps pave the way for collaboration 
with the Sub-district Administration Organization of Wang. Families attempt waste management 
by disposing of waste correctly, reducing waste production, waste separation, and reusing. The 
Sub-district Administration Organization should use the information in this study to plan, support, 
and promote waste management in households of ten community. 

 
Keywords : Waste management, households, the community of the Jae Mae river, Narathiwat 
province. 

 
บทน า 

คลองมีบทบาทและความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตอย่างมาก ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง 
การป้องกันตัวเมืองด้านยุทธศาสตร์ การระบายน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วมขังในบริเวณที่ราบลุ่ม การน าน้ าไปหล่อเลี้ยง
พื้นที่ทางการเกษตรและการน าน้ ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคของบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งในเขต
เมืองและชุมชนใหญ่ ๆ ท่ีต้องอาศัยน้ าประปาเพื่อการด ารงชีวิต (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2551) ในปัจจุบัน
สถานการณ์ปัญหาการปล่อยน้ าเสียและการทิ้งขยะลงในแม่น้ าท าให้น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสียจนไม่สามารถ
น ามาใช้อุปโภคบริโภคได้ ซึ่งแตกต่างกับคุณภาพการใช้น้ าจากคลองในการอุปโภคบริโภคในอดีต ที่ไม่มีความเสี่ยงที่
เกิดจากปัญหาขยะ (ชมนภัส  วังอิน, 2560) 

ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีคลองที่ส าคัญคือ คลองเจ๊ะเหม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญ
และมีความเกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยส านักชลประทานที่ 17 มีความเห็นว่า คลองเจ๊ะเหม เป็นแหล่งน้ าที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างฝาย เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี (ส านักชลประทานที่ 17 , 2551) แต่ปัจจุบัน
คลองเจ๊ะเหมก าลังประสบกับปัญหาขยะในคลอง เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะลงในคลอง 
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ถึง
สถานการณ์ขยะในหมู่บ้านที่มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ มีการคัดแยกขยะในจ านวนน้อย รวมไปถึงยังมีการก าจัดขยะที่ไม่
ถูกวิธี เนื่องจากประชาชนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมมีพฤติกรรมการทิ้งขยะลงในล าคลอง ซึ่งพฤติกรรมการจัดการ
ขยะดังกล่าวของประชาชน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ล าคลอง
เกิดน้ าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค (วินิจ เจตมหันต์ (นักพัฒนาชุมชนช านาญการ) , 
สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2561) ซึ่งถ้าหากคลองเจ๊ะเหมประสบกับปัญหาขยะในคลองและไม่ได้รับการแก้ไข ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะเน่า
เสียในล าคลองก็จะตามมา 

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของ
ชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถท่ีจะใช้
ประโยชน์จากคลองได้ดังเดิม และเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง เพื่อที่จะน ามาใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการจัดการขยะระดับครัวเรือนให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการงานวิจัย 
ข้อ 1. ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีให้

มีประสิทธิภาพตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี และน าไปก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะให้กับชุมชนได้ 
ข้อ 2. เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจจะท าการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นท่ี สามารถน าผล

ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง 

อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยได้แบ่งขอบเขตในการศึกษา ดังนี ้
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นพฤติกรรมการจัดการขยะ และการจัดการขยะระดับ

ครัวเรือน รวมถึงศึกษารูปแบบการวิจัยจากตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่คล้ายกับหัวข้อวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองเจ๊ะเหม จ านวน 8 คน 

และผู้น าชุมชน ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 3 คน ใช้วิธีการคัดเลือกโดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลวิจัยกับประเด็นการจัดการขยะระดับครัวเรือน ได้แก่ พื้นที่ชุมชนริม

คลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การจัดการขยะระดับครัวเรือน หมายถึง พฤติกรรมการจัดการขยะภายในครัวเรือน ประกอบด้วย       
การก าจัดขยะ การลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ และการน ากลับมาใช้ใหม่ 

ชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเจ๊ะเหมบริเวณ ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ  
ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการก าจัดขยะ  
ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการคัดแยกขยะ และด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจากตัวแทนครัวเรือน 
8 คน และผู้น าชุมชน 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 2 คน รวม 11 คน 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการลง
พื้นที่สังเกตบริบทชุมชน และแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ จะอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหา และตรงตามโครงสร้าง ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ท าเก็บข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย และศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
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ประเด็นพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือน และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดย
น าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาสซึ่งศึกษาเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านการก าจัดขยะ ด้านการลดการเกิดขยะ ด้านการคัดแยกขยะ และด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ จากการศึกษา
สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1.  ด้านการก าจัดขยะ 
พบว่า ครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม มีการก าจัดขยะโดยการรวบรวมขยะไว้ในถุงพลาสติกหรือลัง

กระดาษ และน าขยะที่รวบรวมไว้ไปทิ้งในถังขยะที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแว้งจัดไว้ให้ และบางส่วนมี
พฤติกรรมในการทิ้งขยะลงคลอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นขยะประเภทขยะย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษผัก สอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมว่า“…ใช้ถังขยะเป็นที่ทิ้งขยะในบ้าน จะทิ้งขยะลง
คลองพวกท่ีมันย่อยได้ เศษอาหารพวกนั้น อย่างอื่นไม่ทิ้งเพราะมันย่อยไม่ได้ แล้วจ่าย 20 บาทต่อเดือนมันก็ไม่เยอะ
อะไรเลย...”(ตัวแทนครัวเรือนคนที่ 2, สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561)แต่มีบางครัวเรือนปฏิเสธที่จะไม่ใช้ถังขยะที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแว้งจัดให้ เนื่องจากไม่อยากที่จะเสียเงินค่าบริการเก็บขยะในแต่ละเดือน  และมี
ความเห็นว่าการมีถังขยะตั้งอยู่ท่ีหน้าบ้านนั้นไม่ปลอดภัยจากการก่อเหตุการณ์สร้างความไม่สงบในพ้ืนท่ีจากผู้ไม่หวัง
ดีในการวางระเบิดในถังขยะ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมว่า “...ไม่
เอาถังขยะจาก อบต. เพราะกลัว กลัวว่าเค้าเอาระเบิดมาใส่เพราะไม่ได้มีแค่เราที่ใช้ แล้วก็ไม่อยากเสียเงินด้วย...”
(ตัวแทนครัวเรือนคนท่ี 1, สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 

และนอกจากนี้บางครัวเรือนยังก าจัดขยะด้วยวิธีการฝังและเผา สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
ตัวแทนครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมว่า “…บางอย่างก็เผาที่ที่ดินตัวเอง พวกเศษของที่ไม่ใช้แล้ว พลาสติกหักๆ 
เศษไม้…” (ตัวแทนครัวเรือนคนท่ี 3, สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมมีการก าจัดขยะในระดับครัวเรือน 4 
วิธี น่ันคือ 1) การก าจัดขยะโดยการรวบรวมขยะภายในครัวเรือนแล้วทิ้งลงถังขยะ 2) การก าจัดขยะโดยการทิ้งขยะ
ลงคลองเจ๊ะ3) การก าจัดขยะโดยการฝังดินในที่ดินของตนเอง และ 4) การก าจัดขยะโดยการเผาในที่ดินของตนเอง 

2.  ด้านการคัดแยกขยะ  
พบว่า ครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมจะให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะเฉพาะประเภทที่สามารถ

น าไปขายได้ และยังมีการแยกขยะอันตรายออกจากถุงขยะทั่วไปที่รวบรวมไว้ในบ้าน แต่ก็น าขยะนั้นมาทิ้งในขยะ
รวมที่ตั้งหน้าบ้าน เนื่องจากในชุมชนยังไม่มีจุดตั้งถังขยะส าหรับแยกประเภทขยะ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์
ของตัวแทนครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมว่า “…แยกขวดน้้าไว้ขายกับแยกขยะพวกถ่านไฟฉาย หลอดไฟด้วย แยก
ใส่ไว้อีกถุงนึงไม่ได้รวมกับถุงใส่ขยะในบ้าน แล้วก็จะเอาไปทิ้งในถังขยะรวมหน้าบ้าน…”(ตัวแทนครัวเรือนคนที่ 6, 
สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะประเภทท่ีสามารถน าไปขายได้ และแม้จะมี
การคัดแยกขยะประเภทขยะอันตรายออกจากถุงขยะทั่วไปแล้ว แต่ประชาชนยังน าขยะอันตรายไปใส่รวมไว้ถังขยะ
รวมหน้าบ้าน เนื่องจากภายในชุมชนยังไม่มีจุดตั้งถังขยะส าหรับแยกประเภทไว้ให้บริการ 

3.  ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่   
พบว่า ครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมจะมีการน าพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติกมาใช้ซ้ าให้เกิด

ประโยชน์ และยังน าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วมาท าประโยชน์ต่อทั้งการท าเป็นผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า รวมไปถึง  
การบริจาคเสื้อผ้าสภาพดีให้ผู้ที่ต้องการใช้ต่อ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะ
เหมว่า “…ผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วก็เอามาท้าผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้า ไม่ทิ้งก่อน…”(ตัวแทนครัวเรือนคนที่ 6, สัมภาษณ์  
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2 พฤศจิกายน 2561) จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมมีการน าสิ่งของใน
ครัวเรือนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการก าจัดขยะ และลดการเกิดของขยะภายในครัวเรือน 

จะเห็นได้ว่าในด้านการน ากลับมาใช้ใหม่นั้น ประชาชนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมจะมีการน าสิ่งของที่ไม่ใช้
แล้วในครัวเรือน เช่น เสื้อผ้า ขวดน้ า มาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ 

4.  ด้านการลดการเกิดขยะ 
พบว่า ครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการลดการเกิดขยะภายใน

ครัวเรือนจะมีเพียงร้านค้าที่มีการลดปริมาณการเกิดขยะด้วยการลดการซื้อถุงพลาสติกมาใส่ของให้ลูกค้าแต่ใช้
ถุงพลาสติกที่มีอยู่ใส่ของให้ลูกค้าแทน ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม
ว่า “…จะลดซื้อถุงพลาสติกมาใส่ของให้ลูกค้าเวลามาซื้อของ แต่เอาถุงพลาสติกที่ได้มาเวลาซื้อของจากท่ีอื่นมาใช้ใส่
ของให้ลูกค้าแทน...”(ตัวแทนครัวเรือนคนท่ี 3, สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน 2561) 

จะเห็นได้ว่าครัวเรือนในชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมส่วนใหญ่มีการลดการเกิดขยะเฉพาะครัวเรือนท่ีประกอบ
อาชีพค้าขาย ครัวเรือนอื่นๆส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการลดการเกิดขยะภายในครัวเรือน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหมทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการก าจัดขยะ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ และ ด้านการลดการเกิดขยะ 
พบว่า ครัวเรือนในชุมชนมีพฤติกรรมในด้านการก าจัดขยะ 4 วิธี นั่นคือ (1) การก าจัดขยะโดยการรวบรวมขยะ
ภายในครัวเรือนแล้วท้ิงลงถังขยะ (2) การก าจัดขยะโดยการทิ้งขยะลงคลองเจ๊ะเหม (3) การก าจัดขยะโดยการฝังดิน
ในที่ดินของตนเอง และ (4) การก าจัดขยะโดยการเผาในที่ดินของตนเอง ในด้านการคัดแยกขยะนั้นครัวเรือนจะให้
ความส าคัญกับขยะประเภทที่สามารถน าไปขายได้ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ ส่วนในด้านการน ากลับมาใช้ใหม่  
มีการน าสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วในครัวเรือนมาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ เช่น การน าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาท าเป็นผ้าเช็ดมือ
หรือน าไปบริจาคให้แก่ผู้อื่นและในด้านการลดการเกิดขยะ โดยส่วนใหญ่ที่ให้ความส าคัญจะเป็นครัวเรือนท่ีประกอบ
อาชีพค้าขายที่มีการลดการซื้อถุงพลาสติกในการใส่ของให้แก่ลูกค้า  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  

1.  ด้านการก าจัดขยะ ครัวเรือนมีการก าจัดขยะ 4 วิธี ได้แก่  1) การก าจัดขยะโดยการรวบรวมขยะ
ภายในครัวเรือนแล้วทิ้งลงถังขยะ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม  2) การก าจัดขยะโดยการทิ้งขยะลงคลองเจ๊ะเหม เช่น 
เศษอาหาร เศษผักผลไม้ และขยะอันตราย เช่น แพมเพิสที่ใช้แล้ว  3) การก าจัดขยะโดยการฝังดินในที่ดินของ
ตนเอง เช่น เศษแก้ว และ 4) การก าจัดขยะโดยการเผาในที่ดินของตนเอง เช่น พลาสติก กระดาษ ซองขนม      
อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมการจัดการขยะด้านการก าจัดขยะของครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ครัวเรือนควรมี
พฤติกรรมการทิ้งขยะบริเวณจุดทิ้งที่ทางองค์การบริหารสว่นต าบลจัดบริการไว้ และต้องมีการก าจัดขยะตามประเภท
อย่างถูกวิธี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแว้งควรมีการจัดตั้งจุดทิ้ งขยะอย่างเพียงพอและทั่วถึงในชุมชน ควรมี 
การเพิ่มจ านวนรอบในการเก็บขยะต่อสัปดาห์ เพื่อให้ขยะไม่มีปริมาณที่มากเกินไปจนล้นถัง มีการให้ความรู้เกี่ยว  
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธีให้แก่ครัวเรือน ทั้งยังส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยมีการให้ความรู้
ในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะลงในคลอง รวมถึงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงใน
คลองอย่างต่อเนื่อง 

2.  ด้านการคัดแยกขยะ ครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม จะให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะเฉพาะ
ประเภทที่สามารถน าไปขายได้ และยังมีการแยกขยะอันตรายออกจากถุงขยะทั่วไปท่ีรวบรวมไว้ในบ้าน แต่ก็น าขยะ
นั้นมาทิ้งในถังขยะรวมที่ตั้งหน้าบ้าน เนื่องจากในชุมชนยังไม่มีจุดตั้งถังขยะส าหรับแยกประเภทขยะ อย่างไรก็ตาม
จากพฤติกรรมการจัดการขยะด้านการคัดแยกขยะของครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ครัวเรือนควรมีการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษประเภทต่างๆ ขวดพลาสติก โลหะ/อโลหะ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ตามถังขยะ
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ส าหรับแยกที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจัดบริการไว้ หรือแยกเพื่อน าไปขายให้กับรถรับซื้อของเก่า ทั้งนี้ยังเป็น
การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรอืนอีกด้วย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนที่ถูกวิธีให้แก่ประชาชนในชุมชนและควรจัดตั้งถังขยะแยกประเภท เพื่อให้มีการแยกประเภทขยะก่อน
น าไปทิ้ง และแยกทิ้งลงในถังขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ถังขยะส าหรับขยะทั่วไป ถังขยะส าหรับขยะย่อยสลาย  
ถังขยะส าหรับขยะรีไซเคิล และถังขยะส าหรับขยะอันตราย โดยอาจจัดท าในรูปแบบถังขยะใสให้ง่ายในการมองเห็น
สิ่งข้างใน ป้องกันการทิ้งระเบิดลงในถังขยะ เพื่อลดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน  หรือมีจัดตั้ง
กิจกรรมธนาคารขยะให้เกิดขึ้นภายชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 

3.  ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ ครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม จะมีการน าพวกขวดพลาสติก 
ถุงพลาสติกมาใช้ซ้ าให้เกิดประโยชน์ และยังน าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วมาท าประโยชน์ต่อทั้งการท าเป็นผ้าเช็ดมือ  
ผ้าเช็ดเท้า รวมไปถึงการบริจาคเสื้อผ้าสภาพดีให้ผู้ที่ต้องการใช้ต่อ อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมการจัดการขยะด้าน
การน ากลับมาใช้ใหม่ของครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ครัวเรือนควรน าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น 
ถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเปื้อนก็ให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกครั้งหนึ่ง หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน การใช้กระดาษท้ังสองหน้า
หรือการน าสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มา ท าเก้าอี้ หรือขวดพลาสติกก็สามารถ
น ามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การน าเศษผ้า มาท าเปลนอน เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแว้งควรมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น อบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน 

4.  ด้านการลดการเกิดขยะ ครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ส่วนใหญ่จะไม่ให้ความส าคัญกับการลด
การเกิดขยะภายในครัวเรือน จะมีเพียงร้านค้าที่มีการลดปริมาณการเกิดขยะด้วยการลดการซื้อถุงพลาสติกมาใส่ของ
ให้ลูกค้า แต่จะใช้ถุงพลาสติกที่มีอยู่ใส่ของให้ลูกค้าแทนเพื่อลดการเกิดขยะในครัวเรือน อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรม
การจัดการขยะด้านการลดการเกิดขยะของครัวเรือนชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ครัวเรือนควรตระหนักในเรื่องของการ
ลดการผลิตขยะภายในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม โดยใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของในตลาด ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม เครื่องส าอาง 
ถ่านชนิดชาร์ตได้ สบู่เหลว น้ ายารีดผ้า น้ ายาท าความสะอาด และลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน โดย
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยาก าจัดแมลงหรือน้ ายาท าความสะอาดต่างๆ แต่ควรจะหันไปใช้วิธีการ
ทางธรรมชาติจะดีกว่า เช่น ใช้เปลือกส้มแห้งน ามาเผาไล่ยุง เพื่อลดปริมาณขยะอันตรายภายในบ้าน ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแว้ง ควรมีการรณรงค์เกี่ยวกับการลดขยะภายในครวัเรือนอย่างตอ่เนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนมี
การใช้ซ้ าในผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้ซ้ าได้ 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะระดับครัวเรือนของชุมชนริมคลองเจ๊ะเหม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส สามารถอภิปรายผลการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  

1.  ด้านการก าจัดขยะ ครัวเรือนมีการก าจัดขยะ 4 วิธี ได้แก่ 1) การก าจัดขยะโดยการรวบรวมขยะ
ภายในครัวเรือนแล้วทิ้งลงถังขยะ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม  2) การก าจัดขยะโดยการทิ้งขยะลงคลองเจ๊ะเหม เช่น 
เศษอาหาร เศษผักผลไม้ และขยะอันตราย เช่น แพมเพิสที่ใช้แล้ว 3) การก าจัดขยะโดยการฝังดิน เช่น เศษแก้ว 
และ 4) การก าจัดขยะโดยการเผา เช่น พลาสติก กระดาษ ซองขนม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญจิตต์ จันทร์
นาหว่า และสุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ต าบลนากลาง อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการจัดการขยะ การก าจัดขยะ มีวิธีการก าจัดขยะประเภท
อันตราย อันได้แก่ ยาเสื่อมสภาพ/หมดอายุ สีทาบ้าน ถ่านไฟฉายท่ีใช้แล้ว แบตเตอรี่โทรศัพท์ โดยน าไปทิ้งในถังขยะ
ที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ ประเภทขยะแห้งและขยะเปียกก็มีวิธีการก าจัดที่ใช้มากที่สุด โดยน าไปทิ้งในถังขยะที่ทาง
เทศบาลจัดไว้ให้ ส่วนขยะประเภทรีไซเคิล ได้แก่ กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ช ารุด วิธีที่ใช้ในการก าจัดมากที่สุดคือการน าไปขาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์   แจ่มพงษ์ (2553) 
ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือนของประชาชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน วิธีการก าจัดขยะหรือการท าลายขยะ



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 611 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนน าขยะไปก าจัดโดยการเผาไฟมากท่ีสุด รองลงมาน าขยะไปก าจัดโดยการทิ้งในถังขยะ
ของ อบต. และที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน น าไปฝังกลบและกองทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ และน าขยะไปก าจัดโดย
การทิ้งลงในแม่น้ าล าคลองหรือล าปะโดงท่ีอยู่ใกล้ๆบ้าน 

2.  ด้านการคัดแยกขยะ ครัวเรือนจะให้ความส าคัญกับการคัดแยกขยะเฉพาะประเภทที่สามารถน าไป
ขายได้ และยังมีการแยกขยะอันตรายออกจากถุงขยะทั่วไปท่ีรวบรวมไว้ในบ้าน แต่ก็น าขยะนั้นมาทิ้งในขยะรวมที่ตั้ง
หน้าบ้าน เนื่องจากในชุมชนยังไม่มีจุดตั้งถังขยะส าหรับแยกประเภทขยะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญจิตต์ 
จันทร์นาหว่า และสุชาดา ภัยหลีกลี้ (2557) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ต าบลนากลาง 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการจัดการขยะ การแยกขยะ มีการคัดแยกขยะก่อนน าไป
ก าจัด โดยขยะรีไซเคิล ประเภทขวดพลาสติก กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว มีการคัดแยกขยะ รีไซเคิล
ประเภทเฟอร์นิเจอร์ช ารุด เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช ารุด และมีการคัดแยกขยะเปียก ในขณะที่การคัดแยกขยะประเภท
อันตราย โดยมีกระป๋องสเปรย์สีทาบ้าน ยาหมดอายุ หลอดนีออนช ารุด  

3.  ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ จะน าพวกขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เสื้อผ้าที่ไม่ใช้งานแล้วมาท า
ประโยชน์ต่อทั้งการท าเป็นผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า รวมไปถึงการบริจาคเสื้อผ้าสภาพดีให้ผู้ที่ต้องการใช้ต่อ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานของสุมาลี พุ่มภิญโญ และเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ (2560) ศึกษาพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะของครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs: กรณีศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงขยะรีไซเคิล ครัวเรือนมักคัด
แยกเพื่อน าขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2553) ศึกษา
พฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือนของประชาชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากขยะและน้ าทิ้งของครัวเรือน 
พบว่ามีน าขยะรีไซเคิลไปขายมากที่สุด รองลงมาน าขยะรีไซเคลิไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ และน ามาซ่อมแซมใช้ใหม ่

4.  ด้านการลดการเกิดขยะ ครัวเรือนไม่ให้ความส าคัญกับการลดการเกิดขยะภายในครัวเรือน  จะมี
เพียงร้านค้าท่ีมีการลดปริมาณการเกิดขยะด้วยการลดการซื้อถุงพลาสติกมาใส่ของให้ลูกค้าแต่ใช้ถุงพลาสติกที่มีอยู่ใส่
ของให้ลูกค้าแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานของสุมาลี พุ่มภิญโญ และเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ (2560) ศึกษา
พฤติกรรมในการจัดการขยะของครัวเรือนตามแนวคิด 3Rs : กรณีศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวถึง
กิจกรรมตามแนวทาง 3Rs ที่กลุ่มตัวอย่างท าเป็นบางครั้งหรือนาน ๆ ครั้ง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก 
กล่องโฟม และการปฏิเสธถุงพลาสติกเมื่อซื้อของในตลาด และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2553) 
ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือนของประชาชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน พบว่า ได้มีกิจกรรมด าเนินการลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน เช่น ใช้วัสดุหลาย ๆ ครั้งก่อนทิ้ง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี 
เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 

เชิงนโยบายต่อชุมชน 
1.  ผู้น าชุมชนควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาขยะในคลองและการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการร่วมกันในการบริหาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2.  ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนและการจัดการ

ขยะระดับครัวเรือนภายในชุมชน 
เชิงนโยบายต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง 
1.  ควรให้มีการบริหารจัดการขยะโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากตัวแทนครัวเรือน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการขยะ ในการร่วมกันบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลแว้งต้อง
ก าหนดแนวทางร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  
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2.  ควรมีมาตรการที่จริงจังและมีการปฏิบัติอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน โดยให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในคลองและการจัดการขยะของชุมชน 

3.  การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการการจัดการขยะและการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 

1.  การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน เพื่อพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาขยะและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในชุมชนต่อไป 

2.  ควรมีจ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษามากกว่านี้ และควรน าเทคนิคอ่ืน ๆ เช่น วิธีการสนทนากลุ่ม 
การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3.  ตัวแทนประชากรที่ใช้ในการศึกษาควรมีความหลากหลายมากกว่านี้รวมถึงน่าจะมีการท าประชาคม
เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4.  ตัวแปรที่ใช้ในการท าการวิจัยมีน้อยเกินไป ควรมีการเพิ่มตัวแปร เช่น แนวทางการแก้ไข หรือการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานวิจัยมีความน่าสนใจและมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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Lifestyle and behavior of children and children in the  
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อีซา  สะแต, นูรมี  อาแวบือซา** 

อับดุลคอเล็ด เจะแต, อลสิา หะสาเมาะ และสวัสดิ์ ไหลภาภรณ์*** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตเด็กแว้นเด็กสก๊อยในเมืองปัตตานี (2) เพื่อศึกษา

และพฤติกรรมเด็กแว้นและเด็กสก๊อยในเมืองปัตตานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเด็กแว้นเด็กสก๊อยใน
เมืองปัตตานี ผู้ปกครองเด็กแว้นเด็กสก๊อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 25 คน น ามาแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือเด็กแว้นเด็กสก๊อย จ านวน 15 คน ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน 
 
ค ำส ำคัญ : วิถีชีวิต, พฤติกรรม, เด็กแว้นและเด็กสก๊อย, เขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตาน ี
 
Abstract 

The purpose of this research is (1)  to study the way of life of children, children in 
Pattani (2 ) to study and behavior of children and children in Pattani. The target groups used in 
this study are children, children, children in Pattani. Parents, children, children, scoops and 
related agencies Obtained from the purposive selection of 25  people, divided into 3  groups: 
children, children, 15 children, 5 parents and 5 related agencies. 

 
Keywords : lifestyle, behavior, children, children and scoops, Muang district Pattani Province. 
 
บทน ำ 

ปัจจุบันปัญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมเมืองสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคมประกอบกับเด็กและเยาวชนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์ ท าให้เด็กและเยาวชนชนจะต้องเผชิญกับภาวะต่าง ๆ ของสังคม เช่น ปัญหาความรุนแรง  
ปัญหายาเสพติด ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้ว
มีสาเหตุจากปัญหาครอบครัว และสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่ชักจูงไปในหนทางที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสังคมแก่
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการใช้ความรุนแรงในสังคมทั้งจากสื่อ และสังคมรอบข้าง จะเห็นได้ว่าปัญหาเดก็และเยาวชน
ชนถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอันดับต้น ๆ ในสังคมไทย จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ปัญหาเกี่ยวกับการมั่วสุ่ มของเด็กและ

                                                           
*ส่วนหน่ึงของรายวิชาการศึกษาการศึกษาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
**นักศึกษาปริญญาตรี E-mail: nurmee.awaebersa@gmail.com 
***อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
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เยาวชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาการมั่วสุ่มการแข่งขันจักรยานยนต์และการมั่วสุ่มยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ได้รับความนิยมจากกลุ่มเพื่อน และกิจกรรมเหล่านี้มีอยู่ทุกท้องที่ในสังคมไทย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดมีปัญหาที่
ใกล้เคียงผู้ใหญ่หลายเรื่อง ท าให้เด็กและเยาวชนชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เสีย่งต่ออันตรายมากข้ึนทุกวัน (ลักษณา – 
พงษ์ภุมมา, 2560)  

อย่างไรก็ดีแม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ในทางกลับกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการแว้นรถจักรยานยนต์ที่นับวันกลับ
พบมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาให้แก่ชุมชนในทุก ๆ พื้นที่ของสังคมไทย สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาปัญหา  
เด็กแว้น ได้น าเสนอเกี่ยวกับปัญหาเด็กแว้นและสก๊อยเช่นเดี่ยวกับจังหวัดปัตตานีที่ก าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว  
ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชน ท้ังนี้เนื่องจากเด็กแว้นและเด็กสก๊อยไม่ค่อยได้รับการศึกษา ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนขาดความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับโทษต่าง ๆ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่ท าให้ปัญหาเกิดเด็กและเยาวชน
เด็กแว้นและเด็กสก๊อยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของเด็กและเยาวชนท่ีถูกเรียกขานกันว่า กลุ่มเด็กซิ่งรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนับวันยิ่งทวีความรุ่นแรงมากข้ึน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่กวดขันการตรวจจับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนจะเห็นได้จากข้อมูลการจับกลุ่มในปี 2560 ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมเด็กและเยาวชนที่ออกมา
แวน้ได้หลายร้อยขัน (ลักษณา – พงษ์ภุมมา, 2560)  

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ใช้รถใช้ถนน ทางกลับกันยังเป็นภัยร้ายแรงต่อเด็กและ
เยาวชนจะเข้าสู่วงจรของปัญหาสังคมได้ และสร้างความเดือดร้อนต่อการด ารงวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย 
ซึ่งท าให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในยามค่ าคืน อีกทั้งน ามาซึ่งการสูญเสีย
ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เกิดจากการแข่งรถจักรยานยนต์ ซึ่งตามถนนสี่เลน ในพื้นที่เขตอ าเภอเมืองปัตตานี 
เนื่องจากว่าเด็กแว้นหรือเด็กชาย อายุประมาณ 15-25 ปี ขับรถจักรยานยนต์ประลองความเร็วบนถนนสาธารณะ  
ในเขตเมืองปัตตานี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่สังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะการขับรถจักรยานยนต์ที่  
ไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ทางอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนน ส่วนเสียงของเครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์ที่ดังสนั่นก็สร้างความร าคาญ และท าลายช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนสงบสุขในยามวิกาลท าให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ต ารวจปราบปรามพฤติกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าว 

 
วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีส าคัญอย่างยิ่งงานวิจัยนี้คาดหวังไว้ดังต่อไปนี้ 
1.  ท าให้ทราบถึงวิถีชีวิตเกี่ยวกับเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานีจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร เป็นต้น ในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองในสภาพแวดล้อมของกลุ่มเด็กแว้นและเด็กสก๊อย 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยพิจารณาถึงการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นและสก๊อยในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นและ 

สก๊อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี และผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเด็กและ
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เยาวชนท่ี และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรม และแนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นและสก๊อยในพ้ืนท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1. เด็กแว้นและเด็กสก๊อย ทั้งชายและหญิงที่ออกมาแว้นใน

เขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน 15 คน อายุระหว่าง 15-25 ปี 2. ตัวแทนผู้ปกครองเด็กแว้นและ 
เด็กสก๊อย จ านวน 5 คน 3. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าต ารวจ จ านวน 5 คน 

ขอบเขตด้ำนเวลำ   
โดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม หลังจากนั้นจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลอีก

ประมาณ 1 เดือน แล้วอีกประมาณ 1 เดือนจะท าการสรุปพร้อมกับเขียนรายงาน ดังนั้นระยะเวลาโครงการศึกษา
ทั้งหมด 5 เดือน ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มท าการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 

ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ 
ในพื้นทีเ่ขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

วิถีชีวิต หมายถึง การกระท าตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุขและประสบ
ความส าเร็จในชีวิต โดยกระท าอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย กระทั่งการกระท านั้น ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน  
การด าเนินชีวิต 

พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่น ามาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิต ท าให้ร่างกาย
เป็นอันตราย สูญเสียหน้าที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติ หรือเสียชีวิต เด็กและเยาวชนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมาก 
เนื่องจากจิตใจวัยนี้ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น อยากรู้อยากเห็น 
อยากลอง มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น แต่ยังขาดการยั้งคิด ไตร่ตรอง และการควบคุมตนเอง 

เด็กแว้น หมายถึง ผู้ที่อายุประมาณ 15-25 ปี ที่ออกขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืนมี
ลักษณะการแต่งกาย และทรงผม รวมถึงรสนิยมการฟังเพลงที่คล้ายกัน 

เด็กสก๊อย หรือ เลดี้แซป หมายถึง เด็กและเยาวชนหญิงที่มักนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้น มักใส่เสื้อ
ยืดรัดติ้วหรือไม่ก็สายเดี่ยว เสื้อกล้าม เกาะอก ชอบใส่กางเกงขาสั้นมาก ๆ มักผัดหน้าให้ขาววอก และจะผูกผมเป็น 
2 ข้าง ส่วนริมฝีปากจะแดงระเรื่อ เครื่องประดับชิ้นส าคัญ คือ หวี และการใช้โทรศัพท์มือถือ ส่วนใหญ่บริเวณน่องขา
ของสก๊อยมักมีรอยท่อไอเสียดาด และรอยแผลเป็นประปรายตามแข้งขาเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่าประจ าตัวของ
สิ่งมีชีวิตประเภทนี้ คือ สายย่อ 
 
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับเด็กและเยำวชน 
เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท์ (2550 : 181 – 184) เด็กและเยาวชน หมายถึง เป็นวัยที่ส าคัญของชีวิตต้อง

พบกับการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยทั่วไปนั้น 
นักจิตวิทยาแบ่งช่วงระยะเด็กและเยาวชนเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ 

1.  เด็กและเยาวชนตอนต้น (Early adolescence) เป็นระยะเริ่มแรกในการเข้าสู่เด็กและเยาวชน โดย
อยู่ในช่วงอายุ 12 ถึง 15 ปีเด็กและเยาวชนในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเต็มที่และรวดเร็ว
มากถ้าให้ต้องปรับตัวต่อปัญหาทางร่างกายสังคมอารมณ์ 

2.  เด็กและเยาวชนตอนกลาง (Middle adolescence) อยู่ในช่วงอายุ 15-18 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผ่าน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 
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3.  เด็กและเยาวชนตอนปลาย (Late adolescence) อยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี ระยะนี้เป็นช่วงสุดท้าย
ก่อนจะเป็นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ (Storm and Stress) นี้ ส่งผลต่อการปรับตัวความวิตกกังวลความเครียดทางอารมณ์ให้
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาด้วยไม่เป็นท่ียอมรับทางสังคมหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Krathwohl Bloom & Masia, 1964) พฤติกรรม หมายถึง ความสนใจ 
ความรู้สึก ท่าที ความชอบในการให้คุณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถือเป็นพฤติกรรมที่ยากแก่ การอธิบายเพราะ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคน การเกิดพฤติกรรมด้านเจตคติ แบ่งขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving of Attending) เป็นขั้นที่บุคคลถูกกระตุ้น ให้ทราบว่า
เหตุการณ์หรือสิ่งเร้าบางอย่างเกิดขึ้น และบุคคลนั้นมีความยินดีหรือมีภาวะจิตใจพร้อมท่ีจะรับหรือให้ความพอใจต่อ
สิ่งเร้านั้น ในการยอมรับนี้ประกอบด้วยความตระหนักความยินดีที่ควรจะรับและเลือกรับ 

(2) การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นตอนที่บุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึกผูกมัด ต่อสิ่งเร้าเป็นเหตุ
ให้บุคคลพยายามท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง พฤติกรรมขั้นนี้ประกอบด้วยการยินยอม ความเต็มใจ และพอใจที่จะ
ตอบสนอง 

(3) การให้ค่านิยม (Valuing) เป็นขั้นท่ีบุคคลมีปฏิกิริยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น ยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีมี
คุณค่าส าหรับตนเอง และได้น าไปพัฒนาเป็นตนอย่างแท้จริง พฤติกรรมขั้นนี้ ส่วนมากใช้ค าว่า “ค่านิยม” ซึ่งการเกิด
ค่านิยมนี้ประกอบด้วยการยอมรับ ความชอบ และผูกมัดค่านิยมเข้ากับตนเอง 

(4) การจัดกลุ่มค่า (Organization) เป็นขั้นที่บุคคลจัดระบบของค่านิยมต่าง ๆ ให้เข้ากัน โดยพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเหล่านี้ การจัดกลุ่มนี้ประกอบด้วยการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม และจัดระบบ
ของค่านิยม 

(5) การแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยดึถือ (Characterization by Value Complex) พฤติกรรมขั้นนี้ถือ
ว่า บุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจัดอันดับของค่านิยมเหล่านั้นจากดีที่สุดไปถึง น้อยที่สุดและพฤติกรรมเหล่านี้จะ
เป็นตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วย การวางแนวทางของการปฏิบัติ และ  
การแสดงลักษณะที่จะปฏิบัติตามทางที่เขาก าหนด จากที่เอาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมาใช้นั้น เพราะว่าเราอยาก
ทราบถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (เด็กแว้นและเด็กสก๊อย) ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างและพฤติกรรมใน
ด้านใดบ้าง 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล จ านวน 25 คน ซึ่งประกอบไปด้วย (1) เด็กและเยาวชน (กลุ่มเด็กแว้น
และเด็กสก๊อย) จ านวน 15 คน (2) ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน (กลุ่มเด็กแว้นและเด็กสก๊อย) จ านวน 5 คน 
(3) เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน 

 
ผลกำรศึกษำ 

1.  ผลกำรศึกษำข้อมลูเกี่ยวกับวิถชีวีิตของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิถีชีวิตของกลุ่มเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าจะมีการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระอันเนื่องมาจาก

ผู้ปกครองของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยปล่อยปะละเลยจนเกินไปจนท าให้ลูกใช้ชีวิตอย่างอิสระ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า  
การด าเนินชีวิตของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยนั้นเป็นอิสระ อาทิเช่น คบเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามนั่งรถซ้อนท้ายกับ 
เพศตรงข้ามโดยที่ไม่ได้สมรสกัน และมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนจากบุคคลทั่วไป เพราะว่าบุคคลทั่วไปปกติจะเข้านอน
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป แต่วิถีชีวิตของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ส่วนใหญ่จะออกไปเล่นเกมส์ตามร้านเกมส์ต่าง ๆ 
ในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และส าหรับในวันเวลาที่มีกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ของกลุ่ม  
เด็กแว้นและสก๊อย กลุ่มเด็กดังกล่าวจะนัดแนะ เพื่อออกมาร่วมตัวกันเพื่อที่จะออกไปแข่ งรถจักรยานยนต์ และ
สถานที่ที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และชานเมืองปัตตานี 
และช่วงที่มักจะมีกิจกรรมการแข่งขันจะเริ่มในช่วงระยะ เวลา 22.00-02.00น. โดยประมาณเด็กแว้นจะนัดเป็นกลุ่ม ๆ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 617 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษแ 

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีกลุ่มเด็กแว้นและสก๊อยมักจะท ากัน อาทิเช่น การแข่งขันรถวนรอบเมือง ขับขี่รถซิ่งในพื้นที่เขต
เมืองปัตตานี เล่นเกมส์ตามร้านเกมส์ และจะจัดกลุ่มรับประทานอาหารตามร้านอาหารในพื้นที่เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

2.  ผลกำรศึกษำข้อมลูเกี่ยวกับพฤตกิรรมของกลุม่เด็กแว้นและเด็กสก๊อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
สถานการณ์ปัจจุบันของเด็กแว้นและเด็กสก๊อยที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเทศกาลงานต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเด็กแว้น คือ การหลักขโมย การตบตีทะเลาะวิวาทในงานต่าง ๆ และทะเลาะกันในเรื่อง  
ชู้สาว ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นท าให้ประชาชนที่ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนจากการกระท า
ดังกล่าวของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย 

2.1  พฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นและเด็กสก๊อย การเป็นเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ซึ่งในปัจจุบัน
ปัญหาที่เกิดขึ้น จากพฤติกรรมของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย เช่น พฤติกรรมการตบตี ทะเลาะวิว าท การลักขโขย  
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และพฤติกรรมการหนีต ารวจ การแว้นก็คือการร่วมตัวของวัยรุ่น ออกขับรถเรื่อย ๆ 
จนถึงที่หมายที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนบนถนนสี่เลน , ตะลุโบ๊ะ  
การแว้นมีการแข่งขันมีกระบวนการต่าง ๆ และมีการเดิมพันด้วยเงิน, ผู้หญิง, รถจักรยานยนต์, น้ ามันเครื่อง, ล้อรถ 
ซึ่งมีอุบัติเหตุ ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากการแข่งรถหลายรายและบาดเจ็บสาหัส ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
หลังจากการแว้นของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย จากการสัมภาษณ์พบว่า บางคนที่ไม่กลับไปนอนบ้านจะไปนอน  
หอเพื่อนและโดยส่วนใหญ่แล้ว หลังจากการแว้นเด็กจะกลับไปนอนที่บ้านกับพ่อแม่ ส่วนเด็กสก๊อยจะมีปัญหา
ทะเลาะกันเองในเรื่องของการแย่งผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เด็กแว้นและเด็กสก๊อยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วติดยาเสพติด  
จากความอยากลองตามเพื่อนมีเพื่อนที่ติดยาเสพติด เมื่อพบเจอปัญหาหรือความทุกข์โดยส่วนใหญ่ เด็กจะปรึกษา
เพื่อนเป็นอันดับแรก การมาเป็นเด็กแว้นและเด็กสก๊อยเกิดจากความชอบและการคบเพื่อน และความสนุก
เพลิดเพลิน 

2.2  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ก็คือ พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรม
ทะเลาะวิวาท ตบตี และพฤติกรรมการแข่งรถจักรยานยนต์ และจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนอีกด้วย  

2.3  แรงจูงใจท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กลายเป็นเด็กแว้น
และเด็กสก๊อย ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 

(1)  สื่อต่าง ๆ สื่อนับว่าเป็นช่วงหน้าที่เปิดโอกาส ให้เด็กและเยาวชนรับชมสื่อต่าง ๆ ใน
ช่องทาง เช่น ทีวี สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook YouTube ซึ่งเป็นช่องที่เข้าถึงง่าย  

(2)  เพื่อน เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแว้นและ
กิจกรรมอื่น ๆ  

(3)  ครอบครัว การที่เด็กจะมาเป็นเด็กแว้นและเด็กสก๊อยนั้นเกิดจากพ่อแม่ซื้อรถให้เนื่องจาก
พ่อแม่บางคนต้องไปท างานเช้ากลับค่ าพ่อแม่เลยคิดซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกเพื่อที่ให้ลูกขับขี่ไปโรงเรียนได้สะดวก 
แต่ลูกกลับไปแต่งรถเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นและเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นเพื่อที่จะน าไปแข่งกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มในส่วนนี้ก็เป็น
การสนับสนุนลูกในทางอ้อมไปด้วย  

2.4  พฤติกรรมที่เห็นได้จากตัวบุคคลและกลุ่ม คือ  
(1)  พฤติกรรมด้านตัวบุคคล คือ ท่ีพบเห็นส่วนใหญ่เด็กแว้นบางคนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท

ภายในครอบครัว จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว และมีการฟันแทงกัน เป็นต้น 
(2)  พฤติกรรมกลุ่ม คือ พฤติกรรมที่พบเห็นส่วนใหญ่เด็กเเว้นและเด็กสก๊อยมีพฤติกรรม

ทะเลาะวิวาท เด็กแว้นและเด็กสก๊อยจะมีพฤติกรรมยกพวกตบตีและมีพฤติกรรมแข่งรถจักรยานยนต์ร่วมกัน 
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กำรอภิปรำยผล  
1.  ผลกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
วิถีชีวิตของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย จะเห็นได้ว่าจะมีการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระอันเนื่องมาจากผู้ปกครองของ

เด็กแว้นและเด็กสก๊อยปล่อยปะละเลยจนเกินไปจนท าให้ลูกใช้ชีวิตอย่างอิสระ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการด าเนินชีวิตของ
เด็กแว้นและเด็กสก๊อยนั้นเป็นอิสระ อาทิเช่น คบเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้าม น่ังรถซ้อนท้ายกับเพศตรงข้ามโดยที่ไม่ได้
สมรสกัน และมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนจากบุคคลทั่วไป เพราะว่าบุคคลทั่วไปปกติจะเข้านอนเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 
แต่เด็กแว้นและเด็กสก๊อยเวลา 20.00 น. น้ันก็เล่นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ และวันที่มีการแข่งรถจักรยานยนต์กลุ่มเด็ก
แว้นและสก๊อยจะออกมานัดเจอกันท่ีสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งในเมืองปัตตานี เวลา 21.00 น. เด็กแว้นและเด็กสก๊อยได้
เวลาแข่งรถจักรยานยนต์ เสร็จจากแข่งรถจักรยานยนต์เวลา 01.00 น. ก็ได้ขับขี่รถเป็นกลุ่มเข้ามาในตัวเมืองปัตตานี
เพื่อที่จะหาอะไรทาน หรือหากิจกรรมท าร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่งจะมีทั้งเด็กแว้นและเด็กสก๊อยอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ข้าง ๆ ถนนหรือหน้าร้านเกมส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจน์กรอง สุอังคะ (2559) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของเด็กและเยาวชนที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
รถจักรยานยนต์ในการคัดเลือกพ้นที่ศึกษาได้พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการเดินทางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา ทุกระดับการศึกษา ในจังหวัด
นครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ จ านวน 933 คน โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลอง
สมการเชิงโครงสร้าง หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจ าลองสมมติฐานและปัจจัยสี่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติในการขับขี่ของผู้ขับขี่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งใช้ให้เห็นว่าผู้ขับขี่มีทัศนคติการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรใช้
ความเร็วในการขับขี่ และขับขี่ด้วยความคึกคะนอง จะส่งผลให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง 

2.  ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย โดยมีรายละเอียดดังนี้  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้นและเด็กสก๊อยการเป็นเด็กแว้นและ  

เด็กสก๊อย ซึ่งในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย เช่น พฤติกรรมการตบตี ทะเลาะวิวาท 
การลักขโขย การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และพฤติกรรมการหนีต ารวจ การแว้นก็คือการร่วมตัวของวัยรุ่น ออกขับรถ
เรื่อย ๆ จนถึงที่หมายที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนบนถนนสี่เลน, ตะลุโบ๊ะ 
การแว้นมีการแข่งขันมีกระบวนการต่าง ๆ และมีการเดิมพันด้วยเงิน, ผู้หญิง, รถจักรยานยนต์, น้ ามันเครื่อง, ล้อรถ 
ซึ่งมีอุบัติเหตุ ท าให้มีผู้เสียชีวิตจากการแข่งรถหลายราย และบาดเจ็บสาหัส ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมา 
หลังจากการแว้นของเด็กแว้นและเด็กสก๊อย จากการสัมภาษณ์พบว่า บางคนที่ไม่กลับไปนอนบ้านจะไปนอน  
หอเพื่อนและโดยส่วนใหญ่แล้ว หลังจากการแว้นเด็กจะกลับไปนอนที่บ้านกับพ่อแม่ ส่วนเด็กสก๊อยจะมีปัญหา
ทะเลาะกันเองในเรื่องของการแย่งผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ เด็กแว้นและเด็กสก๊อยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วติดยาเสพติด  
จากความอยากลองตามเพื่อน มีเพื่อนที่ติดยาเสพติด เมื่อพบเจอปัญหาหรือความทุกข์โดยส่วนใหญ่ เด็กจะปรึกษา
เพื่อนเป็นอันดับแรก การมาเป็นเด็กแว้นและเด็กสก๊อยเกิดจากความชอบและการคบเพื่อน และความสนุก
เพลิดเพลิน ในครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Jonah, 1997) การศึกษาในวัยรุ่นที่ขับขี่รถยานยนต์พบว่า
วัยรุ่นท่ีมีบุคลิกภาพลักษณะชอบค้นหาความตื่นเต้นท้าทาย เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่สูง และเป็นกลุ่ม
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงด้วย โดยจะมีพฤติกรรมการขี่ท่ีขาดความระมัดระวังขาดความยังคิด ชอบความ
เสี่ยงในการขับขี่ จึงมักจะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ และชอบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนากรอง  สุอังคะ และคณะ (2559) วันที่พ่อแม่มีความสุขหลังจากซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกตามค าขอคราว
หลังไม่นานก็รู้สึกผิดหลังจากลูกซึ่งมอเตอร์ไซค์จนเสียชีวิต บทเรียนราคาแพงที่แลกมาด้วยชีวิตกี่หยาดน้ าตาต้อง
เสียใจเพราะมารู้ทีหลังว่าลูกเป็น “เด็กแว้น” แต่ยังมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาวงการนี้ไม่หยุดหย่อนต่อแถว เพื่อก้าวสู่ 
การเป็น “ตัวขับขี่” ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักบิดสนามเถื่อน ดูเหมือนปัญหา “เด็กแว้น” กับสังคม เรื้อรังมานาน 
และชีวิตรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่สังคมตีตราสิงห์นักบิดเหล่านี้ไม่ต่างจากขยะสังคมจากความจริงเด็กพวกนี้มีชีวิต
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อาจก าลังติดหล่ม รอคอยให้ผู้ใหญ่ฉุดขึ้นเขาขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากย้อนกลับไปมีความพยายามของหลายหน่วยงาน
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่นานก็หายไป เด็กแว้น หรือเด็กแซบหมายถึง เด็กและเยาวชน อายุประมาณ 15 – 25 ปี 
จะออกขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มในเวลากลางคืน มีลักษณะการแต่งกายและทรงผมรวมถึงรสนิยมการฟังเพลง 
เช่น วงบอดี้สแลมบิ๊กแอสลินคิน หรือวงเรทโทสเป็ก เป็นต้น เด็กแว้นหรือเด็กแซบนั้น มีต้นสันนิษฐานว่ามาจาก 
“แซบคุง” ซึ่งเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาในโอกาสครบรอบ 7 ปีของสตูดิโอเขียนการ์ตูน Monster Club ของคน
ไทยผู้วาดการ์ตูนเรื่อง Joe the Sea-cret Agent  ส่วนค าว่าแว้นนั้นมาจากเสียงท่อไอเสียที่ดัดแปลงให้เสียงดังขึ้น 
รวมไปถึงเสียงดังที่เกิดจากการบิดหนีต ารวจแต่ก่อนสมัยเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดัง แว้นแว้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปใช้ 

1.  รัฐควรส่งเสริมให้มีการสร้างสนามให้กับเด็กแว้นและเด็กสก๊อย เพื่อให้มีสนามที่แข่งขันรถจักรยานยนต์
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.  เจ้าหน้าที่ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการแข่งขันรถจักรยานยนต์ เพื่อให้เด็ก ได้มีความรู้
ความเข้าใจ   
 
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 

1.  การศึกษาครั้งนี้พบว่า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายยังไม่สามารถท าได้อย่างครบถ้วน 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงปริมาณด้วย เพื่อจะได้
ทราบถึงผลกระทบของประชาชนต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างชัดเจน และสามารถทราบถึงแล้วทางในการแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มเด็กแว้นและเด็กสก๊อย 

2.  ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาเด็กแว้นและเด็กสก๊อย ซึ่งเป็น 
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปเป็นแนวในการแก้ไขของหน่อยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปัตตานี  

3.  การศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมเกี่ยวกับเด็กแว้นและเด็กสก๊อย แต่ยัง
ขาดข้อมูลเชิงตัวเลข ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับเด็กแว้นและเด็กสก๊อย เพื่อที่
น ามาประกอบของข้อมูลเชิงคุณภาพไปสู่หาการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเดก็แว้นและเด็กสก๊อย เพื่อน าเสนอใน
ระดับนโยบายต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูล การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผลการศึกษา พบว่าการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการมาอยู่รวมกันในพ้ืนที่ใกล้การก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเฉพาะอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อในชุมชนบ้านท่าขอนยาง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต 
เช่น การใช้ภาษาจะใช้ภาษาญ้อเฉพาะในครอบครัวของตัวเอง และคนญ้อด้วยกัน ในส่วนของภาษาที่ใช้ใน 
การสื่อสารกับคนภายนอกจะใช้ภาษากลางหรือภาษาอีสาน ด้านการแต่งกายในปัจจุบันมีการแต่งกายที่เปลี่ยนไป
ตามสมัยนิยมวัยรุ่นก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงยีน ด้านอาหารการกินคนภายในชุมชนนิยมไปซื้อสินค้า และอาหาร
ส าเร็จรูปตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า เนื่องจากมีความรวดเร็วทันสมัยสะดวกสบาย ส่วนด้านการก่อสร้างที่อยู่
อาศัย เดิมนิยมก่อสร้างบ้านด้วยไม้ ปัจจุบันนิยมก่อสร้างบ้านด้วยปูน และมีการออกแบบบ้านตามแนวตะวันตก 
ส่วนด้านศาสนากลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อยังคงนับถือศาสนาพุทธเช่นเดิม และยังคงความเชื่อเรื่องผี และยังคงปฏิบัติตาม
ประเพณีฮีต 12 คลอง 14   
 
บทน า 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อพยพมาจากประเทศลาวและประเทศจีน  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านแซงบาดาล อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากชาวไทญ้อมีจ านวนประชากรมากท าให้การเข้ามาอยู่อาศัยใน บ้านแซงบาดาล 
ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร ชาวไทญ้อจึงหาที่อยู่อาศัยใหม่และได้เลือกบ้านท่าขอนยางเป็นที่ตั้งถิ่นฐานแห่ง
ใหม่เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านน้ า ดิน ทรัพยากรป่าไม้ ด้วยเหตุนี้จึงเลือกพื้นที่
บ้านท่าขอนยางเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน 

การขยายตัวของชุมชนเมืองในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมีอัตราเพิ่มมากขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น  
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการมาอยู่
รวมกัน ท าให้วิถีชีวิตวามเป็นอยู่ของประชากรเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง   ชุมชนบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บ้านท่าขอนยางอยู่ติดกับพ้ืนท่ีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท าให้เกิด
การเพิ่มจ านวนประชากร คือ มีนักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปต่างเข้ามาศึกษาและพักอาศัย ทั้งนี้ยังมีนายทุนที่
เข้ามาท ากิจการค้าขาย  เช่น  เปิดร้านค้าขายของช า  ร้านอาหารตามสั่ง หอพัก และสถานบันเทิง การก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในพื้นที่ของชุมชนก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  
นอกจากการเพิ่มขึ้นของประชากรแล้ว ก่อให้เกิดการกลายเป็นเมืองที่ท าให้วิถีชีวิตและการด ารงอยู่ของคนในชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อในชุมชนบ้านท่าขอนยาง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่
อาศัย อยู่ในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องของการด ารงชีพ  วิถีชีวิต ภาษา ของคนในชุมชน  โดยเฉพาะเรื่อง

                                                           
1 นิสิตชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



622   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ของอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ ปัจจุบันน้ีไม่ค่อยมีการสืบทอดเท่าใดนัก คนท่ีพูดภาษาญ้อได้ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สูงอายุและส่วนใหญ่จะใช้การสื่อสารกับคนวัยเดียวกัน  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ  
บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเรียนรู้และน าข้อมูลมาใช้ในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทญ้อในพ้ืนท่ีต่อไป   
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม    
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

ทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ว่าเกิดจากการกลายเป็นเมืองที่ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อเปลี่ยนไปอย่างไร  

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่    
ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง ในพื้นที่บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกั นทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม  เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้ออาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก   
ขอบเขตด้านเนื้อหา             
เป็นการอธิบายให้เห็นถึงการกลายเป็นเมือง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์

ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม        
ขอบเขตด้านเวลา             
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาและการด ารงชีวิตของชาวบ้านท่าขอนยาง  

อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่สมัยอดีตก่อนก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้างในชุมชน  
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ไทญ้อ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม และมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดที่มีอัตลักษณ์             

อัตลักษณ์ คือ คณุสมบตัิเฉพาะของกลุ่มชาติพันธ์ุไทญ้อ เช่น ภาษา การแต่งกาย ฯลฯ ที่อาศัยอยู่ในบา้น
ท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) (อ้างใน : วารสาร
วิทยบริการ กระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในแฟนเพจเฟซบุ๊ก) กล่าวว่า อัตลักษณ์ถูกผลิตใน
บริบทของสังคมที่เชื่อมโยงความคิดของปัจเจกบุคคลและโลกทางสังคม  โดยกระท าผ่านการสร้างสัญลักษณ์ ได้แก่  
ภาษา ภาพลักษณ์ และวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรือแสดงถึงสิ่งอื่นทั้งตัวเราและ 
สภาพแวดล้อม ทั้งนี้ วชิรวิทย์  ก้านจักร (2560) ศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวไทญ้อ  
โดยกล่าวถึงรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในรูปแบบที่อยู่อาศัยอาหารการกินการแต่งกายครัวเรือนด้าน
ประเพณีความเช่ือพิธีกรรมศาสนาโดยมีสาเหตุของการ เปลี่ ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยภายใต้ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 623 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การพัฒนาประเทศของรัฐที่มีความกระจาย ความเจริญสู่ชนบทโดยเน้นความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและ  
การสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในชุมชนเพื่อเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ชาวไทญ้อมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตโดยประยุกต์ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนรวมทั้งมี
แนวทางการสืบทอดโดยการอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจากชาวไทญ้อในชุมชน   

แนวคิดกระบวนการการกลายเป็นเมืองของ Eames and Goode (อ้างใน ปรีชา คุวินทร์ พันธ์, 2545) 
โดยอธิบายว่า Urbanization คือ กระบวนการของการเป็นเมือง ซึ่งเนื่องมาจากการ อพยพทางประชากรจากเขตที่
ไม่ใช่เมืองไปยังเขตเมือง หรือเนื่องมาจากการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัย ที่ไม่ใช่เมืองมาก่อนทั้งในด้านรูปแบบและ
การหน้าที่ของการตั้งถิ่นฐานน้ัน ๆ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองขึ้น สิทธิศักดิ์  จ าปาแดง (2551) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ
ปรับปรนและเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของชาวไทญ้อจังหวัดมหาสารคาม ส าหรับบ้านท่าขอนยางมี
ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้นหลังจากที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่หมู่บ้านและที่นาเปลี่ยนเป็นย่าน
พาณิช ด้านศาสนาและความเช่ือของชาวไทญ้อนับถือ พระพุทธศาสนาควบคู่กับนับถือผี มีประเพณีทั้ง 12 เดือน 
และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิด ถึงตายประเพณีลดความเคร่งครัดลง ท้ังนี้แนวทางในการพัฒนาสังคมและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทญ้อ คือ การพัฒนาด้านการศึกษาควรเน้นหลักสูตรท้องถิ่นให้มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับชาวไทญ้อ เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อาจจะขยายผลในการพัฒนาด้านอื่นๆ ควรน าเอา
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาสังคมวัฒนธรรมของชาวไทญ้อ และน าผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมชาวไทญ้อ จังหวัดมหาสารคาม 
  
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุและแนวคิดกระบวนการการกลายเป็นเมือง 
เพื่อศึกษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งในเรื่องของภาษา การแต่งกาย อาหาร วัตถุต่าง ๆ ศาสนา ความเช่ือ และประเพณี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.   การศึกษาเอกสาร  โดยผู้วิจัยค้นคว้าจากเอกสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งที่เป็นงานวิจัย  
บทความ  เว็บไซต์ วารสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไทญ้อบ้านท่าขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

2.  การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ  ผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบ สามารถตอบค าถามได้
อย่างอิสระซึ่งจะท าให้ผู้วิจัยได้ค าตอบท่ีหลากหลายแต่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทราบเป็นส าคัญ มีการป้อน
ค าถามอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ค าอธิบายที่ต้องการทราบอย่างลึกซึ้ง โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้เฒ่าผู้แก่ หรือผู้ที่รู้ข้อมูลของชุมชนโดยตรง 

3.   การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยอาศัยอยู่ที่หอพักที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านท่าขอนยางที่มี
กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ เพื่อท าความเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อม เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทญ้อบ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ บ้านท่าขอนยาง ต าลบท่าขอนยาง  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไทญ้อ 
บ้านท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม    

ชุมชนบ้านท่าขอนยาง เดิมตั้งอยู่ที่เมืองหงสา ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว มีพรมแดนติดกับ
ประเทศจีนพุทธศักราช 2341 สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวไทญ้อส่วนหนึ่งได้อพยพมาตามแม่น้ าโขง



624   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

มาตั้งเมืองไชยบุรีอยู่บริเวณปากน้ าสงคราม จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวไทญ้อเมืองชัยบุรีถูกเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไป
อยู่ในเมืองปุณเลง เมืองค าม่วนและเมืองค าเกิดทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงพุทธศักราช 2375 พระเจ้ายาบดินทร์เดชา
แม่ทัพไทยได้กวาดต้อนชาวไทญ้อจากเมืองปุณเลง เมืองค าม่วนเมืองค าเกิด กลับมาอยู่ในภาคอีสานที่เมือง 
อุเทน จังหวัดนครพนม จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช 1200 กล่าวว่าเมื่อครั้งแม่ทัพไทยพระยาสุนทรราชวงศา  
พระยาประเทศธานีได้น าตัวท้าวค าก้อนเจ้าเมืองค าเกิดพร้อมด้วยเพี้ยไชยสงคราม  เพี้ยวงศ์ปัญญา และพระเมือง
ขวาของเมืองค าม่วนกับเท้าเพียบเมืองต่าง ๆ ลงไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ที่กรุงเทพฯ  
ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวค าก้อนเมืองค าเกิด 1,000 คนเศษ ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ท่าขอนยางครัวเมืองขวา
เมืองค าม่วน 4000 คนเศษ ไปตั้งอยู่ที่บ้านแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ  
เกลี้ยกล่อมผู้คนจากเมืองค าม่วนเมืองค าเกิดให้อพยพมาอยู่ในเขตประเทศไทยมากขึ้น และโปรดเกล้าฯ ให้ไปตั้ง
เมืองอยู่ท่ีไชยบุรี 133 เมืองท่าอุเทน 30 โดยเลือกให้อยู่ตามความสมัครใจของชาวไทญ้อ เดิมอยู่ที่ไหนและมีเช้ือสาย
ติดต่อมาจากชาติใดไม่ปรากฏ เมื่อขุนบรมชาวเวียงจันทน์ได้ปลีกตัวออกเป็นก๊กขึ้นที่เมืองค าเกิด  ซึ่งเป็นชาวไทญ้อ
ขึ้นอยู่ในความปกครองของเวียงจันทน์  ในพุทธศักราช 2379 เมืองเวียงจันทน์เสียแก่กรุงเทพรัชกาลที่ 3 ทรงรับว่า
อยู่ใต้ร่ม 

เมื่อพุทธศักราช 2382 ได้อพยพราษฎรมาจากเมืองค าเกิด มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าขอนยางต่อมา ในปี
พุทธศักราช 2427 พระยาสุวรรณภักดี  (ผู้บุตร) พาไพร่พลประมาณ 300 คน อพยพไปท าราชการขึ้นกับเมือง 
ท่าอุเทน  ในสมัยปัจจุบันนี้มีชาวไทญ้อกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเฉพาะภาคอีสานโดยมีชาว
ไทญ้ออยู่ในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่ในท้องที่อ าเภอกันทรวิชัย ได้แก่ บ้านท่าขอนยาง บ้านหนองขอน บ้านยาง บ้านส้มป่อย  
บ้านกุดน้ าใส 

บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ 1 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของ
แม่น้ าชี ตรงสะพานข้ามแม่น้ าชี ถนนถีนานนท์ จากตัวเมืองมหาสารคามไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดมหาสารคามประมาณ 6 กิโลเมตร บ้านท่าขอนยางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ทิศใต้
ของหมู่บ้านมีแม่น้ าชีไหลผ่านซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดมหาสารคาม เหมาะแก่การท าประมงน้ าจืด ตามริมฝั่ง
ของแม่น้ าชีมีไม้ขนาดเล็กข้ึนหนาแน่น เช่น ต้นสะแก ไม้เลื้อยนานาพันธุ์ ฯลฯ 
 

 
 
ภาพที่ 1  แผนที่เดินดินบ้านท่าขอนยางหมู่  1 

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 625 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อบ้านท่าขอนยาง แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 
ด้านภาษา ด้านการแต่งกาย ด้านภาษา ด้านวัตถุต่าง ๆ ด้านศาสนา ด้านความเช่ือ ด้านประเพณี  

1. ด้านภาษา 
อดีตภาษาของชาวไทญ้อมีลักษณะภาษาพูดที่ไพเราะ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นไทญ้อด้วย

ภาษาพูด ภาษาไทญ้อจะพูดคล้าย ๆ กับภาษาภูไท มีภาษาพูดเป็นของตัวเองเป็นจุดเด่นและบ่งบอกถึงตัวตนที่
เป็นอยู่ของชาวไทญ้อ เช่น ไปเตอะ แปลว่า ท าอะไร เฮ็ดเตอะ แปลว่า ท าอะไร กินข้าวละหะ แปลว่า กินข้าวยัง  
หัวเซียงเคอ แปลว่า ตะไคร้  ข้ีกะตู่ แปลว่า คางคก เฮียน แปลว่า บ้าน คูมื้อ แปลว่า ทุกวัน จะเห็นได้ว่าภาษาไทญ้อ
ของชุมชนบ้านท่าขอนยางจะใช้ภาษาไทญ้อภายในครอบครัวและภายในชุมชนของตนเอง ถ้ามีคนนอกพื้นที่เข้ามา
สอบถามเรื่องต่าง ๆ กับชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอีสานหรือภาษากลางในการสื่อสาร ท าให้คนภายนอกไม่รู้ว่า
ชุมชนบ้านท่าขอนยางเป็นชุมชนไทญ้อ 

ปัจจุบันภาษาไทญ้อมีการเปลีย่นแปลงไปจากอดีต มีคนส่วนน้อยท่ีจะพูดภาษาไทญ้อ คนท่ีพูดภาษาไทญ้
อส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุ ซึ่งจะใช้ภาษไทญ้อในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ส่วนวัยรุ่น
ภายในชุมชนไม่ใช้ภาษาญ้อในการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอก เพราะเด็กวัยรุ่นบอกว่าการใช้ภาษาไทญ้อติดต่อกับ
คนภายนอกท าให้คนภายนอกฟังไม่รู้เรื่อง แต่เด็กวัยรุ่นจะใช้ภาษาญ้อกับคนภายในครอบครัวหรือคนในชุมชน แต่มี
บางส่วนที่ใช้ภาษาอีสานหรือภาษากลางในการติดต่อ เพราะมีการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้ามาภายในชุมชน มีการใช้
ภาษาทางราชการมากขึ้นท าให้ภาษไทญ้อเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 

2. ด้านการแต่งกาย   
อดีต การแต่งกายในสมัยอดีตของชาวไทญ้อบ้านท่าขอนยาง จะมีการแต่งกายด้วยผ้าฝ้าย ผ้าทอ  

ผ้าสามส่วน มีวิธีการที่ตัดเอง ทอเอง ผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ทนบ่งบอกถึงความเป็นไทญ้อ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การแต่งตัวไป
วัดผู้ชายจะใส่โสร่งส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นสวมเสื้อแขนสามส่วน   

ปัจจุบัน มีการแต่งกายเปลี่ยนไปจากอดีต การแต่งตัวสมัยใหม่ของหนุ่มสาวชาวไทญ้อมีการแต่งตัวตาม
แฟช่ันสมัยใหม่ แต่งกายใสเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมแก่การไปท าบุญตักบาตร มีการใส่กางเกงยีนแทนนุ่งผ้าซิ่น ใส่เสื้อ
รัดรูป   

3. ด้านอาหาร   
อดีต เดิมอาหารของชาวไทญ้อบ้านท่าขอนยางจะประกอบอาหารจากบรรพบุรุษมีการถ่ายทอดความรู้

จากรุ่นสู่รุ่น  มีการแลกเปลี่ยนอาหารของคนภายในชุมชน  ตอนกินข้าวจะกินพร้อมหน้าพร้อมตากัน อาหารของชาว
ไทญ้อหาได้จากธรรมชาติหรือสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชน  เครื่องปรุงได้จากธรรมชาติและพืชสมุนไพรที่ให้คุณค่าทาง
อาหารสูง เครื่องปรุงที่ได้จากธรรมชาติที่ให้รสชาติเปรี้ยวคือ มะขามเปียก  ใบกระเจี๊ยบ ยอดชะมวง (ส้มโมง)  
มดแดง ขอยกตัวอย่างและแบ่งประเภทของอาหารที่บ่งบอกถึงตัวตนของชาวไทญ้อ ได้แก่  

ประเภทต้ม  เช่น  ต้มส้มกบ  ต้มงูสิง  ต้มไก่บ้าน  ตม้เป็ด  ตม้ปลาไหล  ต้มปลา  
ประเภทอ่อม  เช่น  อ่อมน้องวัว  อ่อมไก่ใส่ฟัก  อ่อมกบใส่ยอดมะระขี้นก  อ่อมเนื้อวัว 
ประเภทแกง  เช่น  แกงหวาย  แกงขี้เหล็ก  แกงหน่อไม้  แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง  แกงเห็ดปลวก 
ประเภทมักดอง  เช่น  ปลาจ่อม  ปลาสม้  ปลารา้    
ประเภทหมก  เช่น  หมกกบ  หมกหนูนา  หมกฮวก  หมกพวงไข่ไกบ่้าน  หมกเขียดอีโม ่
อาหารแต่ละประเภทท่ียกมาบ่งบอกถึงความเป็นไทญ้อ ชาวไทญ้อมีการกินการท าอาหารคล้าย ๆ กับคน

อีสานทั่ว ๆ ไป การประกอบอาหารของชาวไทญ้อหาได้จากธรรมชาติที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้ องนา อยู่ภายในชุมชน  
ปลูกเองกินเอง ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงไม่มีสารเคมีปนเปื้อน คงความเป็นไทญ้อและเอกลักษณ์เอาไว้ ใช้ความรู้  
ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการประกอบอาหารให้มีรสชาติเหมือนเดิม แต่ปัจจุบันชุมชนบ้านท่าขอนยางได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยท าให้คนภายในชุมชนหันหน้าเข้าไปซื้อสินค้าและอาหารส าเร็จรูปตามร้านค้าและห้างสรรพสินค้า  
เพราะมีความรวดเร็วทันสมัยสะดวกสบาย แต่ยังมีการสร้างร้านอาหารไทญ้อที่เป็นจุดขายความเป็นไทญ้อเอาไว้



626   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ภายในชุมชน คือร้านญ้อภูไท และร้านอาหารสวนคุณตา ที่เอาเอกลักษณ์ความเป็นไทญ้อมาขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไปได้ชิมอาหารของไทญ้อ การท าร้านอาหารเป็นการสร้างอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทญ้อ   

ปัจจุบัน  มีการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาจากสมัยเก่ามาเป็นภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่เข้ามาแรง  เข้ามาแทน
ภูมิปัญญาสมัยเก่าท าให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารจากบรรพบุรุษ  จากการใช้เครื่องปรุงจากธรรมชาติเปลี่ยนไป
เป็นเครื่องปรุงส าเร็จรูปแทน  ท าให้รสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  ปัจจุบันภูมิปัญญาสมัยเก่าถูกคลอบง าด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่  อาหารมีแต่สารพิษเจือปนไม่สามารถท่ีจะหาอาหารตามธรรมชาติได้เหมือนอดีต  

4. ด้านสิ่งก่อสร้าง 
อดีต ลักษณะสิ่งก่อสร้างบ้านของชาวไทญ้อบ้านท่าขอนยาง  ในอดีตสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติเอา

ต้นไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาท าเป็นเสาบ้าน  มุงหลังคาด้วยหญ้าคา  หญ้าแฝก  ลักษณะหลังคาบ้านเป็นทรงจั่วสูง  
หลังคาลาดชันลงมา  เวลาฝนตกท าให้น้ าฝนที่ตกลงมาไหลลงได้รวดเร็ว  ใต้ถุนบ้านโล่งเพราะจะระบายความร้อนได้
ดี และเอาใต้ถุนบ้านไว้ผูกวัว ผูกควาย ลักษณะภายในบ้านของชาวไทญ้อออกแบบห้องนอน ห้องรับแขก ห้องเปิง
หรือห้องโล่งที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่ ในอดีตผู้หญิงไทญ้อเดินผ่านห้องเปิงนั้นต้องสวมผ้าถุง 2 ช้ันซ้อนกัน เพราะว่าใน
อดีตไม่มีกางเกงซับในเลยต้องใส่ผ้าถุงปกปิดให้มิดชิดเผื่อเดินผ่านห้องพระ ชาวไทญ้อที่มีฐานะยากจนจะท าตูบต่อ
เล้าออกมา นิยมอยู่กันในแบบครอบครัวใหญ่ ไม่นิยมแยกอาศัยแยกออกมาอยู่จากกัน ชาวไทญ้อท่ีมีฐานะดีจะมีบ้าน
มีลักษณะบ้านแฝดใต้ถุนบ้านโลง่ มีห้องนอนแยกออกมาเป็นของตนเอง มีห้องพระ  มีห้องรับแขกสร้างบ้านแน่นหนา
ถาวรมีหลังคา 2 ช้ัน มีการสร้างบ้านที่ซับซ้อนที่อยู่ดีกว่าเดิม ต่อมาเมื่อปี 2511 บ้านไทญ้อ มีการพัฒนามีการปลูก
ปอขายท าให้ชาวไทยญ้อมีฐานะที่ดีขึ้น จึงน าเงินมาสร้างบ้านให้ดีกว่าเดิม จากท่ีมุงหลังคาด้วยหญ้าคาและหญ้าแฝก
ก็เปลี่ยนเป็นมุงสังกะสีมุงกระเบื้อง ในอดีตในบ้านไม่มีส้วมภายในบ้านแต่ปัจจุบันมีส้วมภายในบ้านมีสุขอนามัยที่ดี
ขึ้น มีลักษณะบ้าน 2 ช้ัน  

ปัจจุบัน น าวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการก่อสร้างบ้าน  จากบ้านไม้กายเป็นบ้านปูน  มีความแน่น
หนาทนทาน การสร้างบ้านสมัยใหม่มีการออกแบบสไตล์แบบชาวตะวันตกท าให้บ้านไม้ในอดีตยังคงหลงเหลืออยู่
ภายในชุมชนแต่ยังหลงเหลืออยู่ไม่กี่หลัง  และยังมีมหาวิทยาลัยเข้ามาตั้งท าให้มีความเจริญ เกิดหอพัก เกิดคอนโด  
อาคารพาณิชย์  การสร้างบ้านจึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  

5.  ด้านศาสนา  
อดีต ส าหรับชาวไทญ้อบ้านท่าขอนยาง จะนับถือศาสนาพุธด้วยการปฎิบัติตามแบบค าสอนของศาสนา

และการท าบุญทางศาสนาก็คล้ายกับคนอีสานท่ัวไป ในชุมชนบ้านท่าขอนยาง หมู่ 1 มีวัดประจ าอยู่หมู่คือวัดมหาผล  
โดยปัจจุบันมีจ านวนพระสงฆ์ 7 รูป วัดมหาผลเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
ให้เกิดความศรัทธาเกิดความเลือ่มใสในทางพระพุทธสาสนา ศาสนาเป็นพ้ืนฐานของจารีตประเพณแีละศีลธรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาโดยมีการปฏิบัติตัวคือ ในช่วงเช้าชาวบ้านจะไปตักบาตรที่วัดมหาผล  หรือชาวบ้านบางคนถ้าไม่ไป
วัดก็จะมารอตักบาตรที่หน้าบ้านตัวเองในตอนเช้า วันในพระก็จะมีชาวบ้าน นิสิตนักศึกษาบุคคลทั่ว ๆ ไปมาท าบุญ
ถวายสังฆทานมาว่าวันธรรมดา เมื่อมีประเพณีวันส าคัญทางศาสนาผู้น าชุมชนจะประกาศเสียงตามสาย เพื่อให้
ชาวบ้านมารวมตัวกันจัดสถานงานจัดเตรียมสถานที่ท ากิจกรรม เช่น วันลอยกระทง งานบุญกฐิน งานไหลเรือไฟ 
ชาวบ้านจะมาจัดท าสถานที่เตรียมความพร้อมให้ชาวบ้าน นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่ว ๆ ไปมาร่วมงานให้มีความสนุกสนาน 
การจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นเพื่อเป็นการหางบประมาณมาสร้างถนน ปูกระเบื้อง ภายในวัดมหาผล ทั้งนี้ยังเป็น  
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ไม่ให้หายไปจากชุมชน และยังสร้างความสามัคคีของคนภายใน
ชุมชนด้วยกนัอีกด้วย 

ปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธ์ุไทญ้อบ้านท่าขอนยางยังนับถือศาสนาพุทธเหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนไปก็คือจ านวน
ประชากรที่เข้าวัดไปท าบุญในวันส าคัญจากแต่ก่อนที่เคยมีแต่กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อบ้านท่าขอนยาง แต่ในปัจจุบันก็มี
นิสิตที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานบุญในวันส าคัญต่าง ๆ มากขึ้น   

 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 627 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

6. ด้านความเชื่อ 
อดีต คนในชุมชนบ้านท่าขอนยางมีความเช่ือเกี่ยวกับพิธีกรรมเย้าหรือร าผีฟ้า โดยชาวบ้านเช่ือว่าการร าผีฟ้า

เป็นการร ารักษาโรคภัยไข้เจ็บบรรเทาอาการเจ็บปวด แต่ทุกวันนี้ชาวไทญ้อมีระบบสาธารณะสุขเข้าถึงการร าผีฟ้าจึง 
ไม่เป็นที่นยิมในปัจจุบัน หมอธรรม ชาวไทญ้อเช่ือว่าเป็นผู้ที่สามารถขับไล่ภูติ ผี ปีศาจ แต่ปัจจุบันหมอธรรมได้หายไป
จากชุมชนบ้านท่าขอนยางเมื่อ 20  ปีท่ีแล้ว 

ศาลพ่อพิลือและศาลพ่อส าราญ เป็นอีกความเช่ือที่ชาวบ้านท่าขอนยางให้ความส าคัญกราบไว้  
ศาลพ่อพิลือเป็นผีที่ติดตามชาวไทญ้อมาตั้งแต่เมืองค าเกิดค าม่วน ประเทศลาว พ่อพิลือท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
ดูแลคนภายในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดปลอดภัยจากการเดนิทาง ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ จึงเกิดความเชื่อ
ว่าหากปีไหนไม่ท าการไหว้จะเกิดอาเพศขึ้นภายในหมู่บ้าน ศาลพ่อส าราญ เป็นศาลที่เป็นศาลเกี่ยวกับการพยากรณ์
อากาศ  โดยที่ชาวบ้านท่าขอนยางจะมีการน าไก่ไปฆ่าที่ศาลเจ้าพ่อส าราญ  โดยชาวบ้านจะต้มไก่เพื่อท านายว่าปีไหน
น้ าจะดีน้ าต้มไก่ก็จะล้นออกมาจากหม้อต้มไก่  ถ้าปีไหนแล้งหรือฝนท้ิงช่วงนานน้ าต้มไก่ก็จะไม่ล้นออกมา ต่อให้เร่ง
ไฟแรงแค่ไหนน้ าก็จะไม่ล้นออกมาจากหม้อ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่สองพี่น้องเป็นศาลที่คุมครองปกป้องแม่น้ าชี  
จากค าเล่าของคุณตาด าเนิน  เนื่องวรรณะ คุณตาเล่าว่าสมัยก่อนเจ้าแม่สองนางเป็นธิดาของเจ้าเมืองเวียงจันทร์  
ได้ล่องเรือมาตามแม่น้ าชี แต่เกิดเรือล่มท าให้ธิดาทั้งสองนางเสียชีวิตแต่คนที่นั่งเรือมาด้วยกลับรอดชีวิต ชาวบ้านมี
ความเชื่อว่าเครื่องเพชรเครื่องพลอยที่เจ้าแม่สองนางใส่เป็นของพญานาค ท าให้พญานาคมาทวงเครื่องเพชรเครื่อง
พลอยคืนจึงเป็นเหตุให้เรือล่ม คุณตาด าเนิน ท่านยังเล่าอีกว่าท่านเคยได้ยินเสียผู้หญิงร้องไห้ขอความช่วยเหลือ  
แต่ไม่รู้เป็นเสียงใคร  จึงน าเรื่องไปบอกผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนกลับหาว่าตนหลอกลวง แต่ต่อมามีชาวบ้านอีกสองคน
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้  จึงน าเรื่องมาเล่าให้ผู้น าฟัง จึงท าให้เกิดความเชื่อในเรื่องที่ทั้ง 3 คนเล่ามา ดังนั้นจึงมีศาล
สองนางพี่น้องเกิดขึ้น ซึ่งท้ัง 3 ศาลนี้มีลักษณะคล้ายกัน คือ เรือนไม้ยกสี่เสา หลังคาจั่ว ภายในศาลเป็นห้องโล่งเพียง
ห้องเดียว และมีรูปเคารพไว้ตามศาลต่าง ๆ 

ปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อบ้านท่าขอนยางมีความเช่ือเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่ือเรื่องบาปบุญ 
คุณโทษเรื่องผี  บ้านท่าขอนยางมีสารคู่บ้านคู่เมืองอยู่ 3 ศาล คือ สารพ่อพิลือ ศาลตาส าราญ ศาลเจ้าแม่สองพี่น้อง  
ทั้ง 3 ศาลเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนภายในชุมชนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของชาวไทญ้อบ้านท่าขอนยางใน
ทุก ๆ ปีจะมีการเลี้ยงศาลคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน  ถ้าปีไหนไม่ไหว้ศาลคู่บ้านคู่เมืองจะท าให้แห้งแล้ง
ฝนไม่ตกการกราบไหว้เป็นสิ่งท่ีท ากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ   

7. ด้านประเพณี 
อดีต ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่เป็นสิ่งที่ปฎิบัติอยู่ในภาคอีสาน ค าว่า ฮีต หมายถึง จารีตประเพณี

ขนบธรรมเนียม แบบแผน ความประพฤติ ฮีตนั้นมี 12 อย่าง หรือคือประเพณี 12 ท าบุญ 12 เดือน ฮีตสิบสองคือ
ประเพณีท าบุญสิบสองเดือนของชาวไทญ้อ ได้แก่ 

เดือนแรก บุญข้าวก่ า เป็นการท าบุญเมื่อภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นอาบัติ  
เป็นการท าบุญในเดือนอ้าย 

บุญคูณลาน  เมื่อชาวบ้านนวดข้าวเสร็จและอยากจะท าบุญเอาข้าวที่นวดแล้วมากองให้สูงแล้วนิมนต์
พระไปสวดเพื่อจะให้ได้ผลผลิตเยอะมักนิยมท ากันในเดือนยี่  

บุญข้าวจี่  หรือบุญผีกินน า ได้น าข้าวเหนียวที่ปั้นโรยเกลือแล้วทาไข่จี่ไฟให้สุกนิยมท ากันมากในเดือน
สามเพราะถือว่าได้บุญกุศลมาก 

บุญเผวดหรือบุญมหาชาติ ตามความเชื่อของชาวไทญ้อหากผู้ใดได้ฟังเทสพระเวศสันดรจบทั้ง 13 กัณฑ์
ภายในวันเดียว ชาวไทญ้อเช่ือว่าจะได้เกิดร่วมชาติพบกับพระศรีอาริยเมตไตร บุญพระเวสท าในเดือนสี่จะท า
ติดต่อกัน 3 วัน วันแรกชาวบ้านจะจัดเตรียมสถานที่ตบแต่งศาลาการประเรียญ วันที่สองเป็นวันโฮมชาวบ้านและ
พระภิกษุสงฆ์จะเข้าร่วมพิธี พอตกบ่ายมีการแห่เครื่องไทยทานรอบหมู่บ้านโดยมีการแห่ผ้าเผวดเป็นผ้าสีขาวเขียน
ภาพเล่าเรื่องพระเวสสดัร ตกเย็นมาจะมีงานมหรสพสมโภชตลอดคืน วันท่ีสามช่วงเวลาประมาณตสีี่จะมีการตกับาตร



628   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ข้าวพันก้อน ตกเย็นจะมีชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาทอดกันหลอนมาถวายพระ พระจะเทศเรื่องพระเวสสันดรจนจบ
จึงเสร็จพิธี 

บุญสงกรานต์หรือบุญสงน้ า รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุท าในเดือนห้า 
บุญบั้งไฟ  เป็นการขอฝนเสี่ยงทายก่อนลงท านาท าในเดือนหก แต่ปัจจุบันบุญบั้งไฟได้หายไปจากชุมชน

ไทญ้อบ้านท่าขอนยางตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เพราะว่าได้เกิดเหตุการณ์บั้งไฟตกท าให้คนเสียชีวิต  
บุญช าฮะ  คือ การเอาก้อนหิน  ฝ้ายสีขาว ไปสวดสามวันสามคืน สวดเสร็จแล้วเอาก้อนหินไปโยนรอบ

บ้านเป็นการไล่สิ่งไม่ดีออกจากบ้านเรือน  ฝ้ายสีขาวเอามาผูกแขน 
บุญเข้าพรรษา คือ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จ าพรรษาตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ าเดือน  

8  จนถึงกลางเดือน 11 มีการท าบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ าฝน สบง จีวรและมีการแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดท า
กันในเดือนแปด 

บุญข้าวประดับดิน คือ บุญที่ท าในแรมสิบสี่ค่ า เดือนเก้า เป็นบุญที่ท าอุทิศส่วนกุ ศลให้เปรตหรือญาติ
มิตรที่ล่วงลับไปแล้ว 

บุญข้าวสาก คือ บุญที่ให้พระเณรทั้งวัดจับสลากเพื่อจะรับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนส ารับกับข้าวที่ญาติ
โยมน ามาถวายท ากันในเดือนสิบ 

บุญออกพรรษา ท าในเดือนสิบเอ็ดเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลังจากที่พระสงฆ์จ าพรรษามาตลอด
ระยะเวลา 3 เดือน ก็ถึงช่วงการออกพรรษาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 และในช่วงออกพรรษาก็จะมีการจัด
งานไหลเรือไฟข้ึน 

บุญกฐิน ท าในเดือนสิบสอง 
ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งที่ชาวไทญ้อสืบทอดปฏิบัติในเทศกาลออกพรรษา  

โดยชาวไทญ้อบ้านท่าขอนยางจะมีการจัดขบวนแห่ไหลเรือไฟและมีการประกวดเรือไฟท่ีประดบัตกแตง่อย่างสวยงาม  
ตอนเย็นจะมีพิธีกรรมที่ส าคัญคือพิธีกรรมขอค ามาพระแม่คงคาเพราะชาวบ้านเช่ือว่าเป็นการขอบคุณที่พระแม่คงคา
ได้ให้น้ าใช้ในกิจวัตรประจ าวัน ชาวบ้านมีความเช่ือในประเพณีไหลเรือไปว่า เช่ือเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท  
เช่ือการเคารพขอขมาบูชาแม่น้ า เช่ือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์เป่าสิ่งช่ัวร้ายใครออกจากตัวเอง ครอบครัวและ
ชุมชน เป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อบ้านท่าขอนยาง ยังคงปฏิบัติตามประเพณีฮีต 12 คลอง 14 แต่มีบาง
ประเพณีที่ขาดหายไปจากชุมชนบ้านท่าขอนยาง ได้แก่ บุญบั้งไฟ เนื่องจากมีอุบัติเหตุที่บ้ังไฟตกลงมาใส่คน ท าให้คน
เสียชีวิต 3 คน และมีมหาลัยเข้ามาตั้ง มีหอพักจ านวนมากท าให้บริเวณรอบ ๆ สถานท่ีจัดงานบุญบั้งไม่เอื้ออ านวยแก่
การจุดบั้งไฟ จึงท าให้ประเพณีบุญบั้งขาดหายไปจากชุมชนบ้านท่าขอนยาง   

 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีโครงการอนุรักษ์ด้านภาษาไทญ้อ ให้อยู่คู่กับลูกหลานและชุมชนบ้านท่าขอนยาง โดยไม่ให้อัตลักษณ์

ของไทญ้อขาดหายไปจากชุมชน  
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กระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ชฎาพร  จันทนา1 

พิมพ์พร  ภูครองเพชร2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง กระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์มีสาเหตุและปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่เข้ามากระทบในกองทุนฯ ส่งผลต่อการด าเนินงานของผู้น า คณะกรรมการ 
และสมาชิกในกองทุนฯ เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะท าให้กองทุนฯ ล้มได้ในอนาคตหากไม่มีการควบคุม
แก้ไขความเสี่ยงในเร็ววัน โดยสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระคร ูอ าเภอเมอืง จังหวัดบุรีรัมย์  
เป็นหนึ่งใน 79 กองทุนฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีสาเหตุปัญหามาจาก
หลาย ๆ ด้าน พบว่าเป็นปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนฯ ที่ผู้น า 
คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกทั้งในชุมชนและในกองทุนฯ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การจัดการระบบเอกสารตา่ง ๆ อีกทั้งยังมีเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนในบางชุมชนที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับกองทุนฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนฯเป็นต้น  
 
บทน า 

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนงานสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
ผลักดันให้เป็นเมืองแห่งสวัสดิการเพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนงานสวัสดิการอย่าง  
มีประสิทธิภาพ พัฒนาความเข้มแข็งของกองทุน ภายใต้เป้าหมาย "เมืองแห่งสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 
มีการรายงานสถานะความก้าวหน้าผลการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อก าหนดเป้าหมาย ทิศทางที่
จะก้าวต่อไปข้างหน้า มีการก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งหวังจะให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า ภายในปี 2560 คนไทยต้องได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการพื้นฐานและหลักประกั นใน 
การด ารงชีวิตทุกคน ทุกพื้นที่ ส าหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 208 แห่ง มีการจัดตั้ง
และด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 195 กองทุน มีสมาชิก 91,118 คน มีเงินออมจากสมาชิก 58,555,985 บาท
รัฐบาลสมทบ 21,799,607 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน 811,863 บาท (สุรชัย  พิรักษา, 2556) 

จากข้อมูลการสอบทานในปี 2560 ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พบว่า กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ จากท้ังหมด 201 กองทุนฯ เงินกองทุนรวมประมาณ 210 ล้านบาท มีความเสี่ยง 79 กองทุน
ฯ สาเหตุเกิดจากปัญหาในทางระบบการบริหารกองทุนฯ รวม 28 กองทุนฯ ปัญหาทางระบบการจัดการรวม 38 
กองทุนฯ และเป็นปัญหาจากการตั้งรวม 13 กองทุนฯ ในตอนเริ่มต้น ถ้าหากยังปล่อยไว้จะเสี่ยงต่อการล้ม 26 
กองทุน และมีการฉ้อโกงแบบโจ่งแจ้ง 20 กองทุน ความเสียหายประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ ในระหว่าง  
การด าเนินการทางกฎหมาย มี 76 กองทุนฯ ท่ีขับเคลื่อนได้ ส่วนสาเหตุส าคัญในภาพรวมเกิดจาก ไม่เข้าใจแนวคิด 

                                                           
1 นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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หลักการส าคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการไม่เข้าใจไม่มีความรู้ ทักษะในการบริหารงานกองทุนฯ 
ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนฯ ไม่มีระเบียบ กติกาของตนเอง หลายแ ห่งคัดลอกจากกองทุนอื่น  
ไม่มีการประชุมต่อเนื่อง ขาดความรู้ทางการจัดการ งานการเงิน การบัญชีที่เป็นระบบ และขาดการวิเคราะห์  
ความเสี่ยงของกองทุนสวัสดิการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ได้เสนอแนวทางการพัฒนาใน
เบื้องต้นว่ากองทุนฯ ควรด าเนินการ 1) จัดประชุมสร้างความเข้าใจกองทุนสวัสดิการชุมชน 2) ทบทวนกระบวนการ
ท างานใหม่ คณะกรรมการ, การบริหาร, การจัดการ และระเบียบ กติกา และ 3) เสริมทักษะความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการ การเงิน และการบัญชี (เจน  อมรพันธ์, 2560) 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลอีก
กองทุนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ประสบปัญหาใน
หลาย ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการบริหารงานกองทุนฯ การจัดการระบบเอกสาร การเงิน การบัญชีในกองทุนฯ  
ที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร อีกทั้งคณะกรรมการและสมาชิกในกองทุนฯ ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหลักการและ
แนวคิดในการจัดสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ในปี 2558 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ยังเป็นอีกหนึ่งกองทุนฯ  
ที่ประสบปัญหาการด าเนินการกองทุนฯ โดยหลังจากมีการสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นใน
ปีงบประมาณ 2560 ทางจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มีการจัดตั้งขบวนคณะท างานขึ้นใหม่ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในแต่ละอ าเภอขึ้นมา อ าเภอละ 3 คน และในการจัดตั้งคณะท างานขบวนจังหวัดใหม่ในครั้ง
นี้ได้มีการสร้างเป้าหมายและก าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการจัดสวัสดิการชุมชนขึ้นมาใหม่เป็น “บุรีรัมย์นครแห่ง
ความสุข” ในการก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายใหม่ในครั้งนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จึงเป็นหนึ่งในกองทุนฯเสี่ยงที่จะมีการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการฯ ข้ึนมาใหม่เช่นกัน จากปรากฏการข้างต้นจึง
ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประเด็นการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
ศึกษากระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเผยแพร่กระบวนการฟื้นฟูการจัดการกองทุนฯ ต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

เพื่อทราบถึงกระบวนการด าเนินงาน และเง่ือนไขการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  
พระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้เลือกพื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจาก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู เป็นหนึ่งใน 79 กองทุนฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการด าเนินงานและก าลังมีการฟื้นฟู
กองทุนขึ้นมาใหม่ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพื้นที่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ขอบเขตเชิงเนื้อหามีการศึกษา ดังนี้ ประการที่หนึ่ง งานวิจัยนี้ต้องการศึกษากระบวนการด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

สวัสดิการชุมชน คือการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจแก่คนในชุมชนหรือระบบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนท่ีเกี่ยวกับการเกิด/การคลอดบุตร สวัสดิการผู้พิการ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ในต าบลพระครู อ าเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท าให้คนในชุมชนดีขึ้น อาจอยู่ในรูปสิ่งของ เงินทอง น้ าใจ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่ส าคัญ เช่น 
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ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์/มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่าง
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ กองทุนที่ชาวบ้านรวมตัวกันออมทรัพย์หรือรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อ 
การกู้ยืมหรือประกอบกิจกรรม อาชีพต่าง ๆ และน าผลประโยชน์ที่ได้ส่วนหนึ่งไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น  
การศึกษา การป่วย การตาย โดยชาวบ้านเป็นผู้จัดการเอง  
 
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน  
สวัสดิการชุมชนเป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นโดยชุมชนบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน 

ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นการสร้างหลักประกันเพื่อความมัน่ใจของคนในชุมชน ทั้งนี้การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้
ฐานทุนเดิมของชุมชนและการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนต่อยอดจากฐานทุนเดิมของชุมชนได้
ท าให้เกิดการตื่นตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนที่กว้างขวางขึ้น ขณะที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ยังช่วยหนุนเสริมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในการสร้างความเป็นดีอยู่ดีของชุมชนอีกด้วย 

แนวคิดสวัสดิการชุมชนดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีคุณค่าอันใดเลย หากไม่มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทของการจัดการชุมชน ซึ่งคาดหวังให้คนในชุมชนสามารถจัดสวัสดิการได้อย่าง
ครอบคลุมทุกคนและทุกช่วงวัย โดยมีสวัสดิการเริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทั้งยังเกิดแนวทางใหม่เพิ่มขึ้นจากฐาน
ทุนเดิม ที่สุดย่อมเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการให้และการรับของคนในชุมชนด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เถลิง ไพโรจน์ภักดิ์ กล่าวว่า สวัสดิการชุมชน เกิดจาก  

1.  ฐานคิดส าคัญสวัสดิการชุมชน คือ “คน” เมื่อจะท าอะไร จะคิดถึงเรื่องทุนเป็นอันดับแรกโดยมุ่งไป
ที่ทุนเงินตราไม่มีทุนเงินตราแล้วจะท าอะไรไม่ได้ แต่จริง ๆ แล้วทุนเงินตราเป็นทุนทุนหนึ่งเท่านั้น ทุนในชุมชน มี 7 
ทุน ได้แก่ 1) ทุนคน 2) ทุนภูมิปัญญา 3) ทุนวัฒนธรรม 4) ทุนธรรมชาติ 5) ทุนแรงงาน 6) ทุนเวลา 7) ทุนเงินตรา 
(เป็นทุนท่ีคนก าหนดขึ้น)  

2.  สวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน ให้คนมีวิถีชีวิตที่ดีให้คนมี
ความสุข ให้คนเกิดความมั่นคงในชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย  

3.  หัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การพึ่งตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้อย่าง
มีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และการอยู่ร่วมกัน กับธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่าและ  
การมีส่วนร่วมทุกระดับ 

4.  การจัดสวัสดิการชุมชน ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5.  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย 1) การจัดสวัสดิการตามฐานคิดหลักศาสนา ใช้หลัก

ค าสอนศาสนา 2) การจัดสวัสดิการตามฐานคิดการจัดการทรัพยากรชุมชน ให้สมบูรณ์เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร  
3) การจัดสวัสดิการตามฐานคิดวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ลดการพึ่ งพาภายนอก เพิ่มมูลค่าผลผลิต 4) การจัด
สวัสดิการผู้น าชุมชน โดยชุมชน หน่วยงานของรัฐร่วมกันดูแลเกื้อกูลผู้น า 5) การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยใช้กองทุน
ที่รัฐสนับสนุนมาจัด 6.) การจัดสวัสดิการตามฐานคิดชุมชนเมือง จัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย บ้านกลางรับผู้ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ 7.) การจัดสวัสดิการตามฐานคิดขององค์กรการเงิน บริหารการเงินน าผลก าไรมาจัดสวัสดิการ หัวใจส าคัญ 
คือ วินัยการออม จากรายได้ แต่ 

6.  ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดสวัสดิการชาวบ้าน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของของชาวบ้าน , มีความผูกพัน 
พึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูล การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ความรู้สึกภาคภูมิใจ และการมีความสุขทั้งกายและใจ
ร่วมกัน 
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กนกศักดิ์  แก้วนพ (2544) สรุปแนวคิดสวัสดิการชุมชนได้ดังนี้ 
6.1 สวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนในกระบวนการแก้ไข

ปัญหา นับตั้งแต่ตระหนักถึงปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไข การ
ตัดสินใจ ตลอดจนการด าเนินการและประเมินผลร่วมกัน 

6.2 สวัสดิการชุมชนเกิดจากความสามารถในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อความ
ต้องการภายในชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การท างาน และมีรายได้และความมั่นคงของคน
ภายในชุมชน โดยทั้งนี้อาจมีการระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกมาใช้ในการด าเนินการสนองตอบต่อความ
ต้องการและปัญหา ซึ่งมีเป้าหมายน าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนได้ในท่ีสุด 

6.3 สวัสดิการชุมชนเกิดจากกิจกรรมการพัฒนาที่มิได้พัฒนาความมั่นคงด้านรายได้เพียงอย่าง
เดียว แต่เพื่อพัฒนาด้านจิตใจในด้านคุณค่าของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

6.4 สวัสดิการชุมชนจะด าเนินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่มิได้แยกคนออกจากวิถีชีวิตครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบททางสังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อม 

6.5 วิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมไทยในยุคดั้งเดิมนั้นมีรากฐานมาจากศาสนาและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ศาสนาพุทธได้หล่อหลอมให้คนไทยมีความเมตตากรุณาเอื้ออาทร พร้อมให้ความช่วยเหลือต่อผู้ตกทุกข์  
ได้ยาก ในขณะที่วัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมของทุกชุมชนที่แฝงอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านสะท้อนให้
เห็นถึงการแบ่งหน้าที่ในการดูแลสวัสดิภาพและความสุขของสมาชิกที่พบได้เสมอในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น 
การท าบุญ การลงแขกเกี่ยวข้าว การรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน ระบบการจัดเหมืองฝาย การรักษาถนนสาธารณะ 
การรักษาป่าชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจรวมเรียกได้ว่าเป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันระหว่างชาวบ้านผ่าน
ทางครอบครัวและชุมชน ในลักษณะของ “วัฒนธรรมพื้นบ้าน” ถือได้ว่าท าให้สวัสดิการชุมชนเป็นสวัสดิการที่มีจิต
วิญญาณ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น ามาสร้างกรอบแนวคิด  
ในการศึกษาเพื่ออธิบายถึงกระบวนการการฟื้นฟูและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
พระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังรูปภาพต่อไปนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจะศึกษาเอกสารและบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการชุมชน กองทุน
สวัสดิการชุมชน การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผู้วิจัยจะเข้าไปเรียนรู้การท างานร่วมกับ
สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ในกระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการฯ 

บริบทกองทุนฯ 
 

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟ ู
 
 

กระบวนการฟื้นฟูกองทุนฯ 
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เพื่อที่จะได้เห็นการท างานของสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informant interview) ผู้ วิจัยจะเข้ าไป เก็บข้อมูลโดย 
การสัมภาษณ์คณะกรรม ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ถึงเง่ือนไขต่าง ๆ 
ในการจัดตั้งกองทุน และสาเหตุที่ส่งผลต่อการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู 

การสนทนากลุ่ม  (Focus group discussion) ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูลโดยการเข้าไปร่วมใน 
การสนทนากลุ่มย่อยของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการ สาเหตุ 
เงื่อนไขและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู 
 
ผลการวิจัย 

ต าบลพระครู เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลบ้านยาง ราษฎรเป็นคนในพ้ืนที่ 80 % ส่วน 20 % ย้ายมา
จากที่อื่น ๆ มีปกครองแบบสภาต าบลและได้จัดเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับฎีกา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
มีส านักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปทางทิศทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 19,000 ไร่ หรือ ประมาณ 30.2 ตารางกิโลเมตร กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
พระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ร.บ. จัดสวัสดิการ
สังคมฉบับปี พ.ศ.2546 ประกาศใช้โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลทุกต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2549 โดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลมาเรื่อย ๆ ในขั้นตอนการจัดตั้งได้มีการเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุม เพื่อจัดตั้งให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. จัดสวัสดิการสังคม หลังจากมีการประชุมลงมัติจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลตาม พ.ร.บ.  
จัดสวัสดิการสังคมฉบับปี พ.ศ. 2549 ได้ท าการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ 
เมื่อคณะกรรมการท าการร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ เสร็จได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับ
กองทุนฯ ให้มีความสมบูรณ์โดยที่คณะกรรมการร่างได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นได้มีการประชุมครั้งที่สอง  
เพื่อขออนุมัติเห็นชอบการใช้ร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ จนได้มาเป็นระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลพระครู และมีการประกาศใช้ร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ ต่อมาได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกตามระเบียบ
ข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู โดยมีสมาชิกแรกริ่ม 490 คน เมื่อมีสมาชิกในกองทุนแล้วจึงได้มี  
การจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ ที่ได้ท าการร่างขึ้นในข้างต้น  

หลังจากนั้นทางกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครูได้ท าเรื่องเสนอของใบรับรองเป็นองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ จากนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับรองให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู
เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ตามประกาศในปี 2549 หลังจากนั้นมากองทุนฯได้ด าเนินการมาโดยตลอด  
ในระหว่างนี้ได้มีสมาชิกที่เสียชีวิตไปบ้างและสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกบ้างเรื่อย ๆ ทุกปี ทางกองทุนฯเองได้ท าเรื่องขอ
เงินสมทบจาก พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน) และได้รับเงินสมทบจากทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระครูในปี พ.ศ.2552 100,000 บาท และในปี พ.ศ.2558 ได้เงินสมทบมาอีก 100,000 บาท รวมเงินสมทบ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลพระครู 2 ครั้ง ทั้งสิ้น 200,000 บาท ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่มี  
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ได้ด าเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับของกองทุนฯ มาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบันมีสมาชิกในกองทุนทั้งสิ้น 747 คน โดยประมาณ 
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สาเหตุและปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง  
ซึ่งจากจ านวนสมาชิกทั้งหมดในปัจจุบันของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ ในปัจจุบันยังคงมีจ านวนสมาชิกในกองทุนฯ ท่ีน้อยมาก หากเทียบกับจ านวนประชากรในต าบลที่มีมากกว่า 
7 พันคนของทั้ง 13 หมู่บ้านในต าบลพระครู จากสาเหตุในส่วนนี้ท าให้เห็นว่าจ านวนสมาชิกในกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพระครู มีจ านวนน้อยมากหากเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดในต าบล จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลในการศึกษา ท าให้ได้เห็นบริบทชุมชนพ้ืนท่ีในต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกท้ังยังได้เห็นบริบท
การบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ในกองทุนฯ นอกจากนั้นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งในชุมชน สมาชิกในกองทุนฯ 
และผู้น าในชุมชนเองยังคงมีไม่มาก จนท าให้ในบางครั้งมีปัญหาในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร
สมาชิกกองทุนฯ หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ มีความขาดตกบกพร่อง เรื่องความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและ
หลักการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนของสมาชิกทั้งในชุมชนและกองทุน ฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของแนวคิดและหลักการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างแท้จริง โดยสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจความแนวคิดและ
หลักการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนว่าเป็นกองทุนฯ ดูแลผู้สูงอายุที่ดูแลแค่สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น 
ทั้งที่จริง ๆ แล้วกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู เป็นกองทุนฯ ออมวันละบาทที่สามารถดูแลสมาชิกได้ตั้งแต่
ช่วงอายุแรกเกิด จนถึงอายุ 60 ปี โดยจากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ต่างตอบ
เป็นเสียงเดียวกันว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแค่เท่านั้น” ในด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ เองยังขาดทักษะใน
การบริหารจัดการกองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดระบบข้อมูลเอกสาร ข้อมูลการเงิน การบัญชี รายรับ – รายจ่าย
ภายในกองทุนฯ ข้อมูลทะเบียนสมาชิก และเอกสารต่าง ๆ ของกองทุนฯ ที่ยังไม่มีการจัดระบบข้อมูลที่เป็นระบบ
ระเบียบ ยังมีการคัดลอกข้อมูลเอกสารจากกองทุนฯ อื่น และยังมีคณะกรรมการกองทุนฯ บางคนเองที่ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและหลักการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนของตนเอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากสาเหตุและปัจจัย
หลาย ๆ ด้านที่เข้ามากระทบในกองทุนฯ จนท าให้ผู้น า คณะกรรมการ และสมาชิกในกองทุนฯ เกิดความตระหนักถงึ
ความเสี่ยงที่จะท าให้กองทุนฯ ล้มได้ในอนาคตหากไม่มีการควบคุมแก้ไขความเสี่ยงในเร็ววัน โดยสาเหตุปัญหาที่  
ท าให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 79 กองทุนฯ ท่ีมีความเสี่ยงต่อ
การล้มของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีสาเหตุปัญหามาจากหลาย ๆ ด้านโดยจากการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นพบว่าเป็นปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนฯ ท่ีผู้น า 
คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกท้ังในชุมชนและในกองทุนฯ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ และยังมีในด้าน
ทักษะการบริหารกองทุนฯ การจัดการระบบเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนในบาง
ชุมชนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับกองทุนฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนฯ เท่าท่ีควร  

จากการที่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ท าการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงกองทุนฯ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพระครู ท าให้ได้ทราบถึงปัญหาในด้านการบริหารจัดการของกองทุนฯ ที่ยังขาดบุคลากรใน
กองทุนฯ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้เข้ามาช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีปัญหาด้านการจัดการระบบข้อมูลเอกสาร 
การเงิน การบัญชี รายรับ – รายจ่ายในกองทุนฯ ท่ียังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร และยังมีปัญหา
ด้านความหลากหลายของช่วงอายุของสมาชิกในกองทุนฯ ที่ยังไม่มีความหลากหลาย สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ โดยปัญหาตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของกองทุนฯ ท่ีจะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขและควบคุมโดยเร็ว แม้ใน
การท างานท่ีผ่านมากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพระครูจะพยายามด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ในแต่ปี
อย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่การด าเนินงานก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกองทุน
สวัสดิการชุมชนในครั้งนี้ จึงได้มีหาแนวทางแก้ไขและควบคุมความเสี่ยงกองทุนฯ โดยการอาศัยปัจจัยภายในและ
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ปัจจัยภายนอกกองทุนฯ เข้ามาช่วยในการผลักดันกองทุนฯ ให้ประสบความส าเร็จในการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี ้

 
ข้อเสนอแนะ 

การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน ควรจะมีการแจ้งสถานการณ์การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
ฝ่ายบัญชีและการเงินประสานงานกับทุกฝ่ายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการสนับสนุน 
หรือ การเก็บเงินสมทบจากสมาชิกกองทุน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนและสวัสดิการที่ได้รับจากกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเฉพาะสื่อที่ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวก เช่น ทาง Application Line , Facebook  
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การจัดการทรัพยากรขยะอย่างยั่งยืนชุมชนพิชัยรักษ์  
ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

 
นพรัตน์  ศิลวัตรพงศกุล1 

พิมพ์พร  ภูครองเพชร2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรขยะอย่างยั่งยืน ชุมชนพิชัยรักษ์ ต าบลหมากแข้งอ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการคัดแยก
ขยะการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้แนวคิดชุมชน 
ปลอดขยะ แนวคิดการสร้างความเข้มแข็ง และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนพิชัยรักษ์  
มีการจัดแผนชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพิชัยรักษ์ และสร้างการมีส่วนร่วม การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยต่าง ๆ ในการสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การปรับ
ภูมิทัศน์ การส่งเสริมการมีรายได้ในครัวเรือน การสนับสนุนในเรื่องของทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ในชุมชน ชุมชน
พิชัยรักษ์จึงมีความโดดเด่นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรขยะในครัวเรือน สืบเนื่ องจากการจัดโครงการชุมชน 
น่าอยู่ปลอดขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่เชิญให้ทุกชุมชนเข้าร่วมประกวด เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบท ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องกิจกรรมหลักท่ีท าให้เกิดการร่วมมือกัน ท าให้ชุมชน
เกิดการสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐจาก 
การเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการทรัพยากรขยะและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง  
 
บทน า 

เทศบาลนครอุดรธานีมีมีพื้นที่ 47.70 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนชุมชน 104 ชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นประมาณ 150-170 ตันต่อวัน เป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องน าไปก าจัดให้ถูกสุขลักษณะลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินโครงการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางจากครัวเรือนให้ เกิดการลดปริมาณ  
การคัดแยก และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นท่ีชุมชน
ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ สอดคล้องกับนโยบายท าเมืองสะอาดเพื่อคนในชาติ มีสุขของรัฐบาล และนโยบาย
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) 
และน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลง
ร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานีจึงได้จัดท าโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานีขึ้น เพื่อปลุกกระตุ้นให้ชุมชนมีความตื่นตัว และเกิดการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในระดับครัวเรือน โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ (ยงยุทธ์  เถื่อนกลาง, 2550) เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการขยะ
มูลฝอยในรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเพื่อลด
การปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุมชนต่าง ๆ 
                                                           
1 นิสิตชั้นปีท่ี 4 สาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



638   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเป็นชุมชนปลอดขยะสะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืนอีกท้ังยังเป็นการยกย่องช่ืน
ชมและให้ก าลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมดีเด่น แหล่งเรียนรู้  
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

ชุมชนพิชัยรักษ์เป็นชุมชนเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ 2 
เป็นชุมชนที่มีจุดเด่น คือ การคัดแยกขยะในครัวเรือน การจัดการถุงพลาสติกและกล่องนมด้วยการจัดตั้งศูนย์รับซื้อ
และรับบริจาคในร้านค้า โรงเรียน การน าขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักและน้ าหมัก ชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม 
การปลูกผักริมรั้วในชุมชน ประชากรในชุมชนพิชัยรักษ์ทั้งหมด 515 คน มีครัวเรือน 115 ครัวเรือน มีการประกอบ
อาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่รองลงมา ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเกตรกรรม ในการเข้าประกวดโครงชุมชนน่าอยู่
ปลอดขยะของชุมชน มีเกณฑ์การประเมนิ เรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในชุมชน 
ชุมชนพิชัยรักษ์การรักษาความสะอาด มีการรวบรวมสมาชิกในชุมชนจัดการท าความสะอาดในบริเวณชุมชนโดย  
การเก็บใบไม้วัสดุต่าง ๆ มาท าปุ๋ย ปุ๋ยหมัก EM ด้วยเศษผักที่เหลือและเปลือกไม้ต่าง ๆ โดยรวบรวมน ามาใส่ 
ท่อซีเมนต์ที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้ร่วมมือกันท าความสะอาดเป็นประจ าทั้งในบ้านเรือนและตามถนนต่าง  ๆ ให้
สะอาดเรียบร้อย การรักษาสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ตามถนนของชุมชนเพื่อความสวยงาม 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนได้รับความรู้การจัดการขยะ เช่น ถุงพลาสติกและขวดพลาสติกใส ขยะอันตราย เช่น 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รณรงค์ให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์รับทราบ การประหยัดพลังงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล การมีส่วนร่วมในชุมชน การประชุมจัดท าแผนชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเป็นประจ าปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวท่ีเกิดขึ้นท าให้ผู้ศึกษาจะศึกษาการพัฒนา
ความเข้มแข็งชุมชนพิชัยรักษ์สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการคัดแยกขยะการท า  
ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการคัดแยกขยะการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพต าบล     
หมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

ได้แนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการคัดแยกขยะการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพต าบล   
หมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการศึกษาชุมชนพิชัยรักษ์ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เนื่องจาก
พื้นที่นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะปี 2560 ชุมชนขนาดกลาง ในชุมชนการคัดแยกขยะ  
การรักษาความสะอาดการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในแต่ละบ้าน ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความสะอาดใน
ชุมชน ขอบเขตเนื้อหามีการศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นท่ีหนึ่งบริบทชุมชนการด าเนินการพัฒนา การจัดการขยะ 
ของชุมชนพิชัยรักษ์ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  และประเด็นที่สองรูปแบบวิธีการพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชนพิชัยรักษ์ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่มีการพัฒนาไปสู่
ความเข็มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านสังคม และ
มิติทางด้านวัฒนธรรม  



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 639 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การที่ทุกคนในชุมชนได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจ และการประสานความรับผิดชอบ  เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ 
การปฏิบัติงาน 

การจัดการทรัพยากรขยะ คือ การคัดแยกขยะการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ของสมาชิกในชุมชน
พิชัยรักษ์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดการจัดการขยะ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ.2525 ได้ให้ค า

จ ากัดความหมายของค าว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่
อาหาร ฝุ่นละออง เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่น ๆ 
ซึ่งครอบคลุมถึงเศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือใช้เศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือท่ีทิ้งแล้วหรือสิ่งอื่นใดท่ีต้องเก็บกวาดจากท่ีใด ๆ 
ยกเว้น อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องการเก็บและการก าจัดที่แตกต่างออกไป ขยะมูลฝอย
อาจมีขนาดแตกต่างออกไป จากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด และโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งมักอยู่ในรูปของแข็งของแข็ง แต่อาจมีน้ าหรือความช้ืนปนมาด้วยจ านวนหนึ่งและรวมถึงขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ช้ินส่วนอวัยวะ เป็นต้น (ศิวกานต์  กะริอุณะ, 2553) 

การก าจัดขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี มีทั้งวิธีที่ถูกสุขลักษณะบ้าง ไม่ถูกสุขลักษณะบ้าง 
ได้แก่ การทิ้งในที่ดินที่ว่างเปล่า ใช้ถมที่ ทิ้งในแม่น้ าล าคลอง ฝังกลบ การเผาไหม้ ท าปุ๋ยหมัก (กรมควบคุมมลพิษ , 
2553) ได้กล่าวว่า ในภาพรวมของประเทศมีปริมาณขยะมูลฝอยตลอดทั้งปี ประมาณ 13-15 ล้านตัน มีการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ประมาณ 3.86 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ซึ่งขยะเหล่านี้มีแหล่งก าเนิดมาจากบ้านเรือน โรงงาน 
โรงพยาบาล สถานศึกษา ร้านค้า สถานประกอบการ และตลาด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่น าไปก าจัด โดยวิธีฝัง
กลบ ใช้เตาเผา เทกองกลางแจ้ง และส่วนท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลน าไปขาย ซาเล้ง หรือร้าน
รับซื้อของเก่า ร้อยละ 81 การท าปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 16 และผลิตพลังงานไฟฟ้า
และเชื้อเพลิงทดแทนร้อยละ 3 การก าจัดขยะมูลฝอย โดยการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ในหลักการ 3Rs คือ  

1.  Reduce ใช้น้อยหรือลดการใช้ โดยใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการใส่
ของ ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ใบเดียวแทนการใช้ถุงพลาสติกใบเลก็หลายใบใช้แก้วน้ าเซรามกิ แทนแก้วพลาสติกหรือ
แก้วกระดาษ ตามที่ภานุ  พิทักษ์ (2549) ได้กล่าวว่าหลีกเลี่ยงสิ่งของที่ย่อยสลายยาก หรือใช้ให้น้อยลง ได้แก่ 
พลาสติกและโฟม ซึ่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์ (2543) หมายถึง การลดปริมาณขยะด้วยการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด  

2.  Reuse ใช้ซ้ า การใช้ซ้ าเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างรู้คุณค่า โดยการน า
ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ น ากลับมาใช้อีก เช่น การใช้ถ่ายไฟถ่ายแบบชาร์จใหม่ 
(Rechargeable Battery) การใช้กระดาษซ้ าทั้ง 2 หน้า และใช้กระดาษหน้าที่ 3 ได้อีกเช่น น ามาพับเป็นรูปทรง  
ต่าง ๆ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การน าขวดแก้วมาท าเป็นแจกันใส่ดอกไม้ การใช้วัสดุต่างอย่างคุ้มค่าก่อนทิ้ง  
การซ่อมแซมวัสดุสิ่งของที่ช ารุด  

3.  Recycle แปรรูปใหม่ ส าหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้ า จะมีการน าไปขายให้กับซาเล้ง
หรือร้านรับซื้อของเก่า ส่งไปขายต่อให้กับโรงงานส าหรับแปรรูป เพื่อน าไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่า ง ๆ เช่น การน า
ขวดพลาสติก มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก หรือตีเป็นเส้นใยส าหรับน ามาทอเสื้อแทนฝ้าย น าเศษกระดาษมาแปรรูป
เป็นเหยื่อกระดาษ เพื่อผลิตกระดาษสารีไซเคิลน ามาใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญ น าเศษแก้วมาหลอมแล้วขึ้นรูปขวด
แก้วใหม่ น าเศษไม้ เศษเหล็กมาดัดแปลงท าเฟอร์นิเจอร์ (คุณาพงศ์  คตวงค,์ 2557)  



640   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แนวคิดชุมชนเขม้แข็ง 
กุลยาธร ขวัญเพ็ชร (2549) แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่ง

ที่ดีงามในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหรือ
ทั้งหมดทุกด้านก็ได้โดยที่สมาชิกของชุมชนร่วมตัวกันเพื่อด าเนินการดังกล่าวจะเห็นว่าชุมชนที่เข้มแข็งนั้นไม่จ าเป็น
จะต้องเข้มแข็งทุกด้านเหมือนกัน โดยลักษณะของชุมชนเข้มแข็งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ สมาชิกของชุมชนร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้หรือสร้างสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน สมาชิกของชุมชนมีความ
ผูกพันและความสัมพันธ์ท่ีดี มีความสามัคคีและเอิ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน สมาชิกเห็นประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าส่วนตน 
ชุมชนพึ่งตนเองได้ กล่าวคือสมาชิกชุมชนสามารถร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของชุมชน โดยตัว
ของชุมชนโดยอิสระ ปราศจากการควบคุมจากภายนอกและมีอ านาจต่อรองกับภายนอกชุมชน ชุมชนมีผู้น าตาม
ธรรมชาติเกิดขึ้นในขณะที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (นพดล เหล่ากอ, 2555) อาศัยอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้าน
เศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติ เท่านั้น เนื่องจากเง่ือนไขและกระบวนการที่น าไปสู่ความ
เข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การมีส่วนร่วม คือ การที่ทุกคนได้รับผลประโยชน์ มีสิทธิในการก าหนดทิศทางของการพัฒนา การมีส่วน

ของประชาชน การให้ประชาชนได้มีโอกาสรวมกลุ่มเพื่อก าหนดทิศทางของกิจกรรมการพัฒนา การแก้ไขปัญหาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจ และ  
การประสานความรับผิดชอบ (ธีระยุทธ  ไชยศิลป์, 2550) 

การมีส่วนส่วนร่วมของชุมชน (พระมหาบญุเรือง อายุวัฒนมงคล, 2550) ถ้าหากจะแยกพิจารณาแล้ว 
สามารถกล่าวได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้ังต่อไปนี้   

1.   เป็นการยอมรับความส าคัญของประชาชนมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีความสมัครใจและต้องได้รับเกียรติจากผู้อื่น มิใช่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะถูก
บังคับ ข่มขู่ หรืออยู่ในสภาวะที่จ ายอมต้องปฏิบัติตาม การมีส่วนร่วม จะต้องเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยให้
มากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าการที่ประชาชนได้รับ การยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีจากผู้อื่นก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตน 

2.   เป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น การพัฒนาจะไม่สามารถที่จะ ประสบ
ผลส าเร็จได้ถ้าหากว่าประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทุกคน
มีส่วนร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีการจัดสรรโดยเสมอภาค กัน สิ่งเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของร่วมกันมากขึ้นตามล าดับ  

    
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจะศึกษาเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนปลอดขยะกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยเข้าเรียนรู้การศึกษาชุมชน
ปลอดขยะ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะ การปรับภูมิทัศน์ การท าความสะอาด การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้  

3.  การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant Interview) โดยผู้ วิจัย เข้าเก็บข้อมูลโดย 
การสัมภาษณ์ชุมชน ประธานชุมชนพิชัยรักษ์กรรมการชุมชนพิชัยรักษ์ ชาวบ้านชุมชนพิชัยรักษ์ เพื่อให้ทราบถึง
ชุมชนปลอดขยะกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชนพิชัยรักษ์ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 641 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ผลการศึกษา 
ชุมชนพิชัยรักษ์เป็นชุมชนเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นฐานการเรียนรู้ที่ 2 

เป็นชุมชนท่ีมีจุดเด่น คือ การคัดแยกขยะในครัวเรือน การจัดการถุงพลาสติกและกล่องนม ด้วยการจัดตั้งศูนย์รับซื้อ
และรับบริจาคในร้านค้า โรงเรียน การน าขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม 
การปลูกผักริมรั้วในชุมชน ประชากรในชุมชนพิชัยรักษ์ทั้งหมด 515 คน มีครัวเรือน 115 ครัวเรือน มีการประกอบ
อาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่รองลงมา ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และเกตรกรรม ในการเข้าประกวดโครงชุมชนน่าอยู่
ปลอดขยะของชุมชน มีเกณฑ์การประเมนิ เรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในชุมชน 
ชุมชนพิชัยรักษ์การรักษาความสะอาด มีการรวบรวมสมาชิกในชุมชนจัดการท าความสะอาดในบริเวณชุมชนโดย  
การเก็บใบไม้วัสดุต่าง ๆ มาท าปุ๋ย ปุ๋ยหมัก EM ด้วยเศษผักที่เหลือและเปลือกไม้ต่าง ๆ โดยรวบรวมน ามาใส่ท่อ
ซีเมนต์ที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้ร่วมมือกันท าความสะอาดเป็นประจ าทั้งในบ้านเรือนและตามถนนต่าง ๆ ให้สะอาด
เรียบร้อย การรักษาสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามถนนของชุมชนเพื่อความสวยงาม 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนได้รับความรู้การจัดการขยะ เช่น ถุงพลาสติกและขวดพลาสติกใส ขยะอันตราย เช่น 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ รณรงค์ให้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์รับทราบ การประหยัดพลังงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล การมีส่วนร่วมในชุมชน การประชุมจัดท าแผนชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่ อใช้เป็น
แนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเป็นประจ าปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ศึกษาจะศึกษาการเป็น
ชุมชนปลอดขยะกับการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนพิชัยรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการ
คัดแยกขยะการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดังกล่าวนั้นโดยใช้
แนวคิดชุมชนปลอดขยะ 

ชุมชนพิชัยรักษ์ มีการจัดแผนชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพิชัยรักษ์  
สร้างการมีส่วนร่วม การติดต่อประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ในการสนับสนุนในเรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ การปรับภูมิทัศน์ การส่งเสริมการมีรายได้ในครัวเรือน การสนับสนุนในเรื่องของทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชน ชุมชนพิชัยรักษ์จึงมีความโดดเด่นในเรื่อง ของการคัดแยกขยะในครัวเรือน การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนโดย
วิธีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกต้นไม้ผักสนครัวในที่ว่างในชุมชน การร่วมกัน
ในการท าความสะอาดในชุมชน ซึ่งมีการท าความสะอาดชุมชน ถนนทางที่สาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ และ
เมื่อกวาดเศษใบไม้ ก็น าไปใส่บ่อปุ๋ย EM ของชุมชน สืบเนื่องจากการจัดโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี  

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของชุมชนพิชัยรักษ์ มีการจัดแผนชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง  
ความเข้มแข็งของชุมชนพิชัยรักษ์ สร้างการมีส่วนร่วม การติดต่อประสานงานกับหน่วยต่าง  ๆ ในการสนับสนุนใน
เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การปรับภูมิทัศน์ การส่งเสริมการมีรายได้ในครัวเรือน การสนับสนุนใน
เรื่องของทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ชุมชนพิชัยรักษ์จึงมีความโดดเด่นในเรื่องของการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยวิธีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปลูก
ต้นไม้ผักสนครัวในที่ว่างในชุมชน การร่วมกันในการท าความสะอาดในชุมชน ซึ่งมีการท าความสะอาดชุมชน  
ถนนทางที่สาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ และเมื่อกวาดเศษใบไม้ ก็น าไปใส่บ่อปุ๋ย EM ของชุมชน สืบเนื่อง
จากการจัดโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีเชิญให้ทุกชุมชนเข้าร่วมประกวด เพื่อลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบท ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องกิจกรรมหลักที่ท าให้เกิด  
การร่วมมือกันคือ กิจกรรมท าความสะอาดรอบบริเวณชุมชน  ท าให้ชุมชนเกิดการสร้างความเข้มแข็ง เหมือนกับ
แนวคิดการสร้างความเข้มแข็ง ท่ีน ามาอธิบายในการศึกษาครั้งนี้มีกิจกรรมหลักที่น ามาสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
ชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐจากการเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนใน 
การจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง และเหมือนกับแนวคิดการมีส่วนรว่มของชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วมกันด าเนิน
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กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน ผลประโยชน์ที่ได้รับมีการจัดสรรโดยเสมอภาค กันสิ่งเหล่านี้ จะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
และเป็นเจ้าของร่วมกันมากขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนพิชัยรักษ์จากการศึกพบว่าชุมชนพิชัยรักษ์ โดยแนวคิดของ กุลยาธร 
ขวัญเพ็ชร มาอธิบายในเรื่องชุมชนเข้มแข็งสมาชิกชุมชนสามารถร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน โดยตัวของชุมชนโดยอิสระ ปราศจากการควบคุมจากภายนอกและมีอ านาจต่อรองกับภายนอกชุมชน  
ชุมชนมีผู้น าตามธรรมชาติเกิดขึ้นในขณะที่เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน มีการจัด
แผนชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในการสนับสนุนในเรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การปรับภูมิทัศน์ การส่งเสริมการมีรายได้ใน
ครัวเรือน การสนับสนุนในเรื่องของทุนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ชุมชนพิชัยรักษ์จึงมีความโดดเด่นในเรื่อง 
ของการคัดแยกขยะในครัวเรือน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนโดยวิธีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและปลูกต้นไม้ผักสนครัวในที่ว่างในชุมชน การร่วมกันในการท าความสะอาดในชุมชน ซึ่งมีการท า
ความสะอาดชุมชน ถนนทางที่สาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ และเมื่อกวาดเศษใบไม้ ก็น าไปใส่บ่อปุ๋ย EM 
ของชุมชน สืบเนื่องจากการจัดโครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่เชิญชวนให้ทุกชุมชน
เข้าร่วมประกวด เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน กิจกรรมจากต่าง ๆ จึงมาสู่กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นควรมีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน  
มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายมากขึ้น และมีผลิตภัณฑ์ในชุมชน  และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้กับชุมชนเพิ่มมากข้ึน  
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การจัดการหนองน ้าชุมชนเพ่ือใช้ประโยชนบ์้านเชียงเหียน   
ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 
สานิตย์  เดชหามาตย์   สุภิตา  ขานดาบ1 

พิมพ์พร  ภูครองเพชร วชิราภรณ์  วรรณโชติ2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การจัดการหนองน้้าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์บ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการหนองน้้าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ของบ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา  
อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ สังเกตการณ์ทาง
สังคม ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 และระหว่างเดือนเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดการหนองน้้าชุมชนของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์บ้านเชียงเหียน แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ประการแรก  
ด้านการจัดการหนองน้้าของบ้านเชียงเหียน ก่อนจะมีการแบ่งหนองน้้าให้เป็นทรัพย์สินของบ้านเชียงเหียนแต่ละ
หมู่บ้าน ทรัพยากรหนองน้้าบ้านเชียงเหียนเป็นทรัพยากรส่วนรวมของบ้านเ ชียงเหียนทั้ง 3 หมู่บ้านมาก่อน 
จนกระทั่งเกิดปัญหาการดูแลทรัพยากรหนองน้้า จึงมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลหนองน้้าชุมชน และเปิดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาประมูลหรือเช่าหนองน้้า โดยได้จัดสรรหนองน้้าให้เป็นทรัพย์สินของแต่ละหมู่บ้านตามที่ ผู้เฒ่า 
ผู้แก่ในหมู่บ้านได้ตกลงกันโดยพฤตินัยตั้งแต่อดีต และประการที่สองด้านการใช้ประโยชน์จากหนองน้้าส่วนใหญ่มี 
การจัดการคล้ายคลึงกันในการท้าสัญญาเช่าหนังสือสัญญายังระบุและมีกฎระเบียบเป็นตัวบังคับ ซึ่งประกอบด้วย
ระบบกรรมสิทธ์ิที่ชุมชนตั้งขึ้นและสัญญาตามกฎหมาย โดยน้ารายได้มาพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิหนอง
น้้านั้น ๆ 
 
บทน้า 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้มี ความ มั่นคง เพียงพอต่อความต้องการ
นับเป็นสิ่งส้าคัญยิ่ง ทรัพยากรน้้า ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ  ชนิดหนึ่งที่มนุษย์ไม่อาจขาดแคลนได้ เนื่องจาก
หากมนุษย์ขาดแคลนแล้วมนุษย์ก็ไม่อาจด้ารงชีวิตอยู่ได้ เพราะน้้าเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญของร่างกายและมนุษย์ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าในหลายรูปแบบ เช่น ในการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพการเกษตร การคมนาคม 
และการอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ ค.ศ.1972 องค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" 
ประเด็นของทรัพยากรน้้าที่มีอยางเพียงพอต่อความต้องการของประชากรก็ได้ถูกหยิบยกมา พูดคุยด้วย และใน 
การประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nation Conference on Sustainable Development 
(UNCSD) หรือที่ เรียกช่ือย่อว่า Rio+20 เมื่อเดือน มิถุนายน ค.ศ.2012 (สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม, 2555) 

บ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนเก่าแก่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเริ่มต้นอยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ 2,000 – 1,500 ปี มีลักษณะ
เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 กิโลเมตร มีคูน้้าคันดินล้อมรอบเมือง  
6 แห่ง คือ บึงหว้า บึงบ้าน บึงสิม บึงบอน สระแก้ว และหนองขอนพาด เหล่านี้คือคูน้้าล้อมรอบเมืองเป็นลักษณะ
ของวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรแรงงานเพื่อขุดคูน้้าสร้างคันดิน และที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีสามารถ

                                                           
1 นิสิตชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจ้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ควบคุมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมืองเล็กและเมืองใหญ่ได้ดีและเพื่อป้องกันศัตรูคุกคามเมือง (นิติ  
แสงวัณณ์ : มปป)  

หนองน้้าได้ล้อมรอบบ้านเชียงเหียนในอดีตถูกขุดขึ้นเพื่อเป็นแนวป้องกันบ้านเมือง  ปัจจุบันหนองน้้าได้
ถูกเปลี่ยนมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร  และเป็นแหล่งกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ปัจจุบัน 
การจัดการทรัพยากรในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนในพื้นท่ีมีบทบาทในการจัดการและใช้ทรัพยากรในหนองน้้า  
มีผู้ประกอบการเข้ามาประมูลหรือเช่าหนองน้้าท้ัง 6 หนองของชุมชน ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นท้าให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาประเด็น การเปลี่ยนแปลงการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์หนองน้้าบ้านเชียงเหียน  เพื่อให้เห็นถึงการบริหาร
จัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันของชุมชน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการจัดการหนองน้้าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ของบ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1. ได้ทราบข้อมลูการเปลีย่นแปลงการจัดการหนองน้้าบ้านเชียงเหียน 
2. ได้ทราบข้อมลูรูปแบบการพัฒนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงของหนองน้้า 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ชุมชนบ้านเชียงเหียนหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 23 ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เป็นพื้นที่ในการวิจัย เนื่องจากมีหนองน้้าล้อมรอบเมือง 6 แห่ง คือ บึงหว้า บึงบ้าน บึงสิม บึงบอน  
สระแก้ว และหนองขอนพาด โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2546 ที่มีการเริ่มให้เปิดเช่าหรือประมูลการใช้ 
หนองน้้าบ้านเชียงเหียนจนถึงปัจจุบัน 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

หนองน้้าชุมชน หมายถึง หนองน้้าของบ้านเชียงเหียนทั้ง 6 แห่ง คือบึงหว้า บึงบ้าน บึงสิม บึงบอน  
สระแก้ว และหนองขอนพาด ที่ล้อมรอบบ้านเชียงเหียนทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงเหียน 
หมู่ที่ 18 บ้านเชียงเหียน หมู่ 23 มีการขุดขึ้นมาในอดีตตามที่ผุ้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนได้เล่าต่อกันมา สร้างขึ้นเพื่อป้องกัน
เมืองจากศัตรูแต่ปัจจุบันได้น้าหนองน้้ามาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรและมีการเปิดเช่าหนองน้้า   
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิ์   
Bromley (1991) อธิบายถึง การเข้าถึงทรัพยากรมาจากระบบกรรมสิทธิ์ (Tenurial System) และ

สถาบันที่ควบคุมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( Institute to regulating access, 
control and use of environment resources) ที่มีสิทธิที่หลากหลายซ้อน ทับกัน ประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการท้าให้เกิดโครงข่ายที่แยกกันไม่ออก ส้าหรับความหมายของกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยากรแต่
ละแบบ มีดังน้ี 

กรรมสิทธิ์รัฐ (State  property) กรรมสิทธิ์แบบนี้รัฐคือผู้ทรงสิทธิ์ในการตัดสินใจในการจัดการ
ทรัพยากรที่อยู่ในเขตแดนของตนเอง โดยรัฐจะมีการตรากฎหมายหรือกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้นิยามความหมายของ
ทรัพยากรนั้น ๆ การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ การก้าหนดอาณาบริเวณ (Territorialization)  ของทรัพยากร 
และก้าหนดว่ามีสิทธิในการใช้หรือเขาถึง (Access) ทรัพยากรนั้น 
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กรรมสิทธิ์ของเอกชน  (Private  property)  ในการจัดการทรัพยากรโดยรัฐนั้น  มีทั้งการใช้ทรัพยากร
โดยรัฐเอง และรัฐมอบสิทธิในการใช้ทรัพยากรให้แก่เอกชน เช่น รัฐมอบสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิทธิใน 
การครอบครองที่ดินให้กับบุคคลโดยการออกเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากินประเภทต่าง  ๆ เช่น สิทธิท้ากิน หนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โฉนดที่ดิน สิทธิในที่ดินท้ากินที่รัฐน้าที่ดินของรัฐมาปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น นอกจากนั้น  
ทรัพยากรบางประเภทรัฐยังให้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแก่เอกชน  ในรูปของการให้สัมปทาน ซึ่งในอายุ
ระหว่างการสัมปทานน้ัน  ทรัพยากรและพื้นท่ีในแปลงสัมปทานจะเป็นสิทธิของเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน    

กรรมสิทธิ์ส่วนรวม (Common property) กรรมสิทธิ์ร่วม หรือกรรมสิทธิ์ส่วนรวม  (Communal  
property) เป็นแนวคิดที่นักนิเวศวิทยาการเมือง (Political  ecologist) และนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้
ความส้าคัญ เนื่องจากมีการค้นพบว่า กรรมสิทธ์ิแบบน้ีมีคามส้าคัญอยา่งยิ่งในการจัดการทรัพยากร โดยที่มกีารนิยาม
ทรัพยากรหรือกลุ่มทรัพยากรว่าเป็น “ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน” (Common  pool  resources  : CPR)  และมี
รูปแบบการจัดการทรัพยากรส่วนรวมเป็นแบบ  “กรรมสิทธ์ิร่วม” หรือ “กรรมสิทธ์ิส่วนรวม” 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผู้วิจัยจะน้าแนวคิดระบบกรรมสิทธิ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการหนองน้้าบ้านเชียงเหียน โดย
อธิบายการจัดการหนองน้้าในช่วงก่อน พ.ศ. 2546 ตั้งแต่หนองน้้ามาเป็นของรัฐ และการจัดการหนองน้้าโดยการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยจะใช้ระบบกรรมสิทธิ์ศึกษาด้านการถือครองหนองน้้า การใช้ประโยชน์ของทั้งภาครัฐและ
ผู้ประกอบการ เมื่อมีผู้ประกอบการเข้ามาเช่าหนองน้้าผู้ประกอบการมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างไรได้บ้าง   
 
วิธีด้าเนินการวิจัย  

1.  แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ผู้วิจัยได้สร้างแนวค้าถามปลายเปิด เพื่อน้าไปสู่ค้าอธิบายที่ต้องการ
ทราบอย่างลึกซึ้ง ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ โดยกลุ่มผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส และผู้น้าชุมชนในบ้าน
เชียงเหียน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการและผลกระทบการใช้หนองน้้าบ้านเชียงเหียน 

2.  สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยลงพื้นที่บ้านเชียงเหียน โดยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับคน
ในชุมชน เพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการและผลกระทบการใช้หนองน้้าบ้านเชียงเหียน 

  
ผลการศึกษา 

การจัดการหนองน้้าชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์บ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้   

1. ด้านการจัดการหนองน ้าของบ้านเชียงเหียน   
หนองน้้าบ้านเชียงเหียนเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในบ้านเชียงเหียนมายาวนาน หากมองย้อนไปในอดีต

ที่หนองน้้าทั้ง 6 แห่ง คือ บึงบอน  บึงหว้า สระแก้ว หนองสิม หนองขอนพาด และบึงบ้าน ถูกใช้เป็นก้าแพงป้องกัน
เมืองเพราะเป็นหนองน้้าที่ล้อมรอบหมู่บ้านเชียงเหียนไว้  ต่อมาหนองน้้าถูกใช้เป็นที่หากุ้ง หอย ปูปลา เพื่อใช้เลี้ยง
ชีพในการ ใช้อุปโภค บริโภค ท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนที่ถูกจัดขึ้นและเพื่อใช้ในด้านเกษตรกรรม ใช้น้้าจาก
หนองน้้ารดน้้าผักในทางการเกษตรทุกเช้าและเย็นของแต่ละวัน และเลี้ยงสัตว์ การจัดการหนองน้้าของบ้าน 
เชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  มีการจัดการมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2546 ซึ่งการจัดการหนอง
น้้าของบ้านเชียงเหียนทั้ง 6 แห่ง คือ บึงบอน บึงหว้า สระแก้ว หนองสิม หนองขอนพาด และบึงบ้าน ยังไม่ได้มี 
การแบ่งหนองน้้าให้กับบ้านเชียงเหียนแต่ละหมู่บ้าน ชาวบ้านเชียงเหียน  หมู่ที่ 3 บ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 18 และ  
บ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 23 จะใช้หนองน้้าท้ัง 6 แห่งร่วมกัน โดยจะมีคณะกรรมการที่ดูแลหนองน้้าในช่วงนั้น ทีม่าจาก
การคัดเลือก คณะกรรมการของบ้านเชียงเหียนทั้ง 3 หมู่ คือ บ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 18 และ
บ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 23 ด้วยว่าบ้านเชียงเหียนมีหนองน้้าล้อมรอบหมู่บ้านท้ัง 3 หมู่บ้าน การใช้หนองน้้าท่ีใช้ร่วมกัน
โดยไม่แบ่งกรรมสิทธิ์การถือครองหรือให้บุคคล ชุมชน หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของ เมื่อไม่มีการแบ่งกรรมสิทธิ์
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การถือครอง การใช้หนองน้้าร่วมกันมีเพียงการถูกใช้แต่ไม่ได้มีการดูแลหนองน้้า คณะกรรมการจึงมีการประชุม
พูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องการจัดการหนองน้้า และได้แบ่งเขตหนองน้้าให้กับบ้านเชียงเหียนแต่ละหมู่บ้านดูแล
และบริการจัดการเองภายในหมู่บ้าน ต่อมาจึงมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาทในการใช้ทรัพยากรหนองน้้า โดย
เปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาประมูลหรือเช่าหนองน้้าทั้ง 6 แห่ง ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
แล้วประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ โดยที่ชาวบ้านสามารถคัดค้านได้  ในกรณีที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับการที่ให้
ผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาทในการใช้ทรัพยากรหนองน้้า โดยหนองน้้าทั้ง 6 แห่ง ถูกแบ่งให้เป็นทรัพย์สินของแต่ละ
หมู่บ้านตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ตกลงกันโดยพฤตินัยตั้งแต่อดีต ดังนี ้

1. สระแก้ว เป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่ที่ 23 
2. บึงหว้า เป็นกรรมสิทธ์ิของหมู่ที่ 3 
3. บึงบ้านได้ท้าข้อตกลงกันระหว่างชาวบ้านทั้ง 3 หมู่ ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดบ้านโพธิ์ศรีเชียงเหียน 
4. หนองสิม เป็นกรรมสิทธ์ิของบ้านเชียงเหียนทั้ง 3 หมู่ (3,18,23)  
5. บึงบอน เป็นกรรมสิทธ์ิของหมู่ที่ 18 
6. หนองขอนพาดไดย้กให้เปน็กรรมสิทธิ์ของบ้านหนั ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคยีงกับบา้นเชียงเหยีน  
เมื่อมีการแบ่งหนองน้้าทั้ง 6 แห่ง ให้เป็นทรัพย์สินของแต่ละหมู่บ้าน การจัดการทรัพยากรหนองน้้าจึงมี

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและนอกหมู่บ้านมาร่วมรับฟังในการเปิดให้ข้า
มาประมูลหรือเช่าหนองน้้าเพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งในและนอกหมู่บ้านเข้ามาประมูลหนองน้้า
ร่วมกัน โดยระยะเวลาในสัญญาการประมูลจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะท้าสัญญาเช่าใช้หนองน้้ากี่ปี  ในส่วนค่า
ประมูลหรือค่าเช่าหนองน้้าผู้ประกอบการสามารถขอแบ่งจ่ายได้ 1-2 ครั้ง ซึ่งหนองน้้าแต่ละแห่งค่าประมูลหรือค่า
เช่าจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพ ขนาด และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้านั้นๆ และขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ
หมู่บ้านนั้นจะก้าหนด รายได้จากการประมูลหรือค่าเช่าหนองน้้าเป็นรายได้ของแต่ละหมู่บ้านหรือวัด ตามกรรมสิทธิ์
การครอบครองหนองน้้านั้น บึงหว้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 23 เป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่ที่ 3 ในอดีตเป็นแหล่งน้้า
สาธารณะที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่เมื่อเริ่มมีการเปิดให้เช่าหรือประมูลกรรมสิทธิ์ในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้ประกอบการที่เป็นผู้เช่า ซึ่งชาวบ้านจะสามารถเข้าไปใช้ประ โยชน์ได้
ตามที่สัญญาก้าหนดไว้เท่าน้ัน เช่น ใช้น้้าได้ในเกณฑ์ที่สัญญาก้าหนด รายได้จากการประมูลตกเป็นรายได้ของหมู่ที่ 3 
ไว้ส้าหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน (ถาวร พันธุวาสิทธ์ิ, 2561 : ผู้ให้สัมภาษณ์) 

2. ด้านการใช้ประโยชน์จากหนองน ้า 
 

 
 
ภาพที่ 1 สระแก้ว 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 647 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

สระแก้ว เป็นหนองน้้าขนาดใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 23 และยังเป็นที่ตั้งของศาล 
แม่ย่านางที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ สระแก้วมีการเปิดประมูล รายได้ของการประมูลจะเป็นของบ้านเชียงเหียน   
หมู่ที่ 23 เพื่อน้ามาพัฒนาหมู่บ้านหรือท้ากิจกรรมของหมู่บ้าน (สมพงษ์  รัตนพลแสน, 2561 : ผู้ให้สัมภาษณ์)  
 

 
 
ภาพที่ 2  บึงหว้า 

 
บึงหว้า ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของหมู่ที่ 23 เป็นกรรมสิทธิ์ของหมู่ที่ 3 ในอดีตเป็นแหล่งน้้าสาธารณะที่ ชาวบ้าน

สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่เมื่อเริ่มมีการเปิดให้เช่าหรือประมูลกรรมสิทธิในการใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้้า 
ส่วนใหญ่ตกเป็นของผู้ประกอบการที่เป็นผู้เช่า ซึ่งชาวบ้านจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่สัญญาก้าหนดไว้
เท่านั้น เช่น ใช้น้้าได้ในเกณฑ์ที่สัญญาก้าหนด รายได้จากการประมูล ตกเป็นรายได้ของหมู่ที่ 3 ไว้ส้าหรับการพัฒนา
สาธารณูปโภคของชุมชน (ถาวร พันธุวาสิทธ์ิ, 2561 : ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 

 
 
ภาพที่ 3  บึงบ้าน 
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บึงบ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 3 ชาวบ้านเชียงเหียนท้ัง 3 หมู่บ้าน ตกลงกันยกให้เป็นกรรมสิทธ์ิของวัด
โพธิ์ศรีเชียงเหียน คือวัดบ้านของบ้านเชียงเหียน ซึ่งเป็นบึงที่มีราคาสูงที่สุดในทั้งหมด 6 บึงเนื่องจากบึงบ้านมีความ
อุดมสมบูรณ์ รายได้จากการเช่าหรือประมูลบึงบ้านตกเป็นรายได้ของวัดโพธิ์ศรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดมี
คณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกร ที่มาจากการคัดเลือกของเจ้าอาวาสวัด  เป็นผู้บริหารรายรับ-รายจ่ายภายในวัด  
(ถาวร  พันธุวาสิทธ์ิ, 2561 :  ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 

 
 
ภาพที่ 4 หนองสิม 

 
หนองสิม หรือ บึงสิม เป็นหนองน้้าที่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านเชียงเหียน เป็นกรรมสิทธิ์ของบ้าน  

เชียงเหียนทั้ง 3 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของศาลปู่ตาที่ชาวบ้านเชียงเหียนให้ความเคารพนับถือ การประมูลหรือการ
เช่าชองหนองสิม รายได้จากการเช่าจะน้ามาหารให้กับท้ัง 3 หมู่บ้าน เพื่อน้าไปเป็นงบประมาณรายได้ในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง  (ถาวร  พันธุวาสิทธ์ิ, 2561 :  ผู้ให้สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5 บึงบอน 
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บึงบอน เป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านเชียงเหียน หมู่ที่ 18 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน  
บึงบอนมีความส้าคัญกับชาวบ้านเชียงเหียน น้้าในหนองใช้ประโยชน์ในการเกษตร บึงบอนมีการเปิดให้
ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าหนองน้้า ซึ่งรายได้จากการเช่าหนองน้้าจะน้ามาเป็นงบในการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา  
(สมร  รัตนพลแสน, 2561 : ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 

 
 
ภาพที่ 6  หนองขอนพาด 

 
หนองขอนพาด แต่เดิมเป็นแหล่งทรัพยากรน้้าในกรรมสิทธ์ิของบ้านเชียงเหียน เมื่อบ้านเชียงเหียนเริ่มมี

การจัดการแบ่งพื้นท่ีหนองน้้า ด้วยพื้นท่ีของบ้านหันอยู่ติดกับบ้านเชียงเหียนและประกอบกับชาวบ้านหันได้เข้ามาใช้
ประโยชน์  จึงท้าให้กลุ่มผู้น้าของบ้านหันได้มาขอหนองขอนพาดเพื่อไปใช้ประโยชน์ จึงได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บ้านหัน โดยเป็นการตกลงกันด้วยวาทะระหว่างผู้น้าในขณะนั้น ซึ่งไม่มีลายลักษณ์อักษร และหนองขอนพาดก็เป็น
กรรมสิทธ์ิของบบ้านหันมาจนถึงปัจจุบัน (ถาวร  พันธุวาสิทธ์ิ, 2561 :  ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลท้าให้ผู้วิจัยทราบว่า การเปลี่ยนแปลงการจัดการหนองน้้าบ้านเชียงเหียนก่อนจะมี 
การแบ่งหนองน้้าให้เป็นทรัพย์สินของบ้านเชียงเหียนแต่ละหมู่บ้าน ทรัพยากรหนองน้้าบ้านเชียงเหียนเป็นทรัพยากร
ส่วนรวมของบ้านเชียงเหียนทั้ ง 3 หมู่บ้ านมาก่อน คือ บ้านเชียงเหียน หมู่ที่  3,18,23 และกระทั่ งมีกลุ่ม
ผู้ประกอบการเข้ามามีบทบาท และมีการดูแลทรัพยากรหนองน้้า จึงมีการให้เปิดประมูลหรือเช่าหนองน้้าได้แบ่งให้
เป็นทรัพย์สินของแต่ละหมู่บ้านตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ตกลงกันโดยพฤตินัยตั้งแต่อดีต  ทั้งนี้ในเข้ามาเช่า
ประกอบการส่วนมากท้ัง 3 หมู่บ้านมีลักษณะการจัดการคล้าย ๆ กัน และในการท้าสัญญาเช่าหนังสือสัญญายังระบุ
และมีกฎระเบียบเป็นตัวบังคับซึ่งประกอบด้วยระบบกรรมสิทธิที่ชุมชนตั้งข้ึนและระบบท่ีเป็นของกฎหมาย   
 
ข้อเสนอแนะ 

การเปิดให้ผูป้ระกอบการเข้ามาเช่าหนองน้้าทั้ง 5 หนองนั้น เป็นการเปิดเพื่อให้เกิดการดูแลหนองน้้าได้ง่ายและ
หารายได้เข้าสู่ชุมชน ทั้งนี้การจัดการเพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์หนองน้้า ต้องดูแลความอุดมสมบูรณ์ การรักษา
ทรัพยากร ดูแลหนองน้้าและบริเวณโดยรอบ การสร้างความตระหนักในการเรียนรู้ รักษา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และ
ธรรมชาติที่มีอยู่ของชุมชน  
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การจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
จตุพงศ์ สาสูงเนิน1  

วชิราภรณ์ วรรณโชติ2 
 

บทคัดย่อ 
การจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน และศึกษารูปแบบการจัด
สวัสดิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวิธีด าเนินการ
ศึกษา คือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผลการศึกษา
พบว่า การจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน มีการด าเนินงานของกลุ่มช่วยเหลือคนพิการทั้งหมด 12 กิจกรรม 
ได้แก่ การรับฝากหุ้น การปล่อยเงินกู้รับเงินกู้ การออกสัญจรตามหมู่บ้าน การติดตามประเมินผลผู้พิการที่ยืมเงิน
โครงการไปประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาล การจัดสวัสดิการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  
การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด การช่วยเหลือสมาชิกติดตามและประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ การจัดท าเวทีประชาคมให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ การจัดมอบ 
ใบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม การสร้างทีมวิจัย ทั้งนีรู้ปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบการจัด
สวัสดิการแบบการสงเคราะห์ รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบ 
การเสริมพลังอ านาจ และการมีวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ  

 
บทน า 

สวัสดิการสังคม คือ การอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกคนที่ต้องได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
อันเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับ ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องจัดบริการต่าง ๆ ไว้ให้ประชาชนอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง (วันทนีย์ วากสิกะสิน และคณะ, 2547) สวัสดิการสังคมเป็นระบบการจัดสรรของสังคมให้กับคนในสังคม  
มีองค์ประกอบส าคัญของสวัสดิการสังคมแบ่งออกเป็น 4 อย่าง ได้แก่ 1. ระบบการให้การสงเคราะห์ 2. การจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสม 3. สถาบันทางสังคม 4. กฎเกณฑ์การให้การสงเคราะห์ (ระพีพรรณ  ค าหอม, 2545) สวัสดิการ
สังคมจัดเป็นแนวทางและเครื่องมือในการที่จะพัฒนาคนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังสามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมได้ โดยอาศัยหลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน        

คนพิการเป็นบุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัตกิิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรอืการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม 
เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นต้องการพิเศษท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 
มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการในต าบลหนองแจ้งใหญ่ที่มีจ านวนคนพิการทั้งหมด 394 คน 
เป็นต าบลที่มีคนพิการจ านวนมากของอ าเภอบัวใหญ่ มีปัญหาด้านการเข้าถึงสิทธิหรือขาดผู้ดูแล ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ปัญหาบัตรคนพิการหมดอายุ การไม่มีเงินท่ีจะใช้จ่ายหรือน ามาประกอบอาชีพ เป็นต้น   

มูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการจึงร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่และคนในพ้ืนท่ีจัดตั้งกลุ่ม
ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ขึ้น เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือคนพิการได้อย่างทั่วถึงและน าพาเข้าถึงสิทธิที่
                                                           
1 บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
2 อาจารย์ประจ า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คนพิการควรจะได้รับจากภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนบ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นชุมชนที่มี
จ านวนคนพิการมากที่สุดในพื้นที่ต าบลหนองแจ้งใหญ่ โดยมีจ านวนคนพิการทั้งหมด  68 คน ทั้งนี้ ชุมชนได้มี 
การด าเนินการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้น าในชุมชนที่มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือ  
คนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการได้ และคนพิการที่มีศักยภาพเพื่อรวมตัวใน
การหาแนวทางในการจัดสวัสดิการ จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการจัดสวัสดิการ
ส าหรับคนพิการโดยชุมชน และรูปแบบของการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบล  
หนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1. ทราบถึงการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอ  
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

2. ทราบถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาประเดน็หลกั 2 ประเด็นดังน้ี ประเด็นแรก คือ บริบทและการจัด

สวัสดิการโดยชุมชนส าหรับคนพิการ บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ประเด็นที่สอง ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประธานกลุ่มสวัสดิการส าหรับคนพิการ คนพิการบ้านแจ้ง

เจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษามีการศึกษาตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ และการจัด

สวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน  บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ในปัจจุบัน 

ขอบเขตด้านสถานที่ 
ในการศึกษาผู้ศึกษาเลือกพื้นที่ชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด 

นครราชสีมาเป็นพื้นที่ในการท าวิจัยเนื่องจากมีคนพิการจ านวนมากและมีการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือคนพิการต าบล
หนองแจ้งใหญ่ คนในชุมชนมีการท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การจัดสวัสดิการคนพิการ หมายถึง สิ่งที่ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์คนพิการและครอบครัว 

คนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้พิการแบ่งเป็น 3 รูปแบบ 
ดังนี้ 1.การสงเคราะห์ หรือการประชาสงเคราะห์ หมายถึง การบริการช่วยเหลือคนพิการแบบช่ัวคราว เป็นการแก้ไข
เฉพาะหน้า 2.การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง แบบแผนการบริการคนพิการที่เป็นองค์รวมและบูรณาการทางด้าน
การแพทย์ กายภาพ จิตสังคม และอาชีพท่ีช่วยให้เสริมพลังอ านาจแก่คนพิการ 3.การเสริมพลังอ านาจ และการมีวิถี
ชีวิตอิสระของคนพิการ การก าหนดทางเลือกและทรัพยากรให้แก่ตนเองของคนพิการ  

กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ หมายถึง กลุ่มจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือคนพิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ที่คนพิการควรจะได้รับจากภาครัฐและภาคเอกชนและคนพิการที่มีศักยภาพเพื่อรวมตัวใน
การหาแนวทางในการช่วยเหลือคนพิการ 

สวัสดิการโดยชุมชน หมายถึง คนในชุมชนหรือกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการมีการจัดสวัสดิการให้กับคน
พิการในชุมชนและนอกชุมชนท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ สวัสดิการชุมชนท่ีคนพิการจะได้รับ 
เช่น การน าพาไปติดต่อประสานงานในการท าบัตรคนพิการ การออมทรัพย์ การกู้เงิน เป็นต้น 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม (Social Welfare)  
ณรงค์ เพชรประเสริฐ (2546) ศึกษาความเป็นมาสวัสดิการสังคมนั้น เกิดขึ้น ค.ศ. 1990 ประเทศ

เยอรมัน ได้ก าหนดเป็นนโยบายของประเทศและเรียกว่า นโยบายสวัสดิการสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยนโยบาย
สวัสดิการสังคมแห่งสหพันธรัฐเยอรมันเกิดขึ้น เนื่องจาก 2 ปัจจัย คือ เง่ือนไขของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
จากสภาพทางเศรษฐกิจและความแปลกแยกของระบบอุตสาหกรรมและการจ้างงาน  ที่เห็นว่ารัฐต้องดูแลปัญหา 
การถูกคุกคามของแรงงานและเง่ือนไขความจ าเป็นในการด ารงชีวิต คือการตายก่อนวัยอันสมควรของหัวหน้า
ครอบครัวท าให้ครอบครัวมีปัญหาการชราภาพท าให้หมดรายได้ ทั้งที่ต้องด ารงชีพอยู่การว่างงานท าให้ขาดรายได้ 
เกิดความสูญเสียทางสังคม เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดอาชญากรรมความเจ็บป่วย อุบัติเหตุมีผลกระทบต่อรายได้บุคคล 
และผลผลิตมวลรวมของประเทศ  อัตราค่าจ้างต่ าไม่พอแก่การด ารงชีพเป็นเหตุให้แรงงานขาดคุณภาพ การประสบ
ภัยธรรมชาติท าให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นเง่ือนไขท าให้เกิดสวัสดิการทางสังคม และเป็นประเทศแรกที่
มีระบบประกันสังคม (Social Insurances) โดยเริ่มจากการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุหลักแนวคิดของ
กลุ่มจึงเน้นไปที่ความเป็นปึกแผ่นของสังคม  (Solidarity) และค านึงถึงสิทธิของประชาชน (Civil Right) ที่เน้น 
ความเสมอภาค ความยุติธรรมบนฐานของระบบทุนนิยมที่อาศัยกลไกระบบตลาดเสรีเป็นตัวก าหนด  

Titmuss (1974 ; อ้างถึงใน ชูพักตร์ สุทธิสา, 2553) แบ่งแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมออกเป็น 3 
ประการ 1. การจัดสวัสดิการแบบช่ัวคราว เพื่อบรรเทาปัญหา เป็นสวัสดิการสังคมแบบซื้อหา โดยที่คนทั่วไปต้อง
ออมเงินไว้เพื่อซื้อบริการทางสังคมในระบบตลาดเศรษฐกิจแบบเสรี  2. สวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธิ์ผลทาง
อุตสาหกรรม สวัสดิการสังคมเป็นกลไกหนึ่งทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการผลักดันระบบเศรษฐกิจ โดยใช้มาตรการทาง
ภาษีและการเงินการคลังใช้เกณฑ์ความสามารถและบทบาทในการท างานใครที่สามารถสร้างผลิตภาพและผลิตผล
เป็นที่น่าพอใจก็จะได้สวัสดิการมากกว่าผู้ผลิตได้น้อย 3. สวัสดิการแบบสถาบัน ถือว่าเป็นสวัสดิการทางสังคมที่
ก่อให้เกิดการบูรณาการทางสังคมเพราระบบตลาดเสรีสร้างความไม่เป็นธรรม สวัสดิการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้
สังคมราบรื่นและอยู่ด้วยกันด้วยความสงบและเกิดการพึ่งพา 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ระบุถึงผู้พิการว่า เป็นบุคคลซึ่ง

มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทาง  
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจอารมณ์ พฤติกรรมสติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่อง
อื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง 
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เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล ทวี  เช้ือสุวรรณทวี 
และคณะ (2549) กล่าวถึงแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนพิการ มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือคนพิการ 
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  

1. การสงเคราะห์ หรือการประชาสงเคราะห์ หมายถึง การบริการช่วยเหลือคนพิการแบบช่ัวคราว 
เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า คนพิการมีฐานะเป็นผู้ ขอรับบริการช่วยเหลือหรือฐานะต่ ากว่าผู้ ให้ และมักเป็น 
การด าเนินงานบนฐานคิดปรัชญาการท าบุญกุศลเป็นการแบ่งปันของผู้มีจิตเมตตา สงสารต่อคนพิการเป็นหลัก เช่น
การบริจาคสิ่งของ การบริจาคเงิน การให้เบี้ยยังชีพ ซึ่งการบริหารช่วยเหลือเช่นนี้มักไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ
หรือในระดับสากล เนื่องจากมองว่าการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการกดทับ กดขี่คนพิการตอกย้ าความไม่เท่าเทียมและ
ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

2. การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง แบบแผนการบริการคนพิการที่เป็นองค์รวมและบูรณาการทางด้าน
การแพทย์ กายภาพ จิตสังคม และอาชีพที่ช่วยให้เสริมพลังอ านาจแก่คนพิการให้เติมเต็มความเป็นบุคคลมีคุณค่า
ทางสังคมและสามารถด ารงอยู่มีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มศักยภาพในสังคมโลก ซึ่งบริการแบบนี้มีฐานคิดปรัชญาจาก
แบบแผนทางการแพทย์ กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการโดยผู้เช่ียวชาญหรือนักวิชาชีพ โดยคนพิการอยู่ในฐานะ
ผู้รับบริการหรือคนไข้  

3. การเสริมพลังอ านาจ และการมีวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายได้มากมายแต่สรุป 
หมายถึง การมีส่วนร่วมการควบคุมการมีอ านาจในการตัดสินใจ การก าหนดทางเลือกและทรัพยากรให้แก่ตนเองของ
คนพิการ โดยเป้าหมาย เพื่อการจัดสรรอ านาจและการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ของบุคคลและสังคมการเปลี่ยนแปลงส านึกสาธารณะและการบรรลุความต้องการของมนุษย์และน าไปสู่ 
การปลดปล่อย ปราศจากการกดทับกดขี่ ซึ่งการบริหารแบบนี้มีฐานคิด เน้นความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์

  
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคม แนวคิดเรื่องการจัดสวัสดิการคนพิการ ซึ่งอธิบายถึง 
การให้การช่วยเหลือผู้พิการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การสงเคราะห์ หรือการประชาสงเคราะห์ หมายถึง การบริการ
ช่วยเหลือคนพิการแบบช่ัวคราว เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง แบบแผนการบริการ 
คนพิการที่เป็นองค์รวมและบูรณาการทางด้านการแพทย์ กายภาพ จิตสังคม และอาชีพท่ีช่วยให้เสริมพลังอ านาจแก่ 
คนพิการ 3. การเสริมพลังอ านาจ หมายถึง การมีส่วนร่วมการควบคุมการมีอ านาจในการตัดสินใจ การก าหนด
ทางเลือกและทรัพยากรให้แก่ตนเองของคนพิการ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและเก็บข้อมูลในการศึกษา 
การจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการในชุมชน และการจัดรูปแบบการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  การศึกษาเอกสาร เป็นการค้นคว้าข้อมูลเอกสารงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ รวมถึงเอกสารที่ 
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการคนพิการ รูปแบบของการจัดสวัสดิการ     

2.  การสังเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยจะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้าน
แจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   

3.  การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  โดยสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน ประธานกลุ่มสวัสดิการ
ส าหรับคนพิการ คนพิการ บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ทราบถึง
ความเป็นมาของกลุ่มและทราบถึงการจัดสวัสดิการของคนพิการในบ้านแจ้งเจริญ 
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ผลการศึกษา 
การจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มช่วยเหลือคนพิการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการส านักงาน
โรงพยาบาลบัวใหญ่เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท โดยมีแรงบันดาลใจมาจากคนพิการใน
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ต่อมากลุ่มผู้ปกครองและผู้ดูแลคนพิการได้เห็นความส าคัญของคนพิการจึงรวมตัวกันในพื้นที่
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ จ านวน 10 หมู่บ้าน เริ่มแรกกลุ่มช่วยเหลือคนพิการ มีจ านวนคนพิการ 57 คน ต่อมาเลือก
คณะกรรมการและสรรหาทุนทรัพย์ โดยการขอรับบริจาคครอบครัวละ 1 บาทจากทุกครอบครัวในเขตพื้นที่ต าบล
หนองแจ้งใหญ่ ได้รับเงินบริจาคเป็นเงิน 5,001 บาท รวมเป็นเงินท่ีก่อตั้งกลุ่ม 10,001 บาท 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่  
1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ผลก าไรมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการรวมกลุ่มเป็นองค์กรคนพิการบริหารงานโดยประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความรู้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนทางด้านวิชาการ 

2) เพื่อให้คนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากท่ีสุดและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
3) เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกในการกู้ยืมเพื่อน าไปลงทุนประกอบอาชีพ 
4) เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ทางจิตใจ ให้สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ 
5) เพื่อผลักดันให้ครอบครัวและชุมชนให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและดูแล 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตนเองโดยเฉพาะคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล 
6) เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิบริการต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านการ

เข้าถึงสิทธิประโยชน์ 
ด้านการด าเนินงานของกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ มีคณะกรรมการการบริหารจัดการ โดยมีประธาน 

รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก มีระเบียบข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน มีการส่งเสริมกลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ดูแลและมี
การพัฒนาอยู่ตลอดเพื่อน าไปสู่เครือข่ายของคนพิการ มีการยกระดับผู้ดูแลคนพิการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงานโครงการ
ประชุมสัญจรทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อออกเยี่ยมบ้านผู้พิการให้ความรู้กับคนพิการและผูดู้แลคนพิการ โดยการด าเนินงาน
ของกลุ่มช่วยเหลือคนพิการทั้งหมด 12 กิจกรรม ได้แก่ 

1. รับฝากหุ้นทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ จะมีการรับฝากหุ้นของสมาชิกทุก
วันท่ี 15 ของทุกเดือน การฝากหุ้นน้ัน 10 บาท เท่ากับ 1 หุ้น เช่นฝาก 50 บาททางคณะกรรมการจะลงให้สมาชิกว่า
ฝาก 5 หุ้น และมีการฝากหุ้นตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป การรับสมัครสมาชิก จะต้องเป็นผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการที่มี
ภูมิล าเนาในต าบลหนองแจ้งใหญ่  รับสมัครตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไปค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า 100 บาท 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท รวมเป็นเงิน 120 บาท ปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการจะมีการปันผล
คืนก าไรให้แก่สมาชิกทุกสิ้นปี ในอัตราร้อยละ 8 บาท  

1.1 การรับสมัครสมาชิกสามัญ เป็นผู้ที่อยู่ในภูมิล าเนาในต าบลหนองแจ้งใหญ่เท่านั้น เป็นผู้ที่
คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นควรและรับรองในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

1.2 การรับสมัครสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นสมาชิกที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ แต่ต้องเป็นผู้ที่
ไม่หวังผลประโยชน์กับกลุ่มหรือเป็นสมาชิกที่คณะกรรมการยอมรับ (ข้าราชการ ภิกษุสามเณร)  เป็นบุคคลที่ยอมรับ
ในระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ 

2.  ปล่อยเงินกู้รับเงินกู้ทุกวันที่ 15 ของเดือน การให้กู้ยืมเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อน าเงินทุนไปประกอบ
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องมีผู้ค้ าประกัน 2 คน หุ้นจะต้องเกิน 10 % ของเงินฝาก ฝากครบ 3 เดือนถึงจะ
สามารถกู้ได้ ช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 บาทต่อปี หลักเกณฑ์ในการกู้เงินเพื่อน าไปประกอบอาชีพคนพิการกู้
ไปประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ย ในวงเงินไม่เกิน 5000 บาทสมาชิกกลุ่มกู้สามัญ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทดอกเบี้ย
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ร้อยละ 15 ต่อปีกู้ฉุกเฉิน ในวงเงินไม่เกิน 2000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน สมาชิกกู้ 30,000 บาทขึ้นไป
ใช้หลักทรัพย์ในการค้ าประกัน 

3.  ออกสัญจรตามหมู่บ้าน เยี่ยมผู้ป่วยปีละ 6 ครั้ง โครงการประชุมสัญจรทั้ง 10 หมู่บ้านเพื่อติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการในหมู่บ้านเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผล 

4.  ติดตามประเมินผลผู้พิการที่ยืมเงินโครงการไปประกอบอาชีพ  
5. จัดสวัสดิการ เยี่ยมผู้ป่วยท่ีเข้าโรงพยาบาลครั้งละ 300 บาท  
6. จัดสวัสดิการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนให้กลับสมาชิกที่เสียชีวิต สวัสดิการกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ            

เงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตสงเคราะห์ศพละ 30,000 บาท จ่ายสวัสดิการในการนอนโรงพยาบาลครั้งละ 
500 บาท กลุ่มเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 1 คืน 

7.  การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพ
และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการร่วมอบรมสัมมนาประชุมกับหน่วยงานนอกกลุ่ม      
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน ามาพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการร่วมรณรงค์ป้องกันความพิการตั้งแต่
แรกเกิดร่วมกับหน่วยงานภาคประชาชน 

8. การช่วยเหลือสมาชิกติดตามและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (กายอุปกรณ์) การน าพาคนพิการเข้าถึงสิทธิการจด – ต่อทะเบียนคนพิการ ท้ังกรณีรายใหม่ 
รายเก่าต่อบัตรคนพิการ กายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับคนพิการ โดยกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการจะเป็นผู้ด าเนินการไปจด – ต่อทะเบียนให้คนพิการที่มูลนิธิ
เพื่อพัฒนาคนพิการส านักงานโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

9.  ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการให้เกิดรายได้  ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก ฝึกอาชีพให้กับ 
ผู้พิการในกลุ่ม โดยเป็นอาชีพที่สามารถรวมกลุ่มท าเองได้ในกลุ่มสมาชิก เช่น กลุ่มเลี้ยงโคและกระบือ  กลุ่มผลิต
ดอกไม้จันทน์พวงหรีดและของช าร่วยในงานต่าง ๆ เช่นน้ ายาล้างจานที่ใช้ในครัวเรือน หรือการเรียนรู้การท าอาหาร
ที่กลุ่มและสมาชิกสนใจ 

10.  จัดท าเวทีประชาคมให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มช่วยเหลือคนพิการ 
11.  จัดมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม  
12.  ทีมวิจัย กลุ่มผู้ ช่วยเหลือคนพิการได้มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม 

การศึกษาแนวทางการสร้างความเข้มแข้งกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีการสนับสนุนการวิจัยโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

 
รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชน บ้านแจ้งเจริญ ต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา  สามารถแบ่งออกเปน็ 3 รูปแบบ ได้แก ่
1. รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบการสงเคราะห์ 

1.1 การมอบสิ่งของให้กับคนพิการ กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่มีการมอบ
สิ่งของให้กับคนพิการในวันคนพิการสากลของทุกปี การมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกคนพิการทั้ง 10 หมู่บ้านในต าบล
หนองแจ้งใหญ่ มอบสิ่งของต่าง ๆ ที่รับบริจาคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมอบบ้านให้กับคนพิการในโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ที่อยู่ในระยะจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
สนับสนุนโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1.2 การมอบเงินให้กับคนพิการ การมอบเงินให้กับคนพิการที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ช่วยเหลือคน
พิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ การมอบทุนการศึกษาให้กับคนพิการที่สนใจในเรื่องการศึกษา การปร ะกอบอาชีพ  
การเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปเพื่อเกิดการท างานและ
มีรายได้ของคนพิการ 
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1.3 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้มีให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับคนพิการ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนพิการ เช่น ปัญหาการจด – ต่อทะเบียนการท าบัตรคนพิการ 
การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตของคนพิการ กายอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ 

1.4 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน รับสมัครสมาชิกกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 65 ปีผู้ที่
เข้าเป็นสมาชกิ มีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากหุ้นทุกเดือน ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนจะตอ้งเข้าเป็นสมาชิก
ครบ 180 วันถึงจะได้รับเงินสวัสดิการ มีการประชุมรับรองสมาชิกที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทุกเดือน 
และมีคณะกรรมการเป็นผู้รับรองในเรื่องสุขภาพของสมาชิก หากสมาชิกเสียชีวิตก่อน 180 วัน ทางกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนและกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการจะต้องคืนเงินส่วนท่ีจ่ายไปให้คืนกับสมาชิก เงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกท่ีเสียชีวิต
ศพละ 30,000 บาท จ่ายสวัสดิการการนอนโรงพยาบาลครั้งละ 500 บาท และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน 
และมอบพวงหรีดแก่สมาชิกที่เสียชีวิต 

2. รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
2.1 การท ากายภาพบ าบัด กายอุปกรณ์ โดยกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งท างาน

ร่วมกับ งานกายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย ในการให้นักกายภาพบ าบัดให้ความรู้ทักษะต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับกาย
อุปกรณ์ส าหรับคนพิการที่มีความต้องการ เช่น รถเข็น ไม้เท้า ในส่วนของโรงพยาบาลบัวใหญ่ร่วมกับมูลนิธิเพื่อ
พัฒนาคนพิการได้จัดโครงการไม้เท้าขาวให้ผู้พิการทางการมองเห็น โดยใช้นักกายภาพและคนพิการผู้ดูแลคนพิการ
ในการใช้ไม้เท้าในการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ 

2.2 ด้านการแพทย์ กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการมีการออกเยี่ยมบ้านคนพิการหรือผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วย
ติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการออกเยี่ยมทั้งหมด 10 หมู่บ้านในต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแจ้งใหญ่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่และคณะกรรมการกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ  
การได้รับสิทธิรักษาโดยใช้สิทธิคนพิการในการรักษาพยาบาลส าหรับคนพิการที่เจ็บป่วย 

2.3 ด้านจิตสังคม  มีนักจิตแพทย์จากทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ให้ค าปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่คนพิการ
พบเจอ การขอค าปรึกษาจากกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันขอคนในชุมชนใน
กรณีของคนพิการทางสิติปัญญาและการเรียนรู้  

2.4 ชุมชนท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท างานร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น การกู้อาชีพของคน
พิการที่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการต้องการกู้อาชีพ กับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
นครราชสีมา การจดต่อทะเบียนคนพิการ กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการส านักงานโรงพยาบาลบัวใหญ่   

2.5 การจัดสวัสดิการครอบครัว  โดยรับสมัครสมาชิกแรกเข้าเพื่อนช่วยเพื่อนอายุแรกเกิด – 65 ปี 
ค่าสมัครแรกเข้า 20 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 200 บาท ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกจะต้องมีการฝากออม ผู้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกจะต้องเข้าเป็นสมาชิกครบ 180 วันถึงจะได้รับเงินสวัสดิการ โดยการรับฝากหุ้นรายเดือนทุกวันท่ี 15 ของทุก
เดือนทั้ง 10 หมู่บ้าน การให้กู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว การด าเนินการผลิตสินค้าที่
เป็นอาชีพที่เกิดรายได้ของสมาชิกที่เป็นปัจจัยหลักในราคาที่มีคุณภาพ  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด  

3.  รูปแบบการจัดสวัสดิการแบบการเสริมพลังอ านาจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการควบคุมการมีอ านาจ
ในการตัดสินใจ การก าหนดทางเลือกและทรัพยากรให้แก่ตนเองของคนพิการ โดยเป้าหมาย เพื่อการจัดสรรอ านาจ
และการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านของบุคคลและสังคมการเปลี่ยนแปลงส านึก
สาธารณะและการบรรลุความต้องการของมนุษย์และน าไปสู่การปลดปล่อย ปราศจากการกดทับกดขี่  
ซึ่งการบริหารแบบนี้มีฐานคิด เน้นความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี การจัดสวัสดิการสู่ ชุมชน  
การด าเนินงานของกลุ่มจะมีการปันผลคืนก าไรให้แก่สมาชิกทุกสิ้นปี ในอัตราร้อยละ 8 บาท การออกเยี่ยมผู้ป่วย
เรื้อรังปีละ 3 ครั้งทั้ง 10 หมู่บ้าน เยี่ยมผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล การจ่ายสวัสดิการครั้งละ 500 บาทต่อปีต่อคน  
จัดสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตเอนช่วยเพื่อน 30,000 บาทต่อคน จัดสวัสดิการให้ทุนการศึกษาเด็ก
นักเรียนท้ัง 10 หมู่บ้านในต าบลหนองแจ้งใหญ่ การมอบถุงยังชีพให้คนพิการทุกปีในวันคนพิการสากล 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
การจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน มีการดูแลคนพิการให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ การท าให้  

คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบการท างานของกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ และการจัดสวัสดิการส าหรับคนพิการ
โดยชุมชน การกู้ยืมเงินเพื่อน าเงินไปประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การที่กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ
น าพาคนพิการให้เข้าถึงสิทธิที่คนพิการควรจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน การจัดสวัสดิการโดย
กลุ่มออมทรัพย์คนพิการ การรับฝากหุ้น การช่วยเหลือสมาชิกในส่วนต่าง  ๆ การสงเคราะห์สมาชิกภายในกลุ่ม  
การจัดสวัสดิการของกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อนในการให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกที่เสียชีวิตมอบเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับ
ครอบครัวสมาชิก กลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมามีการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายท างานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิผลประโยชน์ที่ คนพิการควรจะ
ได้รับอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การจัดสวัสดิการตามความต้องการของคนพิการและลดความเหลื่อมล้ าที่จะ
เกิดขึ้นกับคนพิการส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  ซึ่งต้องค านึงถึง 
ความต้องการของผู้พิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับคนพิการ สามารถให้คนพิการอาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี และเกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคนปกติกับคนพิการโดยใช้ฐานสังคม ฐานทรัพยากร ฐานวัฒนธรรม  
ฐานการพัฒนาในการจัดรูปแบบสวัสดิการส าหรับคนพิการโดยชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

รัฐควรเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการต าบลหนองแจ้งใหญ่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ
และตัวอย่างการจัดการสวัสดิการแก่ผู้พิการในพื้นที่ต าบลอื่น  ๆ รวมถึงการสนับสนุนจากการท างานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการและการท างานร่วมกับชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ผลการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11  
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
วิศนุกร  อุทัยศรี  ปณิตา  ทาระชัย และพรพรรณ พลสุวรรณ1  

พิมพ์พร  ภูครองเพชร  และวชิราภรณ์  วรรณโชติ 2 
   
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง ผลการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชน
ท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษา ได้แก่ 
การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในชุมชน จ านวน 8 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผลการด าเนินโยบายสวัสดิการแห่งรัฐด้านบวกคือ 
เป็นประโยชน์กับธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระในครัวเรือน เรื่องอุปโภค 
บริโภคของประชาชน ทั้งนี้ผลการด าเนินโยบายสวัสดิการแห่งรัฐด้านลบ พบว่า การด าเนินนโยบายมีปัญหา  
การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางกลุ่มไม่กล้าแสดงตัวตนถึงสถานะของตนเอง รวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมกับ
ธงฟ้าประชารัฐมีเพียงไม่กี่ร้าน ท าให้บางร้านค้าขึ้นราคาสินค้าบางรายการ รวมถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น
โครงการที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลควรมีการวางแผนการท างานที่เป็นระยะยาว
และควรรับฟังความต้องการและปัญหาของคนในประเทศแต่ละพื้นท่ี เพื่อการก าหนดนโยบายให้ตอบสนองต่อคนใน
ชุมชนที่แท้จริง ท าให้นโยบายด้านสวัสดิการมีความยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมในแต่ละ
พื้นที ่

 
บทน า 

โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เกิดขึน้เพื่อช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน 
โดยความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เขาจะไม่เหลือใครสักคนไว้ข้างหลัง ในการน าพาประชาชนคนไทยทุกคน
ก้าวพ้นจากกับดักแห่งความยากจน และน าพาทุกคนสู่ความเท่าเทียมกันด้วยนโยบายปฏิรูปประเทศไทย  ทั้งยังมี
การช่วยเหลือเบื้องต้นที่ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของกลุ่มบุคคลดังกล่าว โครงการบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ รัฐบาลก าหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นวันเริ่มต้นของการบังคับใช้นโยบายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
โดยแบ่งเป็น ผู้ที่ลงทะเบียนรายได้น้อย ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300 บาท
ต่อเดือน และผู้ที่ลงทะเบียนรายได้น้อย มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือรายละ 200 บาทต่อเดือน (ไทยรัฐ, 2560)  

ทั้งนี้ การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบดังกล่าว ยังมีข้อถกเถียงในสังคมเกิดขึ้น เช่น ปัญหาในการคัด
สรรคนยากจนท่ีจะได้รับสวัสดิการ ปัญหาการจัดสวัสดิการที่ยังมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ความเหมาะสม
ของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและผู้มีรายได้น้อยสามารถแก้ไขได้จริงหรือไม่ 
รวมถึงความยั่งยืนในการช่วยเหลือภายใต้กระบวนการด าเนินงานของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

                                                           
1 นิสิตชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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พื้นทีชุ่มชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนหนึ่ง
ที่มีจ านวนประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการจัดสวัสดิการในรูปแบบดังกล่าว จ านวนประชากรในชุมชนท่าขอนยาง 
หมู่ 11 ท้ังหมดตามทะเบียนราษฎร์ จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 103 หลังคาเรือน จ านวนประชากรทั้งหมด 353 คน มี
กลุ่มประชากรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในชุมชน 21 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้พื้นที่ดังกล่าวในการศึกษาผลการจัด
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยมุ่งหวังให้ศึกษาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการประกอบพัฒนาการจัดสวัสดิการใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงผลการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งด้านบวกและด้านลบ ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยเลือกศึกษาชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ประกาศให้สวัสดิการทั่วประเทศกับผู้ที่เข้าเกณฑ์
ตามทีก่ าหนดไว ้

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ศึกษาจึงเลือกชุมชนท่าขอนยางเป็นกรณีศึกษา มีกลุ่มประชากรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน

ชุมชน 21 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จ านวน 8 คน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผลการด าเนินโครงการบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐท้ังด้านบวกและด้านลบ ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบล

ท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ขอบเขตด้านเวลา 
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ที่มีนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนถึงวันท่ี 31 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้มีรายได้น้อย หมายถึง ผู้มีสิทธิที่สามารถได้รับประโยชน์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่   
1.  รายได้ คือ ต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท 
2.  ทรัพย์สิน เช่น มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท   
3.  บ้านและที่ดิน เช่น บ้านขนาดไม่เกิน 25 ตารางวาหรือมีที่ดินเพื่อท าการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน หมายถึง บัตรที่ช่วยออกโดยกรมบัญชีกลาง ตามนโยบายของรัฐ 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางอย่าง โดยจะน าบัตรไปซื้อสินค้าได้จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 
โดยภายในบัตรจะมีวงเงิน 200-300 บาทตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิตามนโยบาย 
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
แนวคิดประชานิยม (Populism) ของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2550) อธิบายว่า ประชานิยม มีลักษณะที่

ให้ความส าคัญกับประชาชน คนจนคนช้ันล่าง ซึ่งถูกให้ความส าคัญรัฐบาลและบรรดานักการเมือง ประชานิยมที่
ประชาชนมีบทบาทมาก ไม่ใช่แค่เพียงชนช้ันปกครองเท่าน้ันท่ีมีสิทธิ์ตัดสินใจในการบริหารประเทศ ประชาชนถูกดึง
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองมากขึ้น ประชานิยมในความหมายกว้าง คือ ความคิดหรือการเคลื่อนไหว หรือ
ขบวนการที่ให้ความส าคัญของประชาชนคนช้ันล่าง มุ่งเอาความนิยม ความสนับสนุนจากประชาชน คนยากจนหรือ
คนธรรมดา หรือคนช้ันกลางควบคู่ไปด้วย หรือกิจกรรมการกระท าและนโยบายต่างๆที่ถูกมองว่าเป็นประชานิยม 
ทั้งนี้ ยังอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ตามพื้นที่ต่างๆ ของโลก จ าแนกออกเป็น 5 ความหมาย 
ดังนี้   

1.  ประชานิยมในรัสเซียและอเมริกา เป็นประชานิยมในความหมายดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในรัสเซียและ  
อเมริกาในปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีนัยว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็นว่าประชาชนส าคัญ ที่สุด โดย
ทั้งในรัสเซียและสหรัฐอเมริกานั้นขบวนการประชานิยมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น  คือ ชาวนาซึ่งเป็นชน
ส่วนใหญ่ของสังคม 

2.  ประชานิยมในลาตินอเมริกา เป็นขบวนการประชานิยมที่เริ่มต้นขึ้นในอาร์ เจนตินาตั้งแต่ทศวรรษ 
1920 โดยเป็นขบวนการที่มีผู้น าสูงสุด คือ ฮวนเปรอง ที่มีความโดดเด่น เป็นที่จับตาจับใจ  ของประชาชน และมี
นโยบายสงเคราะห์คนยากจน เพื่อใช้เป็นฐานเสียงและฐานนโยบายทางการเมือง  ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์
ใกล้ชิดระหว่างผู้น ากับประชาชน  

3.  ประชานิยมในประเทศตะวันตก คือ การเมืองที่มีพรรคการเมืองบางพรรคได้รับความสนับสนุน  
จากสามัญชน จากนโยบายที่เป็นที่ช่ืนชอบหรือมีอุดมการณ์ตรงกัน  

4.  ประชานิยมในฐานะแนวทางการพัฒนา ใช้เรียกแนวคิดการพัฒนาที่เน้นภาคชนบท เน้นภาค  
เกษตร เน้นการพัฒนาไร่นาขนาดเล็ก ขนาดกลางของเกษตรกรอิสระหรือสหกรณ์ที่ชาวไร่ชาวนา มารวมกัน เป็น
ทางเลือกของการพัฒนาท่ีไม่เน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองแบบตะวันตกนั่นเอง 

5.  ประชานิยม คือ การเมืองที่ให้คุณค่าแก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปหรือชนช้ันล่าง 
การเมืองที่เห็นความส าคัญของประชาชนท่ัวไป จึงเป็นประชานิยมเสมอ 

ภูวกฤต เหมหาชาติ (2558) ได้กล่าวถึงข้อดีข้อเสียของนโยบายประชานิยม ดังนี ้  
ข้อดี  
1.  ได้คะแนนเสียงไว เป็นที่ช่ืนชอบของประชาชน จดจ านโยบายได้ง่าย นโยบายสามารถฝังเข้าไป   

ในจิตใจของประชาชนได้ง่าย  
2.  ประชาชนคนไทยจะได้รับในส่วนของรัฐได้สัญญาว่าจะให้ ท าให้ในระยะสั้น ๆ ประชาชนคนไทยได้

หลงใหลได้ปลื้มกับความสุขสบายที่จะบังเกิดขึ้น เป็นเบื้องต้นที่รัฐได้หยิบยื่นให้กับประชาชนคนไทย  
3.  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน 

หลายนโยบายใช้เงินจ านวนหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งหากเงินกองคลังมีไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้ออย่าง
รุนแรง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 

ข้อเสีย 
1.  ความเป็นไปได้ในการด าเนินนโยบายปฏิบัติได้ยาก ใช้งบประมาณที่สูง ต้องเป็นรัฐบาลที่จัดตั้ งโดย

ความเข้มแข็ง จึงจะสามารถผลักดันนโยบายและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
2.  ท าให้ประชาชนคนไทยเกิดการมอมเมา ลุ่มหลงในสิ่งที่ได้รับ และมีความคิดที่อยากได้เพิ่มขึ้น หากมี

คนหยิบยื่นให้จนน าไปสู่ลัทธิการบริโภคนิยม ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วแหล่งที่มาของรายได้ที่รัฐต้องหามา เพื่อใช้ท าโครงการ
เหล่านี้ก็ต้องหาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป้าหมายใหญ่ที่รัฐต้องจัดหา คือ การใช้ทรัพยากรของชาติเพื่อน าเงินเข้ามาใช้ในโครงการ
และรวมถึงการเก็บภาษีรายได้ในรูปแบบต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยรายจ่ายที่เสียไปกับโครงการเหล่านี้  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในงานวิจัยผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่อง ประชานิยม โดยอธิบายประเด็นดังนี ้
ผู้วิจัยจะน าแนวคิดประชานิยม มาอธิบายในศึกษาถึงผลการจัดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐทั้งด้านบวกว่า

ในพื้นที่กรณีศึกษามองว่าบัตรคนจนมีประโยชน์อย่างไรบ้างและด้านลบในพื้นที่กรณีศึกษาเห็นผลกระทบของบัตร
อย่างไรบ้าง ผลกระทบต่อร้านขายของช าในชุมชนและผลกระทบของจากผู้ที่ตกหล่น และการเอื้อประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการเอกชนบางราย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่อศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ 

2.  การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนกรณีศึกษาเพื่อท าให้รู้ถึงบริบทของชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชนเพื่อท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ร่วมทั้งการเข้าใจชุมชนในด้านต่าง ๆ 

3. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) การสัมภาษณ์ผู้น าในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 
เพื่อจะทราบถึงข้อมูลของคนในชุมชนที่ได้รับสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัมภาษณ์คนในชุมชนที่ได้รับ
สิทธิจากโครงการและร้านขายของช า 

 
ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินโยบายสวัสดิการแห่งรัฐด้านบวก 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 ราย ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงข้อดีของบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ผลการศึกษาพบว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้เพียง
เล็กน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและได้รับโอกาสตามสมควรดีกว่าไม่ได้อะไรเลย 
และยังเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของกลุ่มรากหญ้าในระดับระดับหนึ่ง จากการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก/โชห่วย แผงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ ทั้งในตลาดสด ตลาดกลาง ตลาดต้องชม ผู้ค้าอาหารส าเร็จรูป ร้านอาหาร ร้านช าที่อยู่ถิ่นชนบท 
ผู้ค้าสินค้าเกษตร ผลผลิตภายในชุมชน และรถเร่ นอกจากน้ันยังเป็นประโยชน์กับธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นและข้อดี
อีกข้อคือสามารถช่วยเหลือด้านคา่ใช้จ่าย แบ่งเบาภาระในครัวเรือน เรื่องอุปโภค บริโภค  

ผลการด าเนินโยบายสวัสดิการแห่งรัฐด้านลบ 
ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินนโยบายมีปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงท าให้ประชานชนบางกลุ่ม

ไม่ทราบถึงโครงการ และประชาชนบางกลุ่มไม่กล้าแสดงตัวตน ถึงสถานะของตนเอง รวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมกับ  
ธงฟ้าประชารัฐมีเพียงไม่กี่ร้าน ท าให้ร้านค้าที่เข้าร่วมกับธงฟ้าประชารัฐบางร้านฉวยโอกาสทางการค้าโดยการขึ้น
ราคาสินค้าบางรายการ มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ชาวบ้านบางคนคิดว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นโครงการ
ที่ไม่ยั่งยืน ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้จริงๆ รัฐบาลควรมีการวางแผนการท างานท่ีเป็นระยะยาว และกลไก
ของรัฐบริหารงานไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ไม่เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ไม่สามารถตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐได้ 

ผลกระทบต่อร้านขายของช าภายในชุมชน  
ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีร้านค้าขาย

ของช า มีจ านวน 1 ร้าน ของนายปิยศักดิ์  บุญทองโท จากการมีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลกระทบต่อร้าน
ขายของช า ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกย่อยท่ีไม่ได้เข้ารว่มกับรา้นธงฟ้า ซึ่งก่อนที่จะมีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชน
เคยมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในหนึ่งครอบครัวอยู่ที่ประมาณ 700-800 บาทต่อเดือน หรือรายได้ต่อเดือนจะอยู่ที่
ประมาณ 4,000 – 5,000 บาทต่อเดือน เมื่อมีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้น ท าให้ประชาชนจากที่เคยซื้อ
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สินค้าจากร้านขายของช า มีจ านวนลดลงหรือซื้อสินค้าลดลง เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงชูรส น้ าปลา  น้ ามันพืช เป็นต้น  
จึงท าให้มีรายได้ลดลงด้วย เหลือเพียง 1,000 บาทต่อเดือน เท่านั้น แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าของร้านเป็นข้าราชการ
เกษียณและยังได้เงินบ าเหน็จ บ านาญ โดยมีการตั้งร้านขายของช าขึ้นเพื่อเป็นรายได้เสริมและยังมีการท าอาชีพ
พราหมณ์ เป็นอาชีพเสริมเมื่อมีพิธีต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น พิธีขึ้นบ้านใหม่  พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีงานแต่งงาน  
เป็นต้น จึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

ผลกระทบต่อคนที่ตกหล่นในชุมชนจากนโยบาย  
ภายในชุมชน มีบางคนที่ตกหล่นด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง หรือมีการกลัวที่จะเกิดปัญหาที่ส่งผล

กระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของตน แม้ว่าผู้ที่ตกหล่นจะไม่ได้รับสิทธิก็มองว่าไม่เป็นไร ถ้าได้ก็ได้
ช่วยเหลือเบื้องต้นของครัวเรือน แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เดือนร้อนมากนัก ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์การวัดของ
รัฐบาลก็ยังพอจะเป็นเกณฑ์ที่พอยอมรับได้ แต่หากผู้ที่ได้รับสิทธิไมใ่ช่คนกลุ่มนี้เลย แสดงว่าวิธีการกลั่นกรองมีปัญหา 
และท าให้คนไม่จนจริง กลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์แทนคนจน บางรายไม่ได้รับบัตรคนจนเพราะติดเกณฑ์บางข้อ
เช่น มีเงินในบัญชีออมทรัพย์โดยที่อาจไม่ได้เป็นเงินส่วนตวั คนจนจริงจ านวนมากอาจไม่ไดล้งทะเบียนเพื่อรับบัตรคน
จนจากเหตุผลหลายข้อ เช่น ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่กล้าที่จะสมัครโครงการ
การ ไม่ว่างเพราะต้องท างาน ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูล การไม่กล้าแสดงสถานะของตนเอง การตรวจข้อมูลของเจ้าหน้ามี
ข้อผิดพลาดบางอย่างท าให้ประชาชนบางรายไม่ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐ อีกยังมีการส่งผลกระทบภายหลังจากที่
ได้รับสวัสดิการนี้ เช่น ไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินมาลงทุนในด้านอาชีพ การผ่อนบ้าน 
การผ่อนรถยนต์และอื่น ๆ จึงท าให้คนในชุมชนบางคนจึงไม่เลือกที่จะรับสิทธจิากนโยบายนี้   

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
ผลกระทบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชนท่าขอนยาง หมู่ที่ 11 ผลด้านบวก ผู้ที่ได้รับบัตรมอง

ว่า สามารถช่วยเหลือในระดับหนึ่ง สามารถแบ่งเบาภาระในการซื้อสินค้าในครัวเรือน ผลด้านลบพบว่า ผู้ที่ได้รับบัตร
มองว่า ร้านธงฟ้าประชารัฐไม่เพียงพอและต้องเดินทางไปซื้อท่ีชุมชนอื่น และยังเสียค่าใช่จ่ายในการเดินทางในการไป
ซื้อของที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ  ผลกระทบต่อร้านขายของช าภายในชุมชน รายได้ในการขายของนั้นลดลง สินค้าบาง
ประเภทที่เคยขายได้เป็นประจ าก็ท าให้ไม่ได้ขายเมื่อมีบัตรสวัสดิการนี้เกิดขึ้น ผลกระทบต่อคนที่ ตกหล่นในชุมชน
จากนโยบาย อาจเป็นเกิดจากการส ารวจตรวจสอบข้อมูลที่มีการผิดพลาด และการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
เอกชนบางราย มองว่าสินค้าที่รูดจากร้านธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่มาจากนายทุนกลุ่มใหญ่หรือโรงงานผลิตสินค้า
ขนาดใหญ่  

ข้อเสนอแนะ  
การออกนโยบายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ควรรับฟังความต้องการและปัญหาของ

คนในประเทศแต่ละพื้นที่ เพื่อการก าหนดนโยบายให้ตอบสนองต่อคนในชุมชนท่ีแท้จริง ท าให้นโยบายมีความยั่งยืน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี  
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สัมภาษณ์ 
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8  พฤศจิกายน  2561. 
เบญจวรรณ  บุตรราช  ชุมชนทา่ขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันท่ี  

8  พฤศจิกายน  2561. 
ปิยศักดิ์  บุญทองโท  ชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันท่ี  

10  พฤศจิกายน  2561. 
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8  พฤศจิกายน  2561. 
สุนทร  จันทร์ถง  ชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ    วันท่ี  

10  พฤศจิกายน  2561. 
แสงจันทร์  บุตราช  ชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันท่ี  8  

พฤศจิกายน  2561. 
แสงสุรี  ระวีโรจน์   ชุมชนท่าขอนยาง หมู่ 11 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ  วันท่ี  

10  พฤศจิกายน  2561. 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการโดยสารรถอีแต๊กขึ้นภูบ่อบิด   
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

 
ทิวทิวา  ศรีวัด, นลธวัช  ศรีหานาทัง, วรยศ  เดชครอบ, ศิรินัฐ  สมสาร และอภิชาติ  บุญชู1 

ผการัตน์ พินิจวัฒน์2 
 
บทคัดย่อ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการโดยสารรถอีแต๊กขึ้นภูบ่ อบิด อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของการจัดการท่องเที่ยวโดยรถอีแต๊กกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว จ านวน 35 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบตารางผลการวิจัยพบว่า 

นักท่องเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71 อยู่ในช่วง
อายุ 20-30 ปีมากที่สุด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมามีอายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 11คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.43 และอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 ความพึงพอใจของ ส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนนักศึกษาจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ รับราชการรัฐวิสาหกิจจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 น้อยที่สุดประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 

ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยววนอุทยานภูบ่อบิดแล้ว จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.86 ความพึงพอใจ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( = 4.53, S.D. =0.26) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาคือห้องน้ าจุดบริการนักท่องเที่ยวมีความสะอาดอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( =4.52, S.D. = 0.70) ความพึงพอใจด้านรถอีแต๊กและสภาพถนนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

( =4.28, S.D. = 0.08) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

( =4.32, S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ความดังของเครื่องยนต์ และความปลอดภัยในการนั่งรถอีแต๊ก อยู่ในระดับ

มาก ( = 4.28, S.D. = 0.62,0.70 ตามล าดับ)ด้านสภาพท่ัวไปและความโดดเด่นของจุดชมวิวภูบ่อบิด โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75, S.D. =0.09) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจทิวทัศน์และจุดชมวิว

สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติสูง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.84, S.D. = 0.37, 0.37 ตามล าดับ)  
 
ค าส าคัญ : การโดยสารรถอีแต๊ก, ภูบ่อบิด  

 
บทน า 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นกลไกสนับสนุนในกระบวนการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมรับประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว ท้ังทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่วมกับการก าหนด

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 



666   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แนวทาง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นผลผลดีต่อการน าไป สู่การจัดการทรัพยากรทั้งหมดทั้ง
มวล สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาท่องเที่ยวกับท้องถิ่น ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยังยืนในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือร้องคนในชุมชนที่จะต้อง
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผนการจัดการการปฏิบัติ การประเมินผล รวมถึง
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้การพัฒนายกระดับคุณภาพในการด าเนินงานในสถานที่ 
ท่องเที่ยวในชุมชน ให้มีศักยภาพมากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) 

จังหวัดเลยมีเนื้อที่จ านวน 6,562,290 ไร่ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าต้นน้ าล าธาร ตามลุ่มน้ าต่างๆจ านวน 
2,120,756 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.36 ของพื้นที่จังหวัด ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ป่าต้นน้ ามีความเสื่อมโทรม ส่งผลท า
ให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ไฟป่าและหมอกควันหรืออุทกภัยที่มีความรุนแรงมากกว่า
ปกติเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีสูงชัน ส่งผลกระทบต่อราษฎรในพ้ืนท่ีให้ได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน/ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและยกระดับให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพและเหมาะสมกับภูมิสังคมในพ้ืนท่ี 

วนอุทยานภูบ่อบิดอยู่ในท้องที่ต าบลนาอาน ต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลยอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิดเป็นภูเขาสูงอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยเพียง 3 กิโลเมตร
เท่านั้น เป็นเขาที่เห็นได้จากตัวเมืองเลย และเป็นภูที่สามารถชมวิวตัวเมืองเลยได้เช่นกัน ลักษณะภูมิประเทศ เป็น
ภูเขาสูงชันโดดเด่นซึ่งสามารถไปได้ง่ายการเดินทางขึ้นไปบนภูบ่อบิด สามารถเดินขึ้นไปเพื่อชมทิวทัศน์ตลอดทางที่
ขึ้นชมได้ แต่ในปัจจุบันวนอุทยานภูบ่อบิดได้มีการบริการรถอีแต๊กขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังนี้ยังไม่มีการส ารวจความพึงพอใจในด้านการให้บริการรถอีแต๊กรวมถึงการบริการนักท่องเที่ยวในส่วนต่างๆ 
จึงก่อให้เกิดปัญหาในการให้บริหารขึ้น เช่น รถอีแต๊กไม่เพียงพอ ผู้แนะน าสถานท่ีไม่อยู่ตรงจุดให้บริการ ซึ่งอาจส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในการท่องเที่ยวภูบ่อบิดขึ้นได้ (วนอุทยานภูบ่อบิด,2561) 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ศึกษาความพึงพอใจของการจัดการท่องเที่ยวโดยรถอีแต๊ก 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถทราบถึงความพึงพอใจของการจัดการท่องเที่ยวโดยรถอีแต๊ก 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและเรียนรู้ในแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งที่เกิดขึ้นธรรมชาติและสิ่งที่คนในชุมชน
สร้างสรรค์ขึ้นในวนอุทยานภูบ่อบิด อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ใช้ท่องเที่ยวของส่วนบุคคลและของส่วนรวมหรือ
สาธารณะที่ตั้งอยู่บนเส้นทางท่องเที่ยววนอุทยานภูบ่อบิด แหล่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ควรแก่การอนุรักษ์ โดยมี
คุณค่าทางนิเวศหรือธรรมชาติ เช่น ภูเขา สวนดอกไม้ ป่าไม้  

คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ประโยชน์ของแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่ใช้เป้นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ท่ีท าให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวท่ีก าหนดขึ้นเกิดความพึงพอใจ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 667 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เส้นทางการท่องเที่ยว หมายถึง การเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ต่อเนื่องกันให้
เป็นเส้นทางเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวก คุ้มค่า เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ท่องเที่ยวและสัมพันธ์กับคุณค่าทาง
ธรรมชาติ 

ข้อมูลแผ่นพับส้นทางท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้และแผ่นพับเส้นทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับลักษณะและ
คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกบนเส้นทางท่องเที่ยว 

การประเมินความพึงพอใจหมายถึง การตรวจสอบความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเส้นทางท่องเที่ยวที่
ก าหนดขึ้น ทั้งด้านการให้ข้อมูลคุณค่าทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว ระยะทาง ระยะเวลา  
ภูมิทัศน์ตามเส้นทางและสิ่งอ านวยบนเส้นทางท่องเที่ยว เช่น ท่ีพัก ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งของที่ระลึก  

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิด 

ชมพูนุท โมราชาติ (2551) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม บนฐานของต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชนต้องมามีส่วนร่วมและ
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดการ ควบคุมด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง การท่องเที่ยว  
ภูบ่อบิด เป็นกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวที่ผู้ด าเนินงานวางแผนและก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูบ่อบิด โดยเน้นสิ่งส าคัญไปท่ีความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน  
การท่องเที่ยวภูบ่อบิด มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และถูกคาดหวังว่าจะเป็นวิธีการจัดการการท่องเที่ยวอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคทุกส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
กับการท่องเที่ยวภูบ่อบิด มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวภูบ่อบิดโดยรถอีแต๊กในการจัดการและสนับสนุนหรืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

พจนา  สวนศรี (2546) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 
ปัจจุบันในการด าเนินการต่าง ๆ ของชุมชน สังคม สิ่งส าคัญที่หลายฝ่ายยอมรับว่าความร่วมมือ หรือการ

มีส่วนร่วมที่เป็นหัวใจหลักของการท างานและการพัฒนา เพราะความร่วมมือในการท างานร่วมกันจะแสดงให้เห็นถึง
การเพิ่มอ านาจการต่อรอง หรือเป็นกระบวนการที่ชุมชนร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาที่ตนประสบอยู่ และร่วมมือ
กันด าเนินกิจกรรมนั่นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็น
เจ้าของ ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้บรรลุเป้าหมายได้ 

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารจัดการ(Community-based Tourism หรือ

อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Host Management")  ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และใน
อนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้นทั้งนี้รูปแบบของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการ
จัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวในตัวเอง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
พ้ืนที่วิจัย คือ วนอุทยานภูบ่อบิด อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
ขั้นตอนการวิจัย กลุ่มเป้าหมายและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเป็น 2 ระยะ มีกลุ่มเป้าหมายที่

เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญและร่วมปฎิบัตกิารประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวน 35 คน  
ระยะที่ 1ขั้นวางแผน (1 เดือน) การเตรียมการ การประสานงานนักวิจัยและกลุ่มผู้บริหารการจัดการ

ท่องเที่ยวภูบ่อบิดประชุมร่วมกัน ทบทวนความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
1. ผู้ศึกษาได้ท าการติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารชมรมส่งเสริม  

การท่องเที่ยวภูบ่อบิด ต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเข้าสอบถามข้อมูลเบื้องต้น   
2. ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่พบกลุ่มตัวอย่าง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบ 

รวมข้อมูล  
3. ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่วนอุทยานภูบ่อบิด 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ

การขึ้นภูบ่อบิดโดยรถอีแต๊ก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท าการเที่ยวชมวนอุทยานภูบ่อบิด 

ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้านเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง 

 
ผลการศึกษา          

ในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้       
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรที่ให้บริการและสิ่งอ านวย

ความสะดวกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ได้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรที่ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, SD = 0.26)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด คือประเด็นเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
เป็นมิตร อยู่ในระดับมากที่สุด ( =5.00, SD=0.00) ห้องน้ าจุดบริการนักท่องเที่ยวมีความสะอาด อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (  =4.52, SD=0.70)  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือตอบ 

ข้อซักถามเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก  (=4.48, SD= 0.50 และ 0.64 ตามล าดับ) การจัดคิวรถอีแต๊กมีความ

เหมาะสมเป็นระเบียบรวดเร็วอยู่ในระดับมาก ( =4.36, SD=0.79) และประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด คือ ประเด็นที่มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( =4.32, SD= 0.68) 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการโดยสารรถอีแต๊กขึ้นภูบ่อบิด  

อ าเภอเมือง จังหวัดเลย สามารถสรุปได้ว่าสภาพการจัดการการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการโดยสาร
รถอีแต๊กขึ้นภูบ่อบิด มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนทุกด้าน  ได้แก่ ด้านทรัพยากรทาง 
การท่องเที่ยว ด้านการบริการและการให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว ด้านกา รบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยศักยภาพทั้ง 4 ด้านนี้เป็นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสภาพ 
การจัดการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการโดยสารรถอีแต๊กข้ึนภูบ่อบิด 

ชมพูนุท  โมราชาติ (2551) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคนต่างวัฒนธรรม บนฐานของต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบริหารจัดการโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชนต้องมามีส่วนร่วมและ
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดการ ควบคุมด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง การท่องเที่ยว 
ภูบ่อบิด เป็นกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวที่ผู้ด าเนินงานวางแผนและก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวภูบ่อบิด โดยเน้นสิ่งส าคัญไปท่ีความยั่งยืนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน  
การท่องเที่ยวภูบ่อบิด มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และถูกคาดหวังว่าจะเป็นวิธีการจัดการการท่องเที่ยวอีกรูปแบบ
หนึ่งที่เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยวภูบ่อบิด มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวภูบ่อบิดโดยรถอีแต๊กในการจัดการและสนับสนุนหรืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาจึงให้ข้อเสนอแนะดังนี ้  
1. ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโดยรถอีแต๊ก 
2. ระบบการบริการยังไมเ่ต็มรูปแบบแต่ละชุมชนยังต่างคนต่างท า 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
 

 
 

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 671 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การจัดการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
 

กวินทรา ไสยันต์, กิ่งแก้ว วงษ์ลา, นภวรรณ  เกษทองมา, นัทธมน ศรีเมือง  และโยทะกา วงษ์รินทร์ยอง 1 
พรกมล ระหาญนอก2 

 
บทคัดย่อ 

การจัดการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการจัดการ
ชมรมการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ 2) เพื่อศึกษาการจัดการกลุ่มให้บริการรถอีแต๊กภูป่าเปาะ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลคือ ประธานชมรมการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ จ านวน 1 คน ประธานกลุ่มรถ
อีแต๊ก จ านวน 1 คน สมาชิกชมรมการท่องเที่ยว จ านวน 3 คน และสมาชิกกลุ่มรถอีแต๊ก จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์
ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ และยินดีให้ข้อมูล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลโดยพรรณนาเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1. ชมรมการทอ่งเที่ยวภูป่าเปาะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กร
สวัสดิการชุมชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 2) เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และ 4) เพื่อสร้างรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มอาชีพ และบุคคลในชุมชนอย่างทั่วถึงมีกระบวนการในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านผาหวาย ชุมชนใกล้เคียง กลุ่มร้านค้า กลุ่มรถอีแต๊ก และ  
กลุ่มน าเที่ยว สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ สร้างกิจการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มอาชีพ กับชุมชนมีคณะกรรมการ 15 คน มี
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีฝ่ายพัฒนา มีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรถน า
เที่ยว ฝ่ายมัคคุเทศก์ ฝ่ายร้านค้า และฝ่ายดูแลศูนย์บริการการท่องเที่ยว 

2. กลุ่มให้บริการรถอีแต๊กภูป่าเปาะผู้ที่ให้บริการรถอีแต๊กขึ้นภูป่าเปาะคนแรกคือ พ่อดอม(นายค าจัด 
แก้ววาริช)เป็นรถคันแรกที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเพราะบ้านอยู่ใกล้ทางขึ้นภูป่าเปาะ นักท่องเที่ยวบางคนท่องเที่ยว
ต่อมาจากคุณหมิงมาขอใช้ห้องน้ าที่บ้าน และให้พาขึ้นไปชมภูป่าเปาะ คิดค่าบริการรับส่ง เที่ยวละ 30-40 บาทในปี 
พ.ศ 2556 เริ่มเปิดทดลองท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ผู้ว่าราชการจังหวัด มาท าพิธีเปิดมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจ านวน
มากต่อเนื่องจนถึงปีใหม่ชาวบ้านจึงตื่นตัวกระตือรือร้นมาเป็นสมาชิกรถอีแต๊ก และก่อตั้งกลุ่มรถอีแต๊กขึ้นพร้อม  ๆ 
กับชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มรถอีแต๊กมีสมาชิกกลุ่ม 54 คนรายได้หลักมาจาก 
ค่าให้บริการรถอีแต๊กจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 20 % หักเข้าชมรม 80 % จะน ามาแบ่งให้สมาชิกเท่า ๆ กัน ส่วนท่ีหัก
เข้าชมรมจะแบ่งรายได้ 60 % ไว้ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซ่อมแซม ต่อเติมสถานที่ ปลูกต้นไม้ดอกไม้ และ
เป็นค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการชมรม 20 % ช่วยเหลือสวัสดิการหมู่บ้าน ท าบุญช่วยวัด กฐิน ผ้าป่า และ
สมทบในกิจกรรมของโรงเรียน 15 % และอีก  5% เป็นสวัสดิการส าหรับเรื่องอื่น ๆ เช่น ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ราชการ และรับรองแขก เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ : ภูป่าเปาะ, การจดัการท่องเที่ยว, รถอีแต๊ก 
 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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บทน า 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) “ประเทศไทยมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว (The Travel & 
Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30”อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแหล่งรายได้ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ การท่องเที่ยวที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นการสร้างรายได้เป็นส าคัญ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่ง
บางส่วนเป็นชาวต่างชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นท่องเที่ยวราคาถูกด้วย
ปัญหาดังกล่าวกระแสการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้รับผิดชอบและรับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเกิดการพัฒนาตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม
ของคนในท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ภูป่าเปาะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองเลยจังหวัด 64 กิโลเมตร เป็นหนึ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่ เป็นธรรมชาติและสงบสวยงาม ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย  
ต าบลปวนพุ จังหวัดเลย นักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวภูป่าเปาะมักจะมาเที่ยวเพื่อที่จะเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติที่สวย เช่น หมอก และมาเพื่อซึมซับบรรยากาศและธรรมชาติของภูป่าเปาะ หรือหลีกหนีความวุ่นวายจาก
ในเมืองเพื่อมาหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่บวกกับเสน่ห์ในการเดินทางขึ้นภูด้วยรถแต๊ก  (รถไถนั่งขับ)  
ท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนอย่างไม่ขาดสาย  

ดังนั้นภูป่าเปาะจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นาสนใจ ทั้งในแง่ทางธรรมชาติ ประเพณี  วัฒนธรรม ภาษาวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งที่กล่าวมาเป็นจุดที่น่าสนใจที่ควรจะพัฒนาฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน
จังหวัดเลยอีกแหล่งหนึ่ง อีกทั้งคนในหมู่บ้านจะเกิดความรักในพื้นที่ที่เป็นทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิด
คุณค่า และสามารถมีความรู้ในการที่จะพัฒนาพื้นท่ีของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ (การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ, 
2560) 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการชมรมการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ 
2. เพื่อศึกษาการจัดการกลุ่มให้บริการรถอีแต๊กภูป่าเปาะ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงการจัดการชมรมการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ 
2. ได้ทราบถึงการจัดการกลุ่มให้บริการรถอีแต๊กภูป่าเปาะ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ พื้นที่ในเขตบ้านผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

2.1 ท าการศึกษาการจัดการชมรมการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ด้านประวัติการก่อตั้งกระบวนการ
บริหารจัดการกลุ่ม 

2.2  ท าการศึกษาการจัดการกลุ่มให้บริการรถอีแต๊กภูป่าเปาะ ด้านประวัติการก่อตั้ง โครงสร้าง
การบริหารกลุ่ม กฎระเบียบกติกาของสมาชิก และการจัดการรายได้ 

 
 
 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 673 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีที่ศึกษา  
2.  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางวิจัยและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 
นิยามและความหมาย 

ภูป่าเปาะ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน 
จังหวัดเลย 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม และผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้น
จะต้องเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ท าลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่
น่าจะท าให้การท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น  

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจากที่พักเป็นการช่ัวคราวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเยี่ยมญาติหรือ
วัตถุประสงค์อื่นใดท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลาย
ความเครียดในยามว่าง หรือเมื่อเวลาที่ต้องการจะพักผ่อน ซึ่งอาจเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และประสบการณ์
จากการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย  

นักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พ านักถาวรของตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ช่ัวคราว
ตั้งแต่24ช่ัวโมงขึ้นไป (มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน) แต่ไม่เกิน 90 วัน เป็นการเดินทางโดยสมัครใจ  

การส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว กิจกรรม  
การท่องเที่ยว และสินค้าของที่ระลึก ที่จะท าให้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภูป่าเปาะโดยรถอีแต๊กอย่างยั่งยืน 
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวชุมชน (Community  Tourism)  เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เน้นผลประโยชน์ของ

ชุมชนมีค ากล่าวเกี่ยวกับความส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชน 
พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) กล่าวว่าความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนต้องทราบถึงหัวใจของการ

ท่องเที่ยวชุมชนก่อนว่าหากจะด าเนินการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่สมบูรณ์นั้น ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2548 : 90) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็น
องค์ประกอบส าคัญ ทั้งในด้านการด าเนินการ การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการจัดการผลประโยชน์โดย
อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น 

สรุปว่า การท่องเที่ยวชุมชนเป็นกลไกสนับสนุนชุมชนในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม หรือธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอด เพื่อพัฒนาสิ่งเป็น 
สิ่งประโยชน์และรายได้ของชุมชนที่ยั่งยืน 

องค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยตรงให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่ น น าเอาทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ประวัติศาสตร์มาใช้เป็นฐานในการจัดการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน และมีการผสาน  
การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเข้ากับการพัฒนาด้านสังคมและการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังค านึงถึงความสามารถใน
การรับรองของธรรมชาติในพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้านคือ (พจนา สงวนศรี, 2546)  

1.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถี
การผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

2.  ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และทักษะในเรื่องต่างๆ 
หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

3.  ด้านการจัดการ มีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีองค์กรหรือ
กลไกในการท างานเพื่อจัดการท่องเที่ยว และสามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการ
กระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4.  ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน สร้างจิตส านึกเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ท้ังในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 
 
ผลการศึกษา 

1.  ในอดีตภูป่าเปาะ ชาวบ้านพากันขึ้นไปท าไร่ เก็บหาของป่า ผู้ ใหญ่บุญลือ พรมหาลา และ
คณะกรรมการหมู่บ้านผาหวาย ได้หารือกันและเห็นว่าที่น่ีน่าจะท าเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน โดยนัดกันทุกวัน
พระชาวบ้านจะมาช่วยกันขึ้นไปพัฒนาภูป่าเปาะให้สวยงาม จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนชุมชนข้างเคียง 
ชาวบ้านจะได้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น จึงช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความงามของธรรมชาติ  
สร้างระเบียง สร้างศาลา ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ที่จุดชมวิวบนภูป่าเปาะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 จุด โดย
เริ่มเปิดการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2556 ช่วงแรกนักท่องเที่ยวยังเข้ามาไม่มากนัก แต่หลังจากที่มีสื่อน าเสนอข่าวมาก
ขึ้น และมีการแชร์ การโพสต์ในเฟสบุ๊ค ก็ท าให้คนเริ่มรู้จักภูป่าเปาะมากขึ้นเรื่อยมา ด้วยความโดดเด่นของภูเขาที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทุกทิศทาง บวกกับเสน่ห์ในการเดินทางขึ้นภูด้วยรถแต๊ก ๆ (รถไถนั่งขับ)  ท าให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนอย่างไม่ขาดสายชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ก่อตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 2) เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
บริหารการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และ 4) เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับกลุ่มอาชีพ และบุคคลในชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีการท่องเที่ยวจังหวัดเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ 
อบรมการท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวให้ รวมทั้งได้ไปศึกษาเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต าบลปลา
บ่า อ.ภูเรือ จังหวัดเลย โดยเรียนรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แล้วน ามาปรับใช้โดยเริ่มจากท าแผนการท่องเที่ยว แผน
บริหารจัดการ แผนการพัฒนาบุคคลากร และแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกระบวนการในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านผาหวาย ชุมชนใกล้เคียง กลุ่มร้านค้า กลุ่มรถอีแต๊ก และกลุ่มน าเที่ยว 
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในการบริหารจัดการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ สร้างกิจการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานการ
พัฒนา เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มอาชีพ กับชุมชน สู่การก าหนดวิสัยทัศน์ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภูป่าเปาะ โดยก าหนดแผนปฏิบัติการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การปรับปรุงภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากลุ่มอาชีพ แหล่งเรียนรู้ รวมถึงการขยายแนวร่วมเครือข่ายความร่วมมือ โดยมี
คณะกรรมการ 15 คน มีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีฝ่ายพัฒนา มีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย เลขานุการ เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรถน าเที่ยว ฝ่ายมัคคุเทศก์ ฝ่ายร้านค้า ฝ่ายดูแลศูนย์ 

2.  การจัดการกลุ่มรถอีแต๊กกลุ่มรถอีแต๊กมีสมาชิกกลุ่ม 54 คน โดยใช้รถไถนั่งขับขนาด 14 แรงม้า
นักท่องเที่ยวสามารถน่ังด้านหน้าได้ 2 คน และด้านหลัง 4-6 คน มีการร่วมก าหนดกฎระเบียบกติกาของสมาชิก โดย



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 675 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ก่อนที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มต้องผ่านการสอบ โดยให้ทดลองขับรถขึ้นภูป่าเปาะมีกรรมการนั่งไปด้วย 2 คน  
เพื่อประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบขับรถข้ึนภูป่าเปาะหากไม่ผ่านจะต้องฝึกฝนและทดสอบใหม่จนผ่านการ
ประเมินโครงสร้างการบริหารกลุ่มประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และสมาชิก สมาชิกมีการประชุม
ปรึกษาหารือ ประสานงาน และร่วมมือกันแก้ปัญหา กฎส าคัญของกลุ่ม คือ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องหลัก 
คนขับห้ามดื่มสุราในเวลาท างาน ถ้าดื่มในเวลางานก็จะให้ออก และมีกติกาให้มาลงทะเบียนคิว ไม่เกินแปดโมงเช้า 
หากใครสายในวันนั้นให้หยุดวิ่ง โดยเที่ยวแรกจะให้บริการตั้งแต่ตี 5 เป็นต้นไป และจะวิ่งตามคิวที่ลงทะเบียนไว้ไล่
เรียงล าดับกันไปจุดเด่นของการท่องเที่ยวขึ้นภูป่าเปาะโดยรถอีแต๊ก รถไม่ขับเร็วสามารถเก็บบรรยากาศข้างทางได้ 
คนขับรถให้บริการดีพูดเพราะ และภูป่าเปาะสามารถมองเห็นวิวได้ 4 จุด จุดแรกมองเห็นฟูจิ ภูหลวง จุดที่สอง
มองเห็นมุมกว้างของเมืองเลย จุดที่สามมองเห็นคุณหมิงเมืองเลยหรือสวนหินผางาม จุดที่สีมองเห็น 360 องศา
รายได้หลักมาจากค่าให้บริการรถอีแต๊กโดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 20 % จะหักเข้าชมรม 80 % จะน ามาแบ่งให้
เท่าๆกัน ส่วนท่ีหักเข้าชมรมจะแบ่งรายได้ 60 % ไว้ส าหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซ่อมแซม ต่อเติมสถานท่ี ปลูก
ต้นไม้ดอกไม้ และเป็นค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการชมรม 20 % ช่วยเหลือสวัสดิการหมู่บ้าน ท าบุญช่วยวัด 
กฐิน ผ้าป่า และสมทบในกิจกรรมของโรงเรียน 15 % และอีก 5 % เป็นสวัสดิการส าหรับเรื่องอื่นๆ เช่น ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ส าหรับรับรองแขก เป็นต้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

การท่องเที่ยวภูป่าเปาะเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านผาหวาย ชุมชนใกล้เคียง กลุ่มร้านค้า กลุ่มรถอีแต๊ก และกลุ่มน าเที่ยว สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
การบริหารจัดการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ สร้างกิจการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานการพัฒนา เช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกกลุ่มอาชีพกับชุมชนสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะซึ่งในปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวภูป่าเปาะโดยรถอีแต๊ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านผาหวาย 
ชุมชนใกล้เคียง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ และยังมีหน่วยงานภาคีที่เข้ามาสนับสนุนในการพัฒนา
ชมรมมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้ามาช่วยในเรื่อง ภาษา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดนตรี นาฏศิลป์ และ อพท.  
ททท. เป็นต้นโดยมีการก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน) และก่อตั้งกลุ่มให้บริการ
รถอีแต๊กแก่นักท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน 2) เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และ 4) เพื่อสร้างรายได้
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มอาชีพ และบุคคลในชุมชนอย่างทั่วถึงชุมชนมีการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยว
จากชุมชนที่ประสบผลส าเร็จและน ามาประยุกต์ใช้ มีแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยว แผนการพัฒนาบุคคลากร 
และแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการตั้งกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของกลุ่ม โดยค านึงถึงการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ มีการจัดสรรผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้กับ
ชุมชน และสมาชิกอย่างเป็นธรรม  

 
อภิปรายผล 

การท่องเที่ยวภูป่าเปาะเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาภูป่าเปาะให้สวยงาม จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนชุมชนข้างเคียง ชาวบ้านจะได้มีรายได้เสริม
เพิ่มขึ้น จึงช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความงามของธรรมชาติ สร้างระเบียง สร้างศาลา  
ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ที่จุดชมวิวบนภูป่าเปาะ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 จุดสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนา (2548 : 20-22) ได้ให้หลักการของการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้คือ  
1) องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาสถานท่ีอันเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยว
จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจ
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นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน 2) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการพัฒนา
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบจาก 
การท่องเที่ยว 3) องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการอ านวยความสะดวก
โดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย 4) องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน 5) องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นเป็นการพัฒนาการสร้าง
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการ 
การท่องเที่ยวของตนเอง และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว อันจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนและ
รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปและ 6)องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส านึกทาง 
การท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวทุกฝ่าย  

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้ศึกษาจึงให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
ควรมีการศึกษาในเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อแหล่งท่องเที่ยว

ของภูป่าเปาะ เพราะในปัจจุบันภูป่าเปาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
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ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม ่
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา1 

 
ชัชวาวรรณ  ใจดี, ซ าซณูี หมีนเสน็, ซูมัยยะห์  ตมีุง, ภูริวัฒน์  คงบนั, อายูซ๊ะ  ดือราแม, นูร์รี  อาแว, 

อามานี  กอเซ็ง2, ณัฏฐาพงศ์, อภิโชติ เดชาสกุล, สุปราณี ชอบแต่ง และธวัชชัย  ศรีพรงาม3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมรับน้องใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามคือ นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 
400 คน การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อย ละและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามระดับคณะ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการจัด
กิจกรรมรับน้อง อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ัง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมการรับน้องที่เป็นท่ีต้องการของนักศึกษา สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านผลกระทบของการจัดกิจกรรมฯ นักศึกษามีความเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก อยู่ใน
ระดับมาก กล่าวคือ ท าให้เกิดความรักสามัคคี เกิดความรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ และมีความรู้สึกผูกพันฉันท์พี่น้อง 
และผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง เกิดความกลัวรุ่นพี่ ผลกระทบด้าน
การเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่มีความสัมพันธ์กัน มีร ะดับ 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบและผลกระทบโดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ, รูปแบบ, ผลกระทบ, กิจกรรมรับน้องใหม ่
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตราที่ 6 มาตราที่ 7 มาตรา 8 และมาตราที่ 19  ได้
ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในด้าน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                                                           
1บทความชิ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักศึกษารหัส 584334A ชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



678   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ ในช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่ เป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งบางสถาบันก็มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานเฮฮา ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งก็
ไม่มีปัญหาอันใดที่น่าเป็นห่วง แต่อีกหลายๆสถาบันท่ีช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ บรรยากาศภายในสถาบันนั้น ๆ จะเต็มไป
ด้วยความอึดอัด ความหดหู่ ความรุนแรง ความตึงเครียด ตอนเช้าจะมีภาพของการซ้อมกีฬาที่เคร่งครัดถูกควบคุม
โดยรุ่นพี่ที่เคร่งขรึมราวกับก าลังจะไปแข่งโอลิมปิก ช่วงกลางวัน บางสถาบันจะมีกิจกรรมทดสอบความอดทนทา ง
ร่างกายและจิตใจ ราวกับว่านักศึกษาน้องใหม่นั้นก าลังจะเข้าสู่สมรภูมิสงครามในเร็ว ๆ นี้ ส่วนช่วงเย็น ตามตึกเรียน
ต่าง ๆ ก็เต็มไปด้วยเสียงร้องเพลงเชียร์ประจ าคณะ ประจ าสถาบันนั้น  ๆ คลอเคล้าไปกับเสียงรุ่นพี่ที่คอยว้าก  
คอยด่าว่า ยังท าได้ไม่ดีพอ จนบางครั้งเริ่มสับสันว่า ตึกเรียนนั้นๆถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์การเรียนการสอนทาง
วิชาการหรือถูกสร้างมาเพื่อการฝึกร้องเพลงกันแน่ 

ในหลาย ๆ สถาบัน หลาย ๆ คณะ นักศึกษามีความภูมิอกภูมิใจในระบบการรับน้องของตนมาก ไม่ว่าจะ 
SOTUS ระบบว้าก ระบบวีน ระบบไซโค ระบบพ่ีปกครอง ระบบพี่วินัย โดยสังเกตได้จากการท าเสือ้ ผ้าคาดหน้าผาก 
ที่เขียนค าว่า SOTUS ระบบการรับน้องที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์หลักคือ การสร้างความสามัคคี 
สร้างความเป็น “รุ่น” ให้กับนักศึกษาใหม่ และสร้างระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งการไปให้
ถึงเป้าหมายด้านความรัก ความสามัคคีที่ฟังแล้วดูดีนี้ สามารถสร้างความชอบธรรมให้แก่นักศึกษาผู้น ากิจกรรมได้
อย่างไม่น่าเชื่อ จนนักศึกษาผู้น ากิจกรรมสามารถสรรหาระบบวิธีการอะไรก็ได้มาใช้ (ณพล  หงสกุลวสุ 2559 : 1)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจะน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้กิจกรรมการรับน้องใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการรักษาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
และก่อให้เกิดความรัก สามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องต่อไปในทุก ๆ ป ี
  
ค าถามวิจัย 

1.  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นอย่างไร 
2.  เปรียบเทียบรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่  
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมรับน้องใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  รูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.  ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.  ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ตามที่นักศึกษาต้องการ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อการรับน้องใหม่รูปแบบค่ายมีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติต่อการรับน้องใหม่รูปแบบ SOTUS มีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ 
สมมติฐานที่ 3  ทัศนคติต่อการรับน้องใหม่รูปแบบสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 
สมมติฐานที่ 4 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงบวกอยู่ในระดับมาก 

 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 679 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  1-4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 10,247 คนโดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ 

2.  ด้านพื้นท่ีในการศึกษา ศึกษาเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.  ด้านเนื้อหาในการศึกษา ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ และ

เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมรับน้องใหม่ 
4.  ระยะเวลาศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังน้ี  

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับ
การศึกษา และคณะ 

ตอนที่ 2 ระดับความเข้มข้นรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 38 ข้อ  
แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบผ่านค่าย จ านวน 1 ข้อ รูปแบบผ่านโครงการ จ านวน 4 ข้อ รูปแบบ
ผ่านระบบ SOTUS จ านวน 16 ข้อ รูปแบบสร้างสรรค์ จ านวน 9 ข้อ รูปแบบยึดถือความเช่ือ/ประเพณี จ านวน 6 
ข้อ และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกจ านวน 7 ข้อ  
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงลบจ านวน 7 ข้อ 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ได้ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความ
เข้มข้นรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและความคิดเห็นผล
ที่เกิดขึ้นเชิงลบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ผลการวิจัย 

1.  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.0 เพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 49.0 อยู่ในอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 99.5 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 61.8 ระดับช้ันปีที่ศึกษาส่วนใหญ่ในอยู่ช้ันปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 32.0 และศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คิดเป็นร้อยละ 14.8  

2.  ความเข้มข้นในรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า ความเข้มข้นเกี่ยวกับ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายรูปแบบ พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมารูปแบบผ่านระบบ SOTUS อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84 รูปแบบสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 รูปแบบผ่านโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.83 รูปแบบยึดถือความเช่ือ/ประเพณีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 และรูปแบบผ่านค่าย อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 



680   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ตารางที ่1 จ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบกิจกรรมรับน้อง 
 

รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. รูปแบบผ่านค่าย 3.69 0.896 มาก 
2. รูปแบบผ่านโครงการ 3.83 0.820 มาก 
3. รูปแบบผ่านระบบ Sotus 3.84 0.902 มาก 
4. รูปแบบสร้างสรรค์ 3.83 0.909 มาก 
5. รูปแบบยึดถือความเชื่อ/ประเพณี 3.80 0.981 มาก 
6. รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3.86 0.969 มาก 

รวม 3.80 0.912 มาก 
  

ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 พบว่า ท าให้เกิดความรักสามัคคี อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมา เกิดความรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 และมีความรู้สึก
ผูกพันฉันท์พ่ีน้อง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2  จ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 
 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. ท าให้น้องเคารพและเช่ือฟังรุ่นพี่ 3.93 0.719 มาก 
2. ท าให้เกิดความรักสามัคค ี 3.96 0.775 มาก 
3. ท าให้น้องเกิดความรับผดิชอบ 3.85 0.819 มาก 
4. ท าให้น้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษา 3.82 0.832 มาก 
5. มีความรู้สึกผูกพันฉันท์พ่ีน้อง 3.94 0.820 มาก 
6. มีความอดทนอดกลั้น 3.85 0.783 มาก 
7. เกิดความรูส้ึกอบอุ่นและประทบัใจ 3.96 0.900 มาก 

รวม 3.90 0.806 มาก 
 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 พบว่า ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมา เกิดความกลัวรุ่นพี่ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 และ ผลกระทบ
ด้านการเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.04 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ 
 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. เกิดความอับอาย ขุ่นแค้น เจ็บใจ 2.93 1.270 ปานกลาง 
2. เกิดความกลัวรุ่นพี ่ 3.05 1.215 ปานกลาง 
3. ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง 3.36 1.155 ปานกลาง 
4. ผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เจ็บป่วย 3.01 1.268 ปานกลาง 
5. ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความเครียด กดดัน 3.03 1.277 ปานกลาง 
6. ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 2.99 1.291 ปานกลาง 
7. ผลกระทบด้านการเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มสีมาธ ิ 3.04 1.357 ปานกลาง 

รวม 3.05 1.261 ปานกลาง 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 681 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบ

ของการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยจ าแนกตามปัจจัยความสัมพันธ์ 
 3.1  ความสัมพันธ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิง

บวก มีความสัมพันธ์กัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.01 จึงไม่เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเชิงบวกของ

การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รูปแบบ 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 

t-test ความ 
สัมพันธ์ 

ท าให้น้อง
เคารพ
และเช่ือ
ฟังรุ่นพี ่

ท าให้เกิด
ความรัก
สามัคค ี

ท าให้น้อง
เกิดความ
รับผิดชอบ 

ท าให้น้อง
ปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อม
และระบบ
การศึกษา 

มี
ความรู้สึก

ผูกพัน
ฉันท์พ่ี
น้อง 

มีความ
อดทนอด

กลั้น 

เกิด
ความรู้สึก
อบอุ่นและ
ประทับใจ 

ผ่านค่าย 0.176** 0.217** 0.266** 0.251** 0.257** 0.241** 0.174** 0.226** ค่อน 
ข้างต่ า 

ผ่าน
โครงการ 

0.304** 0.387** 0.431** 0.414** 0.433** 0.394** 0.339** 0.386** ค่อน 
ข้างต่ า 

ผ่านระบบ 
SOTUS 

0.379** 0.431** 0.392** 0.401** 0.437** 0.435** 0.452** 0.418** ปานกลาง 

สร้างสรรค ์ 0.296** 0.387** 0.337** 0.330** 0.382** 0.368** 0.403** 0.358** ค่อน 
ข้างต่ า 

ยึดถือ
ความเชื่อ/
ประเพณ ี

0.302** 0.421** 0.358** 0.289** 0.377** 0.318** 0.295** 0.337** ค่อน 
ข้างต่ า 

กิจกรรม
กลุ่ม

สัมพันธ์ 

0.340** 0.440** 0.381** 0.330** 0.434** 0.368** 0.445** 0.391** ค่อน 
ข้างต่ า 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

3.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงลบของ
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจ าแนกตามปัจจัยความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิ จกรรมรับน้องกับผลกระทบที่ เกิดขึ้นเชิงลบ                       
มีความสัมพันธ์กัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 จึงไม่เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 



682   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ตารางที่ 5 แสดงตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงลบของ
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รูปแบบ 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ 

t-test 
ความ 

สัมพันธ ์
ท าให้น้อง
เคารพ
และเช่ือ
ฟังรุ่นพี ่

ท าให้เกิด
ความรัก
สามัคค ี

ท าให้น้อง
เกิดความ
รับผิดชอบ 

ท าให้น้อง
ปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อม
และระบบ
การศึกษา 

มี
ความรู้สึก

ผูกพัน
ฉันท์พ่ี
น้อง 

มีความ
อดทนอด

กลั้น 

เกิด
ความรู้สึก

อบอุ่น
และ

ประทับใจ 
ผ่านค่าย 0.055 0.012 0.053 0.069 0.053 0.072 0.077 0.055 ไม่มี

ความ 
สัมพันธ ์

ผ่าน
โครงการ 

0.024 0.029 0.068 0.061 0.052 0.068 0.060 0.051 ไม่มี
ความ 

สัมพันธ ์
ผ่านระบบ 
SOTUS 

0.168** 0.193** 0.216** 0.173** 0.143** 0.175** 0.129** 0.171** ต่ า 

สร้างสรรค ์ 0.181** 0.191** 0.240** 0.165** 0.151** 0.179** 0.134 0.177** ต่ า 
ยึดถือความ

เชื่อ/
ประเพณ ี

0.036 0.012 0.090 0.019 0.007 0.018 0.032 0.030 ไม่มี
ความ 

สัมพันธ ์
กิจกรรม

กลุ่ม
สัมพันธ์ 

-0.025 -0.017 0.129* 0.023 -0.016 0.030 0.010 0.134 ไม่มี
ความ 

สัมพันธ ์
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้วิธีการอ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า ความเข้มข้นเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ออภิปรายผลรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
อยู่ในระดับมาก รองลงมา รูปแบบผ่านระบบ SOTUS รูปแบบสร้างสรรค์ รูปแบบผ่านโครงการ รูปแบบยึดถือ 
ความเช่ือ/ประเพณี และรูปแบบผ่านค่าย อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริภา  
จันทร์เกื้อ, จารุวรรณ สกุลคู, และจตุพล ยงศร (2556 : บทคัดย่อ) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม 
การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เห็นด้วยกับกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ไม่แตกต่างกันนักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับ
น้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้นเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
นักศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทั้ง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมการรับน้องที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่น่า



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 683 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

สังเกตผู้วิจัยพบว่าแม้นักศึกษาจะมีความต้องการรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ทั้ง 6 รูปแบบอยู่ในระดับ
มาก แต่นักศึกษามีความต้องการในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การรับน้องใหม่รูปแบบผ่านระบบ Sotus การรับ
น้องใหม่รูปแบบสร้างสรรค์ การรับน้องใหม่รูปแบบผ่านโครงการ และรูปแบบยึดถือความเช่ือ/ประเพณีมากกว่า 
การรับน้องใหม่รูปแบบผ่านค่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์  ชูชม (2542 : 21-28) พบว่า ลักษณะ 
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียรต์ามสภาพท่ีเป็นอยู่จรงิมีลักษณะหลากหลาย ได้แก่ การประชุมเชียร์
ของสโมสรคณะงานเฟรชช่ีไนท์ งานรับน้องใหม่ของสโมสรคณะ การรับน้องใหม่ในวันสอบสัมภาษณ์ การแข่งขัน
กีฬาน้องใหม่ และการรับน้องใหม่ที่ป้ายประกาศสอบคัดเลือก ที่น่าสังเกตก็คือท้ังสองชั้นปีต่างให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมากน้อยที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะการประชุมเชียร์ของสโมสรคณะมีนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่าประเภทอื่น ๆ อาจเป็นเพราะมีการควบคุมของรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด แต่นิสิตช้ันปีท่ี 1 กลับรายงาน
ความชอบการประชุมเชียร์ของสโมสรคณะไว้เป็นอันดับสุดท้าย และแสดงความชอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็น
อันดับหนึ่งตามด้วยงานเฟรชช่ีไนท์ ผลกระทบในทางที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
และสิ่งแวดล้อม มีความอดทนอดกลั้น มีความต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อหมู่
คณะ ผลกระทบในทางที่ไม่ดีก่อให้เกิดการอ่อนเพลียทางร่างกาย ผู้ปกครองเป็นห่วงและวิตกกังวล กดดันจิตใจ และ
มีผลเสียต่อการเรียนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักพรรดิ นาวายนต์ (2560 : 15,50,56-66,68-69) พบว่า  
(1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีทัศนะต่อกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ โดยรวมและ
รายด้านในระดับมาก (2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรวมและเกือบทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านรูปแบบท่ีพบความแตกต่าง
กันท่ีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (3) นักศึกษาที่ศึกษาช้ันปีท่ีต่างกัน มีทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกันที่นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (4) นักศึกษาท่ีศึกษา
ในคณะที่ต่างกัน มีทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรวม
และทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 

ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นของการจัดกิจกรรมรับน้อง มีประเด็นน ามา
อภิปราย ดังนี้ 

1.  ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักศึกษามองว่ากิจกรรมการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ทั้ง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ท าให้น้องเคารพและเชื่อฟังรุ่นพี่ ท าให้น้องเกิดความรับผิดชอบ ท าให้
น้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษา มีความอดทนอดกลั้น ท าให้เกิดความรักสามัคคี เกิดความรู้สึก
อบอุ่นและประทับใจ มีความรู้สึกผูกพันฉันท์พ่ีน้อง 

2.  ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ อยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือ นักศึกษามองว่ากิจกรรมการรับน้องใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ัง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง เกิดความกลัวรุ่นพี่ ผลกระทบด้าน
การเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความเครียด กดดัน ผลกระทบต่อร่างกาย เช่น 
เจ็บป่วย ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดความอับอาย ขุ่นแค้น เจ็บใจ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 6 รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา งามส าเร็จ 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและผลกระทบของการต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตบูรพา พบว่า รูปแบบ 
การต้อนรับน้องใหม่ที่นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้ถูกกระท าจากรุ่นพี่จะมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบในลักษณะที่มีความรุนแรงท าให้
เสียสุขภาพจิต เกิดความคับข้องใจเกิดอาการเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังความเข้าใจผิด เช่น เกิดเป็น
ผู้ชายต้องดื่มสุรา บาดเจ็บ หลับในห้องเรียน เป็นต้น ส่วนผลดี คือ ท าให้จิตใจเข้มแข็ง น้องใหม่เคารพและเช่ือฟังรุ่นพ่ี 
เรียนรู้การตรงต่อเวลา เกิดความอดทน รูปแบบที่ไม่มีลักษณะรุนแรงคือ ให้น้องเคารพสถานท่ีรอบ ๆ มหาวิทยาลัย  
ฝึกระเบียบวินัย ท าความเคารพรุ่นพ่ี จ าช่ือเพื่อน ๆ ร้องเพลงคณะและมหาวิทยาลัย รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
เก็บขยะตามชายหาดบางแสน ผลดีคือ ท าให้เกิดความสนุกสนาน เกิดความสามัคคี น้องใหม่ได้รู้ข้อมูลต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวกับคณะหรือมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่ าง ๆ ได้ ผลเสียคือ น้องใหม่ 
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ไม่กระตือรือร้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไตรถิกา นุ่นเกลี้ยง (2557 : 23-59) พบว่า (1) ผลกระทบด้านบวก
อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักศึกษามองว่ากิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้ง 3 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  
เป็นหนึ่งเดียวกันในคณะ เกิดความผูกพันฉันท์พี่น้อง สร้างความอดทน อดกลั้น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้ดี และ (2) ผลกระทบด้านลบ 
อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ นักศึกษาน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้ง 3 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบด้านลบในระดับที่รับได้แต่จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมต่อไป เนื่องจากกิจกรรมหลายอย่างก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียด 
ความกดดันต่าง ๆ ผลกระทบด้านการเรียน เช่น หลับในห้องเรียน เข้าเรียนสาย ผลกระทบทางด้านร่างกาย เช่น 
อาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลและเป็นห่วงบุตรหลานในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใหม่ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อรูปแบบการรับ
น้องใหม่ท่ีพึงประสงค์ 

2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ เพื่อจะได้น าปัญหาและแนวทางในการแก้ไขมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ดียิ่งขึ้น 

3.  ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ และผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุก
ฝ่ายมาวิเคราะห์และน าไปแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนากิจกรรมรับน้องใหม่ให้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าควรแก่การรักษา
ไว้ตลอดไป  
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โณ6, ณัฏฐาพงศ์ อภิโชตเิดชาสกลุ7, สุปราณี ชอบแต่ง8, ธวัชชัย ศรีพรงาม9, ชยุต นทร์พรหม10 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยมีจุดมุ่งหมายคือ เพ่ือให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดสงขลาและเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการสวมหมวกนิรภัย โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาระดับปริญญาตรี จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จ านวน 394 ชุด และน าข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ใช้สถิติค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 1) ความส าคัญจากการสวมหมวกนิรภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือระดับความ
ปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน พบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสวมหมวกนิรภัยท าให้แรงกระแทกต่อ
เนื้อสมองลดลงและระดับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย พบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการ ปฏิบัติตามกฎจราจรของ
มหาวิทยาลัย 2) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือระดับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ พบว่า อยู่ ใน
ระดับความเป็นประจ ากับการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ในระยะทางไกล  ๆ และระดับ 
การเลือกใช้หมวกนิรภัย พบว่า อยู่ในระดับความเป็นประจ ากับการสวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ  
3) ปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ระดับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางกับการสวมหมวกนิรภัยแล้วท าให้ทรงผมเสียทรง และระดับปัญหาที่เกิดจากการผลิต พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางกับการสวมหมวกนิรภัยแล้วท าให้การได้ยินไม่ชัดเจน 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมหมวกนริภัยรถจักรยานยนต์การเลือกใช้หมวกนิรภัยอุบัตเิหต ุ
 
บทน า 

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ระหว่าง พ.ศ.2543-2563  พบว่าใน 1 วันจะมีผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทาง
ถนนมากกว่า 3,000 คน ซึ่งผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นอย่างมากข้อมูลสถาบันวิจัยด้านการคมนาคม 
มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริการ่วมกับองค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 44 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี จะเห็นว่าอุบัติเหตุทาง
                                                           
1นักศึกษารหัส 584334025 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักศึกษารหัส 584334050 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3นักศึกษารหัส 584334053 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4นักศึกษารหัส 584334058 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5นักศึกษารหัส 584334126 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
6นักศึกษารหัส 594334050 ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
7อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
8อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
9อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
10อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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จราจรนับเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยมายาวนาน โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะ
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอันดับแรก การบาดเจ็บของผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คือบริเวณแขนขา แต่อวัยวะ
ที่บาดเจ็บรุนแรง ปัจจุบันอัตราการตายของคนไทยเนื่องจากอุบัติเหตุทางบกมีจ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะจาก
รถจักรยานยนต์ มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มีปริมาณสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุจาก
การเดินทางจากพาหนะอื่น ๆ โดยเฉลี่ยวันละ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวัน สาเหตุ
เกิดขึ้นจากขับรถด้วยความเร็วสูงขาดจิตส านึกในความปลอดภัย บางรายยังไม่มีความช านาญที่เพียงพอ จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุได้มาก (กรมการแพทย์, 2555) 

การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี  เป็นผลมาจาก
การบังคับใช้กฎหมายการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และการตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับ
ขี่รถจกัรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัยเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อป้องกันการผิดกฎหมายมากกว่าเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ  
และมองเรื่องการสวมหมวกนิรภัยมีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะกับตนเองหรือคนใกล้ตัวเท่านั้นการสวม  
หมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ได้ก าหนดไว้เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2537 และมีการบังคับใช้ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 แต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์
จ านวนมากที่ยังละเลยการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ซึ่งในจังหวัดสงขลาในเขต
อ าเภอเมืองมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา จึงท าให้การจราจรบนท้องถนนมีการใช้
รถจักรยานเป็นพาหนะในการขับข่ีมาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเร่งรีบและประมาทในการขับข่ี จึงมักพบพฤติกรรม
หลายๆอย่างขณะขับรถอยู่เสมอ ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่ให้สัญญาณจอดรถ/เลี้ยว/
ชะลอ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ขับรถตามกระชั้นชิด ขับรถผิดช่องทาง ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมาย/สัญญาณ 
ใช้สัญญาณไฟไม่ถูกต้อง พฤติกรรมเหล่านี้อาจน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ยังเสี่ยงโดนต ารวจจับ และที่
ส าคัญอาจถึงขั้นเสียชีวิต  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในรั้วมหาวิทยาลัย 
3 สถาบัน ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามหาวิทยาลัยทักษิณวิ ทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาเพื่อผลที่ได้จากการท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนนและ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. การศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาในการให้ความส าคัญกับการสวมหมวกนิรภัยและการรณรงค์
สวมหมวกนริภัยในสถานศึกษา 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสงขลา 
3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาด้านปัญหาของหมวกนริภัยในการขับข่ีจักรยานยนต ์

           



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 689 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1. เพศ 
2. ศาสนา 
3. อาย ุ
4. มหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
5. คณะที่ศึกษา 
6. การมีใบขับข่ีรถจักรยนต ์
7. ระดับการศึกษา 
8. ขณะเกิดอุบตัิเหตไุดส้วมหมวกนิรภัยหรือไม่ 
 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา  3 สถาบัน ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 
ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาทั้ง 3 
สถาบัน เพื่อน าผลที่ได้มาสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัย ไว้ดังนี ้
1.  ด้านเนื้อหาการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในรั้วมหาวิทยาลัย

3 สถาบัน ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความส าคัญจากการสวมหมวกนิรภัย 
2) พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 3) ปัญหาในการใช้สวมหมวกนิรภัย  

2.  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ท่ีศึกษาในภาคปกติ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย จ านวนคนทั้งหมด 25,256 คน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรจ านวนท้ังหมด 3 มหาวิทยาลัย ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

 
ชื่อมหาวิทยาลัย จ านวน (คน)  

มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 9,927 
มหาวิทยาลยัทักษิณวิทยาเขตสงขลา 7,648 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 7,681 

รวม 25,256 
 

3.  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่
ศึกษาในภาคปกติ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย จ านวน  394 ชุด กระบวนการสุ่มตัวอย่างของทั้ง 3 
สถาบันการศึกษาจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane ได้จ านวน 394 ชุด และท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเบ่งช้ันภูมิ (หรือเทียบบัญญัติยางค์) ดังตารางที่ 2  

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 

ในรั้วมหาวิทยาลัย 



690   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ มหาวิทยาลัย ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 
 

ชื่อมหาวิทยาลัย จ านวน(คน)  กลุ่มส ารวจ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 9,927 155 
มหาวิทยาลยัทักษิณวิทยาเขตสงขลา 7,648 119 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 7,681 120 

รวม 25,256 394 
 

4. พ้ืนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

5.  เวลา การวิจัยครั้งนี้เริ่มกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2561 
 
สรุปผลวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 และเพศชาย 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 

ผลการวิเคราะห์ แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 74.6 และนับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 100 คิดเป็น
ร้อยละ 25.4 

ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6  รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ  21 ปี จ านวน 99 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.1 และช่วงอายุ 22 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 

ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จ านวน 120 คน    

ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลคณะที่ศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปะศาสตร์ จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ/คณะบริหารธุรกิจ/คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  

ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวนร้อยละข้อมูลการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.2 และไม่มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์ จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมา
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 และเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 62 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.7        

ผลการวิเคราะห์แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลขณะเกิดอุบัติเหตุท่านได้สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขณะเกิดอุบัติเหตุท่านได้สวมหมวกนิรภัย จ านวน 164 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาไม่เคยประสบอุบัติเหตุ จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4และขณะเกิดอุบัติเหตุไม่
สวมหมวกนิรภัย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 691 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ความส าคัญจากการสวมหมวกนิรภัย 
ผลการวิเคราะห์ความส าคัญจากการสวมหมวกนิรภัย พบว่าระดับความปลอดภัยของการสวมหมวก

นิรภัยบนท้องถนนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย 2.48 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าการสวมหมวกนิรภัย
ท าให้แรงกระแทกต่อเนื้อสมองลดลงอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมามีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น(เมื่อสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์)อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 4.44 และลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนเมื่อสวมหมวกนิรภัยกับการสวมหมวกนิรภัยลดความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บลดลงได้อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงความปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน 

 
ผลการวิเคราะห์ระดับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภยั พบว่าระดับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภยัอยู่ใน

ระเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมามีการชักจูงให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภยัมากข้ึน อยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.24 และมีการตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 

 



692   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของระดับพฤติกรรมของผู้ขับข่ีพบว่าระดับพฤติกรรมของ

ผู้ขับขี่อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ในระยะทางไกล ๆ อยู่ในระดับเป็นประจ าค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมาสวมหมวกนิรภัยโดยรัดคางด้วย
สายรัดให้แน่นทุกครั้ง อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.09 และการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
ในระยะทางใกล้ๆอยู่ในระดับบ่อยครั้งค่าเฉลี่ย 3.76       
      
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 แผนภาพที่ 3 แสดงพฤติกรรมของผู้ขับข่ี 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับการเลือกใช้หมวกนิรภัย พบว่า ระดับพฤติกรรมของผู้ขับขี่อยู่ในระดับเป็นประจ า 
ค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าสวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะอยู่ในระดับเป็นประจ า
ค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อยู่ในระดับเป็นประจ า ค่าเฉลี่ย 4.23 
และสวมหมวกนิรภัยที่ผิวหมวกด้านนอกท าด้วยวัสดุแข็งอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ค่าเฉลี่ย 4.04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงการเลือกใช้หมวกนิรภัย 
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ปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้สวมหมวกนิรภัยระดับปัญหาที่ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ พบว่าระดับ

ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ระดับพฤติกรรมของผู้ขับขี่อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณา  
รายประเด็น พบว่าสวมหมวกนิรภัยแล้วท าให้ทรงผมเสียทรงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23 รองลงมา  
สวมหมวกนิรภัยแล้วรู้สึกอึดอัด ร าคาญ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.13 และสวมหมวกนิรภัยแล้วท าให้ขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สะดวกอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.02 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงปัญหาที่เกิดจากพฤติกกรมของผู้ใช้ 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับปัญหาที่เกิดจากการผลิต พบว่าระดับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ระดับ
พฤติกรรมของผู้ขับข่ีอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.91 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าสวมหมวกนิรภัยแล้วท าให้
การได้ยินไม่ชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17 รองลงมาการหมวกนิรภัยแล้วท าให้การมองเห็นไม่ชัดเจน  
อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.07 และไม่สะดวกในการพกพาอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 2.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงปัญหาที่เกิดจากการผลิต 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในรั้วมหาวิทยาลัย 3 สถาบัน ในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับประกรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  65.0)  
มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี (ร้อยละ 25.6 ) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 กับนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 3 (ร้อยละ 27.4) และข้อมูลคณะที่ศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คณะศิลปกรรมศาสตร์/ศิลปะ (ร้อยละ 35.0)  

2. ความส าคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างด้านความส าคัญจากการสวม
หมวกนิรภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือระดับความคิดเห็นของความส าคัญในการสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนน อันดับ
แรกคือ การสวมหมวกนิรภัยท าให้แรงกระแทกต่อเนื้อสมองลดลงอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.48  และ
ระดับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย พบว่าอันดับแรกคือ ปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่งค่าเฉลี่ย 4.29 

3. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย แบ่ง   
ออกเป็น 2 แบบ คือระดับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ อันดับแรกคือ การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
ในระยะทางไกลๆอยู่ในระดับเป็นประจ าค่าเฉลี่ย 4.28 และระดับการเลือกใช้หมวกนิรภัย อันดับแรกคือ สวมหมวก
นิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะอยู่ในระดบัเป็นประจ าค่าเฉลี่ย 4.34 

4. ปัญหาในการสวมหมวกนิรภัยโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างปัญหาในการสวมหมวกนิรภัย  
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ระดับปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ อันดับแรกคือสวมหมวกนิรภัยแล้วท าให้ทรงผม
เสียทรงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.23 และระดับปัญหาที่เกิดจากการผลิต อันดับแรกคือ สวมหมวกนิรภัยแล้ว
ท าให้การได้ยินไม่ชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17  

      
ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์      

1. ควรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท้ังต่อหน้าและลับหลังต ารวจ     
2. ให้ทางสถาบันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง    
3. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมลูที่กว้างขึ้น 
4. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพิ่มเติม หรือปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัย เช่น 

ทัศนคติกลุ่ม ค่านิยมจากข่าวสาร        
5. ผู้วิจัยควรศึกษาวิธีการและในการสร้างแบบสอบถามในการท าวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบการวิจัย 
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ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา1 

 
ชัชวาวรรณ  ใจดี, ซ าซณูี  หมีนเสน็, ซูมัยยะห์  ตมีุง, ภูริวัฒน์  คงบนั, อายูซ๊ะ  ดือราแม, นูร์รี  อาแว, 

อามานี  กอเซ็ง2, ณัฏฐาพงศ์  อภิโชติ เดชาสกุล, สุปราณี ชอบแต่ง และธวัชชัย ศรีพรงาม3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมรับน้องใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม คือ นักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 
400 คน การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แยกตามระดับคณะ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบของการจัด
กิจกรรมรับน้อง อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ัง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมการรับน้องที่เป็นท่ีต้องการของนักศึกษา สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านผลกระทบของการจัดกิจกรรมฯ นักศึกษามีความเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก อยู่ใน
ระดับมาก กล่าวคือ ท าให้เกิดความรักสามัคคี เกิดความรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ และมีความรู้สึกผูกพันฉันท์พี่น้อง 
และผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง เกิดความกลัวรุ่นพี่ ผลกระทบด้าน
การเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่มีความสัมพันธ์กัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อรูปแบบและผลกระทบโดยรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติ, รูปแบบ, ผลกระทบ, กิจกรรมรับน้องใหม ่
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตราที่ 6 มาตราที่ 7 มาตรา 8 และมาตราที่ 19  
ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในด้าน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                                                           
1บทความชิ้นน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2นักศึกษารหสั 584334A ชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะมีการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ ในช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่ เป็นประจ า
ทุกปี ซึ่งบางสถาบันก็มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานเฮฮา ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งก็
ไม่มีปัญหาอันใดที่น่าเป็นห่วง แต่อีกหลายๆสถาบันท่ีช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ บรรยากาศภายในสถาบันนั้น ๆ จะเต็มไป
ด้วยความอึดอัด ความหดหู่ ความรุนแรง ความตึงเครียด ตอนเช้าจะมีภาพของการซ้อมกีฬาที่เคร่งครัดถูกควบคุม
โดยรุ่นพี่ที่เคร่งขรึมราวกับก าลังจะไปแข่งโอลิมปิก ช่วงกลางวัน บางสถาบันจะมีกิจกรรมทดสอบความอดทนทาง
ร่างกายและจิตใจ ราวกับว่านักศึกษาน้องใหม่นั้นก าลังจะเข้าสู่สมรภูมิสงครามในเร็ว ๆ นี้ ส่วนช่วงเย็น ตามตึกเรียน
ต่างๆ ก็เต็มไปด้วยเสียงร้องเพลงเชียร์ประจ าคณะ ประจ าสถาบันนั้นๆ คลอเคล้าไปกับเสียงรุ่นพี่ที่คอยว้าก คอยด่า
ว่า ยังท าได้ไม่ดีพอ จนบางครั้งเริ่มสับสันว่า ตึกเรียนนั้นๆถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์การเรียนการสอนทางวิชาการ
หรือถูกสร้างมาเพื่อการฝึกร้องเพลงกันแน่ 

ในหลาย ๆ สถาบัน หลาย ๆ คณะ นักศึกษามีความภูมิอกภูมิใจในระบบการรับน้องของตนมาก ไม่ว่าจะ 
SOTUS ระบบว้าก ระบบวีน ระบบไซโค ระบบพี่ปกครอง ระบบพี่วินัย โดยสังเกตได้จาก การท าเสื้อ ผ้าคาด
หน้าผาก ท่ีเขียนค าว่า SOTUS ระบบการรับน้องที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์หลักคือ การสร้างความ
สามัคคี สร้างความเป็น “รุ่น” ให้กับนักศึกษาใหม่ และสร้างระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่ง
การไปให้ถึงเป้าหมายด้านความรัก ความสามัคคีที่ฟังแล้วดูดีนี้ สามารถสร้างความชอบธรรมให้แก่นักศึกษาผู้น า
กิจกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อ จนนักศึกษาผู้น ากิจกรรมสามารถสรรหาระบบวิธีการอะไรก็ได้มาใช้(ดร.ณพล หงสกุลวสุ 
2559 : 1)  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาทั้ง 7 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจะน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้กิจกรรมการรับน้องใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการรักษาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
และก่อให้เกิดความรัก สามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องต่อไปในทุก ๆ ป ี

  
ค าถามวิจัย 

1.  ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นอย่างไร 
2.  เปรียบเทียบรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมรับน้องใหม่เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่  
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมรับน้องใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  รูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.  ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.  ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ตามที่นักศึกษาต้องการ 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติต่อการรับน้องใหม่รูปแบบค่ายมีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติต่อการรับน้องใหม่รูปแบบ SOTUS มีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ 
สมมติฐานที่ 3  ทัศนคติต่อการรับน้องใหม่รูปแบบสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 
สมมติฐานที่ 4 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงบวกอยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  1-4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 10,247 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรยามาเน่ 

2.  ด้านพื้นท่ีในการศึกษา ศึกษาเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.  ด้านเนื้อหาในการศึกษา ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ และ

เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างรูปแบบกับผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบของกิจกรรมรับน้องใหม่ 
4.  ระยะเวลาศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดย แบ่งออกเป็น 5 ตอนดังน้ี  

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับ
การศึกษา และคณะ 

ตอนที่ 2 ระดับความเข้มข้นรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 38 ข้อ  
แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบผ่านค่าย จ านวน 1 ข้อ รูปแบบผ่านโครงการ จ านวน 4 ข้อ รูปแบบ
ผ่านระบบ SOTUS จ านวน 16 ข้อ รูปแบบสร้างสรรค์ จ านวน 9 ข้อ รูปแบบยึดถือความเช่ือ/ประเพณี จ านวน 6 
ข้อ และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกจ านวน 7 ข้อ  
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงลบจ านวน 7 ข้อ 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ได้ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความเข้มข้นรูปแบบ
กิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกและความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ผลการวิจัย 

1.  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.0 เพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 49.0 อยู่ในอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 99.5 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 61.8 ระดับช้ันปีที่ศึกษาส่วนใหญ่ในอยู่ช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 32.0 และศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 14.8  

2.  ความเข้มข้นในรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า ความเข้มข้นเกี่ยวกับ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายรูปแบบ พบว่า 
รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมารูปแบบผ่านระบบ SOTUS อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84 รูปแบบสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 รูปแบบผ่านโครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.83 รูปแบบยึดถือความเช่ือ/ประเพณีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 และรูปแบบผ่านค่าย อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 จ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบกิจกรรมรับน้อง 
 

รูปแบบกิจกรรมรับน้อง ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. รูปแบบผ่านค่าย 3.69 0.896 มาก 
2. รูปแบบผ่านโครงการ 3.83 0.820 มาก 
3. รูปแบบผ่านระบบ Sotus 3.84 0.902 มาก 
4. รูปแบบสร้างสรรค์ 3.83 0.909 มาก 
5. รูปแบบยึดถือความเชื่อ/ประเพณี 3.80 0.981 มาก 
6. รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3.86 0.969 มาก 

รวม 3.80 0.912 มาก 
  

ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 พบว่า ท าให้เกิดความรักสามัคคี อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมา เกิดความรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 และ 
มีความรู้สึกผูกพันฉันท์พี่น้อง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.94 รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2 จ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก 
 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. ท าให้น้องเคารพและเช่ือฟังรุ่นพี่ 3.93 0.719 มาก 
2. ท าให้เกิดความรักสามัคค ี 3.96 0.775 มาก 
3. ท าให้น้องเกิดความรับผดิชอบ 3.85 0.819 มาก 
4. ท าให้น้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษา 3.82 0.832 มาก 
5. มีความรู้สึกผูกพันฉันท์พ่ีน้อง 3.94 0.820 มาก 
6. มีความอดทนอดกลั้น 3.85 0.783 มาก 
7. เกิดความรูส้ึกอบอุ่นและประทบัใจ 3.96 0.900 มาก 

รวม 3.90 0.806 มาก 
 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 พบว่า ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.36 รองลงมา เกิดความกลัวรุ่นพี่ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.05 และ ผลกระทบ
ด้านการเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.04 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จ านวนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ 
 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1. เกิดความอบัอาย ขุ่นแค้น เจ็บใจ 2.93 1.270 ปานกลาง 
2. เกิดความกลัวรุ่นพี ่ 3.05 1.215 ปานกลาง 
3. ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง 3.36 1.155 ปานกลาง 
4. ผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เจ็บป่วย 3.01 1.268 ปานกลาง 
5. ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความเครียด กดดัน 3.03 1.277 ปานกลาง 
6. ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 2.99 1.291 ปานกลาง 
7. ผลกระทบด้านการเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มสีมาธ ิ 3.04 1.357 ปานกลาง 

รวม 3.05 1.261 ปานกลาง 
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3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงบวกและเชิงลบ
ของการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจ าแนกตามปัจจัยความสัมพันธ์ 

3.1  ความสัมพันธ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงบวก                    
มีความสัมพันธ์กัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 จึงไม่เป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเชิงบวกของ

การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

รูปแบบ 

ผลท่ีเกิดข้ึนเชิงบวก 

t-test 
ความ 

สัมพันธ์ 
ท าให้น้อง
เคารพและ
เช่ือฟังรุ่นพี่ 

ท าให้เกิด
ความรัก
สามัคคี 

ท าให้น้อง
เกิดความ
รับผิดชอบ 

ท าให้น้อง
ปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อม
และระบบ
การศึกษา 

มีความรู้สึก
ผูกพันฉันท์

พี่น้อง 

มีความ
อดทนอด

กลั้น 

เกิด
ความรู้สึก
อบอุ่นและ
ประทับใจ 

ผ่านค่าย 0.176** 0.217** 0.266** 0.251** 0.257** 0.241** 0.174** 0.226** 
ค่อน 
ข้าง
ต่ า 

ผ่าน
โครงการ 

0.304** 0.387** 0.431** 0.414** 0.433** 0.394** 0.339** 0.386** 
ค่อน 
ข้าง
ต่ า 

ผ่านระบบ 
SOTUS 

0.379** 0.431** 0.392** 0.401** 0.437** 0.435** 0.452** 0.418** 
ปาน
กลาง 

สรา้งสรรค์ 0.296** 0.387** 0.337** 0.330** 0.382** 0.368** 0.403** 0.358** 
ค่อน 
ข้าง
ต่ า 

ยึดถือ
ความเชื่อ/
ประเพณี 

0.302** 0.421** 0.358** 0.289** 0.377** 0.318** 0.295** 0.337** 
ค่อน 
ข้าง
ต่ า 

กิจกรรม
กลุ่ม

สัมพันธ ์
0.340** 0.440** 0.381** 0.330** 0.434** 0.368** 0.445** 0.391** 

ค่อน 
ข้าง
ต่ า 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

3.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงลบของ
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจ าแนกตามปัจจัยความสัมพันธ์ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงลบ มีความสัมพันธ์กัน  
มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กันท้ังหมด อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 จึงไม่เป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมรับน้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงลบของ
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รูปแบบ 

ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ 

t-test 
ความ 

สัมพันธ์ 
ท าให้น้อง
เคารพและ

เช่ือฟัง 
รุ่นพี่ 

ท าให้เกิด
ความรัก
สามัคคี 

ท าให้น้อง
เกิดความ
รับผิดชอบ 

ท าให้น้อง
ปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อ
มและระบบ
การศึกษา 

มี
ความรู้สึก
ผูกพันฉันท์

พี่น้อง 

มีความ
อดทนอด

กลั้น 

เกิด
ความรู้สึก
อบอุ่นและ
ประทับใจ 

ผ่านค่าย 0.055 0.012 0.053 0.069 0.053 0.072 0.077 0.055 

ไม่มี
ความ 
สัมพัน

ธ์ 

ผ่าน
โครงการ 

0.024 0.029 0.068 0.061 0.052 0.068 0.060 0.051 

ไม่มี
ความ 
สัมพัน

ธ์ 
ผ่านระบบ 
SOTUS 

0.168*
* 

0.193*
* 

0.216*
* 

0.173** 
0.143*

* 
0.175*

* 
0.129*

* 
0.171*

* 
ต่ า 

สร้างสรร
ค์ 

0.181*
* 

0.191*
* 

0.240*
* 

0.165** 
0.151*

* 
0.179*

* 
0.134 

0.177*
* 

ต่ า 

ยึดถือ
ความ
เชื่อ/
ประเพณี 

0.036 0.012 0.090 0.019 0.007 0.018 0.032 0.030 

ไม่มี
ความ 
สัมพัน

ธ์ 

กิจกรรม
กลุ่ม
สัมพันธ ์

-0.025 -0.017 0.129* 0.023 -0.016 0.030 0.010 0.134 

ไม่มี
ความ 
สัมพัน

ธ์ 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในครั้งนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้วิธีการอ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า ความเข้มข้นเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ออภิปรายผลรายรูปแบบ พบว่า รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
อยู่ในระดับมาก รองลงมา รูปแบบผ่านระบบ SOTUS รูปแบบสร้างสรรค์ รูปแบบผ่านโครงการ รูปแบบยึดถือความ
เชื่อ/ประเพณี และรูปแบบผ่านค่าย อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริภา  จันทร์เกื้อ, 
จารุวรรณ สกุลคู, และจตุพล  ยงศร (2556 : บทคัดย่อ) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์
และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เห็นด้วยกับกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมากนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
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หาดใหญ่ ไม่แตกต่างกันนักศึกษาที่ศึกษาในช้ันปีท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรบัน้องใหม่
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนักศึกษาที่ศึกษาใน
กลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน 

ความเข้มข้นเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
นักศึกษามีความเห็นว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ทั้ง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมการรับน้องที่เป็นที่ต้องการของนักศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่น่า
สังเกตผู้วิจัยพบว่าแม้นักศึกษาจะมีความต้องการรูปแบบของการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ทั้ง 6 รูปแบบอยู่ในระดับ
มาก แต่นักศึกษามีความต้องการในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การรับน้องใหม่รูปแบบผ่านระบบ Sotus การรับ
น้องใหม่รูปแบบสร้างสรรค์ การรับน้องใหม่รูปแบบผ่านโครงการ และรูปแบบยึดถือความเช่ือ/ประเพณีมากกว่ า 
การรับน้องใหม่รูปแบบผ่านค่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินทร์  ชูชม (2542 : 21-28) พบว่า ลักษณะ 
การจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียรต์ามสภาพท่ีเป็นอยู่จรงิมีลักษณะหลากหลาย ได้แก่ การประชุมเชียร์
ของสโมสรคณะงานเฟรชช่ีไนท์ งานรับน้องใหม่ของสโมสรคณะ การรับน้องใหม่ในวันสอบสัมภาษณ์ การแข่งขัน
กีฬาน้องใหม่ และการรับน้องใหม่ที่ป้ายประกาศสอบคัดเลือก ที่น่าสังเกตก็คือท้ังสองชั้นปีต่างให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมากน้อยที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะการประชุมเชียร์ของสโมสรคณะมีนิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่าประเภทอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะมีการควบคุมของรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด แต่นิสิตช้ันปีท่ี 1 กลับรายงาน
ความชอบการประชุมเชียร์ของสโมสรคณะไว้เป็นอันดับสุดท้าย และแสดงความชอบกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็น
อันดับหนึ่งตามด้วยงานเฟรชช่ีไนท์ ผลกระทบในทางที่ดีก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
และสิ่งแวดล้อม มีความอดทนอดกลั้น มีความต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบต่อหมู่
คณะ ผลกระทบในทางที่ไม่ดีก่อให้เกิดการอ่อนเพลียทางร่างกาย ผู้ปกครองเป็นห่วงและวิตกกังวล กดดันจิตใจ และ
มีผลเสียต่อการเรียนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักพรรดิ นาวายนต์ (2560 : 15,50,56-66,68-69) พบว่า  
(1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีทัศนะต่อกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ โดยรวมและ
รายด้านในระดับมาก (2) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยรวมและเกือบทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านรูปแบบท่ีพบความแตกต่าง
กันท่ีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (3) นักศึกษาที่ศึกษาช้ันปีท่ีต่างกัน มีทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรวมและทุกด้านแตกต่างกันที่นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (4) นักศึกษาท่ีศึกษา
ในคณะที่ต่างกัน มีทัศนะต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยรวม
และทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 

ผลกระทบของการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นของการจัดกิจกรรมรับน้อง มีประเด็นน ามา
อภิปราย ดังนี้ 

1.  ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักศึกษามองว่ากิจกรรมการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ทั้ง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ท าให้น้องเคารพและเชื่อฟังรุ่นพี่ ท าให้น้องเกิดความรับผิดชอบ ท าให้
น้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและระบบการศึกษา มีความอดทนอดกลั้น ท าให้เกิดความรักสามัคคี เกิดความรู้สึก
อบอุ่นและประทับใจ มีความรู้สึกผูกพันฉันท์พี่น้อง 

2.  ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ อยู่ในระดับปานกลางกล่าวคือ นักศึกษามองว่ากิจกรรมการรับน้องใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ัง 6 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ปกครองเป็นห่วง เกิดความกลัวรุ่นพี่ ผลกระทบด้าน
การเรียน เช่น วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น ความเครียด กดดัน ผลกระทบต่อร่างกาย เช่น 
เจ็บป่วย ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เกิดความอับอาย ขุ่นแค้น เจ็บใจ  

ทั้งนี้ผู้วิจัยสังเกตพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 6 รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา  งามส าเร็จ 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและผลกระทบของการต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตบูรพา พบว่า รูปแบบ 
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การต้อนรับน้องใหม่ที่นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้ถูกกระท าจากรุ่นพี่จะมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบในลักษณะที่มีความรุนแรงท าให้
เสียสุขภาพจิต เกิดความคับข้องใจเกิดอาการเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังความเข้าใจผิดเช่นเกิดเป็น
ผู้ชายต้องดื่มสุรา บาดเจ็บ หลับในห้องเรียน เป็นต้น ส่วนผลดี คือ ท าให้จิตใจเข้มแข็ง น้องใหม่เคารพและเช่ือฟัง  
รุ่นพี่ เรียนรู้การตรงต่อเวลา เกิดความอดทน รูปแบบที่ไม่มีลักษณะรุนแรงคือ ให้น้องเคารพสถานที่รอบ  ๆ 
มหาวิทยาลัย ฝึกระเบียบวินัย ท าความเคารพรุ่นพี่ จ าช่ือเพื่อน ๆ ร้องเพลงคณะและมหาวิทยาลัย รับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน เก็บขยะตามชายหาดบางแสน ผลดีคือ ท าให้เกิดความสนุกสนาน เกิดความสามัคคี น้องใหม่ได้รู้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคณะหรือมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ผลเสียคือ น้อง
ใหม่ไม่กระตือรือร้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไตรถิกา  นุ่นเกลี้ยง (2557 : 23-59) พบว่า  (1) ผลกระทบด้าน
บวกอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักศึกษามองว่ากิจกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้ง 3 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี  
เป็นหนึ่งเดียวกันในคณะ เกิดความผูกพันฉันท์พี่น้อง สร้างความอดทน อดกลั้น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้ดี และ (2) ผลกระทบด้านลบ 
อยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ นักศึกษาน้องใหม่และประชุมเชียร์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้ง 3 รูปแบบเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบด้านลบในระดับที่รับได้แต่จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมต่อไป เนื่องจากกิจกรรมหลายอย่างก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียด 
ความกดดันต่าง ๆ ผลกระทบด้านการเรียน เช่น หลับในห้องเรียน เข้าเรียนสาย ผลกระทบทางด้านร่างกาย เช่น 
อาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลและเป็นห่วงบุตรหลานในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใหม่ในประเด็นต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการรับ
น้องใหม่ท่ีพึงประสงค์ 

2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆเพื่อจะได้น าปัญหาและแนวทางในการแก้ไขมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ดียิ่งขึ้น 

3.  ควรศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ และผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุก
ฝ่ายมาวิเคราะห์และน าไปแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนากิจกรรมรับน้องใหม่ให้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าควรแก่การรักษา
ไว้ตลอดไป  
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แผงหมูดอนคา : การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด 
ตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ศักรินทร์ สดุรัก*   

จิตติมา ด ารงวัฒนะอุดมศักดิ์ เดโชชัยเดโช แขน้ าแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่าย 

เนื้อหมูสด ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด  และแนวทางส่งเสริม 
การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อ
หมูสดตลาดดอนคา พบว่า การบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดมีการวางแผนก่อน
การท างานทุกครั้ง มีการท างานเป็นข้ันตอน ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดมีการแบ่งงานกันท า ก าหนด
ราคาจ าหน่ายตามสภาวะของตลาด มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค  2) ปัญหาการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา พบว่า มีปัญหาได้แก่ ราคาการจ าหน่ายเนื้อหมูสดมีความ
ผันผวนสูงจึงอยากต่อการก าหนดราคาได้ แผงการจ าหน่ายเนื้อหมูสดมีการแข่งขันกันสูง ผู้ค้าบางรายประสบปัญหา
เกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง ผู้จ าหน่ายเนื้อหมูสดต้องระวังสารตกค้างในเนื้อหมู 3) แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา พบว่า มีการส่งเสริมได้แก่ รัฐสนับสนุนกลุ่มธุรกิจแผงย่อย 
เจ้าหน้าท่ีรัฐควบคุมคุณภาพสินค้า ส่งเสริมแนวทางการแปรรูป และรัฐบาลควรมีมาตรฐานควบคุมสินค้า 
 
ค าส าคัญ : แผงหมดูอนคา, การบริหารจดัการ, ผู้ประกอบการธุรกจิการจ าหน่ายเนื้อหมสูด 

 
บทน า 

 เนื้อหมูเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาก เนื่องจากเนื้อหมูมีคุณค่าทางโถชนาการสูงสามารถน าไปประกอบ
อาหารแปรรูปได้หลายอย่าง และประกอบอาชีพนี้สามารถช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะอาหารจัดเป็นปัจจัย
หลักของการด าเนินชีวิตของทุกคนทุกอาชีพมีความต้องการน ามาใช้ในการบริโภค โดยเฉพาะเนื้อหมูช าแหละชนิด
ต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อสันนอก สันใน สันคอ เนื้อสะโพก (ขาหลัง) เนื้อไหล่ (ขาหน้า) และเนื้อสามชั้น รวมทังเครื่องในหมู
รวม กระดูกซี่โครง ขาเผา และขากิ มาใช้ในกระบวนการการท าอาหารเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือน และเพื่อขาย
ร้านอาหาร ภัตตาคาร แผงลอยต่าง ๆ ท าให้มีผู้สนใจที่เข้ามาด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูช าแหละมายิ่งขึ้น  
โดยการเข้ามาจับจอง และเช่าแผงขายหมูในตลาดสดต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทใหญ่ ๆ ที่ประกอบธุรกิจการค้าหมูครบ
วงจรก็ได้เริ่มเข้ามา มีบทบาทในการน าเนื้อหมูช าแหละ เข้ามาวางขายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ และเปิดร้านสาขา
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในตลาดสด ซึ่งส่งผลกะทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ท าธุรกิจค้าเนื้อหมูช าแหละเดิมที่มีอยู่เดิม 
(ส านักงานเกษตร, 2557) 

ทั้งนี้โดยเฉพาะตลาดสดเขตเทศบาลทอนหงส์ ซึ่งได้แก่ ร้านแผงขายหมูตลาดดอนคา ประกอบกิจการ
จ าหน่ายเนื้อหมูช าแหละ ทั้งค้าปลีก และค้าส่งในตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีมีแม่ค้า หรือพ่อค้าขายหมูมายาวนานโดยสืบทอดกิจการมาจากรุ่นสู่รุ่นต่อมาจ านวนผู้จ าหน่าย

                                                           
*นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  



706   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เนื้อหมูช าแหละในตลาดดอนคา ต่อมาได้มีผู้ประกอบการขายหมูมาเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จ านวนประชากรมีมากขึ้นท าให้ความต้องการอาหารเพื่อบริโภค โดยเฉาะโปรตีนจากสัตว์ 
ได้แก่ เนื้อหมูมีสูงมาก ท าให้ผู้ประกอบการหลายคนมาเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยท าการขายอยู่ในตลาดสด 
ดอนคาใน หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 10 แผง ซึ่งลูกค้าประจ าของ
แต่ละร้านจะซื้อหมูช าแหละของแต่ละร้าน ส่วนลูกค่าสัญจรก็เลือกซื้อตามความพึงพอใจ แม่ค้าบางร้านจะไปเอาหมู
ที่โรงฆ่าสัตว์ บางแม่ค้าก็ไปซื้อหมูเป็นตัวมาฆ่าเองแล้วน าไปจ าหน่าย การด าเนินธุรกิจของร้านแผงหมูดอนคา  
ไม่มีการจดทะเบียนการค้า เป็นการด าเนินกิจการแบบซื้อมา-ขายไป โดยแผงหมูจะติดต่อซื้อหมูจากชาวบ้าน หรือ
ฟาร์มหมูที่เลี้ยงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช การด าเนินงานของร้านแผงหมูตลาดดอนคา แต่ละเจ้าบางก็ได้มีการ
จัดท าบัญชอีย่างถูกต้อง และมีการตรวจสอบยอดเงินก าไร  

จากความส าคัญข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเรื่อง แผงหมูดอนคา : การบริหารจัดการ  
ของผู้ประกอบการธุรกิจแผงหมูตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการตลาดในการที่จะเพิ่มยอดขายของร้านแผงหมูดอนคา เพื่อที่จะให้การน าเนินธุรกิจได้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแผนการด าเนินงานที่ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายในการที่จะศึกษาการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจแผงหมูตลาดดอนคา ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจแผงหมูตลาดดอน
คา และศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจแผงหมูตลาดดอนคาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 
ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา  
หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.  เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาด
ดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

1.  ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื ้อหมูสด หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รวบรวมวิธีการการบริหารจัดการร้านจ าหน่ายเนื้อหมูสด  

2.  ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื ้อหมูสด หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการร้านจ าหน่ายเนื้อหมูสด 

3.  ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื ้อหมูสด หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แนวทางการส่งเสริมธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด  
ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด และแนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด  

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ ร้านแผงหมูตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2561  
(5 เดือน) 
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 707 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
แผงหมูดอนคา หมายถึง ธุรกิจและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่าย 

เนื้อหมูสดตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ได้แก่  

การวางแผน การจัดระเบียบ ผู้บัญชาการสั่งการ ประสานงาน และการควบคุมของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่าย
เนื้อหมูสดตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคล 
ที่เกี่ยวกับธุรกิจการขายหมู มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้รับผลก าไรจากการด าเนินกิจกรรม และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นการประสานองค์ประกอบ หรือปัจจัยการผลิตเพื่อมุ่ง
ความส าเร็จตามเป้าหมายของความส าเร็จ ซึ่งธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการ คือ งานที่
จะต้องท าเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆที่มีคนหมู่มากมายอยู่รวมตัวกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้  
จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิโรจน์  สารรัตนะ (2545) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการว่า เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเชิง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐาน และทดสอบสมมุติฐาน  
จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ เป็นงานที่จะต้องท าเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ อยู่รวมตัวกัน และร่วมกันท างานเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จนส าเร็จ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งแผงหมู การเลือกท าเลที่ตั้งธุรกิจร้านจ าหน่ายเนื้อหมูสด เป็นก าหนดให้การ
จัดตั้งตลาด ต้องห่างจากแหล่งสกปรกที่อาจท าให้ เกิดการปนเปื้อนได้ หรือห่างจากสถานท่ีที่ต้องการความสงบ เช่น 
สถานการศึกษา สถานพยาบาล เป็นต้น ส าหรับการประกอบกิจการตลาด รวมทั้งก าหนดสุขลักษณะของสิ่งปลูก
สร้างนั้น เช่น ลักษณะแผงจ าหน่ายอาหาร โครงสร้างอาคาร ห้องส้วม ที่พักมูลฝอย  รางระบายน้ าเสีย ซึ่งยุพิน  
วงษ์วิลาศ (2557) กล่าวว่า ท าเลที่ตั้งท าให้สามารถประกอบกิจกรรมได้สะดวก โดยค านึงถึงผลก าไรค่าใช้จ่าย 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสัมพันธ์กับพนักงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกอื่นตลอดเวลา เช่นเดียวกับ
อรทัย วานิชดี (2545) กล่าวว่า แหล่งที่จะท าให้ธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกท่ีสุด โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ทุกด้านที่จะได้รับ เช่น ก าไร ค่าใช้จ่าย การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมจึงสามารถสรุปได้ว่า 
แหล่งที่จะท าให้ธุรกิจ หรือ “แผงหมู” สามารถประกอบกิจกรรมทางธุรกิจได้สะดวกที่สุด โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ทุกด้านที่จะได้รับ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และสภาพแวดล้อมที่ด ี 

ในขณะที่ต้องมีการส่งเสริมด้านเงินทุน และการแปรรูปเนื้อหมูสดให้ได้ตามความต้องการของตลาด และ
ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยการเปิดเขียงขายเนื้อหมูเอง  ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในการขาย 
หรือแปรรูป สอดคล้องกับ ปิยพร  แดนสีแก้ว (2555) ได้กล่าวว่า ท าผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อหมูประเภท ไส้กรอก 
กุนเชียงแหนมหนัง และหมูแดดเดียว เช่นเดียวกับอดุลย จาตุรงคกุล (2552) ได้กล่าวว่า แผนธุรกิจตามระบบ
มาตรฐานสากลโดย ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีทางอาหาร (GMP) เช่น การตัดแต่งเนื้อ หมูสดเป็น 
หมูสไลด์ หมูสามช้ัน ให้เป็นสินค้าหลากหลายชนิดตามความต้องการของตลาด จึงสามารถสรุปได้ว่าการแปรรูปเนื้อ
หมูที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล จะท าให้ได้หมูในรูปแบต่าง ๆ ท าให้สามารถเป็นอาชีพเสริมได้ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร จ านวน 16 คน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าของแผงหมูตลาดดอนคา จ านวน 
10 คน ได้แก ่นายปรีชา สุดรัก, นางสาวกรรณิกา ผกากรอง, นายวีระยุทธ สุดรัก, นางสาวนภัสวรรณ ขุนอินทร์, นาง
เกสร นาคสุวรรณ, นางนารี รักขพันธ์, นางวิไรวรรณ บัวรัตนกาญน์, นางสาวเนตรดาว สุทธิยา, นางอาจิน จิตสว่าง 
และนายณตกัณธิภพ เปาะทองค า และผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดดอนคา  
หมู่ที่ 2 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวน 6 คน ได้แก่  นายอมร แคล้วภัย 
(นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลทอนหงส์), นายสมชาย เดชสุข (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2),  นางจ าเนียน บริรักษ์ 
(สาธารณะสุขประจ าชุมชน), นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ (ปศุสัตว์อ าเภอ), นางสาวศรีสุดา กลิ่นทิพย์ขจร (ผู้ซื้อหมู 
รายใหญ่) และนางสาวกมลทิพย์ ลั่นทอง (ผู้ซื้อหมูรายใหญ่) 

2. เคร่ืองมือ และการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพ เป็นการใช้กล้องถ่ายรูป 
เพื่อถ่ายภาพในการวิจัย การสังเกต เป็นแบบที่ใช้ในการสังเกตในขณะที่ สัมภาษณ์ หรือเพื่อสังเกตการณ์ 
ตอบค าถามของผู้ถูกสัมภาษณ์ตามข้อเท็จจริงที่เป็นการสังเกตก าหนดแนวทาง โดยการใช้สายตาและมีแบบ
สัมภาษณ์เป็นแบบที่ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามไว้เพื่อต้องการเก็บบันทึกข้อมูลในการวิจัยพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลได้ 
มากที่สุด และตรงประเด็นมากที่สุด และเครื่องบันทึกเสียง เป็นการบันทึกเสียงตอนสัมภาษณ์ เนื่องจากบางครั้ง 
การบันทึกระหว่างสัมภาษณ์ไม่ทัน ก็ยังมีเครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องส ารองข้อมูลได้  

การรวบรวมข้อมูลโดยส ารวจพื้นท่ีในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นจึงไปส ารวจข้อมูล
เบื้องต้นของการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด  สร้างความสัมพันธ์ และแนะน าตัว
เบื้องต้น เพื่อน าไปสู่การปรับตัวเบื้องต้นให้เข้ากับแม่ค้า และพ่อค้าหมู  พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ทั้งวิธีการ
บริหารจัดการ ปัญหา และแนวทางการส่งเสริม จากนั้นเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุปผล หากปรากฏว่าขาดรายละเอียดข้อมูลส่วนใดก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มา น าไปวิเคราะห์เนื้อหาและความถูกต้อง และน าเสนอ
เชิงพรรณนา 

การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมสูดตลาด 
ดอนคา  
1) การวางแผน 
2) การจัดองค์การ 
3) การน า และสั่งการ 
4) การควบคมุ และการดูแล 

ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการ
จ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา  
1) ปัญหาด้านราคาเนื้อหม ู
2) ปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกจิการ 
    จ าหน่ายเนื้อหมูสด 
3) ปัญหาด้านท าเลที่ตั้งของธุรกิจการจ าหน่าย 
    เนื้อหมูสด 
4) ปัญหาความสะอาด 

แนวทางส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาด
ดอนคา 
1) แนวทางการส่งเสริมด้านการตลาด  
    และการส่งออก 
2) แนวทางส่งเสริมด้านความสะอาด 
3) แนวทางส่งเสริมด้านเงินทุน และการแปรรูป 
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ผลและการอภิปรายผลศึกษา 
1.  การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา  

1.1  การวางแผน พบว่า มีการวางแผนก่อนท างานทุกครั้ง เป็นการท างานตามขั้นตอน คือ ต้องนัดวัน
กับคนที่เลี้ยงหมูก่อนก่อนที่จะไปจับ และเมื่อนัดวันกันเสร็จแล้ว แม่ค้าหรือพ่อค้าขายหมูก็ไปจับหมูมาช าแหละเอง
หรือพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็น าไปส่งให้โรงฆ่าสัตว์ช าแหละ แต่เมื่อได้เนื้อหมูมาแล้วทุกคนก็น ามาขายในตลาด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอุทัย บุญประเสริฐ, (2538) ได้สรุปว่า การก าหนดวิธีท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ท าอะไร ที่ ไหน เมื่อใด ใครท า ท าอย่างไร และรายละเอียด 
อื่น  ๆ ที่ จ าเป็น  รวมทั้ งสอดคล้องกับการศึกษาของวิโรจน์  สารรัตนะ  (2539) ได้สรุปว่า การวางแผน 
เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการกระท าไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลปฏิบัติ 
ตามให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

1.2  การจัดองค์กร พบว่า ร้านจ าหน่ายหมูสดมีการท างานตามระบบขั้นตอนของตนเองใน 
การขายหมู ดูแลหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพื่อร่วมกันท างานให้ส า เร็จ และน าหมูไปขายที่ตลาด 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธงชัย  สันติวงษ์ (2537) ได้สรุปว่า เป็นการจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่ม  
และการมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ จะเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนต่างฝ่ายต่างทราบว่า ใครต้องท าอะไร  
และใคร หรือกิจกรรมใดต้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ อย่างไรบ้าง รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของสมคิด บางโม 
(2538) ได้สรุปว่า การจัดแบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ให้ครอบคลุมภารกิจ และหน้าท่ีขององค์การ พร้อม
ก าหนดอ านาจหน้าที่ และความสัมพันธ์กับองค์กรย่อยอื่น ๆ ไว้ด้วย ท้ังนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารให้
บรรลุเป้าหมาย  

1.3  การสั่งการ พบว่า การสั่งการลูกจ้างในร้านจ าหน่ายหมูสดให้บริการลุกค้าด้วยความ
รวดเร็วทันใจต่อผู ้ซื ้อ เสร็จให้ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปวีณา วงษ์แก้ว (2560)  
ได้สรุปว่า การใช้ทักษะในการบริหารตลอดจนความสามารถของผู้บริหารในการติดต่อประสานงาน สั่งการ  
และกระตุ้นให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผู้สั่งการจะต้องมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบแก่ผู้
ปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นบ้างตามความเหมาะสมที่ส าคัญคือผู้สั่งการจะต้องพิจารณาผู้
ปฏิบัติหรือผู้ท างานให้เหมาะสมกับงาน แล้วคอยติดตามงาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ให้ก าลังใจ และผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานบ้างตามสมควร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.4  การควบคุม  พบว่า ในการท างานต้องมาการควบคุมความต้องการของลูกค้า  และเนื้อหมู 
ที่น าไปขายในท้องตลาด การควบคุมจะสอดคล้องกับการวางแผนที่ดี และการควบคุมงานช่วยสร้างมาตรฐานของ
เนื้อหมูสดต้องสด และสะอาดปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกอบชัย ถิตานนท์ (2560) ได้สรุปว่า เป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเอาไว้หรือไม่ และการปฏิบัติงาน
นั้นมีมาตรฐานในการท างานหรือไม่ เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  

2.  ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา 
2.1  ปัญหาด้านราคา พบว่า การตั้งราคาเนื้อหมูขึ้นเองขายไม่ตรงตามราคาของเจ้าอื่น  หรือ

ขายถูกกว่าเจ้าอื่น และราคาหมูเป็นตัวไม่คงที่ สาเหตุที่เนื้อหมูแพงมาจากการเกิดโรคระบาด ท าให้ต้นทุนการเลี้ยง
เพิ่มขึ้น จึงท าให้คาราเนื้อหมูในประเทศไทยไม่คงที่ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุรชัย สุทธิธรรม (2551)  
ได ้สร ุปว่า ประสบปัญหาภาวะราคาตกต่ าอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่  
เพราะราคาหมูหน้าฟาร์มลดลง หรือภาวะราคาหมูตกต่ า  

2.2  ปัญหาด้านการแข่งขันทางการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด พบว่า ตั้งราคาราคาเนื้อหมูต้อง
มีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขัน และเมื่อสามารถขจัดคู่แข่งขันออกไปแล้วยังจะต้องมั่นใจได้ว่าความสามารถ 
ในการผลิต และมีการตั้งราคากันเองไม่ท าตามราคาที่ต้องการในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพลวิสุทธ์ 



710   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

นิวาตวงศ์ ได้สรุปว่า การแข่งขันทางด้านราคา หรือท าการปรับราคาในภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย 
ต้องสร้างจุดเด่นในสินค้า 

2.3 ปัญหาด้านท าเลที่ตั้งของธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสด พบว่า ต้องมีความสะดวก โดยค านึงถึง
ผลก าไรค่าใช้จ่าย และลูกค้า ซึ ่ งสอดคล้อ งกับการศึกษาของยุพิน วงษ์วิลาศ (2557) ได้สรุปว่า ท าเลที่ตั้ง 
จะท าให้ธุรกิจประกอบกิจกรรมได้สะดวก สัมพันธ์กับลูกค้า และสภาพแวดล้อม 

2.4 ปัญหาด้านความสะอาด  พบว่า ปัญหาความปลอดภัยของเนื้อหมูนอกจากสารเคมีที่ตกค้าง
ในเนื้อ ยังมีปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่ง คือ การตกค้างของเข็มฉีดยา และการเกิดฝี และการพบหนองในบริเวณ 
ที่ฉีดยา เจ้าของแผงหมูบางเจ้ามีอุปกรณ์ในการขายหมูไม่ค่อยสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุเจตน์   
ชื่นชม  (2559 )  ได้ส รุป ว่า  มีปัญ หาความปลอดภัยของเนื้อหมู เช่น สารเคมีที่ตกค้าง การตกค้างของเข็ม 
ฉีดยา การเกิดฝี และการพบหนอง ผู้ เลี้ยงควรให้ความสนใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
ทั้งเนื้อหมู และอุปกรณ์การขายเนื้อหมู  

3.  แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่าย เนื้อหมูสด 
3.1  แนวทางส่งเสริมด้านการตลาด และส่งออก พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเทศบาลต าบล

ทอนหงส์ ได้ออกนโยบายส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจเสรี โดยเฉพาะการเปิดตลาดใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้
มากขึ้นการส่งออกเนื้อหมูสดจากประเทศไทยที่ผ่านมาส่งไปยังตลาดหลักเพียงแห่งเดียวคือ ฮ่องกง ซึ่งน าเข้าในรูป
ของเนื้อหมูสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง และอยากให้รัฐบาลมาช่วยในการตลาดและส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของอมร บุญรอด (2554) ได้สรุปว่า การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงหมูเพื่อส่งออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงแบบผสมผสานด้านการผลิต ราคา การจัดการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

3.2  แนวทางส่งเสริมด้านความสะอาด พบว่า ได้ส่งเสริมในด้านความปลอดภัยของเนื้อหมูเพื่อ 
การควบคุมความสะอาดและปลอดภัยของเนื้อหมูก่อนจะผ่านไปยังผู้บริโภค มีนโยบายปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  
ให้มีมาตรฐาน และก าหนดให้โรงฆ่าสัตว์ มีการตรวจความสะอาดภาพรวมของสถานที่ ความสะอาดของอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบการสถานประกอบการ การป้องกันแมลงและพาหะน าเชื้อโรค 
มีการเก็บตัวอย่างเนื้อหมู ไปตรวจหาสารปนเปื้อนเช้ือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตรวจความเที่ยงตรงของตาช่ัง  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณปวีณา  ศรีลาศักดิ์ (2553) ได้สรุปว่า การออกระเบียบเพื่อการควบคุมความสะอาด
และปลอดภัยของเนื้อหมูก่อนจะผ่านไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาคุณภาพ 

3.3  แนวทางการส่งเสริมด้านการแปรรูปเนื้อหมู พบว่า กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเนื้อหมูสด
ตลาดดอนคา ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู และการสร้างรายได้ เช่น ไส้กรอก กุนเชียงแหนมหนัง และหมูแดด
เดียว โดยใช้วัตถุดิบจากเนื้อหมูในตลาด และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในการแปรรูปอาหารเกี่ยวกับ
เนื้อหมู ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิยพร  แดนสีแก้ว (2551) ได้สรุปว่า ท าผลิตภัณฑแ์ปรรูปเนื้อหมู โดยใช้วัตถุดิบ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมู หรือเป็นธุรกิจทีส่ร้างรายได้ในชุมชน 
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ภาพที่ 1 สมุดบัญชีการซื้อหม ู

 
 

ภาพที่ 2 การท าความสะอาดเนื้อหม ู
 

 
 

ภาพที่ 3 แผงหมูด้านหลังตลาด 

 
 

ภาพที ่4 แผงหมูในโรงด้านหน้าตลาด 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า 1) การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาด
ดอนคา มีการวางแผนก่อนการท างานทุกครั้ง ท างานเป็นข้ันตอน แบ่งงานกันท า ก าหนดราคาตามสภาวะของตลาด 
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค 2) ปัญหาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมู
สดตลาดดอนคา พบว่า มีปัญหาด้านราคา มีการแข่งขันกันสูง และเนื้อหมูสดมีสารตกค้าง 3) แนวทางส่งเสริม 
การบริหารจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจการจ าหน่ายเนื้อหมูสดตลาดดอนคา พบว่า มีการส่งเสริมจากรัฐ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจแผงย่อย การควบคุมคุณภาพสินค้า และส่งเสริมการแปรรูปสินค้า  น าไปสู่ข้อเสนอแนะ คือ  
ควรมีการสร้างเครือข่ายของแผงหมูในตลาดอื่น ๆ และส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบแผงขายของเป็นโซน พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงตลาด และพัฒนา 
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ธุรกิจขยะ : การบริหารจัดการธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเนินทราย 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

 
เนติพงษ์ คงอ่อน* 

 จิตติมา ด ารงวัฒนะ อุดมศักดิ์ เดโชชัย เดโช แขน้ าแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน เพื่อศึกษา

การบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อ
ขยะรีไซเคิลในชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารจัดการธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล มกีารวางแผนจะเป็น
การวางแผนงานตามสถานการณ์ ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับความต้องการของรับซื้อของเก่าและโรงงานแยกขยะ  
มีการควบคุม เป็นควบคุมด้วยการคัดแยกขยะการแยกประเภทตา่ง ๆ ตามเกณฑ์ที่ร้านรับซือ้ของเก่าได้ออกมาตรการ
ไว้ มีการน าหรือการสั่งการ มีการสั่งการให้แก่ลูกน้องเพื่อให้ได้งานตามที่ต้องและมีการแนะน าการท างานแก่ลูกน้อง 
เช่น การคัดแยกตามประเภทต่าง ๆ และมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 2) ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจ
ซื้อขยะรีไซเคิล เกิดการขาดแคลนแรงงานเพราะว่าเป็นการท างานท่ีต้องใช้ความอดทนต่อสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และ
เช้ือโรคต่างๆ ไม่มีความช านาญในการคัดแยกขยะ และไม่รู้จักประเภทของขยะต่าง ๆ มีการแข่งขันมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ต้องดึงดูดลูกค้าเข้าร้านของตน และเป็นอาชีพที่อยู่กับสิ่งสกปรก และแหล่งเชื้อโรคตลอดทั้งวันมักเสี่ยงใน
การเกิดปัญหาสุขภาพ 3) แนวทางส่งเสริมการบริหารธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล ต้องมีการแนะน า เช่น การใช้หน้ากาก
อนามัย การใช้ถุงมือเหล็ก มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จักการคัดแยกประเภทขยะ  ต้องมีความ
ซื่อตรงไม่โกงตาช่ัง ให้ราคาดี มีบริการที่ดีสามารถดึงดูดลูกค้าได้ และสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนควบคู่กับ
อาชีพหลักนอกฤดูการณ์เกษตรในพื้นที่ได้โดยทั่วไป 

 
ค าส าคัญ : ธุรกิจขยะ การบริหารจัดการ  ขยะรีไซเคิล 
 
บทน า 

“ขยะ” ปริมาณขยะมูลฝอยมีจ านวนมาก เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยระดับต้น ๆ ของ
ประเทศ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐให้การส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะโดยวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่าง
คุ้มค่า มีการส่งเสริมการคัดแยกขยะการแปรรูปขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้
ให้ชุมชน จึงส่งผลให้ธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลมีการขยายตัวสูงขึ้นในชุมชน แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่
สามารถท าให้เกิดรายได้ ด้วยต้นทุนไม่สูงมากนัก ยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลือสังคม มีภูมิทัศน์สวยงามมากขึ้น  
ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครใส่ใจอย่างจริงจัง  
จนต้องท าการแก้ไขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (วิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง, 2557) 

กองขยะสามารถพลิกชีวิตคนธรรมดาคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ าให้กลายมาเป็น “ราชาขยะ” ด้วยทัศนคติ 
ที่แตกต่างพลิกกลับมุมคิดอีกมิติหนึ่งว่า “ขยะคือสิ่งล้ าค่าที่สามารถแปรเปลี่ยนให้เป็นทองค าได้” ไม่เพียงเท่านั้นยัง
สามารถยึดอาชีพน้ีท าประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้อย่างน่าท่ึง สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้เพราะธุรกิจรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล เป็นการรับซื้อขยะรีไซเคิล สิ่งของใช้แล้วของช ารุด แล้วน าไปคัดแยกประเภท จากนั้นจัดการส่งต่อไปยัง
โรงงานท่ีรับซื้อเพื่อน าเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิล โดยการท าอาชีพค้าของเก่าเป็นอาชีพ โดยตระเวนเก็บขยะ
                                                           
* นักศึกษาชั้นปีที ่4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 
** อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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ตามถังขยะริมถนน หรือถังขยะตามแหล่งชุมชน และบ้านจัดสรร จึงท าให้คนภายในชุมชนหันมาประกอบอาชีพรับซื้อ
ของเก่าและเสริมรายได้ให้กับครอบครัว (สมไทย วงษ์เจริญ, 2553) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาเรื่อง ธุรกิจขยะ : การบริหารจัดการจัดธุรกิจ ซื้อ
ขยะรีไซเคิลในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่  3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  
ได้เห็นถึงความส าคัญการสง่เสรมิการบริหารจัดการธุรกิจขยะ โดยวิธีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลอย่างคุ้มค่า ส่งเสริม
การคัดแยกขยะการแปรรูปขยะมูลน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะ
ให้แก่ครัวครอบครัว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน
เนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 
ประโยชน์ของการวิจัย  

1. ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ทราบการบริหาร
จัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล 

2. ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ทราบสภาพปัญหา 
การบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล 

3. ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ทราบแนวทาง 
การบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน  สภาพปัญหา 
การบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน และแนวทางการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง 

3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 (5 เดือน) 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ธุรกิจขยะ หมายถึง ธุรกิจซื้อขายขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งธุรกิจขยะสามารถท ากันได้ทุกคน แค่

ต้องรู้จักชนิดของขยะ และวิธีการคัดแยก แต่สามารถท าก าไรได้ดีส าหรับชุนชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

2. การบริหารจัดการธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล หมายถึง การวางแผน การควบคุม และการน าหรือการสั่ง
การในกันจัดการธุรกิจเท่านั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ 
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

3. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น 
แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดืม เศษโลหะ หรือเศษพลาสติก  
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 1.  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลขยะ หรือ “เศษสิ่งของเหลือใช้” หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด

จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนซึ่งต้อง
จัดการ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2555) ได้กล่าวถึง “ขยะ” หรือขยะมูล
ฝอย Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้าเศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร 
เถ้ามูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน หรือตลาด รวมถึงขยะมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน หรือครัวเรือน ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานกองอนามัย
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์ (2547) กล่าวถึง ขยะ คือ เศษสิ่งของเหลือใช้ หรือ
ของที่ใช้แล้วทั้งในรูปของอินทรีย์สาร และอนินทรีย์สาร รวมถึงสิ่งปฏิกูล สิ่งสกปรกโสโครก และสิ่ งที่มีกลิ่นเหม็น 
สามารถสรุปได้ว่า ขยะมูลฝอย เป็นเศษสิ่งเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า 
เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก เศษสิ่งของเหลือใช้ หรือของที่ใช้แล้วทั้งในรูปของอินทรีย์สารและ  
อนินทรีย์สาร และขยะบางอย่างสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นการประสานองค์ประกอบ หรือปัจจัยการผลิตเพื่อมุ่ง
ความส าเร็จตามเป้าหมายของความส าเร็จ ซึ่งธงชัย  สันติวงษ์ (2540) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ คือ งานที่
จะต้องท าเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆที่มีคนหมู่มากมายอยู่รวมตัวกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จนส าเร็จ
ผลโดยได้ประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร (2542) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ 
ว่าเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการเพื่อพัฒนาสังคมให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของ
สังคม โดย กระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิค 
ต่าง ๆ เหมาะสมเพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ สอดคล้องกับวิโรจน์   
สารรัตนะ (2545) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการว่า เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็น 
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐาน และทดสอบสมมุติฐาน จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ งานที่
จะต้องท าเพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีคนหมู่มากมายอยู่รวมตัวกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้จนส าเร็จ
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การบริหารจัดการธุรกิจซ้ือขยะรีไซเคิล ชุมชน
บ้านเนินทราย  
 1) การวางแผน 
 2) การควบคุม 
 3) การน าหรือการสั่งการ 

แนวทางส่งเสริมการบริหารธุรกิจซ้ือขยะ  
ชุมชนบ้านเนินทราย 
  1) แนวทางส่งเสริมด้านสุขภาพ 
  2) แนวทางส่งเสริมด้านกรคัดแยกขยะ 
  3) แนวทางส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจ 
  4) แนวทางส่งเสริมให้เป็นอาชีพ 
 

 

ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจซ้ือขยะ 
ชุมชนบ้านเนินทราย  
  1) ปัญหาด้านแรงงาน 
  2) ปัญหาการคัดแยกขยะ 
  3) ปัญหาการแข่งขันของธุรกิจรับซื้อ 
  4) ปัญหาด้านสุขภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากร จ านวน 12 คน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รับซื้อของเก่า ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

รับซื้อของเก่าซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จ านวน 7 คน ได้แก่ นายเกริกพันธ์ คงอ่อน, นายวิจิตร แสงเซิง,  
นายวิเชียร มากชู,นางจิรนันท์ สงสม, นางปลื้มจิต แป้นย้อย, นายวัชชัย ขุนก าแหง และนางปิยนุช พรหมนุ่น และ
ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการจัดธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล จ านวน 5 คน ได้แก่ นายทวี
ชาติ จันทร์ปาน (นายกเทศมนตรีต าบลบ้านพร้าว), นางสมศรี  จันทรานนท์ (หัวหน้าสถานีอนามัย), นายประเสริฐ 
เพชรจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านพร้าว), นางอาพร  ทองมี (เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า) และนายสันติ ทอง
มี (เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า) 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เริ่มจากรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร และท าแบบสัมภาษณ์ตั้งเป็นค าถาม ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นลงพื้นที่เก็บรวบรวมจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก และผู้ให้ข้อมูลรอง บันทึกภาพบริบทและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่ ได้มา  
โดยน าข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นมาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา  

1. การบริหารจัดการธุ รกิ จซื้ อขยะรี ไซเคิ ล กรณี ศึ กษา ชุมชนบ้ านเนิ นทราย หมู่ ที่  3 ต าบล 
บ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า   

1.1  การวางแผน พบว่า มีการวางแผนในแต่วันของผู้ออกหาซื้อของเก่า มีการวางแผนใน 
การบริหารงานในการรับซื้อของเก่าของร้านรับซื้อ เป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งต้องค้นหาและก าหนดวิธีท างาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับการศึกษาของอนันต์ เกตุวงศ์ (2541) ได้สรุปว่า ต้องมีการวางแผนหรือ  
“การตัดสินใจล่วงหน้า” ในการเลือกท าสิ่งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระท า เช่น จะท าอะไร ท าไมจึงต้อง
ท า ใครบ้าง จะกระท าเมื่อใด จะกระท ากันที่ไหนบ้าง และจะกระท ากันอย่างไร  

1.2  ด้านการควบคุม พบว่า เป็นการดูแลการท างาน และการสั่งการในการด าเนินการ การคัด
แยกขยะการ แยกประเภทต่าง ๆ รวมถึงการอัดก้อนพลาสติก ก้อนเหล็ก และลดการเผาขยะของร้านรับซื้อ เพื่อลด
มลพิษต่อชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของเมธา  สุวรรณสาร (2553) ได้สรุปว่า ต้องมีการควบคุม หรือกลไก หรือ 
“ตรวจสอบกิจกรรม” เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในการด าเนินอยู่จะประสบความส าเร็จ และได้ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  

1.3  ด้านการน าหรือการสั่งการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการสั่งการให้แก่ลูกน้องเพื่อให้ได้งานตามที่ต้อง 
และมีการแนะน าการท างานต่าง ๆ เช่น การคัดแยกตามประเภทต่าง ๆ และมีกระบวนการด าเดินอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับการศึกษาของวิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้สรุปว่า การปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการ “จูงใจ” หรือการติดต่อสื่อสารทางการบริหาร ท าให้การสั่งการหรือ 
การอ านวยการเป็นหน้าท่ีหลักของ “การจัดการ” 

2. ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบลบ้าน
พร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า   

2.1  ปัญหาด้านแรง พบว่า ขาดแคลนแรงงาน เพราะเป็นการท างานที่ต้องใช้ความอดทนต่อ 
สิ่งสกปรก และมีฝุ่นละออง เชื้อโรคต่าง ๆ จึงมีแรงงานเข้าท างานนี้น้อย แรงงานขาดความรู้ในการคัดแยกประเภท 
สอดคล้องกับการศึกษาของญาณัญฎา ศิริภัทร์ธาดา (2553) ได้สรุปว่า คนไทยไม่นิยมท าอาชีพขายแรงงานด้านนี้  
ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าในธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะของธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานมาก
ในการด าเนินการ  

2.2  ด้านปัญหาการคัดแยกขยะ พบว่า ปัญหาของคนงานท่ีเข้ามาใหม่มักไม่ค่อยช านาญในการคัด
แยกขยะและไม่รู้จักประเภทของขยะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐรดี  คงดั่น (2546) ได้สรุปว่า มีการคัด
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แยกขยะจากต้นทางเป็นขยะสดเพื่อน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ใช้ท าปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักชีวภาพ ผลิตก๊าชธรรมชาติใช้
ส าหรับหุงต้มในครัวเรือน ขยะแห้งท่ีมีทั้ง กระดาษ พลาสติก และขวดแก้ว เพื่อน าไปขายร้านค้าของเก่าสร้างอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น  

2.3  ด้านปัญหาของการแข่งขันการตลาดของธุรกิจรับซื้อ พบว่า มีการแข่งมากขึ้นในปั จจุบัน  
ต้องดึงดูดลูกค้าเข้าร้านของตน ท้ังในด้านราคา ที่ให้ราคาดี และมีการบริการทีดีต่อลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษา
ของลักขณา สิริรัตนพลกุล (2548) ได้สรุปว่า ต้องสร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการให้กับการตลาดค้า  
“ของเก่า” เพราะมีคู่แข่งมากกว่าเดิมในการด าเนินการ 

2.4  ด้านปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า เป็นอาชีพที่ปะปนอยู่กับสิ่งสกปรก และแหล่งเช้ือโรคตลอด 
ทั้งวัน จึงมีเช้ือโรคติดตามตัวท าให้เกิดอาการต่าง ๆ คนส่วนใหญ่มักมีปัญหาในด้านระบบหายใจ และโรคที่มากับ 
สิ่งสกปรก สอดคล้องกับการศึกษาของบุญสม  หรรษาศิริพจน์ (2541) ได้สรุปว่า สุขภาพอนามัย แหล่งแพร่เช้ือโรค 
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ท าให้ผู้ที่สัมผัส หรืออยู่ในที่มีกองขยะนาน ๆ มีอาคารป่วย หรือติดเช่ือโรคต่าง ๆ 
ที่มากับขยะ 

3.  แนวทางส่งเสริมการบริหารธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเนินทราย หมู่ที่ 3 ต าบล
บ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า   

3.1  ด้านแนวส่งเสริมด้านสุขภาพ พบว่า มีการแนะน าในส่วนต่าง ๆ เช่น การใช้ หน้ากากอนามัย 
การใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อการจับต้องเศษวัสดุต่าง ๆ และได้มีการแนะน าให้ใช้เจลล้างมือในสถานที่รับซื้อเศษเหล็ก  
สอดคล้องกับการศึกษาของสุรเกียรติ อาชานุภาพ (2550) ได้สรุปว่า การสร้างเสริมสุขภาพ คือ การสร้างเสริม
สุขภาพโดยการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข เช่น การให้ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมทั้ง
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในการที่จะท าให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุม และก าหนดสุขภาพอัน
จะมีผลดีต่อสุขภาพ 

3.2  ด้านแนวส่งเสริมด้านการคัดแยะขยะ พบว่า  มีการแนะน า มีการประชาสัมพันธ์หรือป้าย
แนะน าการคัดแยกประเภทขยะให้กับสมาชิกตามหน้าร้านรับซื้อ สอดคล้องกับการศึกษาของพิกุล ภูถมดี (2552)  
ได้สรุปว่า การคัดแยกขยะจากบ้านเรือน เพื่อน าขยะเหล่านี้กับมารีไซเคิลใหม่ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อ
ของเก่าที่เป็นกลไกที่ส าคัญในการคัดแยกขยะ จะต้องทราบว่าขยะประเภทใดบ้างที่ เป็นความต้องการของตลาดรี
ไซเคิลและควรจัดการกับขยะเหล่านี้อย่างไร 

3.3  ด้านแนวส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจ พบว่า เพิ่มกลยุทธ์ในการซื้อ มีความซื่อตรง ไม่โกงตาช่ัง 
ให้ราคาดี มีการบริการที่ดีก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้ และมีกิริยาท่าทางที่สุขสุภาพ ไม่ชักสีหน้าอาการที่ไม่ดี สอดคล้อง
กับการศึกษาของหฤทัย สุขยิ่ง (2534) ได้สรุปว่า การพัฒนาเป็นระบบอย่างเป็นทางการ (Formal System) มากยิ่งขึ้น 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกทาง หรือที่ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน และการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องยาก หรือไกลตัวของ
ประชาชน  

3.4  ด้านแนวส่งเสริมให้เป็นอาชีพ พบว่า แนะน าให้คนว่างงานหันมาท าอาชีพ เพราะใช้ “ทุนน้อย” 
แต่ “ก าไรงาม” เป็นธุรกิจเล็ก เงินลงทุนน้อยใคร ๆ ก็ท าได้ สามารถเป็นอาชีพเสริมเมื่อกรีดยางเสร็จก็สามารถท าได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของอิศราพันธ์ ซูซูกิ (2548) ได้สรุปว่า เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ แต่จะต้องไม่กระทบกับ
งานอาชีพหลัก อาชีพเสริมนั้นจะประกอบธุรกิจ หรือกิจการในรูปแบบใดก็ได้  
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ภาพที่ 1 การสั่งการในการช่ังของ  
หรือสินค้าขยะ 

 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการเผาขยะบางส่วน 
เพื่อสามารถน ามาใช้ประโยชน ์

 

 
 

ภาพที่ 3  กระดาษลังอัดก้อน  
เพื่อสามารถขนส่งได้ง่าย 

 
 

ภาพที่  4 เครื่องอัดก้อนเหล็ก  
พลาสติก และกระดาษลัง 

 

 
 

ภาพที่ 5  การท างานของคนงาน 
ในร้านธุรกิจขยะ 

 
 

ภาพที่ 6 การแยกกระดาษส ี
กับกระดาษขาว-ด า 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า 1) การบริหารจัดการธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล จะต้องมีการวางแผน 
ตามสถานการณ์ในแต่ละวัน พร้อมทั้งการควบคุมการคัดแยกขยะการแยกประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ร้านรับซื้อของ
เก่าได้ออกมาตรการไว้ และมีการสั่งการให้แก่ลูกน้องเพื่อให้ได้งานตามที่ต้องและมีการแนะน าการท างานแก่ลูกน้อง
อย่างเป็นระบบ 2) ปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิลเกิดการขาดแคลนเพราะต้องใช้ความอดทนต่อสิ่ง
สกปรก และเชื้อโรคต่าง ๆ ท่ามกลางการแข่งขันมากขึ้น 3) แนวทางส่งเสริมการบริหารธุรกิจซื้อขยะรีไซเคิล ต้องมี
การแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การใช้ถุงมือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปรู้จักการคัดแยกประเภทขยะ มีบริการที่ดี และสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ น าไปสู่ข้อเสนอแนะ
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ที่ว่า ควรมีอบรม แนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ หรือมีโครงการ “ธนาคารขยะร่วมกับโรงเรียนใน
ชุมชน ท าให้ชุมชนมองถึงปัญหาขยะภายในชุมชน รวมถึงการรณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่าการคัดแยกขยะภายในชุมชน 
ในขณะเดียวกันรัฐต้องเข้ามาดูแลการจัดการขยะที่ถูกวิธี หรือมาตรการก ากับดูแลอย่างถูกต้อง 
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“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ต ำรวจชุมชน : แนวทำงส่งเสริมกำรบริหำรงำนคณะกรรมกำรอำสำสมัครต ำรวจชุมชน  
กรณีศึกษำ :  ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 
สหชัย  นุ่นสง  

จิตติมา ด ารงวัฒนะ อุดมศักดิ์ เดโชชัย เดโช แขน้ าแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน เพื่อศึกษาปัญหา 
การบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
อาสาสมัครต ารวจชุมชนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผลการวิจัย
พบว่า 1) อาสาสมัครต ารวจชุมชน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง มีการด าเนินงานแบ่งหน้าที่ใน
รูปแบบกรรมการอาสาสมัครต ารวจชุมชนออกตรวจสถานที่ส าคัญร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อสืบสวนหาข่าวป้องกัน 
และป้อมปรามพฤติการณ์ อันอาจเป็นภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 2) สภาพปัญหาการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐชุมชนเพิ่มขึ้น ปลูกจิตส านึกสาธารณะร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
ชุมชนให้มากขึ้น และต้องปรับวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างเสมอภาคแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ 4) ปัญหาอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันสมัย 3) แนวทางการส่งเสริมบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน รัฐควรสนับสนุน
ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างชุมชน อาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีแนวทาง
การสร้างสึกนึกสาธารณะ และมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายปกป้องชุมชน  

 
ค ำส ำคัญ :  ต ารวจชุมชน  แนวทางส่งเสรมิการบริหารงาน ชุมชนบ้านพร้าว 
 
บทน ำ 

ต ารวจชุมชนเป็นงานอาสาสมัครหนึ่งอีกรูปแบบ เข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และอาสาสมัครต้อง
อาศัยการฝึกฝนจนช านาญจากที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท้ังนี้เพื่อน าไปใช้อย่างถูกต้องเตรียมความพร้อม
รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
อย่างไรก็ตามทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านอาชญากรรมอาสาสมัครต าตรวจจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะทาง
ร่วมช่วยเหลือเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ถึ งถือได้ว่าอาสาสมัครต ารวจถึงเป็นก าลังส าคัญที่คอยให้ 
การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบความมั่นคงในชุมชน  ซึ่งสามารถเริ่มต้นจากการฝึกตนให้รู้จัก “ให้” ผู้ให้ความสุขก็
ย่อมได้รับความสุข เนื้อแท้ของความเป็นอาสาสมัครต ารวจนั้นอยู่ท่ีจิตใจ คือ มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือ 
นึกถึงส่วนร่วม หากมีจิตใจท่ีค านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ (กับศุภเดช วรรณกูล, 2550 ; ไพศาล  ดอนจันทร์ทอง, 2553) 

การน าเอาระบบการต ารวจชุมชน หรือ “Community policing” ซึ่งมีการคัดเลือกประชาชนที่มีคุณสมบัติ
ทางกายภาพเหมาะสม มีความเสียสละ ต้องการอุทิศตนท างานเพื่อสังคมส่วนรวมเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรอบรู้
ในเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยผู้วิจัยสนใจที่จะด าเนินการศึกษาเรื่อง 
แนวทางส่งเสริมการบริหารงานคณะกรรมการอาสาสมัครต ารวจชุมชน กรณีศึกษา ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ  
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน อันจะน ามาซึ่ง
ความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของประเทศโดยรวมต่อไป  

                                                           
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 



722   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน กรณีศึกษา ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ 

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
2. เพื่อศึกษาสภาพปญัหาการบริหารงานอาสาสมคัรต ารวจชุมชน กรณศีึกษา ต าบลบ้านพร้าว  

อ าเภอป่าพะยอม จังหวดัพัทลุง 
3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสรมิการบรหิารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน กรณีศึกษา ต าบลบ้านพร้าว 

อ าเภอป่าพะยอม จังหวดัพัทลุง 
 

ประโยชน์ของกำรวิจัย  
1. พื้นที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ทราบถึงวธิีการบริหารงานอาสาสมัคร

ต ารวจชุมชน 
2. พื้นที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ทราบถึงสภาพปัญหาการบริหารงาน

อาสาสมัครต ารวจชุมชน 
3. พื้นที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้แนวทางสง่เสริมการบรหิารงาน

อาสาสมัครต ารวจชุมชน 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ     
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ วิธีการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน สภาพปัญหาการบริหารงาน

อาสาสมัครต ารวจชุมชน และแนวทางส่งเสริมการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน  
2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2561  

(5 เดือน) 
 

นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 
1. ต ารวจชุมชน หมายถึง บุคคลที่ รักษาความปลอดภัยในชุมชน ดูแลความ สงบสุขของคน 

ในชุมชน ท าให้คนในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่ต้องวิตกกังวล โดยผ่านการอบรมจากกรมต ารวจที่ได้รับประกาศ
เกียรติบัตรอาสาสมัครต ารวจชุมชนในพื้นที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

2. วิธีการบริหารงานพัฒนาชุมชน หมายถึง การท างานในชุมชนได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
ที่วางไว้ และมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นกระบวนการในพื้นที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 

3. แนวทางส่งเสริม หมายถึง แนวทางการส่งเสริมอย่างเป็นกระบวนการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ส าเร็จไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

4. ต าบลบ้านพร้าว จังหวัดพัทลุง หมายถึง พื้นท่ีที่นักวิจัยเก็บรวบรวมส ารวจข้อมูลอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน 

 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครต ารวจชุมชน หรือ “ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน” (Community Policing) 
พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเช่ือ เดิมของทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในส่ วนที่มุ่งเน้นให้เกิดสัมพันธภาพและ 
ความเข้าใจอันดีระหว่าง ต ารวจกับประชาชนโดยเช่ือมั่นว่า ความร่วมมือร่วมใจของต ารวจ และสุจริตชน คือ  
สิ่งส าคัญที่สามารถ เอาชนะปัญหาอาชญากรรมส่วนใหญ่ได้อย่างไรก็ตามพัฒนาการที่แตกต่างอย่างชัดเจนของ
แนวทาง ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน ก็คือ “การเข้าไปฝังตัวท างานในชุมชนเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน ดังนั้น 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 723 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรต ารวจผู้รับใช้ชุมชนจึงต้องมีการเปลี่ยนปรัชญา และมุมมองในการคิดเกี่ยวกับภารกิจของ
หน่วยงานต ารวจ และมุ่งมั่นท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานอย่างจริงจัง หลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชนได้เสนอ
แนวทางการท างานใหม่ ซึ่งเน้นการท างานภายใต้รูปแบบของการกระจายบริการลงสู่ระดับชุมชน (Decentralized) 
และถึงประชาชนเป็นรายบุคคล (Personalized) โดยให้โอกาสประชาชนทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
ท างานของต ารวจ สอดคล้องกับศุภเดช  วรรณกูล (2550) กล่าวถึง อาสาสมัครต ารวจชุมชน เป็นประชาชนท่ัวไปที่
ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในด้านการพัฒนางานต ารวจด้านสายตรวจ และ  
ด้านการข่าว การให้บริการ และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงไพศาล ดอนจันทร์ทอง 
(2553) กล่าวว่า อาสาสมัครต ารวจบ้านเป็นแนวร่วมประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจลักษณะปฏิบัติการ 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเพื่ อสนับสนุนการจัดการจราจร  
จึงอาจกล่าวได้ว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนเป็นแนวร่วมประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจลักษณะ
ปฏิบัติการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ในด้านการพัฒนางานต ารวจด้านสายตรวจ และด้านการข่าว การให้บริการ และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใน
ระดับท้องถิ่น  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาชุมชน  เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น 
เอกชน และประชาสังคม โดยท้องถิ่นเป็นองค์กรหลัก และประชาสังคมเป็นผู้รับประโยชน์ของคนทุกคนที่จะต้อง
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุข  สอดคล้องกับกมล อดุลพันธุ์ (2522) 
กล่าวถึงการบริหารการพัฒนาเป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดการเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ก าหนด ซึ่งจะกระท าได้
โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระบบของชุมชนของสังคมนั้น การบริหารงานพัฒนาชุมชนจะมีลักษณะส าคัญ 3 
ประการที่จะต้องพิจารณา คือ “ความเจริญก้าวหน้าท่ีมีทิศทาง” เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระดับของการกระท า 
หรือเกิดขึ้นจากผลของระบบที่เกี่ยวข้องกับขนาด ปริมาณ และคุณสมบัติต้องเป็นทิศทางในทางที่ดี และเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในขณะที่ “การเปลี่ยนแปลงของระบบที่เกี่ยวข้อง” เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบต่าง ๆ ของการกระท าการ จะมีผลท าให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองขึ้นกับระบบต่าง ๆ มากขึ้น ส่วน “การวางแผน” 
หรือจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงโดยปกติแล้วจุดมุ่งหมายของประเทศที่ก าลังมุ่งเน้นการพัฒนา ได้แก่ ความทันสมัย
การสร้างชาติ และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม ในลักษณะของความทันสมัย ได้แก่ การน าเอาสิ่งที่ดี
ใหม่ ๆ จากสังคมที่พัฒนาแล้วมาปรับปรุง หรือใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารงาน
พัฒนาสามารถน าไปศึกษาการท างานต่าง ๆ ของกลุ่มรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน “การการบริหารงานอย่างไร” 
เพื่อท่ีจะการบริหารงานพัฒนาชุมชนของอาสาสมัครต ารวจชุมชน ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ที่ไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. ประชำกร จ านวน 12 คน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ อาสมัครต ารวจชุมชน ต าบลบ้านพร้าว 

อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ที่ด าเนินการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ .ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน  
มีจ านวน 6 คน ได้แก่ นายสวัสดิ์ จันทร์สุข (ประธาน), นายประจบ หลินมา (รองประธาน), นายบรรจบ มากสุด 
(กรรมการ), นายสมหมาย สร้อยทอง (กรรมการ), นายบุญเยื้อ บุญหนูกลับ (กรรมการ) และนายวัลลภ  
อ่อนทอง (เลขานุการ) และผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้มีส่วนร่วม และสนับสนุนการบริหารงานของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
จ านวน 6 คน ได้แก่ นายทวีชาติ จันทร์ปาน (นายกเทศมนตรีต าบลบ้านพร้าว), นางวาสนา แสงขาว (ปลัดอ าเภอ), 
ดาบต ารวจพิภาค จันชู (ต ารวจ), นายวีระพล พลอยด า (ผู้เช่ียวชาญด้านอาสาสมัครต ารวจชุมชน), นางสมศรี 
จันทรานนท์ (หัวหน้าสถานีอนามัย), และนายธีระศักดิ์ นุ้ยฤทธิ์ (เจ้าหน้าที่มูลนิธิ) 

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากส ารวจพื้นที่ในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้น 
จึงไปส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของอาสาสมัครต ารวจชุมชน น าไปสู่สร้างความสัมพันธ์ และแนะน าตัว พร้อมทั้งสอบถาม
ข้อมูล วิธีการบริหารงาน ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน และแนวทางการส่งเสริมอาสาสมัครต ารวจชุมชน  แล้วจึง
ติดต่อสื่อสารโดยผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านติดต่ออาสาสมัครต ารวจชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนัด
วันเวลาสถานที่ จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล และรายละเอียดแต่ละประเด็น โดยการพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมถ่ายภาพประกอบ และรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีศึกษา 

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมา โดยน า
ข้อมูลที่เป็นความจริงนั้น เพื่อน าไปท ารายงานวิจัย น าเสนอโดยพรรณนาวิเคราะห์ 

 
 

วิธีกำรบริหำรงำนคณะกรรมกำรอำสำสมัครต ำรวจ
ชุมชน กรณีศึกษำ ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอปำ่พะยอม 

จังหวัดพัทลุง 
1) อยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย  
2) ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
3) สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อ

ความมั่นคง 
4) เฝ้าระวังรักษาสถานที่ส าคัญ  
5) รายงานเหตุการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชา 
  

ปัญหำกำรบริหำรงำนคณะกรรมกำรอำสำสมัครต ำรวจ
ชุมชน กรณีศึกษำ ต ำบลบ้ำนพร้ำว  

อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวดัพัทลุง 
1) ปัญหาด้านในชุมชนทอ้งถิ่น  
2) ปัญหาด้านวัฒนธรรม  
3) ปัญหาด้านขาดอิสระเชิงอ านาจ 
4) ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ 
5) ปัญหาความรู้ และทกัษะ  

แนวทำงกำรส่งเสริมกำรบรหิำรงำนคณะกรรมกำรอำสำสมัคร
ต ำรวจชุมชนกรณีศึกษำ ต ำบลบ้ำนพรำ้ว  

อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวดัพัทลุง 
1) ส่งเสริมด้านนโยบายประเทศที่แน่นอน  
2) ส่งเสริมด้านโครงสร้างของการบริหารงานพัฒนา 
3) ส่งเสริมด้านส านึกสาธารณะ 
4) ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบตัิการ  
5) ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุน 
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ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
1. วิธีการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน กรณีศึกษา ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ผลการศึกษา  
1.1 การอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า มีการออกตรวจพื้นที่ร่วมกับต ารวจ และ

อาสาสมัครต ารวจชุมชนหมู่บ้าน และออกตรวจสถานท่ีส าคัญภายในหมู่บ้าน โดยมีการแบ่งชุดลาดตระเวนไปตามกับ
ต ารวจโดยรถยนต์ไปตรวจรอบ ๆ หมู่บ้าน และสถานที่ส าคัญ เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ
กิจจา สวนจันทร์ (2534) ได้สรุปว่า การรักษาความปลอดภัย มีความส าคัญยิ่งในการรับประกันถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากความปลอดภัยไร้ประสิทธิภาพ และขาดประสิทธิผล ย่อมส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่ปกติสุขแต่มีส่วนเกิดความหวาดหวั่น ความวุ่นวาย รวมทั้งความไม่มั่นคงในสวัสดิภาพของการ
ด ารงชีวิตในสังคม จึงได้ตะหนักถึงการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าความพยายามในการหารูปแบบการจัดการในการ
ป้องกัน ควบคุม แนวทางโดยการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันความปลอดภัย       

1.2 ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
ค าสั่งของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00 น.-24.00 น. หรือตามเวรยามประจ าวัน เพื่อความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (2555) ได้สรุปว่า วิธีการป้องกัน
อาชญากรรมโดยเล็งเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เมื่อออกลาดตระเวรพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยก่อก าเนิด
ให้เกิดภาคประชาสังคมที่ยึดกันอย่างเข้มแข็ง และมีความสงบกลายเป็น “พลังขับเคลื่อน” ส าคัญในการต่อสู้กับ
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน  

1.3 สืบสวนหาข่าวพฤติการณ์อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคง พบว่า  ไม่มีปัญหา  
มีการแสวงหาเครือข่าย หรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกับประชาชนให้มีแนวร่วม ในการป้องกันอาชญากรรม การ
ป้องกันตนเอง หรือตรวจสอบติดตามอย่างแบบความลับในการหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด และเหตุการณ์  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของทรงวุฒิ เชื้อพลากิจ (2550) ได้สรุปว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนต่อปัจจัย 
ที่ มี ค วามส า เร็ จ ใน การสื บ ส วน จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าค วาม ผิ ด ว่ าก าร ได้ รั บ ข่ าวส ารม าจากคน ใน ชุม ชน  
และมีประสบการณ์ และการฝึกอบรม และการใช้ประโยชน์จากวิทยาการต ารวจมีผลต่อประสิทธิภาพในสืบส่วนหา
ข่าว และแสวงหาเครือข่ายหรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกับประชาชนให้มี “แนวร่วม” ในการป้องกันตนเอง 

1.4 เฝ้าระวังสถานที่ส าคัญ พบว่า มีการออกตรวจพื้นที่ร่วมกับต ารวจ หรือ อสตร. ของหมู่บ้าน 
สถานที่ส าคัญที่ออกตรวจตามสถานที่ราชการ หรือโรงเรียนโดยการออกตรวจสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงกลางคืน 
สอดคล้องกับการศึกษาของเชาว์วัศ สกุลวรวิทย์ (2549) ได้สรุปว่า การตั้งจุดตรวจมาจากมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจตลอดจนมาตรการการปลูกฝังวินัยให้แก่ประชาชน  

1.5 รายงานเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชา พบว่า รายงานเหตุการณ์โดยใช้วิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท์แจ้ง 191 ทางไลน์  และแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2542) ได้สรุปว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
หรือเหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นรูปของค าตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือ “ข่าวสาร’ ส่งไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าใจ
ความหมายตาม “เจตนาท่ีต้องการ” และช่วยป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างกัน 

2. ปัญหาการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน กรณีศึกษา ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า 

2.1 ปัญหาด้านในชุมชนท้องถิ่น พบว่า มีปัญหาด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ปัญหาด้าน
การใช้อาวุธ ต้องมีความระมัดระวัง  ปัญหาด้านความร่วมมือของเจ้าหน้าที่มีน้อย ปัญหารถซิ่งรบกวนในชุมชน 
ปัญหารบกวนในชุมชน และปัญหาชาวบ้านไม่ยอมรับ ไม่ให้ความเช่ือถือ ในฝีมือ และศักยภาพในการท างาน  
สอดคล้องกับการศึกษาเสรี พงศ์พิศ (2553) ได้สรุปว่า รากฐานวัฒนธรรมชุมชน เป็นอาวุธอันเดียวที่เหลืออยู่ คือ 
“วัฒนธรรม” เพื่อการฟื้นฟูด้วยกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาที่เหมาะสม ท าให้ผู้คนยอมสยบด้วยเครื่องมืออัน
ทันสมัยในระบบทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยม   
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2.2 ปัญหาด้านวัฒนธรรม พบว่า ปัญหาด้านวัฒนธรรมของอาสาสมัครต ารวจทุกคนต้องมี
ประชาธิปไตยในชุมชน  และมีปัญหาในการปฏิบัติงาน  และขาดวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่ค่อยมีการประชุมหรือ
ปรึกษากัน สอดคล้องกับการศึกษาของพัทยา สายหู (2540) ได้สรุปว่า การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ 
หรือกลุ่มเล็ก ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ก็อาจจะ “มีปัญหาขัดแย้งกัน” บ้าง จึงต้องมีการ “ยอมรับกัน” 
เพราะไม่มีใครอยู่ในสังคมแต่ล าพังเป็นเอกเทศได้ 

2.3 ปัญหาด้านขาดอิสระเชิงอ านาจ พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนไม่มีอ านาจการจับคุมโดยตรง 
ต้องมีเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ด้วยเสมอ และให้อ านาจมากไม่ได้ เพราะจะท าให้เกิดปัญหาขาดระเบียบวินัย และใช้
อ านาจในทางที่ผิด สอดคล้องกับการศึกษาของพิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ (2551) ได้สรุปว่า การช่วยส่งเสริมให้
บุคคลมีความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเองมี “ก าลังใจ”ที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคคลโดยการถ่ายโอนอ านาจให้อิสระในการตัดสินใจ และจัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติ รวมถึง
การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้บุคคลเกิดความสามารถในการท างาน และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้บรรลุผลส าเร็จ 

2.4 ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ยังขาดอุปกรณ์ในการท างาน เช่น ไฟฉาย เสื้อสะท้อนแสง 
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ (มีไลน์) กระบองไฟ ชุดการแต่งกาย เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการวิจัยของ
พัชรพงษ์ อัครเมธากุล (2551) ที่ได้สรุปว่า ปัญหา และอุปสรรคที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือในการป้องกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรมของชุมชน คือ ปฏิบัติงานไม่เคร่งครัด ขาดการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ขาดงบประมาณ และขาดอุปกรณ์ในการท างาน รวมทั้งสอดคล้องกบัการวิจัยของศุภชัย  จันทร์เปล่ง (2554) ได้สรุปว่า 
ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่พบ คือ วิทยุสื่อสารไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานขาดการสนับสนุนเงินงบประมาณจากส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการปฏิบัติง าน และขวัญก าลังใจใน 
การปฏิบัติหน้าท่ี 

 2.5 ปัญหาความรู้ และทักษะ พบว่า อาสาสมัครต ารวจชุมชนยังขาดทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนใหญ่จึงต้องการมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานอาสาสมัครต ารวจชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในด้าน 
การตรวจค้น และการป้องกันตวั สอดคล้องกับการวิจัยของพชิิต  ตันติศักดิ์ (2544) ได้สรุปว่า การปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
ไม่ได้รับค่าตอบแทน ท าให้เป็นภาระ อีกทั้งขาดขวัญก าลังใจในด้านการให้การยอมรับ  และการยกย่องจาก
หน่วยงานราชการ เช่น ขาดการฝึกซ้อม และทบทวนเพิ่มพูนความรู้ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย จึงท าให้สมาชิกที่
ออกปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย   

3. แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน กรณีศึกษา ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ 
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า  

3.1 ส่งเสริมด้านนโยบายประเทศที่แน่นอน พบว่า ต้องมีความปกป้องสถาบัน และต้องอยู่ใน
ระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทุกด้าน สนับสนุนการปกครองตามนโยบายของรัฐบาล 
สอดคล้องกับการศึกษาของไพสิฐ พาณิชย์กุล (มปป.) ได้สรุปว่า แนวทางในการด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการเรียนรู้จากกรณีศึกษา จัดการความขัดแย้งโดยชุมชนเอง ทั้งปัญหาในระดับปัจเจกบุคคล ปัญหาใน
ระดับชุมชน ปัญหาระหว่างรัฐกับชุมชน ปัญหาระหว่างชุมชนกับองค์กรอื่น โดยสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนใน 
การป้องกันความปลอดภัย เข้าถึง และแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของจิรภัทร  
ครุฑทะยาน (2554) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมคิด ส่งเสริม และจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครต ารวจบ้านในลักษณะกลุ่ม
เครือข่ายระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ประชุม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่งเสริมให้อาสาสมัครต ารวจบ้านมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และติดตามประเมินผลในการป้องกันปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3.2 ส่งเสริมด้านโครงสร้างของการบริหารงานพัฒนา พบว่า ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ า 
ต้องมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นแกนน าในการท างาน เพราะท างานของชุดอาสาเพียงตัวเองไม่ได้ มีชุดบังคับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่ ติดตามผล มีรูปแบบคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่การท างาน มีการติดตาม และประเมินผล 
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สอดคล้องกับการศึกษาของนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550) ได้สรุปว่า การบริหารงานการพัฒนาชุมชน ต้องเกิดจาก 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ค้นหาผู้น า และพัฒนาการท างานกับกลุ่มภายใต้การประสานงานที่ดีเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมด้านส านึกสาธารณะ พบว่า ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนทุกด้านที่มีความเดือดร้อน 
ต้องคัดเลือกคนที่มีความพร้อม มีใจรักในด้านอาสาพัฒนาชุมชน ต้องท างานกันเป็นทีม ช่วยกันดูแลพฤติกรรมของ
หมู่ คณ ะ และฝึกทั กษะให้ เกิดความช านาญ  สอดคล้องการศึ กษาของจาโรลิ เมค (Jarolimek, 1997)  
ได้สรุปว่า การคิดวิเคราะห์เพื่อความรู้ ความเข้าใจ หรือ “ทักษะ’ ที่เกิดขึ้น ท่ามกลางความคิดเพื่อ “ส่วนรวม” หรือ 
“ส านึกสาธารณะ” เกิดมโนทัศน์ใหม่ ๆ และเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ 

3.4 ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ  พบว่า ด้ านรักษาความสงบในชุมชน  
มีการสนับสนุนหน่วยงานทุกด้านในการปฏิบัติหน้าท่ี มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนสนับสนุน เช่น มีความสนับสนุน
หน่วยงานทุกด้านในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของอดัม 
เบิร์ก (Adam Burke, 1999) ได้สรุปว่า การสร้างที่เครือข่ายใหด้ ารงอยู่ได้เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นศูนย์
รวมของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางส าหรับแหล่งทุน 
และเครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ทีส่่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย  

3.5  ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม และสนับสนุน พบว่า ต้องมีการส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้กับอาสาเป็นประจ า ร่วมมือ ช่วยเหลือ  และรักษาความสงบในชุมชน มีการพัฒนาของชุมชน เช่น ตัดหญ้า
ข้าง ๆ ถนน ในวันส าคัญต่าง ๆ มีจิตอาสา ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และคนในชุมชน การให้การช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) ได้สรุปว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ “ประชาชน” หรือ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามก าลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ 
การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกัน น าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานในกลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 

 

 
 

ภำพที่ 1  การเฝ้าระวังให้กับสถานท่ีส าคัญ 
ในชุมชน 

 
 

ภำพที ่2 การตรวจสอบ และดูแลความสงบ 
ในชุมชน 

    
สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า 1) อาสาสมัครต ารวจชุมชนมีการด าเนินงานแบ่งหน้าที่ในรูปแบบของ 
“กรรมการอาสาสมัครต ารวจชุมชน” ที่ออกตรวจสถานที่ส าคัญร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อท างานในลักษณะ 
“สืบสวนหาข่าวป้องกัน และป้อมปรามพฤติการณ์” อันอาจเป็นภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 2) สภาพปัญหา 
การบริหารงานอาสาสมัครต ารวจชุมชน มีปัญหา “ความร่วมมือในการท างาน” จึงต้องสร้างความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐชุมชนเพิ่มขึ้น และปัญหา “ขาดส านึกสาธารณะ” จึงต้องปลูกจิตส านึกสาธารณะร่วมระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐและชุมชนให้มากขึ้น และต้องปรับวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างเสมอภาคแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ 
และปัญหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกปฏิบัติหน้าท่ีไม่ทันสมัย 3) แนวทางการส่งเสริมบริหารงานอาสาสมัครต ารวจ
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ชุมชน รัฐควรสนับสนุน “ค่าตอบแทน” ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สร้างแนวทาง “การท างานร่วมกัน” ระหว่าง ชุมชน 
อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีแนวทางการสร้าง “ส านึกสาธารณะ” และมีแนวทางในการสร้าง”เครือข่าย” 
ปกป้องชุมชน จึงน าสู่ข้อเสนอแนะที่ว่า ควรมีหน่วยงานต ารวจเข้ามาดูแลอาสาสมัครต ารวจชุมชนอย่างจริงจัง ควรมี
สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนด้วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งควรมีการอบรม และฝึกทักษะให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนเป็นประจ า เพื่อเพิ่มความช านาญ และความรู้
ใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะเดียวกันชุมชนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
พร้อมท้ังช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
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หนมจีนเส้นสด : องค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด  
กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบลไสหร้า  

อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

นิธิศ พิศภักดิ์  
จิตติมา ด ารงวัฒนะ อุดมศักดิ์ เดโชชัย เดโช แขน้ าแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการแปรรูปขนมจีนเส้นสด ปัญหาการแปรรูปแป้ง
ขนมจีนเส้นสด และแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 
ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) การแปร
รูปแป้งขนมจีนเส้นสดร้านแอนขนมจีนเส้นสด พบว่า มีขั้นตอนในการแปรรูปแป้งขนมจีน ได้แก่ ขั้นตอนการนึ่งแป้ง
ทางร้านแอนมักนิยมใช้แป้งส าเร็จรูปจากโรงงาน หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวก็จะน าแป้งเข้าสู่เครื่องนวดแป้ง
เพื่อคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน รอแป้ง ซึ่งนวดเสร็จแล้วประมาณ 5-7 นาที ก่อนน าแป้งดังกล่าวเข้าสู่เครื่อง
โรยเส้นรอจนเส้นขนมจีนสุก หลังจากเส้นขนมจีนสุกดีแล้วทางร้านแอนก็จะล้างเส้นขนมจีนประมาณ 3 ครั้ง จากนั้น
จึงน ามาใส่ภาชนะเพื่อรอเสด็จน้ า เป็นขั้นตอนส าเร็จของการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสดเพื่อรอจัดจ าหน่าย 2) ปัญหา
การแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสดร้านแอนขนมจีนเส้นสด พบว่า ทางร้านมีปัญหาส าคัญหลายประการ เช่น ปัญหา
ขนมจีนมีสีคล้ า ทางร้านต้องระมัดระวังในการล้างเส้นด้วยน้ าที่สะอาดอยู่เสมอ และปัญหาขนมจีนเส้นเปื่อยยุ่ย  
จึงควรระวังไม่แช่เส้นขนมจีนไว้ในน้ านานจนเกินไป 3) แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด พบว่า 
สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน สืบทอดองค์ความรู้การท าขนมจีนจากรุ่นสู่รุ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้การท าอาชีพ
ขนมจีนเส้นสดให้กับชุมชน และมีตัวแทนจ าหน่ายเส้นขนมจีน 
 
ค าส าคัญ : หนมจีนเส้นสด ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด ร้านแอนขนมจีนเส้นสด 

 
บทน า 

ขนมจีนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ปลอดสารพิษที่คนส่วนใหญ่ชอบรับประทาน รวมทั้งในคนทวีปเอเชีย
ด้วย ไม่ว่าจะในลาว พม่า หรือจีน ต่างรู้จักอาหารเส้นประเภทนี้เป็นอย่างดีโดยทั่วไป    เส้นขนมจีนจะท าจากแป้ง
ข้าวเจ้า โดยมีด้วยกันสองชนิดที่แม้จะเป็นขนมจีนเหมือนกันแต่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน คือ “ขนมจีนแป้งสด” 
เส้นจะขาวนุ่มอุ้มน้ า ไม่เหนียวหอมกลิ่นแป้งจากนั้นน าไปบีบผ่านหน้าแว่นให้โรยลงกระทะใบบัวท่ีน้ าร้อนก าลังดีเมื่อ
เส้นสุกใช้กระชอนตักล้าง และแช่ในน้ าเย็นก่อนมาจับเป็นหัว ๆ ท่ีเรียกว่า “จับขนมจีน” จากนั้นน ามาเรียงซ้อนต่อ
กันในเข่งไม่ไผ่ที่นิยมรองด้วยใบกล้วย หรือใบมะยมเพื่อให้เส้นมีกลิ่นหอมโดยความเหนียวจะต่างกันไปตาม
ระยะเวลาหมักข้าวยิ่งหมักนานเส้นจะยิ่งเหนียว และหอมแต่สีจะคล้ าขึ้นด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อน ท าให้ปัจจุบันคนหัน
มานิยม “ขนมจีน แป้งสด” มากขึ้น (สถาบันสอนอาชีพ, 2557) 

การแปรรูปขนมจีนเส้นสดถือเป็นภูมิปัญญาในการแปรรูปแป้งของคน โดยมีขั้นตอนในการท าขนมจีน
เส้นสด คือ การท าความสะอาดเป็นขั้นตอนแรกด้วยการน าข้าวมาแช่น้ า และล้างท าความสะอาดโดยเฉพาะสิ่ง
ปนเปื้อนที่มักลอยอยู่ช้ันบนหลังแช่ข้าวในน้ าหลังล้างเสร็จให้แช่ข้าวสักพักก่อนน าเข้าขั้นตอนการหมัก การบดข้าว

                                                           
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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เป็นขั้นตอนน าข้าวมาบดผ่านเครื่องบดเพื่อให้เมล็ดข้าวแตกเป็นผงขนาดเล็กเติมน้ าขณะบดโดยข้าวท่ีบดจะแตกเป็น
ผงละลาย การนอนแป้งเป็นขั้นตอนที่ใช้ในระดับครัวเรือน ด้วยการแช่น้ าแป้งให้ตกตะกอน น้ าแป้งส่วนบนจะมีสี
เหลือง และสิ่งปนเปื้อน สีด าคล้ าจะลอยอยู่บนสุดในขั้นตอนนี้จะท าการล้างน้ าแป้ง ด้วยการให้น้ า และปล่อยให้
ตกตะกอน ซึ่งจะท าให้แป้งขาว สะอาด การต้ม หรือการนึ่งแป้งเป็นขั้นตอนที่ท าให้แป้งสุกประมาณ 25 -35 
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นเพื่อไม่ให้แป้งเหนียวมากเกินไป การนวดแป้งเป็นขั้นตอนต่อไปการน าก้อนแป้งมานวดให้ส่วน 
แป้งสุก สู่การโรยเส้นเป็นขั้นตอนส าคัญที่ท าให้ขนมจีนเป็นเส้นด้วยการบีบดันก้อนแป้งเหลวให้ไหลผ่าน  
รูขนาดลงในน้ าเดือดเพื่อท าให้เส้นสุกโดยยังคงรูปเส้นเหมือนเดิม และรอจนกว่าเส้นขนมจีนจะลอยตัวจึงใช้ตะแกรง
ตักขึ้นมาการท าให้เย็นเป็นข้ันตอนสุดท้ายในการท าขนมจีน แล้วจุ่มลงน้ าเย็นทันทีรอจนเส้นเย็นพร้อมสามารถใช้มือ
จับได้วางใส่ภาชนะบรรจุ เป็นต้น 

ผู้วิจัยจัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาการแปรรูปขนมจีนเส้นสดของคนในชุนชน ได้ศึกษา
เรื่อง “หนมจีนเส้นสด : องค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 
ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเสน้สด ปัญหาการ
แปรรูปขนมจีนเส้นสด และแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขนมจีนเส้นสด เป็นการส่งเสริมการบริโภค และจ าหน่าย
ขนมจีนเส้นสดของคนในชุมชนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในการแปรรปูแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 
ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  เพื่อศึกษาปัญหาการแปรรปูแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบล
ไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่
ที่ 8 ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.  ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดร้วบรวม 
องค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด  

2.  ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทราบปัญหา
การแปรรปูแป้งขนมจีนเส้นสด 

3.  ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบลไสหรา้ อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แนวทาง 
การส่งเสริมการแปรรูปแป้งขนมจนีเส้นสด 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) องค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด 2) ปัญหาการแปรรูปแป้ง
ขนมจีนเส้นสด และ 3) แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด  

2. ขอบเขตด้านพื้นที่  ได้แก่ ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่  8 ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2561 (5 
เดือน) 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.  ขนมจีนเส้นสด หมายถึง เป็นวิธีการที่น าแป้งมานวดให้มันเป็นก้อนแล้วน าแป้งนั้นไปบีบให้เป็นเส้น

โดยใช้เครื่องบีบเส้นลงไปในหม้อท่ีต้มน้ าไว้รอให้มันสุกเมื่อมันสุกเส้นมันจะลอยข้ึนมาเองแล้วก็น าตะกร้าตักมันขึ้นมา
ตั้งไว้ให้ให้เย็นเป็นการเสร็จในการท าขนมจีนเส้นสดของในชุมชนบ้านไสหร้า หมู่ที่ 8 ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.  ความรู้ในการแปรรูปขนมจีนเส้นสด หมายถึง ความรู้ความสามารถที่น ามาปฏิบัติกันของคนใน
ชุมชนในการคิดที่จะท าแป้งต่าง ๆ ให้มันเป็นเส้นขึ้นมาเรียกกันว่าขนมจีนเส้นสดของชุมชนบ้านไสหร้า หมู่ที่  8 
ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมายถึง การประกอบธุรกิจร้านขายขนมจีนเส้นสด ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนบ้าน
ไสหร้า หมู่ที ่8 ต าบลไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปขนมจีนเส้นสด เมนูอาหารที่นิยมทุกท้องถิ่นของไทยแต่มีการปรุงน้ ายา
แตกต่างกัน แม้ว่า ขนมจีน จะมีค าว่า "ขนม" แต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับขนมใด ๆ ขณะเดียวกันแม้จะมีค าว่า 
"จีน" แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารของจีนภาษาเหนือเรียก ขนมเส้น ภาษาอีสาน เรียก ข้าวปุ้น จะมีขนมจีนชนิด
หนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับขนม คือ ขนมจีนซาวน้ าเพราะมีรสหวาน ค าว่า "ขนมจีน" ไม่ใช่ของอาหารจีน แต่ค าว่า "จีน" ที่
ต่อท้ายขนมนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากมอญซึ่งเรียกขนมจีนว่า "คนอมจิน" (คะนอมจิน) หมายถึง "สุก 2 ครั้ง" 
คนมอญหรือรามัญคนมอญเรียกขนมจีนว่า คนอมจิน คนอม หมายความว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจินแปลว่าท าให้
สุก นอกจากนี้ "คนอม" (คะหนอม)น้ันสันนิษฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับค าไทย "เข้าหนม" แปลว่าข้าวที่น ามานวดให้
เป็นแป้งเสียก่อน ซึ่งภายหลังกร่อนเป็น "ขนม" จริง ๆ แล้ว ขนม ในความหมายดั้งเดิมจึงมิใช่ของหวานอย่างที่เข้าใจ
ในปัจจุบัน (อรันทร์ เพชรหัส, 2552) โดยขนมจีน เป็นอาหารไทยพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาคทั่วท้องถิ่น ถือว่าเป็น
อาหารเส้นยอดนิยมของทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี  ขนมจีนมีต้น
ก าเนิดกับประเทศมอญซึ่งในสมัยก่อนชาวมอญ  ชอบน าข้าวเจ้ามาบดเป็นแป้งเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารของ  
คนมอญในสมัยก่อนซึ่งคนมอญจะเรียกขนมจีนว่า “คนอมจิน” เพราะค าว่า“คนอม” แปลว่า  จับให้เป็นก้อนแล้ว 
ค าว่า “จิน” แปลว่าการท าให้สุก คนอมจิน  จึงแปลว่า แป้งที่ท าให้สุกแล้วน ามาจับเป็นก้อน  

2.  แนวคิดการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต 
การบริโภคการจ าหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และ
ร่วมกันเป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี สภาพ 
ภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญ คือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต 
แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ ส าคัญที่สุด เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อ 
ความพอเพียง และต่อความสามารถในการพึ่งตนเอง (วชิรพงษ์ สารีสิงห์, 2556) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า  แนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเศรษฐกิจชุมชน คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภค  
การจ าหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็น
เจ้าของ ภูมิปัญญาของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขัน แต่จะเน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือ
ของคนในชุมชน  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการท าขนมจีน

เส้นสด และพนักงานท าขนมจีน จ านวน 8 คน ได้แก่ นายตะวัน หนูสง, นางวรรณหนูสง, นายพีรพัฒน์ ผิวนวล,  
นางเพียร ผิวนวล, นายณรงค์ศักดิ์ บุญชู, นางประทุม บุญชู, นายทวีศักดิ์ แจ่มจรัส และนางจรัสศรี แจ่มจรัส และ  
2) ผู้ให้ข้อมูลรอง คือ ผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาการแปรรูปขนมจีนเส้นสด จ านวน 6 คน ได้แก่  
นายไพโรจน์ สุดใจ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไสหร้า), นายวิวัฒน์ เสนามิตร (นักพัฒนาชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไสหร้า), นางฐิติพร ด าอินทร์ (เจ้าหน้าที่สาธาณสุข), นายอภิเดช สโมสร (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ต าบลไสหร้า), นางนงเยาว์ รักช้าง (ตัวแทนจ าหน่าย) และนางวราพร เพ็งสกุล (ผู้บริโภค) 

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพ เป็นการใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปไว้เป็น
หลักฐานในการวิจัย เพราะขณะสัมภาษณ์อาจจะต้องใช้กล้องถ่ายรูปในการเก็บภาพเพื่อน ามาใช้ในการวิจัย   
การสังเกต เป็นแบบท่ีใช้ในการสังเกตในขณะที่สัมภาษณ ์หรือเพื่อสังเกตการณ์ตอบค าถามของผู้ถูกสมัภาษณ์ว่าตอบ
ตรงประเด็น และตามข้อมูลจริงเท็จ เป็นการสังเกตก าหนดแนวทาง แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบที่ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามไว้
เพื่อต้องการเก็บบันทึกข้อมูลในการวิจัย พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด และตรงประเด็นมากท่ีสุด และเครื่อง
บันทึกเสียง เป็นการบันทึกเสียงตอนสัมภาษณ์ เนื่องจากบางครั้งการจดบันทึกระหว่างสัมภาษณ์ไม่ทัน ก็ยังมีเครื่อง
บันทึกเสียงเป็นเครื่องส ารองข้อมูลได้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจพ้ืนท่ีในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน หลังจากน้ันจึงไปส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นของการท าขนมจีนเส้นสด สร้างความสัมพันธ์ และแนะน าตัวเบื้องต้น เพื่อน าไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับ
วิธีการขนมจีนเส้นสด พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ทั้งวิธีการท าขนมจีนเส้นสด ปัญหาการท าขนมจีนเส้นสด 
และแนวทางส่งเสริมการท าขนมจีนเส้นสด ประสานงานโดยใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึกโดย
นัดวัน เวลา และสถานที่  จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล และรายละเอียดแต่ละประ เด็นโดยพบปะพูดคุยกับ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมถ่ายภาพประกอบ รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผล หากปรากฏว่าขาดรายละเอียดข้อมูลส่วนใด
ก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

องค์ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด ร้านแอนขนมจีน
เส้นสด  
1) อุปกรณ์ และความรู้ในการใช้เทคโนโลยี  

ทันสมัย และแบบดั้งเดิม 
2) ความรู้เกี่ยวกับการท าขนมจีนเส้นสด 

2.1) การท าความสะอาด และแชข่้าว 
2.2) การหมักขา้ว 
2.3) การบดข้าว 
2.4) การนอนแป้ง 
2.5) การทับน้ า หรือการไล่น้ า 
2.6) การต้ม หรือการนึ่งแป้ง 
2.7) การนวดแป้ง 
2.8) การกรองเม็ดแป้ง 
2.9) การโรยเส้น 
2.10) การจัดเรียงเส้น 

3) การเก็บรักษาขนมจีนเส้นสด 

ปัญหาการแปรรูปขนมจีนเส้นสด ร้านแอนขนมจีน
เส้นสด  
1) ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีกลิ่นแรง 
2) ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีสีคล้ า 
3) ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีเส้นยุ่ยขาด 
แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขนมจีนเส้นสด 
ร้านแอนขนมจีน  
1)  แนวทางการส่งเสริมการประกอบ 
     อาชีพ และรายได้ 
2)  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
     และเศรษฐกิจชุมชน 
3)  แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ ์
     การท าขนมจีนเส้นสด 
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ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่ได้มา โดยน าข้อมูลที่เป็น
ความจริงนั้น มาวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 

 
ผลและอภิปรายการศึกษา 

1. ความรู้ในการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบลไสหร้า 
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า  

1.1  ด้านอุปกรณ์ และความรู้ในการใช้เทคโนโลยีทันสมัย และแบบดั้งเดิม พบว่า ปัจจัยส าคัญใน
การผลิตเส้นขนมจีน ก็คือ ข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลักน้ าจะใช้หลายขั้นตอน เช่น การล้างข้าว การโรยเส้น การล้างเส้น 
เป็นต้น และเกลือจะใช้เพิ่มรสชาติ ให้กับเส้นของขนมจีนส่วนการใช้อุปกรณ์ในการท าเส้นขนมจีนเส้นสดในปัจจุบัน
กับแบบดั้งเดิม ปัจจุบันตามเทคโนโลยีจะใช้เครื่องโรยเส้น และเครื่องนวดแป้งที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า หรือใช้
กระบอกขนมจีนทองเหลืองในการโรยเส้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิ สายสนิท (2556) ได้สรุปว่า ขนมจีน
เป็นแบบดั้งเดิม ซึ่งท าจากทองเหลือง เป็นเครื่องที่ใช้ส าหรับกดเส้นขนมจีนให้ออกมาเป็นเส้น ๆ ส่วนวัตถุดิบท่ีมีหลัก 
คือ ข้าวเจ้า กับน้ า เป็นต้น 

1.2  การท าความสะอาดและแช่ข้าว พบว่า เป็นการน าข้าวมาล้างน้ า หรือท่ีท าความสะอาดเพื่อให้
ข้าวมีความนิ่ม และท าให้ข้าวมีความสะอาด ควรแช่ข้าวเพื่อให้เมล็ดข้าวมันพอง ควรแช่ข้าวด้วยน้ าท่ีสะอาด ขั้นตอน
นี้ถือว่าเป็นขั้นตอนส าคัญเพื่อให้เมล็ดข้าวมันพอง หลังจากนั้นก็น ามากรองในตะแกรง หรือตะกร้าที่เตรียมไว้ไม่ให้
เมล็ดข้าวผ่านลงไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรัตน์ภรณ์  ศรีเมือง (2556) ได้สรุปว่า ขั้นตอนแรกหลังจากได้
ข้าวมาแล้ว เราต้องน าข้าวไปล้างให้สะอาด ใส่ล้างในภาชนะที่น้ าไหลผ่านได้ เช่น กระบุง ตะกร้า เป็นต้น รดน้ าทุก
วันวันละ 2 ครั้ง เช้ากับเย็น พร้อมกับการกลับข้าวจากข้างล่างมาด้านบน เป็นเวลา 2-3 วัน ข้าวที่ผ่านกรรมวิธีนี้
เรียกว่าการหมัก ข้าวจะมีสีคล้ าขึ้นมีกลิ่นแรง และเปื่อย  

1.3  การหมักข้าว พบว่า การหมักข้าวเป็นขั้นตอนตอนในการน าข้าวที่เตรียมไว้น ามาท าความ
สะอาด หรือแช่น้ าให้สิ่งสกปรกออกให้หมด หลังจากนั้นแล้วก็น าเมล็ดที่ผ่านจากการท า ความสะอาดมาแล้วนั้นใส่ลง
ไปในภาชนะที่น้ าสามารถผ่านได้ แล้วก็หมักข้าวโดยการตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน เมื่อครบก าหนดก่อนให้สังเกตดูว่า
เมล็ดข้าวนั้นพองตัวขึ้น เมล็ดข้าวจะเปื่อยแล้วก็น าไปบดข้าวในขั้นตอนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิ  
สายสนิท (2556) ได้สรุปว่า เป็นกระบวนการที่ใช้จุลินทรีย์เข้าช่วยย่อยแป้ง เพื่อให้แป้งในเมล็ดข้าวมีการดูดซับน้ า 
เกิดภาวะเหมาะสมของจุลินทรีย์ และท าให้น ามาบดได้ง่ายขึ้น ข้ันตอนการหมัก คือน าข้าวที่ล้างท าความสะอาด  

1.4  การบดข้าว พบว่า การบดข้าวนั้นมีวิธีการที่น้ าข้าวจ้าวที่หมักไว้แล้วมาบดให้ละเอียดขึ้นแล้ว
น าข้าวมาล้างให้สะอาดแล้วน าไปบดด้วยโม่บดแป้งไฟฟ้า เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันได้ทันสมัยขึ้นมันจะรวดเร็วกว่า
การท าเส้นขนมจีนแบบดั้งเดิม จะได้น้ าแป้งข้น ๆ สีขาว ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนันทพัฒน์ กิจการ (2553) 
ได้สรุปว่า เป็นขั้นตอนน าข้าวมาบดผ่านเครื่องบดเพื่อให้เมล็ดข้าวแตก เป็นผงขนาดเล็ก โดยมักบดขณะที่ข้าวอ่ิมน้ า 
ร่วมกับเติมน้ าขณะบด โดยข้าวที่บดจะแตกเป็นผงละลายมากับน้ า ผ่านผ้าขาวส าหรับกรองให้ไหลลงตุ่ม ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้อาจเติมเกลือประมาณ 4 ส่วน ส าหรับป้องกันการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์          

1.5  การนอนแป้ง พบว่า การนอนแป้งเป็นขั้นตอนการที่ตั้งแป้งทิ้งไว้เพื่อให้มันตกตะกอน สีของ
น้ าจะออกเป็นสีเหลือง ๆ หลังจากนั้นก็ให้เทน้ าท่ีอยู่ด้านบนเป็นน้ าใส ๆ ทิ้งโดยจะเอาส่วนท่ีจะเป็นแป้งเท่านั้น และ
ล้างออกด้วยน้ าที่สะอาดหลาย ๆ ครั้ง เพื่อจะท าให้เส้นขนมที่ออกมาเป็นสีขาว สะอาด ไม่มีกลิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิศาลาภรณ์ ชะรัมย์ (2553) ได้สรุปว่า การนอนแป้งเป็นขั้นตอนท่ีใช้ในระดับครัวเรือน ด้วยการแช่น้ า
แป้งให้ตกตะกอน น้ าแป้งส่วนบนจะมีสีเหลือง และสิ่งปนเปื้อนสีด าคล้ าจะลอยอยู่บนสุดในขั้นตอนนี้จะท าการล้าง
น้ าแป้ง ด้วยการให้น้ า และปล่อยให้ตกตะกอน ซึ่งจะท าให้แป้งขาวสะอาด และมีกลิ่นน้อยลง 

1.6  การทับน้ า หรือการไล่น้ า พบว่า การทับน้ าเป็นการน าแป้งที่ผ่านขั้นตอนการนอนแป้งมา
ก าจัดน าที่อยู่ในแป้งออกโดยการริมน้ าออกแล้วน ามาใส่ถุงผ้าดิบแล้วก็ผูกปากด้วยเชือกเอาไว้ให้แน่นจากน้ันก็น าของ
ที่หนักมาตั้งทับบนถุงผ้าเพื่อให้น้ าที่อยู่ในแป้งไหลออกมาถ้าใช้ของหนักมาก ๆ ก็จะช่วยให้แป้งได้แห้งเร็วขึ้น  
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ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ (2559) เรื่อง ได้สรุปว่า เป็นขั้นตอนนี้เป็นวิธีการก าจัดน้ าออกจากน้ า
แป้ง ด้วยการน าน้ าแป้งใส่ผ้าขาวที่มัดห่อให้แน่น แล้วน าของหนักมาทับเพื่อให้น้ าไหลซึมผ่านออก ขั้นตอนนี้จะใช้
เวลาประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจะได้ก้อนแป้งที่มีน้ าประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ 

1.7  การต้ม หรือการนึ่งแป้ง พบว่า การต้มแป้งนั้นเป็นขั้นตอนท่ีท าให้แป้งนั้นสุกแค่บางส่วนท าให้
แป้งที่เรานึ่งนั้นมีความเหนียวจะไม่ขาดง่ายเมื่อเราน าไปโรยเส้น จะเริ่มโดยการ น าแป้งที่ทับน้ าแล้วนั้นน ามาปั้นเป็น
ก้อนกลมแล้วใส่ลงไปในน าเดือดในหม้อต้มหรือหม้อนึ่งแป้งรอดู ให้แป้งสุกเฉพาะด้านนอกไม่ต้องให้สุกท้ังก้อนจะท า
ให้แป้งน าไปนวดแป้งได้ยากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิสิทธ์ เสนาพันธ์ (2553) ได้สรุปว่า เป็นขั้นตอนที่ท าให้
แป้งสุกประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้แป้งเหนียวมากเกินไปส าหรับระดับครัวเรือนจะใช้วิธีการต้ม
ส่วนในโรงงานจะใช้วิธีการนึ่งแทนในระดับครัวเรือนจะใช้วิธีการปั้นแป้งเป็นก้อน ๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  
20-25 ซม. น าใส่เสวียนหย่อนลงต้มในน้ าเดือดโดยให้แป้งสุกเข้าด้านในประมาณ 1-3 ซม. เท่าน้ัน อย่าให้แป้งสุกลึก
มาก เพราะจะท าให้โรยเส้นได้ยาก 

1.8  การนวดแป้ง พบว่า การนวดแป้ง ก็คือ การน าแป้งดิบมาผสมกับแป้งที่สุกที่เราที่ได้ผ่าน 
การนึ่งแป้งมาแล้วโดยจะนวดให้แป้งผสมเข้าด้วยกันโดยใช้เวลาในการนวดประมาณ 15 – 20 นาที เพื่อให้ 
แป้งละเอียดเพิ่มมากข้ึนในขณะที่นวดแป้งก็ให้เติมน้ าอุ่น ๆ ลงไปท่ีละนิดเพื่อจะท าให้แป้งมีความเนียน และมีความ
นุ่มจะส่งผลให้การโรยเส้นง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธ ารงค์ ศิริชัย (2553) ได้สรุปว่า เป็นข้ันตอนการน า
ก้อนแป้งมาบี้ให้ส่วนแป้งสุก และแป้งดิบผสมกัน ซึ่งอาจใช้มือ หรือเครื่องจักร หรือครกไม้ส าหรับชาวชนบทโดย
สังเกตเนื้อแป้งขณะนวดหากแป้งแห้งมากให้ผสมน้ าร้อนหากแป้งเหนียวติดกันมากให้ผสมแป้งดิบก้อนแป้งที่เหมาะ
ส าหรับโรยเส้นขนมจีนนั้น  

1.9  การกรองเม็ดแป้ง พบว่า การกรองเม็ดแป้งเป็นขั้นตอนที่เราก าจัดเม็ดแป้งที่ติดอยู่กับแป้งที่
เรานวดแป้งหลังจากนั้นก็น าแป้งไปต้มให้สุกแล้วก็น าแป้งที่ต้มสุกแล้วมาตีให้ละเอียดการกรองเม็ดแป้งนั้นจะนิยมใช้
ผ้าขาวบาง ๆ ในการกรอง โดยการเทแป้งที่ตีละเอียดแล้วใส่ลงไปในผ้าขาวบาง ๆ แล้วก็รวบปากผ้าเข้าหากันแล้ว
หมุนผ้าให้เป็นเกลียวแล้วบีบให้แป้งไหลออกมาเราก็จะไดแ้ป้งที่ละเอียดมากข้ึนโดยเม็ดแป้งจะติดอยู่ในผ้าขาวเพื่อจะ
น าไปโรยเส้นในข้ันตอนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุทธินันท์ สมบัติ (2557) ได้สรุปว่า การกรองเม็ดแป้งไว้
ว่าเนื่องจากการนวดแป้งไม่สามารถท าให้แป้งแตกออกได้หมดบางส่วนยังมีเม็ดเล็ก ๆ ปนอยู่จะต้องกรองแป้งผ่านผ้า
ขาวบางเพื่อให้แป้งที่ผ่านการกรอง มีความละเอียดสม่ าเสมอโรยได้สะดวก   

1.10  การโรยเส้น พบว่า การโรยเส้นเป็นขั้นตอนในการบีบดันแป้งเหลวให้ไหลผ่านรูขนาดลงใน
กระทะในน้ าร้อนที่เดือดอยู่เพื่อท าให้เส้นสุก และบีบดันแป้งให้ไหลผ่านรูลงหม้อต้มผ่านแผ่นโลหะที่เจาะรูเล็ก ๆ 
ตามขนาดที่ต้องการเต็มผิวหน้าของกระทะ ถ้าแป้งสุกแล้วแป้งก็จะลอยขึ้นมา เต็มผิวหน้าของกระทะ  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤษฎา จินดากุล (2553) ได้สรุปว่า การโรยเส้น เป็นการบีบดันก้อนแป้งเหลวให้ไหล
ผ่านรูขนาดลงในน้ าเดือดเพื่อท าให้เส้นสุก โดยยังคงรูปเส้นเหมือนเดิม  

1.11  การจัดเรียงเส้น พบว่า การจัดเรียงเส้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการท าขนมจีน ต้มเส้นให้สุก
ลอยข้ึนด้านบนหม้อแล้วใช้ตะแกรงตักเส้นขนมจีนขึ้นมารอจนเส้นเย็น และจัดแจงจับให้เป็นกลุ่มแล้วเรียงลงภาชนะ
น้ าสามารถไหลผ่านได้ เพื่อให้สะเด็ดน้ าแล้วน ามารับประทานได้ และพร้อมจ าหน่ายซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศุภกร พวงวัดโพธ์ิ (2559) ได้สรุปว่า การจัดเรียงเส้นไว้ว่าเป็นข้ันตอนสุดท้ายในการท าขนมจีน ภายหลังจากต้มเส้น
ให้สุกลอยข้ึนด้านบนหม้อแล้ว ต่อมาจะใช้ตะแกรง หรือกระชุตักเส้นขนมจีนขึ้นมา แล้วจุ่มลงน้ าเย็นทันที รอจนเส้น
เย็นพร้อมสามารถใช้มือจับได้   

2.  ปัญหาการแปรรูปขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบลไสหร้า อ าเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

2.1  ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีกลิ่นแรง พบว่า สาเหตุเกิดขึ้นจากขั้นตอนการหมักข้าวที่ทิ้งไว้นาน
จนเกินไปจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เส้นของขนมจีนเกิดกลิ่นเหม็น เพราะเกิดจากการหมักข้าว ท่ีนานจนเกินไปจึงท าให้
เส้นของขนมจีนที่ออกมาส่งกลิ่นขึ้นมาได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอนาวิล   รัตนพันธ์ (2558)  

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=490009
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ได้สรุปว่า ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีกลิ่นแรงไว้ว่าซึ่งสารกันบูด ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ผู้ผลิตมักใส่ลงในอาหาร  
เพื่อถนอมให้อาหารเก็บรักษาไว้ได้นาน เพราะสารกันบูดสามารถช่วยยับยั้ง หรือท าลายจุลินทรีย์ที่ท าให้เส้นของจีน
อาจจะมีกลิ่นข้ึนมาได้  

2.2  ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีสีคล้ า พบว่า เกิดจากสาเหตุที่ท าในขั้นตอนสุดท้าย คือ การที่ตักเส้น
ขนมจีนขึ้นจากหม้อแล้วน าลงไปแช่ลงในน้ าที่ไม่สะอาดจึงท าให้เส้นของขนมจีนมีสีขึ้นมาทันที หรือเกิดจากการหมัก
ข้าวที่นานจนเกินไป เพราะฉะนั้นแล้วต้องใช่น้ าท่ีมันสะอาดในการลา้งเส้นขนมจนี หรือแช่เมล็ดข้าว ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุรสาร  เป็งเอ้ย (2555) ได้สรุปว่า หาขนมจีนเส้นสดมีสีคล้ าไว้ว่าสีคล้ า อาจเกิดจากขั้นตอนการล้างที่
ไม่สะอาดพอ รวมถึงมีการหมักนานเกินไป รวมไปถึงการใช้น้ าที่ไม่สะอาดในขั้นตอนการผลิต วิธีแก้ไข ได้แก่ ใช้น้ าที่
สะอาด เช่น น้ าประปา หรือน้ าฝน และล้างเมล็ดข้าวให้สะอาดทุกครั้ง ระยะเวลาการหมัก 2-3 วัน 

2.3  ปัญหาขนมจีนเส้นสดมีเส้นยุ่ย พบว่า สาเหตุเกิดจากการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ  
การที่เติมเกลือผสมลงไปในการนวดแป้งน้อย การนวดแป้งที่ใช้เวลาในการนวดที่น้อย และการที่มีน้ าปะปนอยู่ใน
แป้งมากจนเกินไปก่อนที่จะท าในขั้นตอนก่อนโรยเส้น เพราะจะให้การโรยเส้นนั้นเส้นอาจจะขาด หรือเส้นเละได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์ (2559) ได้สรุปว่า อาจเกิดจากคุณภาพข้าวไม่ดี ใช้เวลานวดแป้งสั้น 
ใช้เกลือน้อย รวมถึงน้ าแป้งก่อนโรยเส้นมีน้ ามากเกินไป แก้โดยอันดับแรกที่คัดเลือกพันธุ์ข้าว และเมล็ดข้าวที่มี
คุณภาพ มีการใช้เกลือท่ีเหมาะสมเวลาในการนวดแป้งนานพอท่ีท าให้แป้งผสมกันดีเหมาะสม 

3. แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปขนมจีนเส้นสด กรณีศึกษา ร้านแอนขนมจีนเส้นสด หมู่ที่ 8 ต าบล
ไสหร้า อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า  

3.1  แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ พบว่า การส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนในชุมชน เพื่อให้คน ในชุมชนนั้นเห็นถึงความส าคัญของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน าไปสู้การต่อยอดอาชีพเสริมของคนในชุมชนตนเองต่อไปได้ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของทิม พรรณศิริ (2558) ได้สรุปว่า แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และรายได้ไว้ว่าการท า
กิจกรรม การท างาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการแตกต่างกันไปกลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ คือ อาชีพอิสระและอาชีพรับจ้าง 

3.2  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเศรษฐกิจชุมชน พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ค าแนะน า และจัดหาตลาดเพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น และ
ภาคเอกชน การสร้างร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งขายสินค้าในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ก าไรตกอยู่ในชุมชน และ
สามารถน าก าไรนั้นกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวชิรพงษ์ สารีสิงห์ (2556) 
ได้สรุปว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการจ าหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชน
ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจาก
ศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน 

3.3  แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าขนมจีนเส้นสด  พบว่า การอนุรักษ์ควรมี 
การจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ของผู้อาวุโสในชุมชนได้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป  
ในอนาคต ไม่สูญหายไปเสียเปล่ากับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน การส่งเสริมสนับสนุน การสืบทอดองค์ความรู้ให้กับ  
คนรุ่นใหม่ต่อไป เพื่อให้องค์ความเหล่านี้คงอยู่คู่กับชุมชนบ้านไสหร้าต่อไปในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ชาญวิทย์  ศรีละพุม (2559) ได้สรุปว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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ภาพที ่1 การต้มแป้ง 
 

 
 

ภาพที่ 2 การนวดแป้งผสมเข้าด้วยกัน 

 
 

ภาพที่ 3 การโรยเส้นลงไป 
ในหม้อต้มน้ าท่ีเดือด 

 
 

ภาพที่ 4 การจัดเรียงเส้น 
ลงไปในตะกร้า 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า 1) องค์ความรู้การแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสดร้านแอนขนมจีนเส้นสด  
มีขั้นตอนในการแปรรูปแป้งขนมจีน ได้แก่ การนึ่งแป้งทีน่ิยมใช้แป้งส าเร็จรูปจากโรงงาน น าแป้งเข้าสู่เครื่องนวดแป้ง
เพื่อคลุกเคล้า นวดแป้ง แล้วเข้าสู่เครื่องโรยเส้น รอจนเส้นขนมจีนสุก ล้างเส้นขนมจีน และน ามาใส่ภาชนะเพื่อรอจัด
จ าหน่าย 2) ปัญหาการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสดร้านแอนขนมจีนเส้นสด มีปัญหาขนมจีนมีสีคล้ า และปัญหา
ขนมจีนเส้นเปื่อยยุ่ย และ 3) แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปแป้งขนมจีนเส้นสด เป็นการสร้างอาชีพ และรายได้
ให้กับชุมชน สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และเป็นศูนย์การเรียนรู้การท าขนมจีนเส้นสดให้กับชุมชนได้  
มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการท าขนมจีนเส้นสดให้กับคนทั่วไปด้วย พร้อมทั้ง
การรณรงค์ให้เห็นถึงความส าคัญของเส้นขนมจีนที่ชวนรับประทาน หรือสนับสนุน “ภูมิปัญญาในการแปรรูปขนมจีน
เส้นสด” เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
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ชุมชนพหุวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม  
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง  หมูท่ี่ 11 ต าบลปากพูน  

อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สิทธิพร กุหลาบวรรณ * 
จิตติมา ด ารงวัฒนะ อุดมศักดิ์ เดโชชัย เดโช แขน้ าแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สภาพปัญหาการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง 
หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า  
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิมชุมชนบ้านปากพยิง พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ส านึกรักถิ่น

ฐานของตนเอง โดยหมั่นปลูกฝังวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขหลายประการด้วยกัน คือ 1) การเอาใจเขามาใส่ใจ  
2) การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 3) การแสดงความมีน้ าใจกับคนรอบข้างในชุมชน 4) เป็นผู้เสียสละ 5) เกื้อกูลผู้อื่น  
6) หมั่นท ากิจกรรมชุมชนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  

สภาพปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ -มุสลิม พบว่า 1) ปัญหาด้านประกอบอาชีพ  
การประกอบอาชีพที่อยู่ในชุมชนลดน้อยลง 2) ปัญหาความเข้มขันในการนับถือศาสนา มีการนับถือศาสนาตามเดิม 
แต่การใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนต่างศาสนามีความเข้าใจมากกว่าที่จะน าศาสนามาแบ่งแยก 3) ปัญหาความอุดสมบูรณ์ของ
ที่ท ากิน มีการท าร้ายในพื้นที่ของธรรมชาติในบางพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างที่ท ากินของคนบางกลุ่ม 4) ปัญหาความเช่ือ 
เรื่องของความเช่ือปัจจุบันคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน และการเชื่อในแต่ละครั้งเกี่ยวกับศาสนามีการเชื่อลดน้อยลง  

แนวทางการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม พบว่า 1) การท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
การที่ท ากิจกรรมเพื่อให้คนสามารถเข้าหากัน และพูดคุยกันได้มากขึ้น 2) ช่วยเหลือในเรื่องของประเพณี และ
วัฒนธรรมในชุมชน เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกัน และความปรองดองในด้านวัฒนธรรมของศาสนา 3) ส่งเสริมให้คน
ท าแต่ความดี ในชุมชน ต้องปฏิบัติเป็นรูปแบบที่สอนต่อ ๆ กันมาเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้อื่นได้ 4) ส่งเสริมให้คนมีน้ าใจกับคนรอบข้างในชุมชน การที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยความสมัครใจ และมีจิตใจ
ที่มีความความรักให้แก่กันตลอดเวลา 5) เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน ให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะมีมากกว่า หรือมีน้องกว่า แต่การอยู่ร่วมกันถือว่าทุกคนเท่าเทียม 

 
ค าส าคัญ : ชุมชนพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ชุมชนบ้านปากพยิง   

 
บทน า 

การที่ได้ตั้งช่ือ บ้านปากพยิง ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีทหารญี่ปุ่นมาตั้งถิ่นฐานบริเวณใกล้เคียง 
และมีการตั้งปืนใหญ่มุ่งหน้าไปทิศใต้ เผื่อที่จะป้องกันฐานทัพจากศัตรูของทหารไทย จนมีค าพูดหรือเล่าต่อ ๆ กันมา
ว่า บ้านปากพยิง สมัยก่อนได้มีโบสถ์อยู่ในชุมชน แห่งนี้มีอายุประมาณ 300 ปี สมัยในครั้งนั้นมีชาวบ้านที่ท างาน
เกี่ยวกับประมงได้ขึ้นมาพัก อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณของโบสถ์แห่งนี้ เพื่อที่จะมาหลบภัยธรรมชาติเป็นช่ัวคราว  

                                                           
*  นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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เพื่อรอให้คลื่นในทะเลเป็นปกติ แล้วค่อยไปนอกทะเลใหม่ โดยเริ่มก่อสร้างพื้นพักอาศัย โดยใช้ที่ของบริเวณ  
วัดไฟศาลสถิต ซึ่งผู้ที่ มาอาศัยในครั้งนั้นจะเป็นชาวไทยพุทธ ต่อมาไม่นานก็มีชาวมุสลิมได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันมีการ
ท ามาหากินเกี่ยวกับประมง และใช้บริเวณในพื้นที่ใกล้เคียงก่อสร้างมัสยิด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพักอาศัย และ
เป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจจนอาศัยมาถึงทุก ๆ วันนี้ ปัจจุบันประชากรชาวอิสลามได้มากกว่าชาวไทยพุพธ 
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ในหมู่บ้านปากพยิงจะมีโบสถ์เก่าที่ข้ึนช่ือท าให้มีนักท่องเที่ยว หรือนักศึกษาได้มาศึกษา
ที่วัดไพศาลสถิตแห่งนี้อยู่บ่อย ๆ ท าให้คนในชุมชนมีความนับถือโบสถ์แห่งนี้ เพราะในด้านของศาสนาอิสลามได้รับ
ผลประโยชน์ในการประกอบอาชีพเข่น ร้านอาหาร เป็นต้น (ปรีชาชาญ  แก้วนุ้ย , 2556)  

การที่สองศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธ-มุสลิม ท าให้เกิดความผูกพัน และความเข้าใจกันมาก
ขึ้น ต้องอยู่อาศัยร่วมกันแบบพี่น้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในชุมชม บ้านปากพยิงสมัยดังเดิมได้มีโบสถ์อยู่ในชุมชน
แห่งนี้มีอายุประมาณ 300 ปี มาแล้ว สมัยในครั้งนั้นมีชาวบ้านท่ีท างานเกี่ยวกับประมงได้ขึ้นมาพักอาศัยอยู่ในชุมชน
บริเวณของโบสถแ์ห่งนี้ เพื่อท่ีจะมาหลบภัยธรรมชาติเป็นช่ัวคราว แต่ต่อมาก็มีการมาสร้างที่พักอาศัยอย่างถาวร โดย
เริ่มก่อสร้างพื้นที่ของบริเวณวัดไฟศาลสถิต ซึ่งผู้ที่มาอาศัยเป็นชาวไทยพุทธ ต่อมาไม่นานก็มีชาวมุสลิมได้มาอาศัยอยู่
ด้วยกันมีการท ามาหากินเกี่ยวกับประมง และก่อสร้างมัสยิด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพักอาศัย และเป็นเครื่องยึด
เหนียวจิตใจ หลังจากนั้นต่อมาปัจจุบันประชากรชาวอิสลามมากกว่าชาวไทยพุพธ แต่ในหมู่บ้านปากพยิงจะมีโบสถ์
เก่าที่ขึ้นช่ือท าให้มีนักท่องเที่ยว หรือนักศึกษาได้มาศึกษาที่วัดไพศาลสถิตแห่งนี้อยู่บ่อย ๆ ท าให้คนในชุมชนมีความ
นับถือโบสถ์แห่งนี้ เพราะในด้านของศาสนาอิสลามได้รับผลประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เข่น ร้านอาหาร เป็นต้น  

ผู้วิจัยจัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชมปากพยิง  
ได้ศึกษาเรื่อง ชุมชนพหุวัฒนธรรม : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง  
หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม 
ลักษณะปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สขุไทยพุทธ เพื่อท่ีจะน ามาแก้ไข และส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 
ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง 
หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปาก 
พยิง หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

1.  ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมข้อมูล
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม  

2.  ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทราบปัญหา
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม 

3.  ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แนวทาง
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม 

 
ขอบเขตการศึกษา  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การอยูร่่วมกันอย่างสันตสิุขไทยพุทธ-มุสลิม ปัญหาการอยูร่่วมกันอย่าง
สันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม และแนวทางส่งเสรมิการอยูร่่วมกันอย่างสนัติสุขไทยพุทธ-มสุลมิ  



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 743 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

2.  ขอบเขตด้านพื้นที่  คือ ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่  11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้แก่ ปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2561  
(5 เดือน) 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ชุมชนพหุวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนที่มีการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสันติสุข การที่คนในชุมชน  
มีความยึดเหนี่ยวน้ าใจกันและกัน ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูล การสงเคราะห์ซึ่งกันแล ะกัน สะท้อนให้เห็นถึง 
การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้เป็นชุมชนที่ถือได้ว่าไม่มีความเบียดเบียน
กันต่ อ เพื่ อนมนุษยชน  มี แต่ ค วามรัก  ความ เสรีภ าพ  เคารพ ในสิท ธิ  มี ความสั มพั นธ์ที่ ดี  เป็ นอิส ระ  
แก่กัน และมีการตระหนักในหน้าท่ี ในความช่วยเหลือ การท างานรับใช้คน การให้บริการ และให้ความช่วยเหลือด้วย
ใจ มาว่าร้ายกันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และท าให้ตนเองให้เป็นคนดีของชุมชน 

2. การอยู่ ร่ วมกันอย่ างสันติสุข  หมายถึ ง การที่ คนจ านวนมากได้มาอยู่ ในพื้ นที่ เดี ยวกัน 
ท าให้มีด้านดีก็ เยอะ แต่ด้ านไม่ดีก็มี  เช่น  มีความขัดแย้งกันบ้าง แต่ทั้ งนี้ทั้ งนั้นถ้าให้คนทุกคนมองเห็น 
ในภาพรวมเดียวกันในเรื่องเดียวกันในหลักของค าสอนของพระพุทธเจ้า และความเป็นจรงิว่าคนเราเกิดมาแล้วทุกคน
ก็ต้องตาย ซึ่งเราจะไปมีความขัดแยง้ หรืออิจฉากันเพ่ืออะไร มองให้เห็นในเรื่องของเพื่อนมนุษย์ให้มาก ๆ เกิดมาเป็น
คนไทยด้วยกันควรสร้างความรัก ความมีน้ าใจให้แก่กันไม่แบ่งแยกในเรื่องของศาสนา การแบ่งชนช้ัน การเป็นอยู่ใน
ชุมชนก็จะดีขึ้นไป เช่น ท ากิจกรรมขึ้นมาในชุมชน เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจกัน พึ่งพาอาศัยกันแบบพ่ีน้อง 
และให้คนในชุมชนหันหน้าเข้าหากัน สร้างความรัก ความสามัคคี และมีน้ าใจไมตรีต่อกัน  

3. ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายถึง สถาน
ที่ตั้งที่นักวิจัยได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อมาท าวิจัยรายงานวิจัย  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นการอยู่รวมกันแบบสันติ มีนักวิชาการให้นิยามไว้หลายคน 
ซึ่งอรวิน  บุตรวงศ์ (2557) ให้นิยามว่า คุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และพึ่งพาอาศัยกัน การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพึ่งพาอาศัยกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการมีแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
และการพึ่งพาอาศัยกัน การเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย และแตกต่าง เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับบุคคลรอบข้างจะก่อให้เกิดความสุขในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคน ในขณะที่มานะ  ขุนวีช่วย (2550) ให้นิยามว่า เราสามารถน าความ
สงบสันติมาสู่สังคมได้ ด้วยการสร้างสันติภาวะในใจ ตระหนักว่าเราอยู่ร่วมในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน แลกเปลี่ยนสิ่งของ 
สิ่ งที่จ าเป็นอย่างเท่าเทียมกัน เคารพกฎเกณฑ์ ในการอยู่ร่วมกันการใช้วาจาแห่งควา มรัก ความเมตตา  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อกันและกัน  และการยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น สรุปได้ว่า การอยู่รวมกันต้องมี
น้ าใจที่ดีต่อกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่แบ่งชนช้ัน ไม่แบ่งศาสนามองทุกคนว่าเป็นคนไทยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้อง ควรเป็น
ผู้ให้มากกว่าผู้รับ และไม่หวังว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราเสมอการสร้างสันติสุขในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นสิ่งที่
เริ่มต้นจากฐานท่ีส าคัญ คือ ความศรัทธาในศาสนา การมีความคิดอิสระ การมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ 
และสรรพสิ่งท้ังหลาย ซึ่งเป็นฐานท่ีส าคัญที่ทุกคนจะต้องมีเป็นเบื้องต้น 

2. การอยู่ ร่วมกันระหว่างไทยพุทธ -มุสลิม เป็นความยินดีที่ จะปฏิบัติตามหลักค าสอนขอ
พระพุทธศาสนา และหลักศาสนาอิสลามเต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรม คือ เว้นจากการท าความชั่ว ท าแต่ความดี 
และท าจิตใจให้หมดจดจากกิเลส โดยมีนักวิชาการมาให้นิยามไว้หลายท่าน โดยบุญเดิม  พันรอบ (2528) ให้นิยามว่า 
คนส่วนหนึ่งถูกสอนให้เช่ือว่าการคบค้าสมาคมกับคนต่างศาสนาเป็นบาป ไม่สามารถอยู่ร่วมกับกาฟิร (กาฟิร) 
ความหมายโดยรากศัพท์ทางภาษา แปลว่า ผู้ปฏิเสธ ผู้ดื้อดึง ผู้ฝ่าฝืน ความหมายทางศาสนา หมายถึง ผู้ปฏิเสธ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA


744   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม และผู้ที่ไม่เป็นมุสลิมบางส่วนก็มีแนวคิดนี้เช่นกัน ศาสนาอิสลามเรียกร้องสินติภาพ และยึด
มั่นในหลักการแห่งความเข้าใจ ความรัก และเอื้ออาทรระหว่างมนุษย์ด้วยกัน อิสลามปฎิเสธความคิด พฤติกรรม
สุดโต่ง และความรุนแรงโดนสิ้นเชิง สรุปได้ว่า คนที่ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา และหลัก
ศาสนาอิสลาม เต็มใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรม คือ เว้นจากการท าความช่ัว ท าแต่ความดี และท าจิตใจให้หมดจด
จากกิเลส ด้วยการบ าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เช่น ให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อขัดเกลา อบรม 
บ่มเพาะกาย วาจา ใจให้งดงามเรียบร้อย ให้สงบน่ิง และให้พ้นจากความเศร้าหมองต่าง ๆ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
  
        
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  ประชากร จ านวน 13 คน ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 10 คน คือ ผู้น าชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ทั้งศาสนาพุทธ และศาสนามุสลิม ได้แก่ พระอ านวย (เจ้าอาวาสวัดไฟศาลสถิติ) , นายจ านง อินสโร 
(กรรมการวัด), นายอูด พุทธศรี (กรรมการวัด), นายสุมล พุทธศรี (กรรมการวัด), นางสาระ โสภาค (กรรมการวัด), 
นายประสิทธิ มาลายู (โต๊ะอิหม่าม), นายยงยุทธ์ พุทธพงศ์ (กรรมการมัสยิด), นายสุริน เพชรแส (กรรมการมัสยิด), 
นายอริษา เพ็นศรี (กรรมการมัสยิด), นายประเสริฐ บัวเชย (กรรมการมัสยิด) และผู้ให้ข้อมูลรอง จ านวน 3 คน คือ 
ผู้สนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก่ นายเฉลิม ศรีเมือง (นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพูน), นายสมญา 
การจนสดุ้ง (ผู้ใหญ่บ้าน), นายกริษา จิตจ่ารัตรัก (ผู้เช่ียวชาญด้านศาสนาอิสลาม) 

2.  การเลือกเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
2.1  เครื่องบันทึกภาพ เป็นการใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานในการวิจัย เพราะขณะ

สัมภาษณ์อาจจะต้องใช้กล้องถ่ายรูปในการเก็บภาพเพื่อน ามาใช้ในการวิจัย 
2.2  แบบสังเกต เป็นแบบที่ใช้ในการสังเกตในขณะที่สัมภาษณ์ หรือเพื่อสังเกตการณ์ตอบค าถาม

ของผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าตอบตรงประเด็น และตามข้อมูลจริงเท็จ เป็นการสังเกตก าหนดแนวทาง โดยการใช้สายตา 
2.3  แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบที่ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามไว้เพื่อต้องการเก็บบันทึกข้อมูลในการวิจัย  

พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด และตรงประเด็นมากท่ีสุด 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม 
ชุมชนบ้านปากพยิง 

1) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
2) การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
3) การแสดงน้ าใจกับคนรอบข้าง 
4) การเสียสละ ก าลังทรัพย์ สติปญัญา 

ก าลังกาย และเวลา 
5) การมีนิสัยเอื้อเฟ้ือ และให้ความรักแก่ 

คนอ่ืน ๆ 

สภาพปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-
มุสลิม ชุมชนบ้านปากพยิง  

1) ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ 

2) ปัญหาด้านความเข้มข้นในการนับถือศาสนา 
3) ปัญหาความอดุสมบูรณ์ของที่ท ากิน 

4) ปัญหาความเชื่อ  
แนวทางการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ไทยพุทธ-มุสลิม ชุมชนบ้านปากพยิง  
    1) ท ากิจกรรมร่วมกัน 
    2) ช่วยเหลือในเรื่องของประเพณี และวัฒนธรรม 
    3) ส่งเสริมให้คนท าแต่ความดี 
    4) ส่งเสริมให้คนมีน้ าใจกับคนรอบข้าง 
    5) เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2


รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 745 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

2.4  เครื่องบันทึกเสียง เป็นการบันทึกเสียงตอนสัมภาษณ์ เนื่องจากบางครั้งการจดบันทึกระหว่าง
สัมภาษณ์ไม่ทัน ก็ยังมีเครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องส ารองข้อมูลได้ 

3.  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจพื้นท่ีในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้น 
จึงไปส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ และแนะน าตัวเบื้องต้น เพื่อน าไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับ
ชุมชน ประสานงานโดยใช้เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบเจาะลึกโดยนัดวัน เวลา และสถานที่ จากนั้น
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล และรายละเอียดแต่ละประเด็นโดยพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมถ่ายภาพประกอบ  
รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผล หากปรากฏว่าขาดรายละเอียดข้อมูลส่วนใด ก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมา โดยน า
ข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นพรรณนาวิเคราะห์ 

 
ผลและการอภิปรายผล 

1.  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง หมู่ที่ 11 ต าบล 
ปากพูน อ าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.1  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา พบว่า การที่ทุกคนได้มาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกันแล้วไม่ว่าคน
รอบข้าง ๆ จะเดือดร้อน หรือมีปัญหาอะไร ทุกคนก็สามารถมานั่งคุยกันเสนอแนะความความคิดเห็นให้แก่กัน หรือ
ช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนกว่ามีทางออกได้ เพื่อที่จะแก้ปัญหาไปในด้านที่ดี และแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ให้แก่คนรอบข้าง  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปัณรสี  ศะศินิล (2557) เรื่อง ความมีน้ าใจต่อผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
ให้นิยามว่า ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงหัวจิตหัวใจของคนอื่น และแสดงต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้คนอื่น
แสดงต่อเรา และท าดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าความดีนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย หรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม  
แม้ผู้อื่นไม่ได้รับรู้กันทุกคน แต่หัวใจของเราก็รับรู้เสมอ 

1.2  การเป็นผู้ ให้มากกว่าผู้ รับในชุมชน พบว่า การเป็นผู้ ให้มาจากภาครัฐเป็นส่วนมากมี 
การช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน โดยการให้เป็นสิ่งของ อาหาร หรืออื่น ๆ โดยมีผู้น า หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องมามอบให้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปริญ บุญภูพิพัฒน์ (2558) เรื่อง จงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  
ให้นิยามว่า การที่เราเป็นผู้ให้สิ่งที่ดี ๆ แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเราจะรู้สึกอ่ิมอกอิ่มใจ แต่การให้ผู้อื่นนั้นเราก็
ต้องค านึงถึงตัวเองด้วย เพราะถ้าให้ผู้อื่นแล้ว ท าให้เราล าบากหรือท าให้ตัวเราคิดมากเราก็ไม่ควรจะให้ การเป็นผู้ให้
มากกว่าผู้รับ และไม่หวังว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราเสมอควรแสดงน้ าใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลามีโอกาสได้ไป
เที่ยวในที่ไกล หรือใกล้ก็ตามควรมีของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ ติดมือมาถึงคนที่เรารู้จัก และญาติมิตรของเรานั่นเป็น  
การแสดงความมีน้ าใจต่อกัน เพราะแม้อาจจะเป็นแค่สิ่งเล็กน้อย แม้จะไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่สิ่งที่ได้มันมีค่า
มากกว่าน้ัน นั่นคือน้ าใจที่ผู้อื่นได้รับจากเรา 

1.3  การแสดงน้ าใจกับคนรอบข้างในชุมชน พบว่า การที่คนในชุมชนมีการแบ่งปันอาหาร หรือพ้ืน
ผักผลไม้แก่กัน มีการนั่งรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกัน โดยเปรียบเหมือนว่าเป็นญาติพี่น้องกัน ถือว่าเป็นการแสดง
น้ าใจให้แก่กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของยุทธศักดิ์ สุภสร (2552) เรื่อง บ้านเมืองน่าอยู่ เพราะเรารักกัน ให้
นิยามว่า ควรแสดงน้ าใจกับคนรอบข้าง เช่น เมื่อเวลามีโอกาสได้ไปเที่ยวในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามควรมีของฝากเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ติดมื้อมาถึงคนที่เรารู้จัก และญาติมิตรของเรา น่ันเป็นการแสดงความมีน้ าใจต่อกัน เพราะแม้อาจจะเป็นแค่
สิ่งเล็กน้อย ถึงจะไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่สิ่งที่ได้มันมีค่ามากกว่าน้ัน นั่นคือน้ าใจที่ผู้อื่นได้รับจากเรา หรือการที่
เราควรมีน้ าใจต่อเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์ เช่น ในการไปเที่ยวเราอาจจะทิ้งบ้าน ถ้าเรามีน้ าใจกับ
เพื่อนบ้าน ผลตอบแทนอย่างน้องเพื่อนข้างบ้างก็ควรดูแลบ้านให้เราได้ เป็นต้น 

 



746   รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

1.4  การเสียสละ ก าลังทรัพย์ สติปัญญา ก าลังกาย และเวลาในชุมชน พบว่า  การที่ทุกคน
ช่วยเหลือพัฒนายกระดับให้ชุมชนดีขึ้น มีการเข้ารวมประชุมแสดงความคิดเห็น หรือชวนกันพัฒนาในของเรื่อง
เทศกาล ต่าง ๆ ให้ชุนชนมีความน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โสภณ จิตฺโต (2552) เรื่องความ
เสียสละ  ให้นิยามว่า ความเสียสละเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีน้ าใจ
เอื้อเฟื้อเสียสละแบ่งปันให้แก่กันไม่มีจิตใจที่คับแคบ เห็นแก่ตัว ความเสียสละจึงเป็นคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรียึด
เหนี่ยวจิตใจไว้ เป็นเครื่องมือสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ควรเสียสละก าลังทรัพย์ สติปัญญา ก าลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อน  เท่าที่เราพอจะท าได้โดยไม่ถึงกับต้อง
ล าบากแก่ผู้อื่นให้กับผู้ที่ต้องการพึ่งพาอาศัยเรา โดยเป็นการกระท าท่ีไม่หวังผลตอบแทน 

1.5  การมีนิสัยเอื้อเฟื้อ และให้ความรักแก่คนอื่น พบว่า การที่ให้สร้างความความรู้สึกดี ๆ ให้แก่
กัน โดยที่ท าให้ไม่หวังประโยชน์ใด ๆ และส่วนคนที่ล าบากกว่าก็ได้ประโยชน์จากสิ่ง ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
ความคิด ด้านสิ่งของ หรือด้านสถานที่ ถ้าให้กันได้และไม่เดือกร้อนต่อท้ังผู้ให้ และผู้รับ ถือได้ว่าเป็นการเอื้อเฟื้อต่อ
กันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2556) เรื่อง คุณธรรมพื้นฐานเรื่องมีน้ าใจ ให้
นิยามว่า ผู้มีความเอื้อเฟื้อคือบุคคลที่คิดถึงผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้อภัยโดยไม่แสดงความ
โกรธเคือง ความเอื้อเฟื้อท าให้ไม่เกิดการแบ่งแยก  

2.  ลักษณะปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ -มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง  
หมู่ที่ 11 ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.1  ปัญหาการประกอบอาชีพ พบว่า ในบางส่วนมีปัญหาที่มีความขัดแย้ง หรือไม่เป็นธรรมต่อ 
คนในชุมชน เช่น ร้านค้า การประมง หรือลูกจ้าง มีการกระทบกระทั่งต่อนายทุนส่วนใหญ่ มีระเบียบมากกว่าเดิมใน
การออกประมงจนท าให้เกินปัญหาในด้านค่าใช้จ่าย และรายได้ไม่คุมค่าจนมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพใน
คนกลุ่มเล็ก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของขมิ้นเหลือง  เดินดิน (2560) เรื่อง ลักษณะของชุมชนใน
สังคมไทย ให้นิยามว่า เขตนอกเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ ๆ จะมีประชาชนมาอาศัยอยู่มากเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากจะ
มาอาศัยเพื่อที่จะประกอบอาชีพ สภาพความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันกับชวนชนบท  

2.2  ปัญหาด้านความเข้มข้นในการนับถือศาสนา พบว่า ปัจจุบันไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องศาสนา
มากกว่าคนเมื่อก่อน โดยส่วนใหญ่ทุกคนให้ความส าคัญกับการนับถือพระเจ้าของแต่ละคน โดยมีการสืบทอดกันมา
จนถึงในยุคปัจจุบัน และอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษที่สืบทอกต่อกันมาก อาจจะมีในเรื่องของประเพณีบางสิ่งบางอย่างที่
หายไปบางเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พุทธศาสนิกชนต้องให้ความส าคัญ แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองในมุมมองที่แคบ 
ไม่เห็นปัญหาในภาพรวม ปัญหาต่าง ๆ จึงไปตกอยู่ที่วัด หรือพระสงฆ์ทั้ง ๆ ที่ปัญหาเหล่านั้น ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบ 

 

 
ภาพที่ 1 การมีน้ าใจเสียสละมอบของช่วยงานเอื้อ

เฟื่อกันของคนในชุมชน 

 
ภาพที่ 2 การเข้าร่วมงานในชุมชน โดยสามารถ

รับประทานอาหารร่วมกันได ้
 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 747 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

2.3  ปัญหาความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ท ากิน พบว่า การที่มีโรงงานได้สร้างขึ้นมากมาย จะเป็น
อุสาหกรรม เหมืองแร่ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดคู่น้ าไหล มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ธรรมชาติมี
ความลดลง หรือเหลือน้อยเกิด เพื่อที่จะมองแต่ด้านเศรษฐกิจ ไม่ได้มองในสิ่งที่เป็นระบบนิเวศ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของแอกรินทร์  สี่มหาศาล (2552 : 10-17) เรื่อง ปัจจัยที่ท าให้เกิด 
การอพยพถิ่นฐาน ให้นิยามว่า ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ 
ท าให้คนในชุมชนพบเจอแต่ความล าบากมาก เพราะอย่างน้อยต้องพาตัวเอง และครอบครัวให้มีการด ารงชีวิตที่อยู่รอด 

2.4  ปัญหาด้านความเชื่อ พบว่า ในเรื่องของความเชื่อในแต่ละศาสนามีความเช่ือที่ไม่เหมือนกัน 
และบางคนก็มีความเช่ือแตกต่างกันไป รวมไปถึงเด็กสมัยใหม่ที่มีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมลดน้อยลง เพราะมี
ปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างมาล่อจิตใจ และสนับสนุนไปในทางที่ไม่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประชิด 
สกุณะพัฒน์ (2548) เรื่อง ศาสนาพิธี ให้นิยามว่า เป็นศาสนาที่มีประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่น  
สู่รุ่น มีหลักค าสอนที่ท าให้มนุษย์มีสติ ปัญญา และด ารงชีวิตอยู่ในหลักของความดี โดยมีหน้าที่ปฏิบัติ เผยแผ่ และ
ปกป้องสืบทอดสู่รุ่นหลัง  

3.  แนวทางการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปากพยิง  
หมู่ที ่11 ต าบลปากพูน อ าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.1  การท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน พบว่า การที่ทั้งสองศาสนาไทยพุทธ และมุสลิมได้มาท า
กิจกรรมร่วมกันได้ ถือว่าเป็นมิตรภาพท่ีดีมากไม่ว่าจะเป็นวัยไหน หรือเพศอะไรทุกคนสามารถมาท ากิจกรรมร่วมกัน
ได้ เช่น เทศกาลต่าง ๆ หรือกิจกรรมจากภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพงศ์ สุโกมล (2553) 
เรื่อง คุณค่า และความส าคัญของกิจกรรมนักศึกษา ให้นิยามว่า การบูรณาการในการพัฒนาชุมชนที่เป็นเครือข่าย
นักพัฒนาท้องถิ่นมากมาย ท่ีได้ร่วมงานกัน ในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมบริการที่น่าศึกษาเรียนรู้ ไปเจอพันธมิตรที่
มุ่งมั่นจริงจังเพื่อหาความเป็นอิสระให้แก่ตน 

3.2  ช่วยเหลือในเรื่องของประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน พบว่า การที่ทุกฝ่ายเขามาร่วมในงาน
ของกันแหละกันท าให้เห็นได้ว่าทุกคนมีความรักความบ ารุง และส่งเสริมให้ศาสนาพุทธ-มุสลิมในชุมชนมีความมันคง
มากขึ้น และสร้างความรัก และความสามัคคีกันต่อคนในชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสุธีรา อุทโท 
(2553) เรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนท้องถิ่น เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีผู้ไทย ให้นิยามว่า ชุมชน 
ตะโหมดมีพื้นฐานความสัมพันธ์แบบเครือญาติสืบเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างพี่น้อง
ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม น าไปสู่การร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน นอกจากน้ีการ
จัดงานประเพณีสองศาสนาได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน เพราะการจัดงานดังกล่าวนี้ต้อง
อาศัยคนในตะโหมดทั้งหมด โดยไม่แยกว่านับถือศาสนาใด 

 
ภาพที่ 4 การเข้าร่วมแสดงความคดิเห็นร่วมกันของ

คนในชุมชนโดยไม่แบ่งแยกศาสนา 

 
ภาพที่ 5 การร่วมแปรรูปผลผลิตภายในชุมชน

ร่วมกันอย่างสันตสิุขไทยพุทธ-มุสลิม 
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3.3  ส่งเสริมให้คนท าแต่ความดี ในชุมชน พบว่า การที่ทุกคนช่วยเหลือกันไม่ว่าจะอยู่ในศาสนา
ไทยพุทธ-มุสลิม ทุกคนมีจิตใจที่ดี มีความเมตาต่อกัน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ในชุมชน ทุกคนจะมีความ
ช่วยเหลือกัน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานได้ท าตาม ๆ กัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอับดุลวาเอด  
สุคนธา (2558) เรื่อง ส่งเสริมความดีและห้ามปรามความช่ัว คือการปกป้องอ ให้นิยามว่า การท าความดีละเว้นความ
ช่ัว และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหลักทั้ง 3 ประการที่พระพุทธเจ้าแสดงออกมา เป็นเรื่องที่ฟังดู ง่ายมาก ถึงมาก
ที่สุด  ไม่มีอะไรซับซ้อน และทางปฏิบัติการท าความดี ละเว้นความช่ัว ก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่ยาก คือ ท าความดีละเว้น
ความช่ัวแต่ส าหรับการท าจิตใจให้บริสุทธิ์นั้น ข้อน้ีน่าจะเป็นผลจากการท าความดีละเว้นความช่ัว เรามาท าความรู้จัก
กับการท าจิตใจให้บริสุทธ์ิกัน 

3.4  ส่งเสริมให้คนมีน้ าใจกับคนรอบข้างในชุมชน พบว่า การที่ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน มีจิตใจ 
ที่กว้างไม่คิดจะเอาเปรียบ หรือเอาแต่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก มีการช่วยเหลือในเรื่องอาหาร สถานที่ หรือ  
อื่น ๆ ได้  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างไมตรี ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจัยของนิศา ชูโต (2525) เรื่องคนชราไทย  
ให้นิยามว่าความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มี
ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มี และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท าประโยชน์
แก่ผู้อื่นเข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดรอ้น อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทา
ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 

3.5  เคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน พบว่า การทุกคนมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะท าอะไร  
ในชุมชนก็จะเอาความคิดเห็นของคนส่วนมากมาเป็นหลัก อยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุ มีผล ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร และ  
ทุกคนต้องท าตามกฎระเบียบท่ีตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวิโรจน์ นาคชาตรี (2553) เรื่อง หลักการปฏิบัติต่อ 
ผู้นับถือศาสนาอื่นตามค าสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม ให้นิยามว่าการเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการ
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม โดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใด หรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนเป็นจ านวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้น ๆ จ าต้องเรียนรู้กฎกติกาของ
สังคม พร้อมท้ังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่น คือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม 
การอบรมสมาชิกในสังคมให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม  

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ -มุสลิมชุมชนบ้านปากพยิง เนื่องจากการเอาใจเขามาใส่ใจ  
การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ แสดงความมีน้ าใจกับคนรอบข้าง เสียสละ เกื้อกูล และท ากิจกรรมชุมชนร่วมกัน  
มีสภาพปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม เช่น ปัญหาด้านประกอบอาชีพ ปัญหาความเข้มข้น 
ในการนับถือศาสนา ปัญหาความอุดสมบูรณ์ของที่ท ากิน และปัญหาด้านความเชื่อ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขไทยพุทธ-มุสลิม โดยการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ช่วยเหลือในเรื่องของประเพณี และ
วัฒนธรรมในชุมชน ส่งเสริมให้คนท าแต่ความดี ส่งเสริมให้คนมีน้ าใจกับคนรอบข้าง  และเคารพกฎเกณฑ์ 
ในการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ คือ ทุกคนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้  รู้จักประสานงาน 
อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งขยายคุณค่าให้มองถึงของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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