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 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ี เปนฉบับท่ี 1 ของปท่ี 12 
ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําอยางตอเน่ืองมาตั้งแตปพุทธศักราช 
2543 เพ่ือเปนเวทีวิชาการ ลานปญญา เพ่ิมคุณคาและพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการท่ัวไป ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีคือ 
“กาวหนาโลกบนพ้ืนฐานภูมิปญญาไทย” 
 วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี มีสาระสําคัญของเลมสวนใหญ
เปนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรองคความรูใหมท่ีคนพบและพัฒนา 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ขอขอบคุณนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทุกทาน ท่ีไดมอบบทความท่ีดีมี
คุณคาแกการศึกษาคนควาและกอใหเกิดการเรียนรูแบบยั่งยืน ซึ่งคณะ
บรรณาธิการหวังวา วารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี จะสามารถอํานวย
ประโยชนในการเรียนรู ตลอดจนไดรับใชทองถิ่นและสังคมในเชิงวิชาการ
ตอไป 
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เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณใดๆ ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ 
เปนความคิดเห็นและขอมูลในความรับผิดชอบของผูเขียน 
แตละทาน 
 



 (5) 

สารบัญ 
 

 หนา 
  
บทบรรณาธิการ (3) 
สารบัญ (5) 
  
การศึกษาระดับการสงเสริมและระดับอุปสรรคของปจจัยการใชส่ือและแหลงการเรียนรู 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และ 
 วัฒนธรรม โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก 
  นันทวัน  ตุมศิริ 
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 โรงเรียนนวมราชานุสรณ โดยใชบทบาทสมมติกับการสอนโดยปกติ 
  นางพิศพิมล  ชื่นชม 
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 ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 บานต่ําบุญศิริ อําเภอเมือง 
 จังหวัดนครนายก 
  สังวาล  แกวเกตุ 
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 จังหวัดชลบุรี 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบานหนองแฟบ 
 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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การศึกษาระดับการส่งเสริมและระดับอุปสรรคของปัจจัยการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดนครนายก* 
Supporting Level and Obstacle Level of using the Learning Media and 

Learning Resources on Learning Management of Secondary School 
Teachers in Nakon Nayok Province 

 
        นางดวงเดือน  เรืองพาณิชย์** 

Mrs. Duangdeun  Reungphanit 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการส่งเสริม และระดับอุปสรรคของปัจจัย การใช้สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดจังหวัดนครนายก ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ ด้านนโยบายของโรงเรียน ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 242 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการส่งเสริมของปัจจัยการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 5 ด้าน ระดับอุปสรรคของปัจจัยการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ การได้รับการนิเทศ
จากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณและระดับปาน
กลาง จํานวน 1 ด้าน ได้แก ่นโยบายของโรงเรียน 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to indicate the supporting level and the obstacle level 
of using learning media and learning resources on learning management of the secondary school 
teachers in Nakon Nayok Province in 5 aspects: Supervising from administrator aspect, the school 
policy aspect, the supporting from the administrator aspect, the material aspect, and the 
budgeting aspect. The 242 samples were secondary school teachers in Nakhon Nayok province. 
The data was collected by questionnaire, and was analyzed by mean and standard deviation. 

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The results showed that, as a whole, supporting level was moderate. Considered aspect 
by aspect, found that each of five supporting level was moderate.  The obstacle level was at 
high level. Considered aspect by aspect found that supervising from administrator aspect, the 
supporting from administrator aspect, the material aspect, and the budgeting aspect were at high 
level, meanwhile the school policy aspect was moderate. 
 
ความนํา 
         สภาพปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทําให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เกิดการแข่งขันเพ่ือชิงความได้เปรียบใน
ทุกๆ ด้าน หากประเทศใดบุคลากรรู้ไม่เท่าทัน ผลกระทบของความไม่สงบสุขในการดําเนินชีวิตจะเกิดข้ึนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  ประเทศไทยได้พยายามพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม  แต่ผลท่ีออกมาถือว่าดีได้อีกระดับหนึ่ง ยังคงไม่เท่าทันประเทศท่ีเจริญแล้ว  
(เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, 2543, หน้า 48) 
 สาเหตุท่ีการพัฒนาบุคลากรของชาติยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น คนไทยไม่มีศักยภาพ เพียงแต่ว่าสื่อ 
แหล่งการเรียนรู้และกระบวนการท่ีจะสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ยังไม่พัฒนาเท่าท่ีควร ทําให้
เจตคติในการแสวงหาความรู้ยังเป็นเร่ืองแบบเดิมๆ คือ หาความรู้จากตําราเรียน หรือเรียนรู้เฉพาะในสถานศึกษา
เป็นหลัก (กิดานันท์ มลิทอง, 2543, หน้า 34) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 หมวด 
4 แนวการจัดการศึกษา มาตราท่ี 25 ให้มีการส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  และหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กล่าวว่าให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิตสื่อ และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 14-15)     
 สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทสําคัญต่อการเรียนการสอนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สื่อการศึกษา ช่วย
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ครูสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยเน้นนักเรียน
เป็นสําคัญได้ง่ายกว่าการสอนบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว  สื่อการศึกษาช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะค้นคว้า  
ท้าทาย แข่งขันกับเวลา กระตุ้นความคิดจินตนาการ และสร้างสรรค์ชิ้นงานท่ีแท้จริง (สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 29) สื่อเปรียบเสมือนตัวกลางท่ีช่วยในการสื่อสาร ช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของเนื้อหาบทเรียนตามที่ครูต้องการ ทําให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดีข้ึน และเร็วข้ึน 
(กิดานันท์  มลิทอง, 2540, หน้า 79)  เป็นท่ียอมรับกันว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าต่อการเรียน 
การสอนมาก (Len S. Powell, 1969 อ้างถึงใน วรรณพงษ์  ศิริเจียรนัย, 2545, หน้า 3)  ได้สรุปคุณค่าของสื่อ 
การสอนไว้ว่า สื่อการสอนทําให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และยังสามารถ
แสดงความหมายของความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน     
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 นอกจากนี้ การจัดการศึกษายังมีสิ่งท่ีเอ้ือต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ ของครูผู้สอนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ ปัจจัย
ด้านนโยบายของโรงเรียน ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยด้านงบประมาณ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 65)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย  จึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับการส่งเสริม และระดับอุปสรรคของปัจจัย การใช้สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก อันจะนําไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาระดับการส่งเสริม และระดับอุปสรรคของปัจจัย การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จังหวัดนครนายก จํานวน 650 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 242 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ท้ัง 4 อําเภอ กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ตามตารางของ เครจซีและ
มอร์แกน (Kregcie and Morgan, 1970, pp.607-608) และดําเนินการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random 
Sampling)  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมและ
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับ 
เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษา ระดับช่วงชั้นท่ีสอน ท่ีต้ังสถานศึกษาและปัจจุบันทําการสอนกลุ่มสาระ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและผู้ช่วยจากครูในโรงเรียนนําไปให้ครูผู้สอน ซ่ึงเป็น
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน และนํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ นําเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอใน 
รูปตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ในการจัด 
การเรียนการสอน 
      ภาพรวมของครูผู้สอนท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับปานกลาง และทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า 
  1.1 ด้านการได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุนการเลือกใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้และ
เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ตรงกับความต้องการ การได้รับความรู้ในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือประกอบการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้นํามาใช้ในการเรียนการสอน  
การให้คําปรึกษาและช่วยเหลือครูในการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกการใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้  
การให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือครูในการค้นคว้านวัตกรรมตามธรรมชาติวิชา การได้รับการนิเทศหัวข้อการใช้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ การให้คําปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาส่ือและแหล่ง 
การเรียนรู้ และการนิเทศพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
  1.2 ด้านนโยบายของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
ปานกลางงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรการในการสนับสนนุให้มีศูนย์สื่อการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ท่ีได้
มาตรฐาน โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน /ส่งเสริมการใช้สื่อ-แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนมีการกําหนดโครงการใน 
การพัฒนาส่ือ แหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีทิศทางในการพัฒนาสื่อและแหล่ง 
การเรียนรู้ทุกปีการศึกษา  โรงเรียนสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สื่อ-แหล่งการเรียนรู้แก่ครูอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อ แหล่งการเรียนรู้ ตามลําดับ 
  1.3 ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ครูเสนอแนวความคิด การสร้างสื่อ-แหล่งเรียนรู้ จัด
สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการผลิต การจัดทําและจัดหาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีการใช้สื่อ แหล่ง 
การเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนสื่อการเรียนการสอน ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันและระหว่างสถาบัน ตามลําดับ 
  1.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง 
(เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตและจัดหา และมีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีทันสมัย 
เพ่ือดึงดูดให้ครู ผลิตสื่อและจัดทําแหล่งการเรียนรู้ ตามลําดับ 
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  1.5 ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับส่งเสริม  
ปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน 
การสนับสนุนจัดหางบประมาณการผลิตสื่อและแหล่งการเรียนรู้จากภายนอก และงบประมาณในการนําภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาเผยแพร่ความรู้ และทักษะแก่นักเรียน ตามลําดับ 
 2. ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ใน 
การจัดการเรียนการสอน 
      ภาพรวมของครูผู้สอนท่ีมีต่อปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเป็นอุปสรรคมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า 
  2.1 ด้านการได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ ภาพรวมอยู่ในระดับเป็นอุปสรรคมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การนิเทศเพ่ือพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ การให้คําปรึกษาใน
การวิจัยและพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ การได้รับการนิเทศหัวข้อการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ การให้คําปรึกษาและช่วยเหลือครูในการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกการใช้
สื่อ แหล่งการเรียนรู้ การได้รับความรู้ในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ 
การปฏิรูปการศึกษา  การให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือครูในการค้นคว้านวัตกรรมตามธรรมชาติวิชา การได้รับ 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้นํามาใช้ในการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเลือกใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้และ
เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ตรงกับความต้องการ  
  2.2 ด้านนโยบายของโรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการท่ีเป็นอุปสรรคระดับความ
คิดเห็น มาก คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อ แหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  ระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคระดับปานกลาง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเรียงตามลําดับมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนสนับสนุนให้
มีการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สื่อ-แหล่งการเรียนรู้แก่ครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนมีทิศทางในการพัฒนา
สื่อและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ทุกปีการศึกษา โรงเรียนมีการกําหนดโครงการในการพัฒนาสื่อ แหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุน /ส่งเสริมการใช้สื่อ-แหล่งการเรียนรู้ และโรงเรียนมี
มาตรการในการสนับสนุนให้มีศูนย์สื่อการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43, 3.41, 
3.20, 3.18, และ 3.17 ตามลําดับ 
  2.3 ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับอุปสรรค มาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สนับสนุนให้มีการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนสื่อ
การเรียนการสอน ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันและระหว่าง จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการผลิตการจัดทําและจัดหา
สื่อ แหล่งการเรียนรู้ และการเปิดโอกาสให้ครูเสนอแนวความคิด การสร้างสื่อ-แหล่งเรียนรู้ ตามลําดับ 
  2.4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (รายการท่ีเป็นอุปสรรคมาก คือ มีวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
ทันสมัย เพ่ือดึงดูดให้ครูผลิตสื่อและจัดทําแหล่งการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 รองลงมา คือ ได้รับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตและจัดหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามลําดับ   
  2.5 ด้านงบประมาณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับอุปสรรค มาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ งบประมาณในการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเผยแพร่
ความรู้ และทักษะแก่นักเรียน การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อและแหล่งการเรียนรู้ภายนอก และ 
การสนับสนนุงบประมาณการผลิตสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในหน่วยงาน ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ระดับการส่งเสริม และระดับอุปสรรคของปัจจัยการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ใน 
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ทําให้ทราบถึงระดับความคิดเห็น
ของครูผู้สอนท่ีมีต่อปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน 
การสอนมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นการส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนท้ัง 5  ด้าน คือ การได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ด้านนโยบายของโรงเรียน ด้าน 
การสนับสนุนของผู้บริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ซ่ึงทุกด้านอยู่ในระดับให้การส่งเสริมปานกลาง 
และพบว่าค่าเฉล่ียด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร และด้านนโยบายของโรงเรียนมีระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร  
ปาระแก้ว (2542) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้สื่อการสอนของครู อาจารย์ คือ วัสดุอุปกรณ์  
และนโยบายของสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้สื่อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลพรรณ ไชยมา (2552) ได้
ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา พบว่า สถานศึกษาควร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน และกําหนดให้การใชส้ื่อ การผลิตสื่อการสอน
ซ่ึงเป็นภาระงานหนึ่งท่ีผู้สอนต้องปฏิบัติ 
       จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึง ปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน ดังนี้ 
  1.1 ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนและการกําหนดให้การใช้สื่อและการผลิต
สื่อการสอนเป็นภาระงานหนึ่งท่ีผู้สอนต้องปฏิบัติ  
  1.2 ควรจะมีนําเสนอข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้สื่อการสอน 
เพ่ือให้ผู้สอนเกิดความสนใจและปรับแนวคิดหรือเจตคติของครูผู้สอนท่ีมีต่อสื่อการสอน อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนําสื่อการสอนไปใช้ประกอบการจัด 
การเรียนการสอนให้ เพ่ิมย่ิงข้ึน 
  1.3 ควรสนับสนุนให้ผู้สอนได้รับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อการ
สอนใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้สื่อการสอน และครูสอนได้เพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะในการใช้และผลิตสื่อการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีจะนํามาปรับใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนเพิ่มมากข้ึน  
  1.4 ควรส่งเสริมและให้แรงจูงใจกับผู้สอนท่ีทําการผลิตหรือนําสื่อการสอนมาใช้ประกอบการเรียน 
การสอนโดยการรางวัลหรือการชมเชย รวมถึงการนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ ท้ังนี้เพ่ือเป็น
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนอย่างเต็มความสามารถ 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนท้ัง 5 ด้าน คือ การได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ ด้านนโยบายของโรงเรียน ด้าน
การสนับสนุนของผู้บริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ จากผลการศึกษาพบว่า ด้านนโยบายโรงเรียน 
เป็นอุปสรรคระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลพรรณ ไชยมา (2552) ได้ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการใช้สื่อการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา พบว่า สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน
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เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน และสนับสนุนให้ผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการใช้และผลิตสื่อ
การสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีจะนํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน ด้านการ
ได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มฯ ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ 
เป็นอุปสรรคระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมศรี มูลโพธิ์ (2541) ท่ีได้ทําการศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนย์สื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี 4 สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าปัญหาท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน
สื่อการศึกษา คือ การจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรขาดทักษะในการผลิต 
          
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการใช้สื่อการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น ท่ีแตกต่างกัน ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  
 2. ควรมีการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิต และการใช้สื่อการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคการใช้สื่อการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็น ท่ีแตกต่างกัน ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียน
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 28 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจในการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare learning achievements before and after 
taught through Cooperative Learning, to compare learning achievements before and after taught 
through regular teaching approach, to compare learning achievements before and after taught 
through Cooperative Learning and regular teaching approach and to evaluates the satisfaction of 
students with regards after taught through Cooperative Learning of Social Studies, Religion and 
Culture. The samples of this research were grade six students, Tadsaban one Wat Sri Mueang 
School, Mueang Nakhonnayok district, Nakhon Nayok province, in the second semester of 2010 
academic year. They had 2 classrooms and 28 students each. They were selected by simple 
random sampling. The research instruments were the teaching plan of Cooperative Learning, 
learning achievements test and a student feedback questionnaire. The data was analyzed by 
mean, standard deviation, and t-test. 
 Results indicated that grade six students who were using Cooperative Learning had 
higher achievement results after learning more than before learning, significantly at the 0.01. 
Achievement results of students who taught through regular teaching after learning more than 
before learning, significantly at the 0.01. The grade six students who studied Social Studies, 
Religion and Culture that taught through Cooperative Learning were higher than those who taught 
through regular teaching at the level of statistical significance 0.01. The grade six students 
satisfaction towards using the Cooperative Learning for Social Studies, Religion and Culture were 
high. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต มีพฤติกรรม
เป็นคนเห็นแก่ตัวเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีเคยเป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ขาดความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ไม่
พ่ึงพาอาศัยกันและไม่ร่วมมือกัน มุ่งเอารัดเอาเปรียบไม่รู้จักความเสียสละ มีแต่การแข่งขันชิงดีชิงเด่น ซ่ึงลักษณะ
ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะทําให้เยาวชนไทยแข่งขันกันเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์กันมากกว่าการช่วยเหลือกัน และการ
แก้ปัญหาต่างๆ โดยการร่วมมือกัน ดังเช่นท่ี ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว (2539, หน้า 21) ได้ให้แนวคิดว่า การมุ่งเน้นแต่การ
แข่งขันกัน ขาดความร่วมมือกัน ทําให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคมไทยกล่าวคือไม่มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ขาดระเบียบวินัย ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมท่ีดีงามของไทยเร่ิมจางหายไปมากข้ึนทุกวัน ในขณะเดียวกัน
สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนยังเป็นระบบของการแข่งขันอันเป็นระบบท่ีไม่มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหว่างผู้เรียน แต่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีการแข่งขันกันเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงระบบการศึกษาลักษณะดังกล่าวจะไม่
เอ้ืออํานวยต่อการทํางานกลุ่มหรือการร่วมมือกัน ทําให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ทางสังคมต่ําและมีผลเสียต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้วย เช่นเดียวกัน ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 ก, 
หน้า 52) ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า คุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในระดับท่ีน่าเป็นห่วง ความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอ่อนลง รวมท้ังขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านนิสัยใฝ่รู้ 
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ระเบียบวินัย การทํางานเป็นหมู่คณะเป็นต้น ผลลัพธ์เหล่านี้ สืบเนื่องมาจากกระบวนการปลูกฝังและสภาพ 
การจัดการเรียนการสอนท่ียังขาดประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นอกจากน้ี  
กรมวิชาการ (2542, หน้า 51) ได้ให้แนวคิดอีกว่า สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนยังเน้นการส่งเสริมให้นักเรียน
บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะตัว ทําให้เกิดการแข่งขันกันเป็นรายบุคคล ส่งผลให้นักเรียนขาดความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ขาด
คุณลักษณะในการรู้จักการทํางานร่วมกัน ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
ซ่ึงเป็นผลเสียต่อประเทศชาติในอนาคต ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาสําคัญท่ีจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินการ 
          การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งท่ีมีจุดเน้นให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรมทุกคน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเพ่ิม
สมรรถภาพในการทํางานร่วมกันและเป็นฝึกฝนทักษะการทํางานกลุ่มให้นักเรียนด้วย ดังท่ีปสาสน์ กงตาล (2535, 
หน้า 20) ได้กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนและเพ่ิมพูน
ทักษะการทํางานกลุ่ม นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียนพูดคุยกัน เป็นการช่วยให้ตัวนักเรียนเองและ
เพ่ือนเข้าใจปัญหาชัดเจนข้ึน สามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลจากงานที่
กําหนดให้กลุ่มรับผิดชอบ เพราะการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือทํางานมากเท่าใด นักเรียนจะสามารถพัฒนา
ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะการทํางานร่วมกันมากข้ึนเท่านั้น สอดคล้องกันสํานักงานนิเทศและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา (2543, หน้า 77) ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือจะช่วยพัฒนานักเรียนท้ังทางผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม นักเรียนท่ีเรียนดีจะได้รับการปลูกฝังให้มีความเสียสละในการดูแล
รับผิดชอบสมาชิกในกลุ่มไม่เห็นแก่ตัว ส่วนนักเรียนท่ีเรียนอ่อนจะได้รับการดูแลจากสมาชิกในกลุ่มจนเกิดความ
เชื่อม่ันในตนเองมากขึ้นไม่รู้สึกโดดเด่ียวถูกทอดท้ิง ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีสอดคล้องกับสภาพท่ีเหมาะสมของการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม นอกจากนี้ได้มีงานวิจัยท่ีศึกษาพบว่า  การเรียนแบบร่วมมือจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะการทํางานกลุ่มได้ ดังเช่นผลงานวิจัยของ ปรารถนา เกษน้อย (2540) และปาริชาติ จิตรฉ่ํา (2540) 
ท่ีพบว่า ไม่ว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูง ปานกลางและตํ่า ก็จะได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียมจากการเรียนแบบร่วมมือ 
นักเรียนท่ีอยู่ในระดับตํ่าจะมีพัฒนาการทางการเรียนสูงข้ึน และผู้ท่ีเรียนอยู่ในระดับสูงจะได้รับประโยชน์จากวิธีนี้ 
เนื่องจากสามารถเข้าใจเนื้อหาหน่ึงๆ ได้ดีและสามารถถ่ายทอดได้มากกว่า นอกจากน้ียังช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมี
ทักษะการทํางานกลุ่มไปในทางบวกและสามารถในการที่ไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
         จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาทดลอง
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงข้ึนและเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
         2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 12 

         3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
          4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 4. นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน เทศบาล 1 วัดศรี
เมือง จังหวัดนครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 4 ห้องเรียนรวมท้ังสิ้น 115 คน ซ่ึงจัดชั้นเรียน
แบบคละกันตามความสามารถ เกง่ ปานกลาง และอ่อน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรี
เมือง สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ท่ีเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling) โดยการจับฉลากจากห้องเรียนของกลุ่มประชากร 4 ห้องเรียน ห้องละ 28 คน โดยกําหนดให้
ห้อง ป.6/1 เป็นกลุ่มควบคุม และห้อง ป.6/2 เป็นกลุ่มทดลอง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ท่ีสอน
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง รวมเวลา
เรียน 12 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
จํานวน 15 คําถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มีข้ันตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับข้ัน ดังนี้ 
 1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียนกับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมซ่ึงเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 
สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก จํานวน 2 ห้อง จํานวนนักเรียนห้องเรียนละ 28 คน 
ด้วย ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 2. ดําเนินการสอนกับกลุ่มทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 
12 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรยีนรู้รวม 12 ชั่วโมง 
 3. ดําเนินการสอนกับกลุ่มควบคุมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จํานวน 12 
แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้รวม 12 ชั่วโมง 
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบหลังเรียน กับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ 
จํานวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้
ทดสอบก่อนเรียน และ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 5. ตรวจคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ แล้วบันทึกคะแนนเป็นคะแนนการทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน ของกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม นําผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียน และนําผลคะแนน
จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้
ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน 
 2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการ
ทดสอบค่าที (t – test for dependent sample) 
 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยการ
ทดสอบค่าที (t – test for dependent sample) 
 4. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยการทดสอบค่าที (t – test for independent 
sample) 
 5. หาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่ามี
ประเด็นท่ีน่าสนใจนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการเรียน
แบบร่วมมือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งท่ีมีจุดเน้นให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเพ่ิมสมรรถภาพในการทํางาน
ร่วมกันและเป็นฝึกฝนทักษะการทํางานกลุ่มให้นักเรียนด้วย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ นักเรียนในกลุ่มจะมี
ความสามารถแตกต่างกัน ซ่ึงมีท้ังนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนในการเรียนและทํากิจกรรม โดยสมาชิกทุก
คนมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีชัดเจน มีความรับผิดชอบงานร่วมกันทุกคน มีการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน จึงเกิด
การช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง เพ่ือเป้าหมายและความสําเร็จของกลุ่ม (กรมวิชาการ, 2542, หน้า 14) โดยนักเรียนท่ี
เก่งและปานกลาง จะช่วยเหลือและช่วยอธิบายเนื้อหาให้กับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน ทําให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนรู้สึกว่า 
ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม สามารถสร้างความสําเร็จให้กับกลุ่มและทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้เท่ากับนักเรียนเก่ง สอดคล้องกับ สุรศักด์ิ หลาบมาลา (2536, หน้า 3) ท่ีได้กล่าวว่า การท่ี
ให้นักเรียนทํางานร่วมกันในกลุ่มท่ีมีการคละกัน จะทําให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งช่วยอธิบายบทเรียนให้กับนักเรียนท่ีเรียน
อ่อน การทําเช่นนี้ส่งผลให้นักเรียนท่ีเรียนเก่งมีความเข้าใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน เนื่องจากต้องศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ
เพ่ืออธิบายให้เพ่ือนฟัง สามารถอธิบายโดยใช้ภาษาของตนซ่ึงเป็นภาษาพูดในระดับเดียวกัน ทําให้เพ่ือนเข้าใจได้ดี
ย่ิงข้ึน ส่วนนักเรียนท่ีเรียนอ่อนจะตั้งใจฟังคําอธิบายมากข้ึน และกล้าซักถามในสิ่งท่ีตนเองไม่เข้าใจ แล้วจะเข้าใจ
คําอธิบายจากเพื่อนท่ีเรียนเก่งได้ดีกว่า และตรงกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542, หน้า 38) ท่ีกล่าวว่า การเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า 
สมาชิกไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ดังนั้นความสําเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน จึง
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ก่อให้เกิดบรรยากาศให้นักเรียนได้พูดคุย แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ส่วนการเรียนแบบ
ปกตินั้นจะไม่มีการกําหนดให้มีการจัดกลุ่มผู้เรียน โดยคละตามความสามารถของนักเรียน ในการทํากิจกรรม 
นักเรียนท่ีเก่งจะเป็นผู้ทํากิจกรรม ส่วนนักเรียนท่ีเรียนอ่อนจะคอยปฏิบัติตามคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม  
จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า เม่ือให้นักเรียนรวมกลุ่มกันทํางาน นักเรียนจะรวมกลุ่มกับเพ่ือนท่ีมีความสามรถ
ทางการเรียนใกล้เคียงกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ พรรณรัศม์ิ เง่าธรรมสาร (2533, หน้า 3) ท่ีกล่าวว่า การเรียนเป็นกลุ่ม
แบบปกติ สมาชิกกลุ่มจะมีความสามารถใกล้เคียงกัน ผู้สอนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการแบ่งกลุ่ม ท่ีไม่ต้องสนใจ
ความสามารถของนักเรียน นิยมแบ่งกลุ่มกันง่ายๆ เช่น ถ้าแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ก็ให้นับเลข 1 2 3 4 ผู้ท่ีนับเลข
เหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน ทําให้นักเรียนท่ีเรียนไม่เก่งจะไม่สามารถทํางานได้สําเร็จ หรือเกิดปัญหาท่ีกลุ่มตนไม่
สามารถแก้ไขได้ ทําให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า  แม้ว่า
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดแสดงเหตุผล แต่สมาชิกบางคนในกลุ่มไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ถ้าเพ่ือนในกลุ่มไม่ถามก็จะไม่มีการตอบหรือร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่มีการกระตุ้นเพ่ือนท่ีเงียบให้พูด ผู้ท่ีทํางานคือ
คนเก่งเพราะไม่แน่ใจความสามารถของเพ่ือน ผู้ท่ีออกมานําเสนอผลงานให้เพ่ือนในชั้นเรียนคือคนท่ีทํางานเก่ง  การ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ไม่มี และไม่มีการแบ่งหน้าท่ีกันอย่างท่ัวถึง ซ่ึงเม่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนท่ีทํา
ข้อสอบได้คะแนนสูงคือคนท่ีทํางาน ผู้ไม่ร่วมกิจกรรมหรือนั่งฟังเฉยๆจึงทําข้อสอบได้คะแนนตํ่า เม่ือทดสอบผล
คะแนนโดยรวมออกมาจึงไม่ดี 
 จากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลทําให้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นับว่าสอดคล้องและ
สนับสนุนผลการวิจัยท่ีมีผู้ทํามาก่อนหลายท่านในเร่ืองเดียวกัน คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น สามารถ  สุขาวงษ์ 
(2537, บทคัดย่อ) สุพัตรา ศิริรักษ์ (2540, บทคัดย่อ) พระมหาวีรศักด์ิ ผาลา (2544, บทคัดย่อ) สมหมาย  ชมภู 
(2548) สําเริง จันชุม (2550) นันทนา บุรีจันทร์ (2551) ซ่ึงได้ข้อสรุปการค้นพบของบุคคลต่างๆ เหล่านี้ว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี สามารถทําให้นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ เห็นได้ชัดเจน 
 2. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจในการเรียน
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ เม่ือพิจารณาผลของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีความ พึงพอใจในระดับ“มาก
ท่ีสุด” และระดับ “มาก” เนื่องจากนักเรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยได้นําข้ันตอนการสอนท่ีสนุกสนาน มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม อภิปราย
ผล ระดมสมอง การได้สัมผัสกับของจริง รูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การสอนตามขั้นตอน ฝึกในการแสดงออก 
ตลอดจนใช้สื่ออย่างหลากหลายรูปแบบในการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับกฎ
ของความพึงพอใจท่ี นฤมล มีชัย (2535, หน้า 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบนั้นๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการทํางานพยายามต้ังใจ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานที่ทําและมีความพอใจ เม่ืองานนั้นได้
ผลประโยชน์ตอบแทนดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ท่ีเรียน
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หลังจากแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถของนักเรียน ในช่วงแรกๆครูต้องช่วยและคอยดูแลให้
คําแนะนํา ต้องติดตามสังเกตการณ์ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนักเรียนอาจจะยังสับสนกับบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง เพราะในช่วงแรกๆ อาจเกิดปัญหา ครูต้องคอยช่วยแก้ไขให้คําแนะนําอยู่เสมอ และในชั่วโมงต่อๆไปนักเรียน
จะเข้าใจดีย่ิงข้ึนแล้วปฏิบัติได้ถูกต้อง 
  1.2 การนําเสนอผลงานของนักเรียนควรให้นักเรียนได้มีโอกาสผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนําเสนอ
ผลงานและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายเพราะจะทําให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจ 
  1.3 ครูผู้สอนไม่ควรปิดกั้นวิธีคิดของนักเรียน ควรให้นักเรียนได้แสดงออกวิธีคิดท่ีแปลกใหม่พร้อม
แสดงเหตุผลในความคิด ส่งเสริมและให้กําลังใจแก่นักเรียนท่ีกล้าแสดงออก มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
  1.4 ในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ังครูควรดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําเพ่ิมเติมและแก้ไขข้อบกพร่อง
รวมถึงเสริมแรงให้กับนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า 
  1.5 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างและปรับปรุง จะทําให้ผู้เรียนสนใจเรียนและเรียนได้ดี 
  1.6 ควรเน้นกระบวนการทํางานเท่าๆ กับผลงานคือ แต่เดิมการจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนทํางาน
โดยคํานึงแต่ผลงานซ่ึงเป็นจุดหมายปลายทางของงานเท่านั้น โดยท่ีผู้เรียนไม่ได้ฝึกนิสัยและกระบวนการทํางาน 
ฉะนั้นผู้สอนจึงควรเน้นทักษะกระบวนการทํางานของผู้เรียน เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและมี
นิสัยท่ีดีในการทํางาน 
  1.7 เน้นกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงการจัดการเรียนรู้มีท้ังการทํางานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม แต่
หลักสูตรจะเน้นการทํางานกลุ่มเพ่ือจะเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมข้ันแรกของการทํางานกลุ่มต้องให้
ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของประธานกลุ่มและสมาชิก อีกท้ังควรฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน เช่น ทักษะ
การพูด การฟัง การอภิปราย และมารยาทของผู้ฟัง ผู้พูดเป็นต้น 
  1.8  ในการสอนผู้สอนจะต้องพยายามทําให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาควรหลีกเลี่ยงการ
วิพากษ์วิจารณ์ ตําหนิเชิงทําลาย เพราะจะทําให้ผู้เรียนเสียขวัญ และกําลังใจ ขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออก 
  1.9  สอนให้เกิดนิสัย โดยการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยให้
อยู่ภายใต้การนิเทศของครูและภายในห้องเรียน 
  1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยพบว่า ถ้านักเรียนได้ทําและฝึก ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
เพ่ือนๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้แสดงออกท้ังในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน ทําให้นักเรียนมีการรับรู้และมีการ
เรียนรู้ได้ดีข้ึน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาข้ึนด้วย 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 17

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรนําวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปใช้วิจัยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในช่วงชั้นอ่ืนๆ 
  2.2 ควรนําวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปใช้วิจัยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ ด้วย 
  2.3 ควรมีการวิจัยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในหลายๆรูปแบบ เพ่ือนําไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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ผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยใชบ้ทบาทสมมตกัิบการสอนโดยปกติ* 

The Development of English Listening - Speaking Skills of Mathayom 
Suksa 4 Students at Nawama Rachanusorn School by Using Role-Playing 
 
             นางพิศพิมล  ชื่นชม**   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ 
หลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน 
นวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ กับการสอนโดยปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนนวม
ราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ตําบลท่าช้างจังหวัดนครนายก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับฉลาก จํานวน 2 
ห้องเรียน คือ กลุ่มทดลองท่ี1ใช้การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ และกลุ่มทดลองท่ี2 ใช้การสอนโดยปกติ ห้องเรียนละ 
30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีใช้การสอนโดยปกติ และ แบบวัดความสามารถทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติมีทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอนโดยปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) compare the English listening - speaking skills 
before and after learning by the role playing technique, and 2) compare the English listening - 
speaking skills after using the role-playing technique and the regular class of the students in 
Mathayom Suksa 4, Nawama Rachanusorn School Nakornnayok, semester 1, academic year 2553. 
The sample were 60 the Mathayom Suksa 4 students, equally divided in 2 groups, selected by 
simple random sampling. The research instruments were the role-playing teaching plan, the 
regular class teaching plan, and the English listening-speaking test. The data was analyzed by 
mean, standard deviation, and t-test. 
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 The research results were: 1) students’ post English listening-speaking skill by using the 
role playing technique were statistically significant higher than pre-English listening - speaking skill 
at 0.01 level, and 2) the students’ English listening-speaking skill using the role-play technique 
was higher than the regular class students. 
 
ความนํา 
 การสื่อสารมีความสําคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นกระบวนการท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิตของมนุษย์
ต้ังแต่เกิดจนตาย การสื่อสารจะเกิดข้ึนในสังคมหรือชุมชนท่ีใกล้ตัว แล้วค่อยขยาย วงกว้างข้ึนจนเป็นการสื่อสาร
ระดับชาติ เคร่ืองมือท่ีสําคัญในการสื่อสาร คือ ภาษา ดังนั้นภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารจะต้องเป็นภาษาท่ีเข้าใจกัน
ระหว่างชนชาติต่างๆ ได้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย
ท่ัวโลก ดังนั้น ในหลายๆ ประเทศจึงให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษ (เนาวรัตน์ ทองคํา, 2549, หน้า 22) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 19) เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของภาษาอังกฤษ จึงกําหนดให้
เรียนวิชาอังกฤษตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ช่วงชั้นท่ี 1 ถึงช่วงชั้นท่ี 4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา
ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ท้ังในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม การจัด การเรียนการสอนใน
ปัจจุบันยังคงมีลักษณะท่ีผู้สอนมีบทบาทสําคัญแต่เพียงผู้เดียว ผู้สอนเป็นผู้ให้ นักเรียนเป็นผู้รับ ผู้สอนมักไม่เปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะนี้ไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ดังนั้น เม่ือ
จบบทเรียนนักเรียนก็ไม่สามารถท่ีจะพูดสื่อสารกันได้ ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสาเหตุท่ีทําให้นักเรียนเรียนเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่ายและขาดความม่ันใจในการแสดงออก ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
 ปัจจุบันจึงมีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเน้นให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนต้องเน้นท่ีตัว
นักเรียนเป็นสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541, หน้า 13) กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยท่ีนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง มีความสอดคล้อง
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาซ่ึงประกอบด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายวิธี แต่จุดเน้นสําคัญของวิธีการเหล่านั้นคือ 
การให้เน้นนักเรียนเป็นสําคัญให้นักเรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติ และแสวงหาความรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาท่ีเป็นการสอนภาษาจากส่วนรวมไปส่วนย่อยเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
สภาพจริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ต้อง
ข้ึนอยู่กับผู้สอนท่ีจะต้องเป็น ผู้ส่งเสริม ผู้สนับสนุน ผู้แนะแนวทาง ผู้กระตุ้น ผู้มีส่วนร่วม และคอยช่วยเหลือให้
นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้ สรุปความรู้และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
              การฝึกนักเรียนให้มีความสามารถในด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นปัญหาสําคัญสําหรับผู้สอน  
ครูบางคนมีความคิดว่าทักษะการฟังนั้นเป็นทักษะการสอนที่ง่ายท่ีสุด แต่นักเรียนส่วนมากก็คิดว่า การท่ีจะฟังให้
เข้าใจเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุด ข้อขัดแย้งนี้แสดงให้เห็นว่าน่าจะเกิดปัญหาจากวิธีสอนของครู (Yagang, 1993, p.196) หลัก
สําคัญของการฝึกความเข้าใจในการฟังในห้องเรียนคือนักเรียนควรมีการฝึกเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการฟัง ใน
สถานการณ์จริง (Ur. Penny, 1981, p. 105) ดังนั้น หากมีการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้ใช้ภาษาในสภาพท่ีเป็นจริง
แล้ว จะทําให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการฟัง-พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537, หน้า 53) 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษภายในห้องเรียน
อย่างคล่องแคล่ว สนุก-สนาน และมีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความรู้สึกชอบ 
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 แนวทางการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (role play) จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน  และได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน เพราะการสอนวิธีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะการแสดงออกทางการ
ฟัง – พูดและสนทนาโต้ตอบในเรื่องราวท่ีทุกคนจะได้ประสบในชีวิตจริงของเขา ทําให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  และมีความเข้าใจในบทบาทของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในเรื่องราวหรือสถานการณ์นั้นๆ และช่วย
เสริมให้สามารถเลือกถ้อยคํา  สํานวนไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และสถานการณ์จริง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะใช้การสอนโดยใช้บทบาทสมมติในการทดลองสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรวิชา ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2551 และยังสอดคล้องกับแนวโน้มใหม่ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาได้จริง นอกจากนี้ การใช้วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ จะ
ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษา เนื่องจากได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะทําให้นักเรียนเห็น
ความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน เพ่ือแก้ปัญหาการขาด
สมาธิของนักเรียนและสร้างความเชื่อม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ อันจะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในทักษะ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
คําถามการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติมีทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่ีได้รับการสอนโดยใช้บทบาทสมมติมีทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษสูงกว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติเรียนแบบปกติหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมุติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมุติ กับการสอนโดยปกติ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน  4 ห้องเรียนจํานวนนักเรียนห้องเรียนละ 
30 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  เป็นนักเรียนโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2553 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ห้องเรียน จากนักเรียนท้ังหมด 4 ห้องเรียน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4/1 จํานวน 30 คน เปน็กลุ่มทดลองท่ี 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จํานวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ี2 ซ่ึง
ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติเพ่ือการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จํานวน 5 แผน รวม 10 คาบ 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ท่ีสอนโดยปกติ จํานวน 5 แผน รวม 10 คาบ 
 3. แบบทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ แบบทดสอบน้ีครอบคลุมเนื้อหาและใช้เป็นแบบทดสอบก่อนการฝึก และหลัง
การฝึก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ดําเนินการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย 
 2. แนะนําวิธีการและบทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอน 
 3. ทดสอบความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ
ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 4. ดําเนินการนําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงและผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญไปดําเนิน การสอนกับ
นักเรียนกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน เป็นเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 5 สัปดาห์ 
 5. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนนําแบบทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง
มาให้นักเรียนกลุ่มทดลองทําการทดสอบหลังการทดลองท้ัง 2 กลุ่ม 
 6. นําผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บทบาทสมมติมา
วิเคราะห์ 
 7. ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ  
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้ วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการวัดผลก่อนทดลอง และหลังทดลองมาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ดังต่อไปน้ี 
 1. นําคะแนนทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (Dependent 
Samples) 
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 2. นําผลการทดสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 หา
ค่าเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test independent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยท่ีได้นําเสนอ สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้บทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า วิธีการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติทําให้นักเรียนมีความสามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
 2. ความสามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังการเรียนด้วย
วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ มีคะแนนสูงกว่าของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนโดยปกติ แสดงว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติทําให้นักเรียนมีความสามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสูง
กว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยปกติ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
โดยใช้บทบาทสมมติ มีการอภิปรายผลดังนี้ คือ 
 1. ความสามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนหลังการเรียนจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนการเรียนและหลังการเรียนแตกต่างกัน 
โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 
  1.1 นักเรียนได้รับการฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในสถานการณ์เหมือนจริง เนื่องจากรูปแบบของ
กิจกรรมโดยใช้บทบาทสมมติ ทําให้นักเรียนได้อยู่ในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพ่ือให้นักเรียนมีความ
จําเป็นต้องใช้ภาษา และเป็นการฝึกให้นักเรียนคุ้นเคยและสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีความหมายได้ใน
สถานการณ์จริง ทําให้นักเรียนมีความม่ันใจในการพูดมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานแนวคิดของ วิลกินส์ (Wilkins, 
1987, p. 170) ท่ีกล่าวว่าสิ่งสําคัญในการสอนภาษาเพ่ือสื่อความหมาย คือ การให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาท่ี
เรียน โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง 
  1.2 กิจกรรมเพื่อการสื่อสารท่ีใช้ในการทดลอง มีรูปแบบท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ฝึกภาษาหลายรูปแบบ 
และได้รับประสบการณ์ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน นอกจากนักเรียนจะสื่อสารด้วยการฟัง-พูดแล้ว 
นักเรียนยังสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น สีหน้า ท่าทาง ซ่ึงตรงกับแนวคิดของพอสตัน (Paulston, 1987) ท่ีกล่าวว่า การ
พูดเพ่ือการสื่อสารมิได้เป็นเพียงการแสดงออกทางการพูดแต่อย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่ใช่คําพูดด้วย ซ่ึง
เป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสาร 
  1.3 การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติเป็นการเรียนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี เป็นการเรียนรู้โดยการกระทํา นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์
จําลอง ซ่ึงคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ  นิ่มวรรณัง 
(2536) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และนําไปใช้ในสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เช่นเดียวกับ กัลยารัตน์ แก้วดวงแสง (2543) 
ซ่ึงเสนอว่าการสอนเพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
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ชีวิตประจําวันนั้น ผู้สอนต้องให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จําลองแบบสมมติสถานการณ์และสถานการณ์
จําลอง 
  1.4 ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษโดยคํานึงถึงระดับความสามารถ ความสนใจภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต้องอาศัยการมีประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้สอน เพราะสามารถนําเอา
ประสบการณ์สอนและความเข้าใจเด็ก มาช่วยสร้างกิจกรรมต่างๆข้ึน ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนการเรียนการสอน
ตามหลักการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในแต่ละแผนประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ คือ สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมการเรียนรู้
ซ่ึงประกอบไปด้วยข้ันนําเสนอ ข้ันฝึกหัด และข้ันนําไปใช้ สื่อการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล 
ผู้วิจัยพบว่าการวางแผนการจัดการเรียนรู้ควรเป็นส่วนแรกท่ีครูต้องคํานึงถึง เพราะการวางแผนทําให้ครูดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบจากการวางแผนไว้ล่วงหนา้ 
  1.5 ลักษณะของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการฟังและการพูดท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน คือ การแสดงบทบาท
สมมติ ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
เพ่ิมความกล้าแสดงออก เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเน้นการทํางานเป็นกลุ่ม นอกจากน้ีกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ เพราะทักษะเหล่านี้นับเป็นทักษะท่ีสําคัญในการสื่อสาร และเป็นทักษะท่ีสําคัญในการเรียนรู้
ทักษาอ่ืนๆ จุดเด่นของกิจกรรมท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกอย่างสนุกสนาน ได้ทํางานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนทุกคนมีโอกาสท่ีจะแสดงออก  
  1.6 นักเรียนให้ความสนใจ รู้สึกกระตือรือร้นท่ีจะได้เรียนภาษาอังกฤษโดยการแสดงบทบาทสมมติ เม่ือ
นักเรียนได้เรียนตามเนื้อหาท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ จะทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากข้ึน นอกจากนี้
การแสดงบทบาทสมมติทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน ทําให้นักเรียนความสามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษดีข้ึน 
  1.7 นักเรียนรู้สึกภูมิใจเมื่อตัวเองทําได้ และเพ่ือนๆ ต่างให้ความสนใจและอยากรู้ว่าเพ่ือนจะแสดงอะไร 
เม่ือผ่านการแสดงบทบาทสมมติแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าตนเองประสบผลสําเร็จซ่ึงนับว่าเป็นส่วนสําคัญในการเสริมแรง
ตนเอง การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษโดยตรง ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
อย่างหลากหลาย เกิดความสนุกสนาน รู้จักทํางานร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ จึงทําให้นักเรียนมีความ สามารถทางทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
  1.1 ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนควรคํานึงถึงความเหมาะสมเรื่องของเวลา การทํากิจกรรมโดยใช้
บทบาทสมมติอาจใช้เวลามากน้อย ตามแต่สถานการณ์ บางสถานการณ์อาจใช้เวลามาก เนื่องจากการเรียนทักษะ
การฟัง การพูด เป็นทักษะท่ีต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนจึงจะเกิดความคล่องแคล่ว ดังนั้นครูผู้สอนควรมีการปรับ
ยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์และความพร้อมของนักเรียน 
  1.2 ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรพยายามกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุด แต่ต้อง
ไม่ใช้การบังคับ ควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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  1.3 ควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้หรือเนื้อหาท่ีเรียนในลักษณะของการสนทนา
พูดคุยด้วยตัวของนักเรียนเอง จะทําให้เกิดการเรียนรู้ท่ียาวนาน 
  1.4 ควรส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน เพราะทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
นับว่าเป็นทักษะเร่ิมแรกท่ีผู้สอนควรคํานึงถึงในการให้นักเรียนได้พัฒนา เม่ือนักเรียนสามารถฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้ดี
แล้วจะเป็นสิ่งสําคัญท่ีทําให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีย่ิงข้ึน 
  1.5 ครูผู้สอนควรพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุดในการสอน เม่ือต้องอธิบายศัพท์ใหม่ๆ ควร
พยายามใช้ภาษาอังกฤษหรือสื่อประกอบต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับภาษา อังกฤษมากข้ึน 
  1.6 ควรมีการประเมินนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ไม่เพียงแต่ประเมินนักเรียนหลังเรียนเท่านั้น ผู้สอนควร
ประเมินนักเรียนเป็นระยะเพ่ือสังเกตความคืบหน้าและพัฒนาการในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และเม่ือเกิด
ปัญหาด้านการเรียน ครูสามารถแก้ไข และช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ด้านควบคู่กันไป คือทักษะด้านการฟังการพูด การอ่าน 
และการเขียน 
  2.2 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษเพื่อ
นํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนต่อไป 
  2.3 ควรศึกษาการใช้รูปแบบการสอนโดยกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารในแต่ละทักษะทางภาษา เพ่ือ
เปรียบเทียบว่ากิจกรรมเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาทักษะใดได้ดีท่ีสุด 
  2.4 ควรมีการติดตามผลระยะยาวเพ่ือดูความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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การพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่าํบญุศิริ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก* 

The Development of the Analytical Thinking Practice Model about 
Decimal Mathematical Question for Pratom Suksa 5 Students 

Tredsaban 3 School (Bantumboosiri) Amphur Muang Nakon Nayok 
Province 

 
                นางสังวาล  แก้วเกตุ**   

Mrs. Sangwan  Keawkate 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนท่ีไม่ได้
เรียนด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านตํ่าบุญศิริ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก จํานวน 2 ห้องเรียน จํานวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.00/88.60 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกการคิด
วิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เรียนด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to develop the analytical thinking practice model 
for Pratom 5 students with the efficiency 80/80 2) compare the learning achievement about 
decimal mathematical question of Pratom 5 students learning with the analytical thinking 
practice model and the regular teaching class. The sample were 48 Pratom 5 students. The 
research instrument used was 5 analytical thinking practice model about decimal mathematical 
question and the learning achievement test. The data was analyzed by mean, standard deviation 
and t-test. 
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 The research results were 1) the efficiency using the analytical thinking practice model 
was 83.00/88.60 2) the learning achievement of the students using the analytical thinking practice 
model was higher than learning in the regular teaching class with statistical significance at 0.01. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมท่ี
มีเครือข่ายเชื่อมโยงท่ัวโลก  มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสังคม ทําให้สังคมไทยกลายเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม ปัญหาท่ีท้า
ทายการคิด และการตัดสินใจอย่างฉับพลัน หากประชาชนในสังคมมีการคิดอย่างเป็นระบบ จะสามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสุข ดังนั้น การที่จะให้ประชาชนในสังคมมีการคิดอย่างเป็น
ระบบได้ต้องเริ่มท่ีนักเรียนก่อน ครูจึงมีหน้าท่ีช่วยพัฒนาความสามารถในการคิดให้เกิดกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้ความคิดในทางท่ีถูกต้อง สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบร่ืน และมีความสุข ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญ คือ พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้
อย่างมีความสุข มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีโอกาสใช้ข้อมูล
สารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อสาร และส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถ
นําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ (อรุณศรี ดําบรรณ์, 2548, หน้า 1) 
 จากสาระสําคัญของหลักสูตรจึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะการคิดเป็นเป้าหมายสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซ่ึงเป็นความสามารถทางสมอง อย่างหนึ่งในการ
พิจารณาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อสรุปอย่างถูกต้องสมเหตุสมผล นอกจากน้ีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ยังเป็นจุดประสงค์ทางการศึกษาท่ีบลูมและคณะได้พัฒนาข้ึนโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย
หรือด้านความรู้ (cognitive domain) ด้านจิตพิสัยหรือด้านความรู้สึก (effective domain) และด้านทักษะพิสัย
หรือด้านทักษะ (psychomotor domain) โดยจุดประสงค์ด้านความรู้ได้แบ่งแยกออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความรู้
ความจํา (knowledge) ความเข้าใจ (comprehension) การนําไปใช้ (application) การคิดวิเคราะห์ (analysis) 
การสังเคราะห์ (synthesis) และการประเมินค่า (evaluation) ซ่ึงด้านการคิดวิเคราะห์นี้เป็นความสามรถในการ
แยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เร่ืองราวเนื้อหาต่างๆ แบ่งออกเป็นการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ (analytical  
of elements) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analytical of relationships) การคิดวิเคราะห์หลักการ 
(analytical of organizational  principles) (ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2542, หน้า 149-154) 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนในปัจจุบัน มีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือให้
นักเรียนสามารถใช้ความคิดซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนาและเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญของการศึกษาและการเรียน
การสอนในปัจจุบัน การศึกษาท่ีพัฒนาได้จริงนั้นต้องสามารถสร้างคนให้ “คิดเป็น’’ (บุญรอด บิณฑสันต์, 2545) 
การพัฒนาคนให้คิดเป็น เป็นคนที่มีความสามารถต้องสอนให้คนรู้จัก “วิธีคิด” เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด 
ซ่ึงพัฒนาการทางความคิดของเด็กเร่ิมต้นต้ังแต่อยู่ในครรภ์และต่อเนื่องมาเร่ือยๆ จนอายุประมาณ 11-12 ปี เด็กจะ
เข้าใจภาษาท่ีมีความสลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึน เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด สติปัญญา จินตนาการ จนเมื่อเร่ิมเป็นวัยรุ่น
เด็กจะมีความสามารถในการคิดหลากหลายมิติรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) ซ่ึงทําให้เพ่ิม
ศักยภาพทางการคิดเรื่องต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
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 การท่ีจะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นครูต้องพยายามฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์
และมีทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้เรียน การปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนนําทักษะเหลา่นี้ ไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการท่ีจะทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิด
ได้นั้น จะต้องมีสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ เช่น การจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องใช้คําถามท่ีให้
ผู้เรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลา มีกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เหตุการณ์เพ่ือจะสรุป และลงความเห็นก่อน
ตัดสินใจทุกคร้ัง หรือถ้าจัดให้มีการทําการศึกษาวิจัย เพ่ือศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้
เราสามารถนําข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนไปปรับปรุงให้เกิดผลดีได้ การฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นการเตรียม
ผู้เรียนให้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม ซ่ึงอาจพบในชีวิตจริง รู้จักมองอนาคต มองทิศทางท่ีควรเลือกได้อย่าง
เหมาะสม (สุรศักด์ิ หลาบมาลา, 2533, หน้า 15) 
 จากเหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ดังกล่าว รวมไปถึงการศึกษางาน
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองพบว่าผู้เรียนขาดทักษะ การคิดวิเคราะห์  ไม่สามารถ
นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีเท่าท่ีควร ในการพัฒนากระบวนการคิดหรือความสามารถ
ทางการคิดของผู้เรียนให้ได้ผล จําเป็นต้องใช้แนวทางและกลวิธีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2544, หน้า 43) 
วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น คือการสร้างแบบฝึก เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างถูกวิธีมีลําดับข้ันตอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิด
อย่างเป็นระบบและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดีข้ึน (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2542, หน้า 99) 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มท่ีเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ กับกลุ่มท่ี
ไม่ได้เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 
นักเรียนท่ีท่ีไม่ได้เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านตํ่าบุญศิริ สังกัดเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก จํานวน 48 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 
2 ห้องเรียนๆ ละ 24 คน ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
ใช้ห้องเรียนเป็นห้องสุ่มชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 เป็นกลุ่มทดลองและชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 เป็นกลุ่มควบคุม 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
 1. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
จํานวน 5 ชุด คือ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ
ทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมระคน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ข้อ แบบทดสอบนี้ครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันกับแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ท้ัง 5 เล่ม ได้แก่ การแก้โจทย์
ปัญหาการบวกทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการ
หารทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมระคน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ดําเนินการวิจัยหลังจากที่ได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบ (pretest-posttest control group design) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ชี้แจงกลุ่มทดลองให้เข้าใจวัตถุประสงค์  และขั้นตอนการทดลอง 
 2. กลุ่มทดลองทําการทดสอบของแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ท้ัง 5 เล่ม และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม แล้วบันทึกผลการสอบ  
 3. กลุ่มควบคุมไม่ใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแก้โจทย์
ปัญหาทศนิยม แล้วบันทึกผลการสอบ ท้ังสองกลุ่มใช้เนื้อหาเดียวกัน และระยะเวลาเท่ากัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จทางคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการคิดวิเคราะห์วิชาคณิตศาสตร์ โดยทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์และนักเรียนท่ี
ไม่ได้เรียนด้วยแบฝึกการคิดวิเคราะห์ โดย หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test 
independent) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 83.00/ 88.60 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านตํ่าบุญศิริ ท่ีเรียนรู้โดยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ 
เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้ใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ 
 
อภิปรายผล 
 1. การวิเคราะห์ การหาประสิทธิภาพแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
ท้าย แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ท้ัง 5 แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 83.00 และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 
88.60 แสดงว่าแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหา ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ E1 มีค่าเท่ากับ 
83.00 E2 มีค่าเท่ากับ 88.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ 80/80 เนื่องจากแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ือง การแก้
โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนและผ่านข้ันตอนการ
สร้างอย่างมีระบบและมีความเหมาะสม มีการเลือกหน่วยการเรียนรู้ การศึกษาเอกสารหลักสูตร การวิเคราะห์หน่วย
การเรียนรู้ หลักทฤษฎีการสร้างสื่อและเลือกลักษณะของแบบฝึกท่ีเหมาะสม ข้ันตอนการสร้างแบบฝึก แบบฝึกการ
คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้าน
เนื้อหา ด้านภาษาไทย ด้านเทคโนโลยี แล้วนําไปทดลองรายบุคคลมีประสิทธิภาพ 80.66/87.32 กลุ่มเล็ก มี
ประสิทธิภาพ  82.00/89.54 และภาคสนามมีประสิทธิภาพ 83.00/ 88.60 ทําให้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการ
แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท้ังนี้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์เป็นแบบฝึกท่ีกะทัดรัด เนื้อหาจาก
ง่ายไปหายาก  รูปแบบของแบบฝึกทําให้นักเรียนเข้าใจง่ายและเกิดความภูมิใจ กระตือรือร้นท่ีจะทําแบบฝึกการคิด
วิเคราะห์ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีกลุ่มทดลองเข้าใจเร่ืองการโจทย์ปัญหาทศนิยมได้ดีข้ึนจึงทําให้คะแนน
แบบทดสอบท้ายแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ท้ัง 5 ชุดและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ กับนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนรู้
ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกต่างกนั โดยนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ
สมมุติฐานท่ีต้ังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราภรณ์  พิทักษ์ธรรม (2543, หน้า 110) ศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กับการสอนตาม 
คู่มือครู พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบสืบเสาะความรู้  โดยใช้กิจกรรมการสร้างแผนภูมิมโน ทัศน์กับนักเรียนท่ี
ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ โดยนักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบ สืบเสาะหาความรู้โดยใช้กิจกรรมการสร้าง
แผนภูมิมโนทัศน์มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูง กว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู จงรักษ์ ต้ังละมัย 
(2545, หน้า 50-51) ศึกษาผลการฝึกการคิดอเนกนัยในเนื้อหาต่างกันท่ีมีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการฝึกคิดอเนกนัยท่ีมี
เนื้อหาต่างกัน มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต่างกัน มีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การฝึกความคิด อเนกนัยท่ีมีเนื้อหาต่างกัน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ บุญเชิด  ชุมพล (2547, หน้า 48) ศึกษาความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นปี 3 โรงเรียนอํานวยวิทย์ พบว่า การจัดกิจกรรมหรือกําหนด
สถานการณ์ให้ ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ สามารถคิดหาเหตุผลด้วยตนเองและคิดเป็นกลุ่มได้นั้น เป็นการฝึกให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาท่ีอาจจะต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงใน
ปัจจุบันนี้ผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะในช่วงชั้นท่ี 3 เป็นระดับชั้นท่ีมีความ สําคัญอย่างมาก ท่ี
จําเป็นจะต้องเน้นและฝึกฝนให้ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้มาก เพราะนักเรียนในระดับนี้จะมี
พัฒนาการทางสมองท่ีกําลังจะก้าวหน้าเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี มีความรู้ความ สามารถ  สามารถวิเคราะห์แยกแยะ
ความสําคัญของสิ่งต่างๆ ได้ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไป ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เรียนด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์เนื่องจาก
แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท้ังนี้เนื่องจากแบบฝึก
การคิดวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือฝึกทักษะ ทบทวน สรุปบทเรียนตลอดจนสามารถวัดผลและประเมินผลการเรียน
หลังจากนักเรียนได้เรียนจบบทเรียนแล้วทําให้นักเรียนทราบผลความก้าวหน้าของตนเองและนักเรียนสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีย่ิงข้ึนและแบบฝึกการคิดวิเคราะห์เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสทบทวนความรู้ความเข้าใจฝึกนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการเรียนเรื่องนั้นๆ ให้กว้างขวางย่ิงข้ึนกว่าเดิมท้ังยังช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยครู
เห็นจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของนักเรียนได้ชัดเจน แบบฝึกการคิดวิเคราะห์เป็นสื่อช่วยครูประหยัดแรงงานและเวลา
ของครูผู้สอนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้หลังจบบทเรียนแต่ละคร้ังสามารถนําไปทบทวนด้วยตนเองแบบฝึกการคิด
วิเคราะห์ผู้วิจัยสร้างข้ึนนอกจากเหนือจากหนังสือเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพ่ิมเติมได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  แบบฝึกการคิดวิเคราะห์
จึงเป็นเหตุผลท่ีทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยมในกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 จากผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครูผู้สอนควรจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ กับประสบการณ์ตรงของผู้เรียน เป็น
การฝึกกระบวนการคิดให้มีศักยภาพมากข้ึน 
 1.2 ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกให้นักเรียนมีการโต้ตอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและ
สรุป การใชเ้หตุผล เป็นการพัฒนาทักษะการคิดซ่ึงเป็นหัวใจการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการติดตามการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง และควรมีการศึกษาพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในประเทศไทย  
 2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เช่น กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สภาพทางสังคม เปน็ต้น 
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บทคัดย่อ 
            การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท 
จําแนกตามลักษณะขององค์กร กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มบริษัทซ่ึงต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 188 บริษัท เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มบริษัท มี
ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่ามากไปน้อย คือ ด้านราคา และความคุ้มค่าในการให้บริการ 
ด้านความสามารถในการให้บริการรูปแบบ และเครือข่ายการให้บริการ ด้านบริการเสริมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ท่ีรองรับการให้บริการ และด้านประวัติการให้บริการและความน่าเชื่อถือ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน สิ่ง
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ ของกลุ่มบริษัท จําแนกตามลักษณะขององค์กร พบว่า  กลุ่มบริษัท
ท่ีมีระยะเวลาดําเนินการ โครงสร้างของคณะผู้บริหาร และจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็นด้าน
ประวัติการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 กลุ่มบริษัทท่ี
มีจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็นด้านความสามารถในการให้บริการรูปแบบ และเครือข่ายการ
ให้บริการ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05    
 
Abstract 
  The objectives of this research were to study the decision making on use of logistic 
service by businesses group in AMATA Industrial Estate at Chonburi and to compare the decision 
making based on characteristics of organizations. The sample included 188 businesses in AMATA 
Industrial Estate at Chonburi. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed 
based on frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
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 The results of the research indicated that businesses group in AMATA had overall 
opinions, graded at high level, on influences in their decision making to use the service. With 
regard to aspects analysis, every business has overall opinions at high level toward every aspect, 
which could be arranged in descending order as follows: price and worthiness, efficiency in 
service feature and networks of the service provided, supplementary service, technology, and 
records and credibility. The comparison of mean score of influences     on decision making to use 
the logistic service based on characteristics of organizations showed that businesses with different 
years on operation and management structure and number of worker had opinions toward 
backgrounds and credibility aspect differently calculated at 0.05 significant level. Businesses with 
different number of workers had opinions on efficiency in service feature and networks of the 
service provided   differently at 0.05 level.  

 
ความนํา 
 ในยุคของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท่ีการค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบาย
การเปิดเสรีการค้าตามข้อตกลง FTA ท่ีประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมท้ังในฐานะผู้ส่งออก ผู้นําเข้า และนักลงทุน ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนท่ีจะขับเคล่ือนสินค้าบริการ ข้อมูลและการเงิน จึงมีความสําคัญท่ีจะทําให้ประเทศ
สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ โลจิสติกส์นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีจะนํามาใช้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าซ่ึงจะทําให้สินค้าและบริการมีต้นทุนถูกลง สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคเร็วข้ึน และถูกต้องตาม
สัญญาท่ีตกลงกันไว้ ซ่ึงจะทําให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศขยายตัว ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การศึกษาผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ (World competitiveness) ในปี 
2552 โดย International Institute for Management Development (IMD) นั้น ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ท่ี 26 จาก 52 ประเทศ และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่อ GDP ของไทย สูงถึงร้อยละ 25-30 ขณะท่ีประเทศพัฒนาแล้วจะ
อยู่ระหว่างร้อยละ 7 - 11  
 จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ท่ีสูงมากเช่นนี้ เป็นการลดขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเนื่องจากทําให้ราคาวัตถุดิบนําเข้าสูง แต่ผู้ส่งออกจําเป็นต้องกดราคารับซ้ือสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ 
เพ่ือให้ราคาสินค้าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทําให้เกิดแรงกดดันเร่ืองต้นทุนการผลิตและผลกําไรของ
ผู้ประกอบการ  ดังนั้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศและการลดต้นทุนด้านการขนส่งจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกมาก สําหรับ 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลําดับท่ีสาม หรือ Third Party Logistics (3PLs) นับว่าเป็นกิจกรรม Outsourcing หรือการ
จัดจ้างจากภายนอกประเภทหน่ึง ซ่ึงหลายๆ องค์กรได้ให้ความสนใจท่ีจะใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากในทุกๆ 
อุตสาหกรรมมีการแข่งขันมากข้ึนและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนจากการต้องการสินค้าท่ีผลิตเป็นจํานวนมาก ๆ 
ในรูปแบบเดียวไปสู่การผลิตในหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าและเป็นจํานวนมาก ทําให้หลายองค์กรให้
ความสนใจต่อความสามารถหลักในการแข่งขันมากข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว องค์กรจะต้อง
พิจารณาถึงความจําเป็นท่ีจะต้องจัดหาองค์กรอ่ืนท่ีมีความชํานาญในส่วนท่ีไม่ใช่หน้าท่ีท่ีองค์กรมีความสามารถในการ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจเป็นเพียงหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักและองค์กรท่ีจะเข้ามา
รับผิดชอบก็คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ท้ังนี้ในการดําเนินกิจการหน้าท่ีการกระจายสินค้าและการขนส่งอาจจะไม่ใช่
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ความสามารถหลักท่ีองค์กร ควรดําเนินการเอง หรือไม่คุ้มค่าหากจะดําเนินการเอง  แนวโน้มการจัดการในปัจจุบันจึง
มุ่งท่ีจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมเหล่านี้มารับผิดชอบแทน จนทําให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในธุรกิจ ผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์เกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก ในปัจจุบันผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยมีการจดทะเบียน
บริษัทในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทจํากัด โดยต่างมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย คือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเฉพาะการสร้างผลกําไรซ่ึงทําให้เกิดช่องว่างของความต้องการในการใช้บริการ และ
ความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยทางผู้ให้บริการนั้นพยายามท่ีจะดําเนินกิจการในต้นทุนท่ีมีระดับ
ตํ่าสุด ทําให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาหลายๆ สิ่งท่ีมีความจําเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลท่ี
ตามมาคือปัญหาด้านคุณภาพในการให้บริการท่ีผู้ประกอบการจะเลอืกใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
 จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่ม
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําผลที่ได้ไปปรับปรุงในด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการ อันส่งผลต่อความสําเร็จ 
และความอยู่รอดของธุรกิจร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท จําแนกตามลักษณะขององค์กร 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท จําแนกตามลักษณะขององค์กร แตกต่างกัน 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มบริษัทซ่ึงต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
จํานวน 375 บริษัท (ท่ีมา: อ้างถึงจากบัญชีรายชื่อบริษัทในหนังสือ Amata corporation public company 
limited customer directory 2010) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากกลุ่ม
ประชากร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, 
p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 188 บริษัท 
 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างข้ึน โดยมีข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้
แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ  
  2.1 ลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหน่งการทํางาน ระยะเวลาดําเนินงาน 
โครงสร้างของคณะผู้บริหาร และจํานวนพนักงานในองค์กร จํานวน 5 ข้อ 
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  2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ แบ่งออกป็น 5 ด้าน คือ ด้านประวัติการ
ให้บริการและความน่าเชื่อถือ ด้านความสามารถในการให้บริการ รูปแบบและเครือข่ายการให้บริการ ด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีรองรับการให้บริการ ด้านบริการเสริมต่างๆ ด้านราคาและความคุ้มค่าในการให้บริการ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 25 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้คําถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 บริษัท แล้วนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.8633 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทซ่ึง
ต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี (จากผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หรือผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ) ของแต่
ละบริษัทโดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 188 บริษัท เก็บโดยวิธีสะดวก  และขอรับ
คืนแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถามในช่วงวันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม 2554 ได้รับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 188 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ลักษณะขององค์กร โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (percentage)  
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทจําแนกตามลักษณะ

ขององค์กร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โลจิสติกส์ของบริษัท 
จําแนกตามลักษณะขององค์กร โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โลจิสติกส์ของบริษัท จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ลักษณะขององค์กร 
  กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประเภทยาน
ยนต์และชิ้นส่วน ร้อยละ 47.87 รองลงมาไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 14.89 ตําแหน่งการทํางาน ผู้จัดการ
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ฝ่ายโลจิสติกส์ ร้อยละ 53.72 รองลงมา หัวหน้างานฝ่ายโลจิสติกส์ ร้อยละ 18.09 ระยะเวลาดําเนินงาน มากกว่า 7 
ปี ร้อยละ 72.34 รองลงมา 5-7 ปี ร้อยละ 23.40 โครงสร้างของคณะผู้บริหาร ญี่ปุ่น ร้อยละ 54.79 รองลงมา ไทย 
ร้อยละ 28.19 จํานวนพนักงานในองค์กร 101-500 คน ร้อยละ 40.43 รองลงมา 50-100 คน ร้อยละ 33.51 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
   กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านประวัติการให้บริการและความน่าเชื่อถือ 

  กลุ่มบริษัท มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.52 – 3.84) ทุกรายการ คือ 
  1. ประวัติการให้บริการท่ีผ่านมา 
  2. ความน่าเชื่อถือของบริษัท 
  3. ชื่อเสียงและความมั่นคง 
  4. ฐานะทางการเงิน 
  5. จํานวนบุคลากร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และพลาสติกและยาง ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย 
โลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ หัวหน้างานฝ่ายโลจิสติกส์ ระยะเวลาดําเนินงานน้อยกว่า 2 ปี 2-4 ปี และมากกว่า 7 
ปี โครงสร้างของคณะผู้บริหารแบบ อเมริกัน และญี่ปุ่น จํานวนพนักงานในองค์กร 101-500 คน 501-1,000 คน 
และมากกว่า 1,000 คน 
  ด้านความสามารถในการให้บริการรูปแบบและเครือข่ายการให้บริการ 

  กลุ่มบริษัท มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.69 – 4.03) ทุกรายการ คือ 
  1. มีการให้บริการแบบครบวงจร 
  2. มีการให้บริการกรณีฉุกเฉิน 
  3. มีบริการจัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ 
  4. มีเครือข่ายในการให้บริการในต่างจังหวัด/ต่างประเทศ 
  5. มีบริการแบบเหมารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ทุกกลุ่มบริษัท ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ หัวหน้างาน
ฝ่ายโลจิสติกส์ และพนักงานท่ัวไป ทุกกลุ่มระยะเวลาดําเนินงาน ทุกกลุ่มโครงสร้างของคณะผู้บริหาร จํานวน
พนักงานในองค์กร 50-100 คน 101-500 คน 501-1,000 คน และมากกว่า 1,000 คน 
  ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีรองรับการให้บริการ 

  กลุ่มบริษัท มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.69 – 3.93) จํานวน 4 รายการ คือ 
  1. มีการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ มาช่วยในการบริหารงาน 
  2. มีการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจเช็คสินค้า 
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  3. มีการนําระบบ GPS มาใช้ในการขนส่งสินค้า 
  4. มีการนําระบบเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการให้บริการหลากหลายด้าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนปิโตรเคมีคอล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
โลหะและแม่พิมพ์ ทุกกลุ่มตําแหน่งการทํางาน ระยะเวลาดําเนินงาน น้อยกว่า 2 ปี 5-7 ปี และมากกว่า 7 ปี  
โครงสร้างของคณะผู้บริหารแบบ ไทย ญี่ปุ่น และเยอรมัน จํานวนพนักงานในองค์กร 50-100 คน 101-500 คน  
และมากกว่า 1,000 คน 
  ด้านบริการเสริมต่างๆ 

  กลุ่มบริษัท มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.61 – 3.82) ทุกรายการ คือ 
  1. มีบริการจัดทํารายงานความเคล่ือนไหวของสต๊อก 
  2. มีบริการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
  3. มีบริการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานหรือการทําธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
  4. มีบริการจัดทําดัชนีชี้วัดการทํางานต่างๆ 
  5. มีบริการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ กลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกและยาง และ
โลหะและแม่พิมพ์ ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หัวหน้างาน ฝ่ายโลจิสติกส์ และหัวหน้างานฝ่ายจัดซ้ือ 
ระยะเวลาดําเนินงาน 2 – 4 ปี 5 – 7 ปี และมากกว่า 7 ปี ทุกกลุ่มโครงสร้างของคณะผู้บริหาร จํานวนพนักงานใน
องค์กร 50 – 100 คน 101 – 500 คน 501 – 1,000 คน และมากกว่า 1,000 คน 
  ด้านราคาและความคุ้มค่าในการให้บริการ 

  กลุ่มบริษัท มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.69 – 4.21) ทุกรายการ คือ 
  1. ราคาคุ้มค่าในการให้บริการ 
  2. มีระยะเวลาชําระเงินหรือให้เครดิต 
  3. ราคามีความยืดหยุ่นตามราคาน้ํามัน หรือราคาตลาดในปัจจุบัน 
  4. มีการคิดค่าบริการแบบแยกตามรายการการใช้บริการ 
  5. มีการคิดค่าบริการแบบเหมารวม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับ ทุกกลุ่มบริษัท ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ และหัวหน้า
งานฝ่ายโลจิสติกส์ ทุกกลุ่มระยะเวลาดําเนินงาน ทุกกลุ่มโครงสร้างของคณะผู้บริหาร ทุกกลุ่มจํานวนพนักงานใน
องค์กร 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โลจิสติกส์ของกลุ่ม
บริษัท จาํแนกตามลักษณะขององค์กร 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่ม
บริษัท จําแนกตามลักษณะขององค์กร พบว่า กลุ่มบริษัทท่ีมี ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหน่งการทํางาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน โครงสร้างของคณะผู้บริหาร และจํานวนพนักงานในองค์กร ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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  ด้านประวัติการให้บริการและความน่าเชื่อถือ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีตําแหน่งการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ชื่อเสียงและความมั่นคง 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ จํานวนบุคลากร 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีโครงสร้างของคณะผู้บริหารต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ประวัติการให้บริการท่ีผ่านมา 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ 
  1. ประวัติการให้บริการท่ีผ่านมา 
  2. ความน่าเชื่อถือของบริษัท 
  ด้านความสามารถในการให้บริการรูปแบบและเครือข่ายการให้บริการ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีบริการจัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ 
  ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีรองรับการให้บริการ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีประเภทอุตสาหกรรมต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
มีการใช้ระบบ เอสเอ็มเอส มาให้บริการในการขนส่ง 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
  1. ชื่อเสียงและความมั่นคง 
  2. ฐานะทางการเงิน 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีตําแหน่งการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มี
การใช้ซอฟแวร์ต่างๆ มาช่วยในการบริหารงาน 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ 
มีการนําระบบเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการให้บริการหลากหลายด้าน 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีการใช้ระบบ เอสเอ็มเอส มาให้บริการในการขนส่ง 
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  ด้านบริการเสริมต่างๆ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานต่างกัน  มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ มีบริการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีบริการจัดทํารายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
  ด้านราคาและความคุ้มค่าในการให้บริการ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีตําแหน่งการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  
ราคามีความยืดหยุ่นตามราคาน้ํามัน หรือราคาตลาดในปัจจุบัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรประกอบด้วย ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหน่งการทํางาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน โครงสร้างของคณะผู้บริหาร และจํานวนพนักงานในองค์กร ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ลักษณะขององค์กร กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทยานยนต์และชิ้นส่วน ร้อยละ 47.87 ตําแหน่งการทํางาน ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ร้อยละ 53.72 ระยะเวลา
ดําเนินงาน มากกว่า 7 ปี ร้อยละ 72.34  โครงสร้างของคณะผู้บริหาร ญี่ปุ่น ร้อยละ 54.79 จํานวนพนักงานใน
องค์กร 101 – 500 คน ร้อยละ 40.43 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธราธร  ปิ่นทอง (2550) ศึกษาเร่ือง การ
ใช้การวิเคราะห์แบบมีลําดับข้ันในการวิเคราะห์ปัจจัย และเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลําดับท่ี 3 ในอุตสาหกรรม
เหล็กม้วน  พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี นั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายๆ ประการ เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลา
ดําเนินงาน โครงสร้างของคณะผู้บริหาร จํานวนพนักงานในองค์กร กิจกรรม หลักในองค์กร คุณภาพในการให้บริการ 
ความหลากหลายในการให้บริการ ราคา ลักษณะผู้ให้บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนั้นในการท่ีจะทําให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จึงจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี  กลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงลําดับจากค่ามากไปน้อย คือ ด้านราคาและความคุ้มค่าในการให้บริการ ด้านความสามารถในการ
ให้บริการรูปแบบและเครือข่ายการให้บริการ ด้านบริการเสริมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีรองรับการให้บริการ  
และด้านประวัติการให้บริการและความน่าเชื่อถือ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นันทกานต์  ก้อนทองคํา 
(2549)  ศึกษาเรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลําดับท่ี 3  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบมีลําดับข้ัน พบว่า กลุ่ม
ผู้ผลิตท้ังรายใหญ่และรายเล็กให้น้ําหนักปัจจัยในอันดับท่ีเหมือนกันคือ ปัจจัยราคา ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
ปัจจัยด้านความหลากหลายของการให้บริการ และปัจจัยการให้ข้อมูลและคําแนะนํา ส่วนปัจจัยท่ีเหลือกลุ่มผู้ผลิต
รายใหญ่จะให้เป็นปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ให้บริการและการตามงานและการแก้ปัญหา ส่วนกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กจะให้เป็น
ปัจจัยการตามงานและการแก้ปัญหา เกี่ยวกับตัวผู้ให้บริการ 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัท 
จําแนกตามลักษณะขององค์กร ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโล
จิสติกส์ของกลุ่มบริษัท จําแนกตามลักษณะขององค์กร พบว่า กลุ่มบริษัทท่ีมี ประเภทอุตสาหกรรม ตําแหน่งการ
ทํางาน ระยะเวลาดําเนินงาน โครงสร้างของคณะผู้บริหาร และจํานวนพนักงานในองค์กร ต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  ด้านประวัติการให้บริการและความน่าเชื่อถือ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ จํานวนบุคลากร 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีโครงสร้างของคณะผู้บริหารต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ประวัติการให้บริการท่ีผ่านมา 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ ประวัติการให้บริการท่ีผ่านมา และความน่าเชื่อถือของบริษัท 
  ด้านความสามารถในการให้บริการรูปแบบและเครือข่ายการให้บริการ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีจํานวนพนักงานในองค์กรต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ มีบริการจัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ 
  ด้านบริการเสริมต่างๆ 
  กลุ่มบริษัท ท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ มีบริการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ มีบริการจัดทํารายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดของ พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล  (2553) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ พบว่า บริษัทผู้เลือกใช้บริการโลจิสติกส์  มักจะให้ความสําคัญในเร่ืองประวัติการทํางานท่ี
ผ่านมาของบริษัท ความน่าเชื่อถือของบริษัท ชื่อเสียงและความม่ันคงของบริษัท เงินทุนจดทะเบียนของบริษัท  
รายนามลูกค้าท่ีบริษัทเคยให้บริการ ฐานะทางการเงินของบริษัท  และจํานวนบุคลากรของบริษัท ซ่ึงถือเป็นปัจจัยท่ี
บริษัทต่างๆ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และให้ความสําคัญในด้านการขนส่ง การ
จัดเก็บดูแลสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการบริการนําเข้าส่งออก พร้อมท้ังให้ความสําคัญกับ เครือข่าย
ในการให้บริการ ไปยังแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคต่างๆ โดยมุ่งไปท่ีขีดความสามารถในการให้บริการในภูมิภาค
ต่างจังหวัด และในต่างประเทศเป็นสําคัญ ซ่ึงบริษัทส่วนใหญ่ จะพิจารณาราคาค่าบริการ ในหลากหลายลักษณะ ท้ัง
ในแบบเหมารวม หรือแยกตามรายการใช้บริการ ท้ังนี้ท้ังนั้นจะให้ความสําคัญกับ ความคุ้มค่าในการใช้บริการมากข้ึน 
โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพของบริการ และความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการเป็นสําคัญ และนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น  ระบบ GPS(Global Positioning System) ในงานด้านการ



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 42 

ขนส่ง และระบบซอฟแวร์ท่ีช่วยในการบริหารงาน เช่น ระบบ WMS(Warehouse Management System) ท่ีใช้ใน
งานคลังสินค้า นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับระบบบาร์โค้ด หรือระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 
ท่ีใช้ในการรับส่ง ตรวจเช็คสินค้าต่างๆ และยังให้ความสําคัญกับบริการเสริมต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลหรือการ
ทําธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต รายงานการปฏิบัติงาน รายงานความเคลื่อนไหวของสต๊อก หรือรายงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพ ดัชนีชี้วัดการทํางานต่างๆ ซ่ึงบริการเสริมเพ่ิมเติมเหล่านี้ นับวันจะเป็นเงื่อนไข ท่ีจําเป็นสําหรับงาน
ด้านโลจิสติกส์มากข้ึน  
  องค์กรธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จได้นําระบบการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ในองค์กร จําเป็นต้องจัดให้มี
กระบวนการในการคัด สรรหา และวางแผนในการคัดเลือกผู้ให้บริการ การจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการให้
เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบท่ีเหมือนกันหรือเป็นกฏเกณฑ์ตายตัว แต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังทักษะของบุคลากร และลักษณะของ
ธุรกิจ ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีการต่ืนตัวในการนําการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
ทางด้านธุรกิจ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงข้ึน จึงจําเป็นต้องนําการจัดการโลจิสติกส์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมช่วยพัฒนาขั้นตอนและระเบียบวิธีการ
เลือกผู้ให้บริการท่ีเป็นระบบมากข้ึน สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี และยังเป็นโอกาส
ทางธุรกิจท่ีผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สามารถนําผลท่ีได้มาปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งมอบให้กับลูกค้าและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ด้านประวัติการให้บริการและความน่าเชื่อถือ ควรให้ความสําคัญและรักษาประวัติการให้บริการท่ีผ่าน
มา ชื่อเสียงและความม่ันคง ความน่าเชื่อถือของบริษัท ให้อยู่ในระดับท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ พร้อมท้ังมีบุคลากรสามารถ
รองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยสร้างความพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด 
 2. ด้านความสามารถในการให้บริการรูปแบบและเครือข่ายการให้บริการ ควรมีบริการโลจิสติกส์แบบ
หลายด้านท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ หรือเครือข่ายในการให้บริการไปยังแหล่ง
ผลิตและแหล่งบริโภคต่างๆ 
 3. ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีรองรับการให้บริการ ควรมีการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ มาช่วยในการบริหารงาน มีการ
นําระบบ เอสเอ็มเอส มาให้บริการในการขนส่ง และมีการนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจเช็คสินค้า พร้อมท้ังมี
การนําระบบเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการให้บริการหลากหลายด้าน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและง่ายต่อ
การปฏิบัติงานมากข้ึน 
 4. ด้านบริการเสริมต่างๆ ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานโลจิสติกส์ โดยมีบริการจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงาน มีบริการจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ หรือรายงานท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 5. ด้านราคาและความคุ้มค่าในการให้บริการ ควรให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าในการใช้บริการมากข้ึน  
และความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการเป็นสําคัญ ราคามีความยืดหยุ่นตามราคาน้ํามัน หรือราคาตลาดในปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1./ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดส่งสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 2. ควรศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้านการจัดส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์ เพ่ือทราบ
ถึงการบริหารจัดการของบริษัทว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
 3. ควรศึกษากระบวนการบริหารงานโลจิสติกส์ด้านการจัดการขนส่งสินค้ากับการพัฒนาสู่การเป็นผู้
ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ เพ่ือศึกษาแนวทางและวิธีการท่ีจะทําการพัฒนาโครงข่ายงานการจัดส่งสินค้า 
พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ 
 4. ควรศึกษาถึงความคาดหวัง การรับรู้ในการเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ 

เทศบาลเมืองมาบตาพดุ* 
Public Opinions on Social Responsibility Activities of PTT Chemical 

Public Company Ltd. : A case study of Nong Fap Community in 
Maptaphut Municipality 

 
นายฤทธิ์ษณะ นอ้ยกมล** 
Mr. Ritsana Noigamol 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมด้าน         
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมือง
มาบตาพุด และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชนจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในชุมชน
บ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 327 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ มีความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้าน         
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก   
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก จํานวน 3 ด้าน โดยเรียงลําดับจาก         
ค่ามากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 
สิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน และอยู่ในระดับ 
ปานกลาง จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านกีฬา และด้านการศึกษา ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น   
ต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน         
ในชุมชนบ้านหนองแฟบ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ 
พบว่า ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และประชาชน
ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา

                                           
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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เป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า ด้านการศึกษา ประชาชน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the public opinions on social responsibilities 
activities of PTT Chemical Public Company Ltd, using Nong Fap Community in Maptaphut 
municipality as a case study and to compare the opinions of Nong Fap community classified by 
their demographic characteristics. The sample group consisted of 327 members of Nong Fap 
community. Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that the mean score of overall opinions toward the 
activities was at high level. Aspect analyses revealed that the community members’ opinions were 
high in three aspects, ranked in descending order were professional support and development, 
health and occupational health, safety, and environment aspect, religious and traditional 
enhancement aspect, and preservation of folk cultural heritage aspect.  The aspects found to be 
moderate were sport and education. t-tests of the mean scores of opinions concerning social 
responsibility of PTT Chemical Public Company Ltd. of the community members classified by 
demographic characteristics of environmental conditions revealed that their opinions concerning 
education and sports were significantly different at 0.01. The subjects’ opinions concerning sports 
and education were significantly different at 0.01 while their opinions on professional enhancement 
and development were significantly different at 0.05. Overall opinions of subjects having different 
education background were significantly different at 0.01, and at 0.05 with regard to education. 
 
ความนํา 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือท่ีรู้จักกันดีในนามของ Corporate Social Responsibility : 
CSR ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจท่ัวโลกในขณะนี้ ด้วยความเชื่อท่ีว่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ธุรกิจสามารถสร้างกลไกเพื่อควบคุมการดําเนินงาน โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการรักษาสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระแส ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility : CSR) หรือ
ท่ีสถาบันไทยพัฒน์ เรียกว่า “บรรษัทบริบาล” กําลังเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางท่ัวโลก ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยจิตสํานึกจาก
ภายในกิจการเอง หรือ จากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นผู้ผลักดัน เป็นเหตุให้องค์กรธุรกิจในปัจจุบันสามารถสร้างการ
รับรู้ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีน่าประทับใจให้แก่องค์กรในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความ
ห่วงใยต่อสังคมจากประสิทธิภาพของกิจกรรม CSR ดังกล่าว ทําให้หลายองค์กรได้หันมา ให้ความสนใจ และกําหนด
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบ องค์กร
ธุรกิจหลายแห่งท่ีได้พัฒนาและดําเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพ่ิมจํานวนการจัดกิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งมุ่งพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ข้ึนมา เพ่ือตอบสนอง ให้ทันกับประเด็นทางสังคมที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ทําให้การบริหารกิจกรรม CSR ของกิจการมีความซับซ้อนหลากหลาย และมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน CSR 
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จึงกลายเป็นเคร่ืองมือ และกลยุทธ์ สําคัญท่ีองค์กรใช้สนับสนุนการดําเนินงานด้านบรรษัทบริบาลขององค์กร 
นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรแล้ว CSR ยังมีผลในเชิงธุรกิจในการเพิ่มยอดขาย
และสัดส่วนทางการตลาด เพ่ิมความแข็งแกร่งของแบรนด์  ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมท้ังเพ่ิมความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคล และกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการด้วย  
 ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้นําแนวคิดในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาใช้ในการบริหารงาน 
โดยมุ่งเน้นสภาพแวดล้อมท่ีองค์กรสามารถดําเนินการได้ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน พนักงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้การบริหารธุรกิจต้องหันมาคํานึงถึง และใส่ใจการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทุกระดับ  เม่ือธุรกิจกับสังคมได้เชื่อมโยงกันมากข้ึน ธุรกิจจึงได้สร้างสรรค์กลยุทธ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมมากข้ึนเร่ือยๆ กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ และ
เม่ือองค์กรดําเนินการถึงจุดหนึ่งแล้ว สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นสินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ท่ีมีคุณค่าและมูลค่าสูงมาก ซ่ึง 
CSR กลายเป็นกันชนให้กับองค์กรเม่ือเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การดําเนินการด้าน CSR อย่างมีกลยุทธ์จะเป็น
สิ่งท่ีทําให้องค์กรมีข้อได้เปรียบอันเป็นจุดแข็งซ่ึงยากท่ีคู่ต่อสู้จะตามทัน แต่การดําเนินการด้าน CSR ในปัจจุบันท่ี
หลายหน่วยงานได้ลงไปดําเนินกิจกรรมต่างๆ น้ัน อาจไม่ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี
องค์กรจะต้องดําเนินการค้นหาเพ่ือสร้างกิจกรรม CSR ให้เกิดความย่ังยืนกับชุมชนต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นพนักงานในองค์กรท่ีดําเนินการด้าน CSR ดํารงตําแหน่งพนักงาน
บริหารอาวุโส หน่วยงานกิจการเพ่ือสังคม บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เป็นผู้วางแผนงาน ควบคุม และ
ดําเนินกิจกรรมด้าน CSR กับชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยการ
จัดกิจกรรมอันหลากหลาย จึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินการด้าน CSR ตลอดจนศักยภาพของ
การดําเนินงานด้าน CSR ขององค์กรต่อชุมชน เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง การดําเนินการด้าน CSR ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างกิจกรรม CSR ท่ีย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีศึกษา เป็นประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
จํานวน 2,339 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2553 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด) 
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 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, 
p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 327 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพในชุมชน จํานวน 6 ข้อ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 
ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert ) จํานวน 25 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันท่ี 1- 20 มีนาคม 2554 ได้รับแบบสอบถามคืนมา 
จํานวน  327 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของลักษณะส่วนบุคคล โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็น ต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ปตท.           
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) 
 3.  เปรียบเทียบความคิดเห็น ต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ปตท.       
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคุณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้  Least Significant Difference (LSD)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.61 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 30.58 รองลงมา   
36 - 45 ปี ร้อยละ 29.36 การศึกษา อนุปริญญา/เทียบเท่า ร้อยละ 51.07 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 23.85  มี
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 36.70 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 31.19 อาชีพ 
รับจ้าง ร้อยละ 44.04 รองลงมา พนักงานบริษัท ร้อยละ 37.31 สถานภาพในชุมชน เป็นประชาชน ร้อยละ 81.65 
รองลงมากลุ่ม อสม. ร้อยละ 15.29 
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 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ มีความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรม ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านการศึกษา ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 
3.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x = 3.63) จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ มีความเข้าใจ
ความหมายและการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง   อายุ 
ตํ่ากว่า 25 ปี,  36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี ทุกระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท , 
20,001 – 30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท ทุกกลุ่มอาชีพ สถานภาพในชุมชน เป็นกลุ่ม อสม. และ
ประชาชน 
  ด้านกีฬา ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 
3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.94) จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์จากการจัดสร้างสนาม เปตอง สนามฟุตบอล และระบบแสงสว่าง เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย หรือการแข่งขันในระดับชุมชน ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับ
การศึกษา ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่มอาชีพ สถานภาพในชุมชน เป็นกลุ่ม อสม. และประชาชน 
  ด้านการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ มีความคิดเห็น โดยรวม      
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.66 – 4.67) จํานวน 2 
รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกสอนการทําสบู่ใยบวบสําหรับชุมชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์
จากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการขายสบู่ใยบวบ ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และ
เพศหญิง อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี, 36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือน ทุกกลุ่ม
อาชีพ ทุกกลุ่มสถานภาพในชุมชน 
  ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ         
มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 
4.57 – 4.68) จํานวน 3 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดต้ังคลินิก ท่ีมีแพทย์ และพยาบาลดูแล    
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจรักษาโรค และการทําฟัน 
สําหรับภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดทําระบบกรองนํ้า และถังเก็บน้ําด่ืมสะอาด
สําหรับพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชน ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง  อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี, 36 – 45 ปี และ
มากกว่า 45 ปี ระดับการศึกษา ประถม/มัธยมศึกษา อนุปริญญา/เทียบเท่า และปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,000 
– 20,000 บาท , 20,001 – 30,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท อาชีพ รับจ้าง และพนักงานบริษัท  
สถานภาพในชุมชน เป็นกลุ่ม อสม. และประชาชน 
  ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประชาชนในชุมชนบ้าน

หนองแฟบ  มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( x = 4.57 – 4.64) จํานวน 3 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณ งานประเพณี
ของชุมชน เช่น การทําบุญข้าวหลาม วันสงกรานต์ เป็นต้น ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนการทอดกฐิน
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สามัคคี ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศาสนสถานของชุมชน ซ่ึงมีค่าสอดคล้อง
กับเพศหญิง ทุกระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท อาชีพนักงาน
บริษัท สถานภาพในชุมชน เป็นประชาชน 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม เพศ อายุ รายได้ ต่อเดือน อาชีพ ต่างกัน                    
มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดําเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชนท่ีมีสถานภาพ  ใน
ชุมชนต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังนี้ 
  ด้านการศึกษา ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 จํานวน 4 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนฯได้รับ
ประโยชน์จากการนําครูฝึกสอนมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุน
งบประมาณให้กับสถานศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะของนักเรียน เช่น ทักษะการทําข้าวยํา การแข่งขัน
วิชาการ และชุมชนฯ มีความพอใจในการสนับการพัฒนาวิชาเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01             
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ    
มีความเขา้ใจความหมายและการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาใน
การเข้า ร่วมการแข่งขันทักษะของนักเรียน เช่น ทักษะการทําข้าวยํา การแข่งขันวิชาการ และชุมชนฯ มีความพอใจ
ในการสนับการพัฒนาวิชาเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประชาชน ในชุมชนฯท่ีมีการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการนําครูฝึกสอนมา
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และชุมชนฯ มีความพอใจในการสนับการพัฒนาวิชาเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ 
ได้รับประโยชน์จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ ชุมชนฯ มีความเข้าใจความหมายและการดําเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์จากการนําครูฝึกสอนมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ มีความพอใจในการสนับการพัฒนา วิชาเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
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รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการ
นําครูฝึกสอนมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และชุมชนฯ มีความพอใจใน การสนับสนุนการพัฒนา วิชา
เฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะของนักเรียน เช่น ทักษะการทําข้าวยํา  การแข่งขันวิชาการ ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีสถานภาพในชุมชน
ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ ชุมชนฯ มีความเข้าใจความหมายและการดําเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุมชนฯ 
ได้รับประโยชน์จากการนําครูฝึกสอนมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุน
งบประมาณให้กับสถานศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะของนักเรียน เช่น ทักษะการทําข้าวยํา การแข่งขัน
วิชาการ และชุมชนฯ มีความพอใจในการสนับการพัฒนา วิชาเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
  ด้านกีฬา ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม           
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างสนามเปตอง สนามฟุตบอล และระบบแสงสว่าง 
เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ในการออกกําลังกาย หรือการแข่งขันในระดับชุมชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์
จากการสนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมกีฬาของสถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเข้าแข่งขันกีฬาในระดับตําบล อําเภอ 
และจังหวัด และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จาก การ
จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการจ้างผู้ฝึกสอนเพ่ือพัฒนาการเล่น
ฟุตบอลสําหรับเยาวชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอล ในระดับประชาชนประชาชน
ในชุมชนฯ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการ
สนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมกีฬาของสถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเข้าแข่งขันกีฬาในระดับตําบล อําเภอ และ
จังหวัด และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ จาก
การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลใน
ระดับประชาชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างสนาม เปตอง สนามฟุตบอล และระบบแสงสว่าง 
เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ ในการออกกําลังกาย หรือการแข่งขัน ในระดับชุมชน ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมี
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจ 
กรรมการแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ ในการส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลในระดับ
ประชาชน ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ 
ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลในระดับประชาชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างสนามเปตอง สนามฟุตบอล 
และระบบแสงสว่าง เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ในการออกกําลังกาย หรือการแข่งขันในระดับชุมชน และ
ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมกีฬาของสถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเข้าแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่าง



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 52 

มีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลในระดับประชาชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุน
งบประมาณในการส่งทีมกีฬาของสถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเข้าแข่งขันกีฬาในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างสนาม 
เปตอง สนามฟุตบอล และระบบแสงสว่าง เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ในการออกกําลังกาย หรือการแข่งขัน
ในระดับชุมชน ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 
5 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์   ในการจ้างผู้ฝึกสอนเพื่อพัฒนาการเล่นฟุตบอลสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการส่งเสริม
การแข่งขันฟุตบอลในระดับประชาชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดสร้างสนามเปตอง สนามฟุตบอล และ
ระบบ   แสงสว่าง เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ในการออกกําลังกาย หรือการแข่งขันในระดับชุมชน และ
ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมกีฬาของสถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเข้าแข่งขันกีฬา       
ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 
  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกสอนการทําสบู่ใยบวบสําหรับชุมชน 
และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการขายสบู่ใยบวบ
ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์จากการฝึกสอนการทําสบู่ใยบวบสําหรับชุมชน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการขายสบู่ใยบวบ 
ประชาชนในชุมชนฯท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการจัดทําแผนการตลาดสําหรับการส่งเสริมการ
ขายสบู่ใยบวบร่วมกัน ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
5 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกสอนการทําสบู่ใยบวบสําหรับชุมชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จาก
การสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการขายสบู่ใยบวบ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการจัดต้ัง
วิสาหกิจชุมชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการจัดทําแผนการตลาดสําหรับการส่งเสริมการขายสบู่ใยบวบร่วมกัน ชุม
ชนฯ ได้รับประโยชน์ในการอบรมทักษะการทําบัญชีสําหรับการจัดทําสบู่ใยบวบ 
  ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ ท่ีมี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดต้ัง
คลินิก ท่ีมีแพทย์และพยาบาลดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีเพ่ือ
ตรวจรักษาโรค และการทําฟัน สําหรับภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากฝึกอบรมการขับข่ี
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รถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียใน
ครัวเรือนก่อนปล่อยในพ้ืนท่ีของชุมชน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ 
คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดทําระบบกรองนํ้า ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดต้ังคลินิก ท่ีมีแพทย์ และพยาบาล
ดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจรักษาโรค และการทํา
ฟัน สําหรับภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยในพ้ืนท่ีของ
ชุมชน ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ 
ได้รับประโยชน์จากการจัดทําระบบกรองนํ้า และถังเก็บน้ําด่ืมสะอาดสําหรับพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนฯ ท่ีมีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์จากการจัดต้ังคลินิก ท่ีมีแพทย์ และพยาบาลดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัด
หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจรักษาโรค และการทําฟัน สําหรับภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์จากฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการการ
จัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยในพ้ืนท่ีของชุมชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดทําระบบ
กรองน้ํา และถังเก็บน้ําด่ืมสะอาดสําหรับพ้ืนท่ีส่วนกลางของชุมชน 
  ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประชาชนในชุมชนบ้าน
หนองแฟบ เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการ
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศาสนสถานของชุมชน ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสอนการนั่งสมาธิสําหรับเยาวชน และชุมชน
ฯ ได้รับประโยชน์ใน การสนับสนุนงบประมาณ งานประเพณีของชุมชน เช่น การทําบุญ    ข้าวหลาม วันสงกรานต์ 
เป็นต้น ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณ งานประเพณีของชุมชน เช่น การทําบุญข้าวหลาม วันสงกรานต์ เป็นต้น และ
ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงศาสนสถานของชุมชน และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนการทอดกฐินสามัคคี 
ประชาชนในชุมชนฯ ท่ีมีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ ชุมชนฯ ได้รับ
ประโยชน์ในการสอนการนั่งสมาธิสําหรับเยาวชน ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณ งานประเพณี
ของชุมชน เช่น การทําบุญข้าวหลาม วันสงกรานต์ เป็นต้น ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงศาสนสถานของชุมชน และชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนการ
บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน 
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อภิปรายผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.61 อายุ มากกว่า 45 ปี 
ร้อยละ 30.58 การศึกษา อนุปริญญา/เทียบเท่า ร้อยละ 51.07 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 
36.70 อาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 44.04 สถานภาพในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นประชาชน ร้อยละ 81.65  ซ่ึงมีค่าสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ กรณิภา อังคทาภิมณฑ์ (2552) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อการดําเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-50 ปี  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 
และเคยเข้าร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีธนาคารได้จัดทําโครงการต่างๆ 
 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ มีความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท .  เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก               
( x = 3.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก จํานวน 3 ด้าน    
โดยเรียงลําดับจากค่ามากไปหาน้อย คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ( x = 4.29) ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ( x = 4.15) และด้านการส่งเสริมการศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดก           
ทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ( x = 4.14) และอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านกีฬา ( x = 3.43) และด้าน

การศึกษา ( x = 3.15) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับแนวคิดด้านการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล พร้อมท้ังยังมีแนวทางการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างชัดเจน พร้อมด้วยศักยภาพใน
การแข่งขันเพ่ือยกระดับ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ซ่ึง ปตท. 
เคมิคอล ได้การดําเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า  ด้านการศึกษา ชุมชนฯ มีความเข้าใจความหมายและ
การดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนในด้านกีฬา ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จาก การจัดสร้างสนาม 
เปตอง สนามฟุตบอล และระบบแสงสว่าง เพ่ือให้เยาวชน และประชาชนได้ใช้ในการออกกําลังกาย หรือการแข่งขัน
ในระดับชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย การออกกําลังกาย ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพ สร้างโอกาสให้กับประชาชนท่ีมีความสนใจมีความพร้อมในด้านกีฬาเพ่ือใช้สําหรับการแข่งขันต่อไป  ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกสอนการทําสบู่ใยบวบสําหรับชุมชน และมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการขายสบู่ใยบวบข้ึนในชุมชนซ่ึงมีการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการจัดต้ังคลินิก ท่ีมีแพทย์ 
และพยาบาลดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจรักษาโรค และการทําฟัน สําหรับ
ภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง พร้อมท้ังมีการจัดทําระบบกรองนํ้า และถังเก็บน้ําด่ืมสะอาดสําหรับพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ของชุมชนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดรทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ชุมชนฯ ได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนงานประเพณีของชุมชน เช่น การทําบุญข้าว
หลาม วันสงกรานต์ เป็นต้น การสนับสนุนการทอดกฐินสามัคคี พร้อมท้ังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงศาสนสถานของชุมชน และอาสาทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป 
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 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) ของประชาชนในชุมชนบ้านหนองแฟบ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนท่ีมี
สถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการศึกษา ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 
0.05 และประชาชนท่ีมีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านกีฬา ประชาชน ท่ีมี
สถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ประชาชนท่ีมี
สถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตติมา  
ปริยเมฆินทร์ (2552) ศึกษาเร่ือง การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย พบว่า แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธุรกิจ คือภาระที่องค์กรจะต้องดําเนินการอย่างถูก
กฎหมาย มีจริยธรรม มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และดําเนินงานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยการทํา
กิจกรรมเพื่อสาธารณสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีมี
ความสําคัญอย่างย่ิง ซ่ึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย นํามาเป็นหลักในการดําเนินธุรกิจ และนํามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยกําหนดหลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมตามหลักการดําเนินธุรกิจท่ีได้กําหนด
ไว้เป็นแนวทาการปฏิบัติร่วมกันท้ังองค์กร และการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ศึกษาค้นคว้าหาแนว
ทางการปรับปรุงส่งเสริม และพัฒนาการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีคุณประโยชน์ต่อสังคมให้มาก
ย่ิงข้ึนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการศึกษา ควรรักษาระดับความคิดเห็นของประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจความหมายและ
การดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้ประโยชน์ของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในการพัฒนาวิชาเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ด้านกีฬา ควรรักษาระดับความคิดเห็นของประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จาก 
การจัดการแข่งขันฟุตบอลสําหรับเยาวชน การพัฒนาการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชน รวมถึงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลในระดับประชาชน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมกีฬาของสถานศึกษา ชุมชน เพ่ือเข้าแข่งขัน
กีฬาในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันและเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 56 

 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ควรรักษาระดับความคิดเห็นของประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
การได้รับประโยชน์จากการฝึกสอนการทําสบู่ใยบวบสําหรับชุมชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดต้ังวิสาหกิจ
ชุมชนการจัดทําแผนการตลาดและการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนให้
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
 ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ควรรักษาระดับความคิดเห็นของประชาชน
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากการจัดต้ังคลินิกท่ีมีแพทย์และพยาบาลดูแล รวมถึงการจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจรักษาโรค และการทําฟัน สําหรับภายในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ในด้านความปลอดภัย               
มีการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
ในด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ ได้รับประโยชน์จากการการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน   ก่อนปล่อยในพ้ืนท่ี
ของชุมชน และประโยชน์จากการจัดทําระบบกรองนํ้า ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเสริมสร้างการเรียนรู้สร้าง
จิตสํานึกในชุมชนฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ 
 ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ควรรักษาระดับความคิดเห็น
ของประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ศาสนสถาน การ
ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และมรดกทางวัฒนธรรมโดยการสนับสนุนงบประมาณ งานประเพณีของชุมชน เช่น การ
ทําบุญข้าวหลาม วันสงกรานต์ เป็นต้น 
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ความภักดขีองลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์ซัพพลาย 
จํากัด* 

Customer Loyalties to “ABB” Brand Created by CDD Engineering & 
Supply Limited Company 

 
              นายชัช  อินต๊ะสาร** 

Mr. Chach Intasan 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด และเพ่ือเปรียบเทียบความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าผู้ใช้สินค้าตรา เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด  
จํานวน 203 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด  
ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้า      
เอบีบี โดยรวม ด้านเชิงพฤติกรรม เช่น ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบี ด้วยความเต็มใจ และได้รับ
บริการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบีอย่างเหมาะสม และด้านเชิงทัศนคติ เช่นลูกค้ามีความชื่นชอบต่อย่ีห้อ อุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ และภาคภูมิใจท่ีได้เป็นผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัท คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
ลูกค้าท่ีมีเพศ ต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม ด้านเชิงพฤติกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ลูกค้า มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม ด้านเชิงทัศนคติ 
แตกต่างกันในเรื่องภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นท่ียอมรับ และลูกค้าม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความภักดี ต่อตราสินค้า เอบีบี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study customer loyalties to ABB brand created by 
CDD Engineering & Supply limited company, and to compare the loyalties of customers classified 
by demographic characteristics. The sample group consisted of 203 customers of the company. 

                                           
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Questionnaires were used as a research tool. Data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The results of the research indicated that the mean score of overall loyalties toward the 
brand “ABB” was determined at median level. With regard to analysis of individual aspect, 
customer loyalties in aspects of behavior- willingness to pay and service acquired- and in aspect 
of attitude - favorable and proud - were at median level. The comparison of mean scores of 
customer loyalties toward the brand classified by demographic characteristics showed that 
customer in different gender had overall loyalties in aspect of behavior differently at 0.05 
significant levels and different in individual item at 0.05 levels as well. Customers in different 
educational level had loyalties in aspect of attitude differently at 0.05 level and different in 
individual items at 0.05 either. 
 
ความนํา 
 ปัจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้บริษัทประสบความสําเร็จทางธุรกิจ คือ คุณภาพของสินค้า และบริการ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ หากบริษัทผลิต
สินค้าหรือให้บริการ และมีความมุ่งม่ันท่ีจะทําให้คุณภาพหรือบริการดังกล่าวอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้าได้ 
บริษัทย่อมประสบความสําเร็จในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด และมีผลกําไรสูงสุด แต่คุณภาพหรือบริการ รวมถึง
ความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยความพยายามมุ่งม่ันเอาใจใส่ของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ท่ีนําเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึนในทุก ๆ ข้ันตอนในการผลิตหรือการให้ บริการ 
 ธุรกิจในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพ่ือให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า และมี
ความภาคภูมิใจในการใช้งาน มีผลทําให้เกิดการกลับมาซ้ือใหม่ ซ่ึงปัจจุบันตลาดโดยรวมลูกค้าเป็นผู้กําหนดความ
ต้องการทั้งสิ้น ธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากในปัจจุบันมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ไฟฟ้ามากข้ึน และเร่ิมมีความสําคัญกับชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี จากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน และท่ีสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งคือ
ในปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกกําลังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์แอลนีโน่หรือปรากฏการณ์
แอลนีโญ่ ภาวะเรือนกระจกหรือชั้นบรรยากาศโลกเบาบางลง ส่งผลให้ภูมิอากาศแปรปรวน ในส่วนของประเทศไทย
ก็ได้รับอิทธิพลดังกล่าว เป็นผลให้ภูมิอากาศร้อนจัดข้ึน ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าถือว่ามีความจําเป็น 
จึงมีการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน และมีการใช้
งบประมาณในการแข่งขันกันมากข้ึน ในแต่ละบริษัทจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบของสินค้าและการบริการ ให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า อันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด 
 ปัจจุบันนี้มีหลายบริษัทและรัฐวิสาหกิจเร่ิมทําการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
เพ่ือนําค่าความพึงพอใจมาเป็นหนึ่งในเคร่ืองชี้วัดประสิทธิผลในการทํางานของบริษัทในลักษณะท่ีเป็น KPI สําคัญตัว
หนึ่งและบางองค์กรนําเอาค่าความพึงพอใจของลูกค้ามาใช้ประกอบการพิจารณาโบนัส สําหรับพนักงานในแผนกต่าง 
ๆ ขององค์กร โดยพยายามปลูกฝังแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าแก่พนักงานทุกฝ่าย 
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การรักษามาตรฐานของสินค้า และบริการเพื่อให้ลูกค้าคงความพอใจยังไม่พอ เพราะสิ่งท่ีลูกค้าพอใจวันนี้จะ
กลายเป็นมาตรฐานข้ันตํ่าท้ังสําหรับลูกค้าในการคาดหวังสิ่งท่ีจะได้รับจากบริษัท ขณะท่ีคู่แข่งอาจใช้มาตรฐาน
ปัจจุบันเป็นฐานข้ันตํ่าในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือเสนอส่ิงท่ีจะทําให้ลูกค้าพอใจมากกว่า ณ จุดท่ีความภักดี
ในตราย่ีห้อของลูกค้ามีจํากัด ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นเคร่ืองตัดสินอนาคตขององค์กร ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท 
ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทหนึ่งในผู้จัดจําหน่าย และให้บริการท่ีอยู่ในธุรกิจชิ้นส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และมีคู่แข่งในตลาดท่ีสําคัญ ๆ มากมาย  มีการแข่งขันในด้านการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และประทับใจ  การให้บริการท่ีเหนือความคาดหวัง  บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด จึงจําเป็นต้อง
พิจารณาและปรับปรุงในด้านของสินค้า และคุณภาพของการให้บริการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นจุดแข็ง
ในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอ่ืนๆ และเป็นการรักษาส่วนแบ่ง ทางการตลาดให้คงอยู่หรือเพ่ิมมากข้ึนจนสามารถเป็น
ผู้นําในตลาดได้ตลอดเวลา 
 จากเหตุผลดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด         
มีความสนใจ ท่ีจะศึกษาค้นคว้าถึงความความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าเอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ
พลาย จํากัด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและงานบริการของพนักงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรได้เติบโตและเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบบีี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี  ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้าตรา เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย 
จํากัด ในปี 2554 จํานวน 436  คน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2554) 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จาก
ประชากร โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970, 
p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 203 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม มี  2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 6 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ ซัพพลาย จํากัด แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเชิงพฤติกรรม (Behavioral measurement) และด้านเชิงทัศนคติ (Attitudinal brand 
loyalty) ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 22 ข้อ 
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การรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้สินค้าตรา 
เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด ในปี 2554  ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยนําแบบสอบถามไป
แจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 203 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 203 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ (percentage)  
 2. วิเคราะห์ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์  
ซัพพลาย จํากัด ของลูกค้าจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ T-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหูคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด ของลูกค้า จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) 
  
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.72  อายุ  41 - 50  ปี ร้อยละ 34.98  รองลงมา 25 
– 40 ปี ร้อยละ 33 สถานภาพสมรส ร้อยละ 63.05 รองลงมา โสด ร้อยละ 26.60 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อย
ละ 55.17 รองลงมา อนุปิรญญา/ปวส. ร้อยละ 15.27 อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 40.89 รองลงมา 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 31.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 38.42 
รองลงมา 31,000 - 50,000 บาท ร้อยละ 26.11 
 2. วิเคราะห์ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด 

  ลูกค้ามีระดับความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี ในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านเชิงพฤติกรรม ลูกค้ามีระดับความภักดี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.23) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.19 - 3.31) ทุกรายการ คือ 
  1. ท่านยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบีด้วยความเต็มใจ 
  2. ท่านได้รับบริการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบีอย่างเหมาะสม 
  3. ท่านจะเลือกซ้ือสินค้าย่ีห้อเอบีบีอีก ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าคร้ังต่อไป 
  4. ท่านคิดว่าย่ีห้อเอบีบี สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 
  5. ท่านจะซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จะนึกถึงย่ีห้อเอบีบีเป็นย่ีห้อแรก 
  6. เม่ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้ออ่ืนมีการส่งเสริมการขาย ท่านยังคงจะเลือกใช้ย่ีห้อเอบีบี 
  7. ท่านซ้ืออุปกรณ์ย่ีห้อนี้ เนื่องจากได้ทราบคุณภาพจากผู้ท่ีเคยใช้ 
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  8. หากมีบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักต้องการซ้ือ / เปลี่ยน อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่านจะแนะนําให้เขาซ้ือย่ีห้อเดียวกัน 
  9. ท่านคิดว่าย่ีห้อเอบีบี มีความเหมาะสมกับท่านมากท่ีสุด    
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ  ทุกสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา/ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานบริษัทเอกชน ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ด้านเชิงทัศนคติ  ลูกค้ามีระดับความภักดี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.23) เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.07 - 3.34) ทุกรายการ คือ 
  1. ท่านมีความชื่นชมต่อย่ีห้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ 
  2. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีใช้อยู่ 
  3. ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าย่ีห้อท่ีใช้ตรงกับความคาดหวังของท่าน 
  4. ท่านมีความไว้วางใจตราย่ีห้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่          
  5. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีใช้อยู่มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ 
  6. ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าย่ีห้อท่ีใช้อยู่ 
  7. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 
  8. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  9. ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เป็นประจํา 
  10. ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับผลิตภัณฑ์ตราย่ีห้อนี้ 
  11. ท่านม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอบีบี 
  12. ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นท่ียอมรับ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพ โสด และสมรส ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษา/ตํ่ากว่า  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปริญญาตรี และอนุปริญญา/ปวส. อาชีพ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 30,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความภักดีต่อตราสินค้า  เอบีบี ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  ด้านพฤติกรรม 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ ท่านคิดว่าย่ีห้อเอบีบี สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ ท่านได้รับบริการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อ
เอบีบีอย่างเหมาะสม และท่านยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบีด้วยความเต็มใจ และแตกต่างกันอย่าง มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านคิดว่าย่ีห้อเอบีบี มีความเหมาะสมกับท่านมากท่ีสุด 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ท่านยอม
จ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบีด้วยความเต็มใจ 
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  ด้านเชิงทัศนคติ 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ 
ท่านมีความชื่นชมต่อย่ีห้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ 
  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 
รายการ คือ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นท่ียอมรับ ท่านม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอบีบี และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับผลิตภัณฑ์ตราย่ีห้อนี้ 
ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เป็นประจํา 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่าน
มีความชื่นชมต่อย่ีห้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 
รายการ คือ ประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าย่ีห้อท่ีใช้ตรงกับความคาดหวังของท่าน 
 
อภิปรายผล 
 1. วิเคราะห์ความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี บริษัท ซีดีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จํากัด 

  ลูกค้ามีระดับความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลูกค้ามีระดับความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวม ด้านเชิงพฤติกรรม และด้านทัศนคติ  อยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 3.23) ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐธยาน์ สุราลัยอุทิศ (2552) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความภักดีในผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง ตามทรรศนะของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลในการเลือกซ้ือเพราะคุณภาพของสินค้าเหมาะสมกับราคา และมักไม่มี  การ
เปลี่ยนแปลงไปใช้ย่ีห้ออ่ืน ในด้านปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความภักดีต่อการเลือกซ้ือสินค้าจะให้ความสําคัญ      ด้าน
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการขายด้วยการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 
และด้านตราผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพร ลูกบัว (2549) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจต่อองค์กรกับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อองค์กรโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ เช่น 
มาตรฐานของกระบวนการผลิตรถยนต์มีคุณภาพ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และความรับผิดชอบ เช่น ความมีชื่อเสียง
เป็นท่ียอมรับของลูกค้าและด้านข้อมูลท่ีได้รับบริการ เช่น การใช้สื่อโฆษณา ท่ีเหมาะสม และมีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อตรา
สินค้า เช่น ความรู้สึกผูกพันกับรถยนต์ท่ีใช้ และด้านพฤติกรรมการซ้ือซํ้า เช่น ความต้ังใจท่ีจะซ้ือรถยนต์ย่ีห้อนี้มา
นาน 
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 2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความภักดีต่อตราสินค้า  เอบีบี ของลูกค้า จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  ด้านเชิงพฤติกรรม 
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านเชิงทัศนคติ    
  ลูกค้าเพศชาย และเพศหญิง มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบี โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ0.05 
ตามลําดับ 
  ลูกค้าท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า เอบีบีโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิพร ลูกบัว (2549) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อองค์กร
กับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้ใช้รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์กรและความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความภักดีต่อตรา
สินค้าโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของความพึง
พอใจต่อองค์กร และความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า (1) ความพึงพอใจต่อองค์กร ด้านคุณภาพสินค้าและบริการมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความภักดีต่อตราสินค้า ด้านทัศนคติต่อตราสินค้า และด้านพฤติกรรมการซ้ือ
ซํ้า (2) ความพึงพอใจต่อองค์กร ด้านภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความภักดีต่อตราสินค้า ด้านพฤติกรรมการซ้ือซํ้า และ (3) ความพึงพอใจต่อองค์กร ด้านข้อมูลท่ีได้รับบริการ มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวม และเป็นรายด้านทุกด้าน ซ่ึงความพึงพอใจ
ต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าทุกด้าน สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประกอบการ
ธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
วางแผนพัฒนาธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เติบโตและ
พัฒนาได้ย่ังยืนต่อไป 
  การวัดความภักดีต่อตราสินค้าจากพฤติกรรมและทัศนคติต่อตราสินค้า ควรมีการศึกษาถึงลูกค้า
เกี่ยวกับโครงสร้างต่อการเกิดความภักดีต่อตราสินค้า การวัดความภักดีต่อตราสินค้าโดยดูจากทัศนคติของลูกค้าต่อ
ตราสินค้า (attitudinal brand loyalty) ซ่ึงหากลูกค้าสามารถแสดงทัศนคติในเชิงบวกหรือชื่นชอบต่อตราสินค้าท่ี
เขาเลือกซ้ืออย่างชัดเจน มากกว่าตราสินค้าอ่ืนได้ก็แสดงว่าลูกค้าคนน้ันเป็นผู้ท่ีภักดีต่อตราสินค้านั้น โดยการวัด
ดังกล่าวอาจเป็นการต้ังคําถามให้ลูกค้าจัดอันดับความชื่นชอบให้กับตราสินค้า (ranking scale) ว่าตราสินค้าใด     
ท่ีชอบมากท่ีสุด และควรมีการพัฒนาจากการวัดจากพฤติกรรมควบคู่กันไปกับการวัดทัศนคติต่อตราสินค้า โดย 
การผสมองค์ประกอบท้ังสองประการคือ การผสมผสานระหว่างแนวคิดเร่ืองพฤติกรรม และทัศนคติว่าเป็นการลด
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ความสําคัญของการตัดสินใจท่ีมุ่งเน้นการซ้ือในตราสินค้าเดียวอันเนื่องจากการคิดว่าตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งนั้นดีกว่า
ตราสินค้าอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านเชิงพฤติกรรม สินค้าต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มีความเหมาะสม     กับ
ลูกค้ามากท่ีสุด ได้รับบริการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเอบีบีอย่างเหมาะสมทําให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์
ย่ีห้อเอบีบีด้วยความเต็มใจ ซ่ึงความภักดีต่อตราสินค้าเป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในการซ้ือสินค้าตรา
สินค้าหนึ่งซํ้าๆ ความภักดีต่อตราสินค้าสามารถนําไปสู่การบ่งชี้ความเป็นตัวเองของลูกค้าซ่ึงจะส่งผลให้ลูกค้าซ้ือ
สินค้าตราสินค้านั้นอีกหลายๆ คร้ังเนื่องจากลูกค้าเรียนรู้ว่า สินค้านั้นสามารถสนองความต้องการได้ 
 2. ด้านเชิงทัศนคติ ควรรักษาระดับให้ลูกค้ามีความชื่นชมต่อย่ีห้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ และมีความชื่นชม
ต่อย่ีห้ออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่ สินค้าควรมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าย่ีห้อท่ีใช้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าได้เป็น
อย่างดี ทําให้มีความรู้สึกผูกพันกับผลิตภัณฑ์ย่ีห้อนี้ และสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นท่ียอมรับ 
ทําให้ลูกค้าม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอบีบี และลูกค้าสามารถให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้
เป็นประจํา ทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกมีความรักและมีความเชื่อม่ันต่อตราสินค้ามาก 
 จากการศึกษาพบว่า การวัดระดับความภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้า เอบีบี ของบริษัทซีดีดี เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จํากัด นั้น จะต้องมีการวัดท้ังทัศนคติและพฤติกรรมควบคู่กันไป เพ่ือแสดงความรู้สึก และจิตใจ ท่ีมี
ต่อตราสินค้าและบริการ ซ่ึงความภักดีต่อตราสินค้านั้นจะมีอิทธิพล ต่อการสร้างความพึงพอใจหรือความ     ไม่พึง
พอใจของลูกค้า เป็นการรับรู้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้า และเป็นการสะสมประสบการณ์การใช้สินค้า ในเชิงบวก
ต่อตราสินค้า เป็นผล ทําให้ลูกค้ามี การซ้ือตราสินค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อองค์กรกับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคใน
เขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากตราสินค้าในปัจจุบันมีอยู่มากทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าได้
ยากข้ึน และสิ่งท่ีจะทําให้กระตุ้นการเลือกซ้ือของผู้บริโภค คือ การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าท่ีจะช่วยในการ
ตัดสินใจซ้ือ 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความภักดีในสินค้า เอบีบี ตามทรรศนะของประชาชนใน จังหวัดชลบุรี  
ควรพิจารณาถึงย่ีห้อและชื่อเสียงของสินค้า และควรจะมีการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของการเลือกใช้   เคร่ือง
ไฟฟ้า 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของ
ประชาชนจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนท่ี มี ชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จํานวน 381 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัด
ระยอง ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเรียงลําดับจากค่ามากไปน้อยคือ ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตําแหน่งในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้ัง 4 ด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study participation of community in environment 
management in Map Taphut municipal area at Rayong, and to compare the participation by each 
member of the community based on demographic characteristics. The study sample consisted of 
381 citizens listed in the registration of Map Taphut municipal area. Questionnaires were used as a 
research tool. Statistical values used for data analyses included percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and analysis of variance.  
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 The results of the research indicated that the mean score of overall participation by 
community was determined at high level. According to aspect analysis, the degree of participation was 
moderate for every aspect, arranged in descending order were: thinking participation, operation 
participation, tracking and assessing participation, and decision-making participation. The comparison of 
mean scores of the respondents’ views concerning participation in environment management based 
on demographic characteristics indicated that the respondents having different sex, age, educational 
level, occupation, and positions in the community had significantly different level of participation at 
0.05.  In terms of aspect comparison, people having different age, occupation, and position in the 
community were significantly different in their participation in four aspects participation at 0.05.   
  
ความนํา 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สําคัญในโลกปัจจุบัน ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทําของมนุษย์อัน
เนื่องมาจากความต้องการพ้ืนฐาน และความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายย่ิงข้ึน อีก
ท้ังมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินค้า ซ่ึงกระบวนการผลิตนี้เองท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหานํ้าเสีย ปัญหาอากาศเป็นพิษ ปัญหาด้านเสียง เป็นต้น และผลของการบริโภคก็ทําให้เกิดของ
เสียกระจายสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของขยะมูลฝอย น้ําเสีย อากาศเป็นพิษ ฯลฯ เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีความสําคัญ
ในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดระยอง โดยเขตนิคมอุตสาหกรรม  มาบตาพุด เป็นท่ีต้ังของโรงงาน
อุตสาหกรรมหลัก ๆ มากมาย เช่น โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี ผลิต
เม็ดพลาสติก เป็นต้น  และมีท่าเรือน้ําลึกสําหรับขนถ่ายสินค้า สามารถรับเรือขนาด 20,000 ตัน ท่าขนส่งวัสดุเหลว
กลางทะเล ท่ีสามารถรับเรือขนาด 8,000 ตัน เดิมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง มาบตาพุดเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทําสวน
ผลไม้ สวนยางพารา และประมงชายฝั่ง ในปัจจุบันเทศบาลเมือง มาบตาพุดถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) จนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ทําให้พ้ืนท่ีบริเวณนี้กลายสภาพชุมชนจากเดิมท่ีเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม
และประมงชายฝั่ง เปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักสําคัญของจังหวัดระยองและของประเทศ โดยมีพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณชุมชน 2 ฟากถนนสุขุมวิทเป็นหลัก มีย่านท่ีอยู่อาศัยล้อมรอบ ส่วนสถานท่ี
ราชการจะอยู่บริเวณทางด้านเหนือข้ึนไปในอนาคต คาดว่าจะมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
มากย่ิงข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมของประเทศ  
 เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีความตระหนักอย่างย่ิงในการท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
โดยมีการกําหนดแผนการพัฒนาเทศบาลด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และการจัดการสร้างทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และหาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การแก้ไขหรือป้องกันสภาวะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะเป็นพิษท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายผังเมือง การเฝ้าระวังป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมิให้ถูกทําลายการบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีถูกทําลายให้
กลับคืนมา หรือทดแทนด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าทัดเทียมกัน แต่ทุกคนยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่ 
จะเห็นได้จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลและสนับสนุนหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน และทํางานใกล้ชิดประชาชนกําลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการร้องเรียนของประชาชน ชุมชน 
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หรือแม้แต่องค์กรปกครองท้องถ่ินในแทบทุกพ้ืนท่ีของประเทศให้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาท่ีเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการหาพ้ืนท่ี
เพ่ือใช้สําหรับกําจัดของเสีย เป็นต้น ซ่ึงจากเหตุการณ์ และข้อร้องเรียนต่างๆ ทําให้พอสรุปสาเหตุท่ีสําคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้คือ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมขาดจิตสํานึกท่ีจะรับผิดชอบต่อส่วนรวม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก ดังนั้นการศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อม และสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างย่ังยืนจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ แต่จากการดําเนินการ                
ท่ีผ่านมา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดยังไม่หมดไป ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า การ
ดําเนินการท่ีผ่านมายังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดอย่างจริงจัง
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงชุมชน รวมท้ังชุมชนยังขาดการรวมตัวกัน อย่างเข้มแข็ง ต่างคนต่าง
ทํา ต่างคนต่างคิด ทําให้การดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผลดังท่ีต้ังใจไว้ 
 ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นได้ว่าหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและย่ังยืนก็คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง การสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชน และความรับผิดชอบของประชาชนท่ีพึงมีต่อการร่วมกันวางแผน และร่วมกันลงมือทําในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ในฐานะท่ีผู้ศึกษาทํางานอยู่ท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนในการวางแผน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ว่ามีมากน้อย
เพียงใด เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการทํางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของ
เทศบาลเมืองมาบตาพุดต่อไปในอนาคต และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตเทศบาลเมือง มาบตาพุด  
จังหวัดระยอง 
             2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชนจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้จะเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีสมาชิกในชุมชนจํานวน 51,304 คน (ข้อมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาล
เมืองมาบตาพุด ณ 1 ธันวาคม 2553) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 381 คน  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตําแหน่งในชุมชน และส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมใน         
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 22 ข้อ หาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.9115 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง       
ท่ีเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูล จํานวน 381 
ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วนตนเอง ได้รับแบบสอบถามคืนมา จํานวน 381 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
             1. วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ของประชาชน  
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ T-test และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพหุคุณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ของประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้  Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.60 อายุ 36-55 ปี ร้อยละ 33.60 รองลงมา 18-
35 ปี ร้อยละ 31.20 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ร้อยละ 53.00 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 
25.20 อาชีพ รับจ้าง/ค้าขาย ร้อยละ 36.70 รองลงมา รับราชการ/วิสาหกิจ ร้อยละ 28.10 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 61.20 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 25.20 ตําแหน่งในชุมชน สมาชิกในชุมชน 
ร้อยละ 91.60 รองลงมา กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร้อยละ 6.60 
 2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 

  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
2.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
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  ด้านการมีส่วนร่วมคิด ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง ( x  = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.66) จํานวน 1 รายการ คือ ก่อนท่ี
จะทําโครงการต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ควรมีการทําประชาพิจารณ์กับประชาชนในชุมชน
ก่อนซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-35 ปี และอายุ 36-55 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา อนุปริญญา/เทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง/ค้าขาย ทุกระดับ
รายได้ต่อเดือน ตําแหน่งสมาชิกในชุมชน 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.51-2.70) จํานวน 
4 รายการ คือ ท่านร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน ท่านร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่านได้ร่วมตัดสินใจในการ
เสนอโครงการต่าง ๆ ของชุมชน และท่านร่วมตัดสินใจในการเสนองบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( x  = 2.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.54-3.04) ทุก
รายการ คือ ท่านได้ร่วมปลูกต้นไม้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปภายในบริเวณชุมชน ท่านได้เข้ารับความรู้
จากหน่วยงานภาครัฐเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนํามาปฏิบัติใช้ในชุมชน    ท่านได้เข้า
ร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน และ
ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ประสานการดําเนินงานในด้านข้อมูล หรือด้านบุคลากร และด้านงบประมาณให้แก่ชุมชน ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 18-35 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อนุปริญญา/เทียบเท่า และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท 
ตําแหน่งสมาชิกในชุมชน 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
2.57-2.78) จํานวน 5 รายการ คือ การประเมินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่านคาดหวังไว้ว่าจะประสบความสําเร็จ
ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านได้ร่วม
ติดตามและประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาชุมชนเป็นเมืองอุตสาหกรรม ท่านได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะนํามา
พัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับผู้มีอายุ 36-55 ปี ผู้มีรายได้
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ตําแหน่งสมาชิกในชุมชน 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของ
ประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของ
ประชาชนจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 72 

ตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านการมีส่วนร่วมคิด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนะความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ 
คือ ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนะ ความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมคิดของประชาชนจะทําให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ และท่านได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางการจัดทํากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 2 รายการ คือ ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนะความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และท่านได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางการจัดทํากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ การมีส่วนร่วมคิดของ
ประชาชนจะทําให้การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ท่านได้พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านได้เข้าร่วมประชุม
เพ่ือจัดทําแนวทางการจัดทํากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 
1 รายการ คือ ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนะ ความคิดเห็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต่อ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 รายการ คือ ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมประชุมเพ่ือเสนอแนะ ความคิดเห็น
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทําแนวทางการ
จัดทํากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านร่วมตัดสินใจในการเสนองบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อ
หน่วยงานภาครัฐ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านร่วมระดม
ความคิดในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน และท่านได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการต่างๆ ของชุมชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุก
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รายการ คือ ท่านร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน ท่านร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการแก้ไขการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่านร่วมตัดสินใจในการเสนอ
งบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณหรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน และท่านได้ร่วมตัดสินใจ ในการเสนอโครงการต่างๆ ของ
ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จํานวน 4 รายการ คือ ท่านร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่านร่วมตัดสินใจในการเสนองบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อ
หน่วยงานภาครัฐ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน และท่านได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการต่างๆ ของชุมชนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านร่วมระดมความคิดใน การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ท่านร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อ
หน่วยงานภาครัฐ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ คือ ท่านร่วมตัดสินใจใน
การเสนองบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรร
งบประมาณหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท่านได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการ
ต่างๆ ของชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ ท่านร่วมระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท่านร่วมตัดสินใจในการเสนอ
งบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ และท่านได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการ
ต่าง ๆ ของชุมชน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านร่วมประชุม
เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขการจัดการส่ิงแวดล้อมของชุมชนต่อหน่วยงานภาครัฐ และท่านมี
ส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน และท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชน 
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ประสานการ
ดําเนินงานในด้านข้อมูล หรือด้านบุคลากร และด้านงบประมาณให้แก่ชุมชน ท่านได้เข้ารับความรู้จากหน่วยงาน
ภาครัฐเร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือนํามาปฏิบัติใช้ในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 5 รายการ คือท่านมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ประสานการดําเนินงานในด้านข้อมูล หรือด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ
ให้แก่ชุมชน ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และท่านได้เข้ารับความรู้จาก
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หน่วยงานภาครัฐ เร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือนํามาปฏิบัติใช้ในชุมชน ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 3 
รายการ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน ท่านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่านเข้าร่วมเป็นผู้ประสานการดําเนินงานในด้านข้อมูล 
หรือด้านบุคลากร และด้านงบประมาณให้แก่ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน
ในชุมชน ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ประสานการดําเนินงานในด้านข้อมูล หรือ
ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณให้แก่ชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และท่านได้เข้ารับความรู้จากหน่วยงานภาครัฐเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนํามาปฏิบัติใช้ในชุมชน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 
รายการ คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชน ท่านเข้าร่วมเป็นผู้
ประสานการดําเนินงาน ในด้านข้อมูล หรือด้านบุคลากร และด้านงบประมาณให้แก่ชุมชน และท่านได้เข้าร่วม
กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม      
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ คือ ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผล
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่จะนํามา
พัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท่านได้ร่วมตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาชุมชนเป็นเมืองอุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุต่างกัน                
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกรายการ คือ ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผล
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลสภาพแวดล้อมท่ี
เกิดข้ึนจากการพัฒนาชุมชนเป็นเมืองอุตสาหกรรม ท่านได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะนํามาพัฒนาด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท่านได้ร่วมตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
การประเมินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่านคาดหวังไว้ว่าจะประสบความสําเร็จ ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผล
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ การประเมินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมท่าน
คาดหวังไว้ว่าจะประสบความสําเร็จ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
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ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านได้ร่วม
ติดตามและประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผล
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน และแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการ คือ 
ท่านได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะนํามาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท่านได้ร่วมตรวจสอบ
การทํางานของเจ้าหน้าท่ีในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาชุมชนเป็นเมืองอุตสาหกรรม และท่านได้ร่วมติดตามและ
ประเมินผลโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและเอกชน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 3 รายการ คือ ท่านได้ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ท่านได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะนํามาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และท่านได้ร่วม
ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 
อภิปรายผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.60 อายุ 36-55 ปี ร้อยละ 33.60 รองลงมา 18-
35 ปี ร้อยละ 31.20 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ร้อยละ 53.00 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 
25.20 อาชีพ รับจ้าง/ค้าขาย ร้อยละ 36.70 รองลงมา รับราชการ/วิสาหกิจ ร้อยละ 28.10 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 61.20 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 25.20 ตําแหน่งในชุมชน เป็นสมาชิกในชุมชน 
ร้อยละ 91.60 รองลงมา กรรมการชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร้อยละ 6.60 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
บุญชู วงศ์อนันต์นนท์ (2550) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดย
มากกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.20 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 24.20 รองลงมาอายุระหว่าง 
35-44 ปี ร้อยละ 22.40 ระดับการศึกษามากท่ีสุด คือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.20 รองลงมา 
คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 17.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ร้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 41.80 
รองลงมามีรายได้มากกว่า 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 30.40 ตําแหน่งเป็นสมาชิกชุมชน ร้อยละ 96.50 และ
ผู้บริหารชุมชน ร้อยละ 3.50 ตามลําดับ 
  จากข้อค้นพบดังกล่าว ประชากรชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่ี
ต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวหรือวัยทํางาน (ช่วงอายุ 36-55 ปี) การศึกษาก็ไม่สูงมากนัก (การศึกษาระดับประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษา) ดังนั้น อาชีพหลักก็จะเป็นการรับจ้าง/ค้าขาย อาจเป็นพนักงานโรงงานหรือบริษัทเอกชน หรือ
เป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงต้องทํางานเกือบทุกวัน บางคร้ังอาจต้องทํางานล่วงเวลา หรือทําโอทีกันเกือบทุกวัน ซ่ึงรายได้
ต่อเดือนก็ไม่มากนัก (รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท) ทําให้ไม่มีเวลาท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนมากนัก 
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 2. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
( x  = 2.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน         
การมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และด้าน การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.10, 2.78, 2.62 และ 2.57 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : 
กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลาดน้ําตลิ่งชันในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา  เป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ด้านการบํารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข และด้านการร่วมติดตามประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลางท้ัง 3 ด้าน 
  จากข้อค้นพบดังกล่าว ประชาชนมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่ีต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวหรือวัยทํางาน เป็นพนักงานโรงงานหรือบริษัทเอกชน หรือ
เป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงต้องทํางานเกือบทุกวัน ทําให้การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และติดตามและประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลาง สําหรับด้านท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมคิด อยากให้ชุมชน ของตัวเองมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับตํ่าท่ีสุดหรือง่ายท่ีสุด ท่ีประชาชนจะเข้ามา
มีส่วนร่วมได้ ส่วนด้านท่ีมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมใน
ระดับสูงท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการดําเนินการของผู้นําชุมชนมากกว่า ซ่ึงประชาชนท่ัวไปจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
ส่วนนี้น้อยท่ีสุด 
  อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง
นั้น ส่วนหน่ึงอาจเป็นการท่ีประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ตลอดจนอาจจะไม่รับทราบถึงวิธีการหรือช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ก็เป็นได้ 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของ
ประชาชน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน 
อาชีพต่างกัน และตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในภาพรวม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
ผู้มีรายได้แตกต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  ด้านการมีส่วนร่วมคิด ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อาชีพต่างกัน และ
ตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน และรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน อาชีพ
ต่างกัน และตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน และรายได้ต่างกันมีส่วนร่วม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
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  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษา
ต่างกัน อาชีพต่างกัน และตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน 
อาชีพต่างกัน และตําแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผู้
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วลัยภรณ์ ชินศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ซากไดโนเสาร์ตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสภาพพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553) 
ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  จากข้อค้นพบดังกล่าว การที่ประชาชนในเขตเทศบาลมีอายุต่างกัน ทําให้การเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนแตกต่างกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยท่ีต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวหรือวัย
ทํางาน (ช่วงอายุ 36-55 ปี) ทําให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ส่วนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมมากท่ีสุดก็จะเป็นประชาชนท่ีอายุยังน้อยหรือไม่ก็อายุมากไปเลย ซ่ึงไม่ได้อยู่ในวัยทํางาน ไม่ต้องมีภาระเรื่อง
ครอบครัว ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน ทําให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนแตกต่างกัน โดยประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก (ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) อาชีพหลักก็
เป็นพนักงานโรงงานหรือบริษัทเอกชน (รับจ้าง/ค้าขาย) ทําให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ส่วนประชาชน ท่ีเข้าร่วมมากที่สุดก็จะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงได้รับทราบถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และไม่ต้องทํางาน ทําให้อยากเข้าร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่า ประชาชนท่ีมีตําแหน่งใน
ชุมชนต่างกัน ทําให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนแตกต่างกัน โดยผู้มีตําแหน่งในชุมชนจะ
มีส่วนร่วมมากกว่า เนื่องจากมักจะถูกรับเชิญเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน มากกว่าประชาชน
ท่ีไม่มีตําแหน่งในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ ได้ใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒนาเพ่ือประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเนื้อหาจะเป็นการประเมิน การมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังนั้น ข้อมูลท่ีได้จึงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ซ่ึงผลการวิจัย
ในภาพรวมพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ยังขาดการมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ซ่ึงมีบางข้อ
ย่อยท่ีต้องพัฒนาเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากรท่ีมีผลต่อระดับ
ของการมีส่วนร่วมควรมีการส่งเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อย เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
ท่ัวกัน โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 ด้านการมีส่วนร่วมคิด ประชาชนควรมีการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อเสนอแนะแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยตรง 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรจัดกิจกรรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพ่ือท่ี
ประชาชนจะได้นําไปปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบและแก้ไขร่วมกัน  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรรายงานผล
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้จัดทําให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือผู้นําชุมชน และควร
มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามผลของโครงการการจัดการสิ่งแวดล้มได้โดยสะดวก และเข้าถึงประชาชน
โดยตรง 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมเสนอโครงการงบประมาณของชุมชน โดยประชาชนเป็นผู้
ร่วมตัดสินใจ จะทําให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากข้ึน 
 ท้ังนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด อาจนําผลการศึกษาท่ีได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง                 
และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด
ระยองได้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมชุมชน : ศึกษากรณีพ้ืนท่ีอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ลักษณะสําคัญทางวิชาการและทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมชุมชน และ 2) การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมชุมชนเกิดข้ึนในชุมชนสังคมและกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคือ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เจ้าหน้าท่ี อบต. ผู้อาวุโสในชุมชนอําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 35 คน เลือกโดยบังเอิญถึงไปขอสัมภาษณ์เท่าท่ีได้รับอนุญาตในวันท่ีไปสัมภาษณ์  
 ผลการวิจัยสรุปสาระสําคัญได้ 3 ประการคือ 1) กระบวนการยุติธรรมชุมชน มีลักษณะเป็นเชิงทฤษฏีและ
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดในสังคมปัจจุบันท่ีมีแนวคิดว่า ผู้ท่ีกระทําผิดเม่ือรู้สึกตัวและมีส่วนร่วมในการกําหนดแนว
ทางการชดใช้ค่าเสียหายของตน จะยินดีปฏิบัติมากกว่าการมีคนอ่ืนมากําหนดให้ 2) กระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ี
ปฏิบัติในอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิธีการท่ีบุคคลในชุมชนแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในชุมชน โดย
สันติวิธี โดยมีกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ถูกกล่าวหา ผู้กล่าวหา และคนใกล้ชิด และพยานผู้เห็นเหตุการณ์โดยมี 
ผู้ไกล่เกลี่ยท่ีฝึกมาดีแล้วเป็นผู้ดําเนินการ 3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก 
การแก้ปัญหาโดยผู้มีอํานาจเป็นผู้ชี้ขาด มาเป็นการตกลงกันเอง โดยบุคคลในชุมชน โดยยึดหลักความเป็นธรรม 
ความเหมาะสม และความสามัคคีในหมู่คณะเป็นท่ีต้ัง โดยมีหลักการว่าปัญหาของชุมชน แก้ไขโดยบุคคลในชุมชน
เอง ประโยชน์ท่ีได้รับคือประชาชนในชุมชนยอมรับและเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาของชุมชน โดยบุคคลในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม และกระบวนน้ีช่วยลดจํานวนคดีท่ีต้องข้ึนศาลในระดับหนึ่ง 
 
Abstract 
 The study of restorative justice : a case study of Takli District, Nakorn Sawan Province 
had 2 objectives. They were 1) to study the main characteristics in theory and practice of 
restorative justice and 2) the transformation of paradigm and practice of restorative justice in Thai 
community and Thai justice process. The sample of the study composed of head of district, 
district assistant head, Tambol administrators and senior citizens in Takli District numbering 35 
persons, selected by accidental sampling in the interviewing days. 
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 The research results revealed 3 main points, 1) restorative justice was a theoretical 
process and a current phenomenon. The idea behind the process was that the wrong-doer who 
realized his misdeed and participated in directing his own compensation had more tendency to 
do the compensation than was forced to do it by other people. 2) The restorative justice 
practiced in Takli District, Nakorn Sawan Province was the process that community people solved 
the conflict of the people in the community in a peaceful way. The process was orchestrated by 
community elders, the wrong-doer and his/her significant persons, the victim and his/her 
significant persons, the witness persons and the trained mediator. 3) It was a transformation of 
people’s paradigm in problem solving from the authority people to the coordition of people in 
the community based on the principle of fair and just, suitability and unity of people in the 
community. Their concent was that the community problem had to be solves by the community 
people. This process enabled the people accepted and understood community problem solving 
process by community people took part in the effort. Above all this restorative justice process 
decreased the a number of cases taken to the court. 
 
ความนํา 
 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การสร้างความสงบสุข
ให้เกิดข้ึนในสังคม โดยการป้องกันแก้ไขอาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
แก้ไขข้อขัดแย้ง และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ภายใต้หลักนิติธรรม (The rule of law) ท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ คือ ความยุติธรรมบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม การคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกัน จนเกิดความเป็นปึกแผ่น
ในทุกชุมชน ประชาชนสามารถปกครองกันเองได้ด้วยความสมานฉันท์ แต่การดําเนินงานท่ีผ่านมายังมีปัญหา
อุปสรรคอีกค่อนข้างมาก อาทิ เช่น ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ
ท่ีตนจะได้รับ ส่งผลให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและล่วงละเมิดสิทธ์ิจากบุคคลท่ีอยู่ในภาวะที่เหนือกว่าท้ังนอกและใน
ระบบกระบวนการยุติธรรม แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 242 ซ่ึงบัญญัติให้รัฐ
ต้องจัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา และให้รัฐช่วยเหลือทางกฎหมายแก่บุคคลในคดีแพ่ง ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่ให้การเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท่ียากจนก็ตาม แต่การดําเนินงานอยู่ใน
ขอบเขตจํากัด ท้ังนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นภารกิจ โดยตรงของแต่ละหน่วยงาน บุคลากรท่ีให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนยังขาดประสบการณ์หรือในบางคร้ังสถานะ บทบาท และอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานขัดแย้งกันเอง ส่งผล
ให้ประชาชนท่ียากจนไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย และความยุติธรรมอย่างเต็มท่ี และเต็มศักยภาพ เป็นต้น 
 ท้ังนี้หากพิจารณาคดีความผิดภายใต้กระบวนทัศน์ยุติธรรมทางอาญาตามธรรมดาของไทย ท่ีผ่านกาลเวลา
มานานนับร้อยปี จะเห็นได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหาได้มีคุณภาพ
ดีข้ึนตามกาลเวลาไปด้วยไม่ ปัญหาสังคมเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนเกินกว่าท่ีกระบวนการยุติธรรมตามธรรมดาจะแก้ไขได้
โดยลําพัง (Nicholl 1999) การดําเนินกระบวนการยุติธรรมภายใต้กระบวนทัศน์เดิม หน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถ
อํานวยความยุติธรรมคุ้มครองป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตํารวจท่ีมีหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แต่บ่อยคร้ังท่ีมีตํารวจมีส่วนในการ
กระทําผิดเสียเอง เช่น การข่มขู่ รีดไถ การพนัน เป็นเครือข่ายยาเสพติดและหญิงโสเภณี การลักพาหญิงเพ่ือการค้า
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ทางเพศ อัยการมีหน้าท่ีคัดกรองคดีท่ีส่งผ่านมาจากพนักงานสอบสวน ก็ดูเหมือนจะทําหน้าท่ีเสมือนหนึ่งเป็นตรายาง
ส่งผ่านคดีเข้าไปสู่ความแออัดท่ีบัลลังก์ศาล ศาลเองก็พลตัวเองคดีล้นมือจึงเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงท่ีจะสามารถ
อํานวยความยุติธรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละราย เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม เพ่ือป้องกันมิให้ไป
กระทําผิดซํ้าอีก ศาลจึงเลือกใช้ทางออกโดยพิพากษาให้จําคุกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากทางเลือกเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูมี
จํากัด ในขณะที่เรือนจําเองก็แออัดไปด้วยนักโทษและผู้ต้องขังเรือนจํามีหน้าท่ีแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้ต้องโทษให้กลับตนเป็น
พลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกก็กลายเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชญากรรม (The 
Nation, 2544) 
 การดําเนินกระบวนการยุติธรรมในลักษณะดังกล่าว มีลักษณะแบ่งกันรับผิดชอบเป็นตอนๆ (Processor) 
จึงทําให้แต่ละองค์กรมีเป้าหมายของตนเอง และเม่ือคดีเข้าสู่กระบวนการจนไหลออกจอกสายพาน จึงไม่มีหน่วยงาน
ใดรับผิดชอบต่อการท่ีผู้กระทําผิดกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก จึงทําให้เกิดการโยนความรับผิดชอบ และสร้างอาณาจักร
เป็นการซํ้าเติมความทุกข์ทรมานให้กับสังคม หากเปรียบกระบวนการยุติธรรมเป็นเสมือนโรงงานผลิตสินค้า 
กระบวนการยุติธรรมต้องรับผิดชอบต่อชุมชนท่ีเป็นลูกค้าหากผู้กระทําผิดกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก เช่นเดียวกับ
โรงงานที่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีตนผลิตออกไป ดังนั้น หากผู้กระทําผิดกลับไปกระทําผิดซํ้าอีกหรืออาชญากรรม
เพ่ิมมากข้ึน ผู้ท่ีต้องถูกกล่าวโทษ คือ ระบบยุติธรรมทางอาญาท้ังระบบ หาใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่ 
 นอกจากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ปัญหาท่ีสําคัญอีกประการ คือ การทํางานในกระบวนยุติธรรมยังไม่มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ ในการดําเนินงานด้านการสร้าง
ความยุติธรรม จําเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และสร้างทางเลือกความยุติธรรมใหม่ให้กับประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางการค้นหา หรือนําเสนอข้อเท็จจริงท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าสู่ระบบ
กระบวนการยุติธรรม หรือได้รับการพิจารณาท่ีเหมาะสมจากระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้การท่ีกระบวนการ
ยุติธรรมยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ยังเป็นการปิดกั้นโอกาสของผู้ยากจนไม่ให้เข้าถึงความยุติธรรมท้ังยังเป็นภาระ
ในทางคดีให้กับองค์กรในกระบวน การยุติธรรมโดยไม่จําเป็นอีกด้วย 
 จากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุหลักให้ผู้วิจัย
สนใจท่ีจะค้นหาหรือวิธีการสร้างทางเลือกท่ีจะสามารถยุติปัญหาและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง โดยไม่ต้องนํามาสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ (Alternation Dispute Resolution) หรือ ADR ซ่ึง
หมายถึง การสร้างระบบอนุญาตตุลาการ (arbitration) ระบบการไกล่เกลี่ยระงับยอมความ (Mediation) หรือ
ทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยตรง เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน โดยมีแนวคิดการพัฒนาชุมชนต้นแบบในลักษณะ “ชุมชนสมานฉันท์” เพ่ือพัฒนาและสร้างระบบงาน
ยุติธรรมแนวใหม่ ท่ีเรียกว่า “กระบวนการยุติธรรมชุมชน” ในแบบฉบับของบริบททางสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบกระบวนยุติธรรมชุมชน กรณีอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน หรือการเฝ้าระวัง หรือ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 
 3. เพ่ือสร้างตัวแบบแกนนําอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับ
ข้อพิพาท การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างเครือข่าย ตลอดจนมีคู่มือในการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 รูปแบบกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
  1.2 เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
  1.3 การให้ความรู้และการแก้ปัญหาของชุมชน 
  1.4 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 2. การกําหนดเนื้อหาของการพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
  ในการดําเนินโครงการเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนา และขยายเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
โดยจะใช้แนวทางการพัฒนาความรู้ตามประเด็นเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 ระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
  2.2 ระบบการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง ท้ังในระดับหมู่บ้าน และตําบล 
  2.3 บทบาท หน้าท่ีของอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน ในการส่งเสริมระบบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การระงับ
ข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้งของชุมชน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวผู้วิจัย โดยการเข้าไปสังเกตและสัมภาษณ์ 
 2. กล้องถ่ายรูป 
 3. กล้องถ่ายวิดิทัศน์ 
 4. สมุดบนัทึก 
 5. เคร่ืองบันทึกเสียง 
 6. แบบสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 7. แบบสัมภาษณ์กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 8. ปากกา ดินสอ สีแท่ง ฯลฯ 
 สําหรับแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างตามวัตถุประสงค์แล้วนําเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือให้เกิดความเท่ียวเชิงเนื้อหา จากนั้นจึงนําไปใช้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (documentary research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น 
(primary sources) ได้แก่หลักฐานด้ังเดิมท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ บันทึกของผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ หรือ
ผู้ท่ีพบเห็นหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ่ึงจะช่วยให้ เข้าใกล้มาตรฐานแห่งความเป็นจริงมากข้ึน เช่น จดหมายเหตุ 
รายงานการประชุม บันทึกรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กกบัตรสหประชาชาติ มาตรฐานข้ันตํ่า
ของสหประชาชาติ ฯลฯ และเอกสารชั้นรอง (secondary source) ได้แก่เอกสารท่ีบันทึกหลังจากเหตุการณ์ท่ี
ผู้เขียนหรือผู้บันทึกบอกเล่าสืบต่อกันมา เช่น หนังสือ ตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความในวารสาร และ
หนังสอืพิมพ์ ตลอดจนสถิติคดีต่างๆ ท่ีข้ึนสู่ศาลยุติธรรม เพ่ือนํามาประมวลวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกัน 
 2. ศึกษาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์บุคคล (interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนและบุคคล
สําคัญท่ีเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมและในสังคมท่ีวิเคราะห์แล้วว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
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เคลื่อนไหวต่างๆ ตรงรอยต่อของจุดเปล่ียนแห่งกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทยได้แก่ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้เสียภาษีการค้า ผู้กระทําความผิดในค้า ชาวบ้าน จํานวน 
35 คน เม่ือเดือนมีนาคม 2551 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละรายการแยกเป็น กลุ่มผู้ทํางานและผู้พักอาศัย 
 1. เปรียบเทียบเหตุการณ์ (incidents) ต่างๆ จากข้อมูลสนาม โดยจําแนกข้อมูลออกเป็นประเภท 
(categories) ตามตัวแปรท่ีกําหนดไว้ 
 2. ประมวลประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะ (properties) ของข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นการสั่งสมข้อ
ค้นพบหรือข้อสรุปย่อย ท่ีได้จากการเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสนามแล้ว จึงเป็นข้ันเชื่อมโยงข้อมูลภายในตัวแปรและ
ระหว่างตัวแปรท่ีกําหนดไว้ 
 3. ขยายการเปรียบเทียบให้กว้างข้ึน แล้วเลือกเน้นเหตุการณ์ท่ีเป็นกุญแจสําคัญ โดยพิจารณาเหตุการณ์
อ่ืนท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงนอกเหนือจากตัวแปรท่ีกําหนดไว้ จะช่วยให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน และค้นพบว่า
เหตุการณ์ใดคือกุญแจสําคัญหรือมีความหมายมากท่ีสุดต่อประเด็นท่ีศึกษา และเหตุการณ์ใดท่ีมีความหมายน้อย เม่ือ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของข้อมูลแล้วจากนั้นจึงตัดทอนข้อมูลส่วนท่ีแตกต่างลงให้เหลือส่วนท่ีเป็นคุณลักษณะร่วม 
และพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วสร้างข้อสรุป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปสาระสําคัญได้ 2 ประการ คือ 
 ประการแรก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice) หมายถึงปรัชญา แนวคิด และ
กระบวนวิธีปฏิบัติต่อความขัดแย้ง พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และอาชญากรรมด้วยการคํานึงถึงเหย่ืออาชญากรรม
และชุมชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลางโดยกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์จะสร้างความตระหนักต่อความขัดแย้ง
หรือความเสียหาย เยียวยาความเสียหายท้ังทางร่างกาย ทรัพย์สินและความสัมพันธ์รวมท้ังสร้างแผนความ
รับผิดชอบหรือข้อตกลงเชิงป้องกันท่ีเป็นไปได้อันนําไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสมานฉันท์ของสังคม 
 กระบวนการยุติธรรมชุมชนมีลักษณะสําคัญในทางวิชาการ และ ทางปฏิบัติคือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
ท่ีมีลักษณะของ ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎี หรือ เป็นทัศนะแม่แบบ หรือ กระบวนทัศน์ท่ีมีกรอบแนวคิดมุ่งสู่ความ
สันติสุขสมานฉันท์ทางสังคมอันเป็นแนวคิดเชิงนามธรรม แต่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วย กระบวนวิธีเชิง
สมานฉันท์ (restorative justice process) ซ่ึงเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ใช้เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งได้หลายระดับรวมท้ังระดับท่ีมีการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเป็นข้ันท่ีมีระดับความขัดแย้ง
สงูสุดในสังคม 
 กระบวนการยุติธรรมชุมชนเป็นแนวคิดท่ีเคยใช้ปฏิบัติระหว่างเหย่ืออาชญากรรมกับผู้กระทําผิดมาแล้วใน
สมัยโบราณท่ัวโลก และได้รับการร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่อีกคร้ังเม่ือปี ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา ท่ีประเทศแคนาดา จากนั้น
ได้รับความนิยมจากประเทศต่างๆ ท้ังในภาคพ้ืนยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และแอฟริกานํามาใช้เป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชนกระทําผิดและความผิดท่ัวไปท่ีมีโทษเล็กน้อย และได้รับความ
สนใจจากองค์การสหประชาชาติพัฒนาสู่เวทีโลกด้วยการจัดทําร่างหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการดําเนินโครงการ



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 85

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา (Preliminary draft elements of a declaration of basic 
principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters) ได้รับการรับรองจากสภา
เศรษฐกิจและสังคม (the Economic and Social Counci หรือ ECOSOC) แห่งองค์การสหประชาชาติ เม่ือเดือน
เมษายน ค.ศ. 2002 ปัจจุบันมีฐานะเป็น หลักการพ้ืนฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินโครงการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรื่องทางอาญา (Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes 
in Criminal Matters) 
 ประการท่ีสอง  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และวิธีปฏิบัติว่าด้วย กระบวนการยุติธรรมชุมชน ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมและกระบวนการยุติธรรามไทย นั้น อธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เชิงเหตุผลท่ียึดเหนี่ยวเหตุการณ์เหล่านี้ไว้
ด้วยกัน คือ 
 1. อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ท่ีนําพา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สู่รัฐ-สังคม-   กระบวนการยุติธรรม
ไทย อันเป็นปัจจัยภายนอก (outside-in) 
  ผลการศึกษา โลกาภิวัตน์ว่าด้วยความยุติธรรมชุมชนมีอิทธิพลต่อสังคมผ่านทางเครือข่ายของระบบ
ความสัมพันธ์ข้ามชาติระหว่างเอกชนด้านเหย่ืออาชญากรรม และผ่านทางเครือข่ายของระบบระหว่างประเทศหรือ
ระบบรัฐมีอิทธิพลต่อรัฐและอํานาจรัฐในด้านการจัดการกับปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมไปสู่ทิศทางท่ี
สอดคล้องกับกระแสสังคมโลก สามารถอธิบายสาระสําคัญท่ีเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันได้ว่า การเคล่ือนไหวของ
กลุ่มพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อผลักดันกระบวนการยุติธรรมชุมชนเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์นั้นมีอิทธิพลท่ี
เข้มแข็งอย่างย่ิงจนถึงข้ันท่ีสามารถจัดทําหลักเกณฑ์มาตรฐานสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินโครงการกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนในคดีอาญาได้สําเร็จด้วยการสนับสนุนจากสมาชิกภาครัฐแห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินการเพ่ือให้ประเทศต่างๆ นําไปใช้ตามชุมชนในข้ันต่อไปนั้น เป็นภาระหน้าท่ีของเครือข่ายความสัมพันธ์ของ
ระบบรัฐในเวทีสหประชาชาติและรัฐต่างๆที่จะดําเนินการให้เกิดสัมฤทธิผลต่อไป 
 2. ความเสื่อมของกระบวนการยุติธรรม การเคล่ือนไหวทางสังคม กับ การรับมาใช้และขยายผลของผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง อันเป็นปัจจัยภายใน (inside-out) 
  ผลการศึกษาพบว่า นับต้ังแต่มีการเปลี่ยนระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทยเม่ือ พ.ศ. 2435 
เป็นต้นมา กระบวนการยุติธรรมเริ่มประสบปัญหามาโดยตลอดซ่ึงเป็นปัญหาเชิงกระบวนทัศน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก
การนํากระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมตะวันตกมาใช้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีมีรากฐานความคิดเร่ือง
ความยุติธรรมแบบตะวันตก ทําให้ทุกฝ่ายต้องมีการปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะเม่ือรัฐมีความเข้มแข็งมากข้ึนและ
ชุมชนถูกลดบทบาทหน้าท่ีในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเองรวมท้ังเกิดความแปลกแยกใน
การใช้กระบวนการยุติธรรมแท้ท่ีจริงแล้วเป็นปัญหาเชิงกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติต่อเหย่ืออาชญากรรม ผู้กระทําผิด 
และชุมชนท่ีคลาดเคลื่อนไปจากธรรมชาติของความสมดุลสมานฉันท์ทางสังคม 
  ปัญหาการควบคุมอาชญากรรมในสังคมโดยวิธีการเชิงลงโทษและแก้แค้นทดแทนเริ่มปรากฏอาการของ
ปัญหาในข้ันวิกฤติอย่างชัดเจนเมื่อประเทศไทยมีการกพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างมากอันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้มีคดีความและข้อพิพาทขัดแย้งเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก ประกอบกับ
ขาดการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมและกระบวนทัศน์ท่ีครอบงําความคิดตลอดช่วงท่ีผ่านมา มีผล
ทําให้คดีความจํานวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและในคดีอาญามีการใช้วิธีการลงโทษจําคุกเป็น
หลัก จึงเกิดภาวะ คดีล้นศาล คดีล้นคุก ข้ึน ซ่ึงนอกจากปัญหาด้านปริมาณคดีแล้วยังมีปัญหาด้านคุณภาพและ
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ผลผลิตท่ีไม่อาจทาบทับอธิบายความยุติธรรมได้อีกด้วยกระบวนการยุติธรรมจึงสามารถรักษา กฎหมาย ไว้ได้ แต่ยัง
มีข้อสงสัยในเร่ืองของการรักษา ความยุติธรรม 
  กระบวนการยุติธรรมชุมชน ยังไม่มีกฎหมายรองรับจึงยังไม่แพร่หลาย วิธีการนี้เป็นการมอบอํานาจให้
ชุมชนแก้ปัญหาของชุมชนเอง โดยยึดหลักการว่า ผู้กระทําผิดถ้าหากเขามีสิทธิในการกําหนดโชคชะตาของเขาเอง 
เขาจะปฏิบัติตามแนวทางน้ันมากกว่าท่ีมีผู้อ่ืนมาบังคับให้เขากระทํา วิธีการนี้น่าจะได้รับการสนับสนุน ให้ความรู้ 
และทักษะในกระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนเป็นอย่างมาก ชุมชนแข็งเป็นรากฐาน
ของการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีแข็งแกร่ง 
 
อภิปรายผล 
 ประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายมี 6 ประเด็น คือ 
 ประเด็นแรก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากทฤษฎีกฎหมายของผู้ใช้กฎหมายสู่ทฤษฎีกฎหมาย
ของเหย่ืออาชญากรรม (from a user theory of law to a crime victim theory of law) 
 การเคล่ือนท่ีของปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า กระบวนการยุติธรรมชุมชน นี้แท้ท่ีจริงแล้วเป็นการ
เคล่ือนท่ีของ อํานาจ ในการกําหนดประเด็นว่าอย่างไรท่ีเรียกว่า ความยุติธรรมทางสังคม สําหรับทุกฝ่าย โดยมีคน
ส่วนใหญ่ในสังคมเป็นผู้ท่ีได้รับประโยชน์สูงสุด 
 อย่างไรก็ตาม อํานาจในการกําหนดความหมายของ ความยุติธรรม ไม่ใช่อํานาจรัฐเท่านั้น เม่ือตัวแปร
อํานาจในสงัคมโลกเกิดการเคลื่อนท่ี โดยความเชื่อท่ีว่า รัฐผูกขาดความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสิ้นเชิงเร่ิมเสื่อมคลาย
ลงและเคลื่อนท่ีไปสู่วิธีคิดเร่ืองรัฐและประชาสังคมสมัยใหม่และประเด็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทําให้ อํานาจ 
ท่ีเคยเชื่อกันว่าเป็นของรัฐท้ังทางนิตินัยและพฤตินัย (state-centered approach) ถูกปรับเปลี่ยนสู่ความเชื่อท่ีว่า 
อํานาจ อยู่ในสังคม (society-centered approach) แต่กระจายไปตามกลุ่มต่างๆ หรือกระจุกตัวอยู่ในมือของชน
ชั้นนําหรือชนชั้นท่ีมีอํานาจในสังคม (อนุสรณ์ ลิ่มมณี, 2542, หน้า 77) ประกอบกับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทําให้รัฐมีขนาดเล็กลง ไร้พรมแดนมากข้ึนกฎหมายที่สร้างข้ึนบนฐานคติเก่าท่ียึดโยงกับแนวคิดรัฐจึงใช้การ
ไม่ได้เต็มท่ีกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้โลกาภิวัตน์ของระบบกฎหมายแบบไม่เป็นทางการ (informal 
law) เช่น กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ADRs) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice) 
ยุทธศาสตร์เชิงสันติวิธี (peacekeeping strategies) ตัวแบบเชิงไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (conciliatory 
models) ฯลฯ ขยายฐานเติบโตย่ิงข้ึน (Boaventura de Santos , 1995) ซ่ึง Nader (2002, p.14) อธิบายว่า การ
เคลื่อนท่ีของอํานาจจากการท่ีรัฐมีขนาดเล็กลงน้ีมิใช่การเคล่ือนท่ีสู่ความเป็นสากลหรือนานาชาติ (international) 
แต่ในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีแนวโน้มเคล่ือนท่ีจาก ความเป็นนานาชาติ สู่ การไร้เขต
ปกครองของรัฐบาล (nongovernmental) ต่างหากและส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมโลกเคล่ือนท่ีจากความนิยมใช้
ตัวแบบกฎหมายระบบปฏิปักษ์ (adversarial law model) สู่ตัวแบบกฎหมายระบบเจรจาไกล่เกลี่ย (negotiation 
or harmony law model) ตัวอย่างเช่น ศาลอาญาโลก เป็นต้น ซ่ึงสภาพมีแต่ เครือข่ายความสัมพันธ์ ท่ีโยงใยกัน
แบบ matrix ดังกล่าวนี้ Riles (2001, pp.1-6) เรียกว่าเป็น เครือข่ายความสัมพันธ์แบบกลับด้านในออกนอก (the 
network inside out) ท่ีนับวันแนวคิดนี้จะได้รับการสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึน 
 ประเด็นท่ีสอง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงฟ้ืนฟู
เหย่ืออาชญากรรมและชุมชน 
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  กระบวนการยุติธรรมชุมชนในอดีตถูกทําให้เลือนหายไปจากสังคมด้วยอํานาจรัฐชาติท่ีเติบโตข้ึน กลายเป็น
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติแบบโบราณท่ีไม่มีกฎหมายรับรองความมีอยู่จริงแม้ในสภาวะปัจจุบัน แต่กลับได้รับการร้ือ
ฟ้ืนข้ึนใหม่อีกคร้ังโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและเติบโตขยับขยายด้วยการเคลื่อนไหวทางสังคมของประชาสังคมที่มี
ความเข้มแข็งในสังคมตะวันตก ในรูปขององค์กรภาคเอกชนท่ีผนึกกําลังและเครือข่ายรณรงค์เพ่ือสิทธิของเหย่ือ
อาชญากรรมและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์และกระบวนการยุติธรรมจนกระท่ังกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มีตัวตนปรากฏอยู่ในเวทีแห่งองค์การสหประชาชาติ คือในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทําผิดและการยุติธรรมซ่ึงเป็นเวทีท่ีมีบทบาทความสําคัญระหว่างประเทศมากท่ีสุดทางด้านนี้แต่เม่ือพิจารณา
ถึงประเด็นการรับมาใช้ของกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วพบว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนมีบทบาทความสําคัญเป็น
ท่ีรู้จักโดยการเคล่ือนไหวทางสังคมของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ผ่านทางเวทีความคิดทางวิชาการและนําไปใช้โดยการ
กําหนดนโยบายแผนงานโครงการพร้อมกันท้ังสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ท้ังนี้ส่วนหน่ึงเนื่องมาจากประชา
สังคมของไทยยังขาดความเข้มแข็งในการผนึกกําลังเพ่ือทําการเคลื่อนไหวทางสังคมระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ โดย
เคลื่อนไหวเรื่องท่ีเป็นประโยชน์สําหรับปัจเจกชน ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอันตรายต่อรัฐ (ซ่ึงปัจเจกชนในท่ีนี้คือเหย่ือ
อาชญากรรมแต่ละราย หรือกลุ่มเหย่ืออาชญากรรมและเพ่ือนผู้สนับสนุน) แม้ว่าการกําหนดนโยบายของรัฐจะช่วย
ให้เกิดผลในการท่ีหน่วยงานต่างๆรับเอากระบวนการยุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติได้อย่างทันทีทันใดในเวลาอันสั้นก็ตาม 
แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้มีส่วนได้เสียสําคัญในกระบวนการยุติธรรมชุมชนส่วนหนึ่งคือ ชุมชน นั้นจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ 
ความเข้าใจและสํานึกในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนวิธีเชิงสมานฉันท์ได้ทันกับการปรับเปลี่ยนนโยบายทางอาญา
ของรัฐคร้ังนี้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าชุมชนไทยนั้นล่มสลายไปแล้ว ดังนั้น การนํากระบวนการยุติธรรม
ชุมชนมาใช้ในสังคมไทยในอีกด้านหนึ่งจึงเป็นการส่งสัญญาณการฟ้ืนฟูเพ่ิมศักยภาพแก่ชุมชนและเหย่ืออาชญากรรม
ไปพร้อมกัน 
 ประเด็นท่ีสาม กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เคร่ืองมือท่ีมีคุณค่า และความหมาย 
 ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ลักษณะของกระบวนการยุติธรรมชุมชนเองท่ีส่งผลให้การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ มีลักษณะท่ีเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจากแนวคิดนี้เป็นแนวคิดเชิงสันติวิธีท่ีมีความนุ่มนวลเป็น
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากแนวคิดเชิงขัดแย้งและเชิงต่อสู้แย่งชิง (aggressive) ซ่ึงในมุมมองของสังคมที่ความ
เคยชินกับความรุนแรงทางสังคมในลักษณะต่างๆมักจะมองว่า กระบวนการยุติธรรมชุมชนมีลักษณะท่ี “อยู่เฉยๆ ไม่
ต่อสู้  ไม่กระทําการใดๆเพ่ือตอบโต้” (passive) แต่ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการยุติธรรมชุมชนมีลักษณะดังท่ี 
Gene Sharp (1973 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สถาอานันท์, 2524, หน้า 1-16) เรียกว่าเป็น “การกระทํารูปแบบหนึ่ง” 
(action) ไม่ใช ่“การไม่กระทํา” (inaction)  เช่นเดียวกับรูปแบบของ “การใช้ความรุนแรง” ( non-violence)  ท่ีมี
ฐานคติว่า “ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรง” 
(Bondurant, 1967 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สถาอานันท์, 2524, หน้า 1-16) ประกอบกับการเกิดข้ึนหรือการหวน
กลับมาได้รับความนิยมอีกคร้ังหนึ่งของกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมชุมชนนี้เป็นภัยต่อกระบวนทัศน์เดิมเพราะ
ทําให้งานท่ีทํามาท้ังชีวิตของนักคิดในกระบวนทัศน์เดิมหมดความ สําคัญไปเป็นลําดับทําให้เกิดแรงต้านการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนซ่ึงเป็นลักษณะธรรมชาติโดยท่ัวๆ ไปของการนํานวัตกรรมมาใช้ 
 ประเด็นท่ีสี่ ข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 ในการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงชุมชนไปใช้ในทางปฏิบัติควรคํานึงถึงข้อจํากัดบางประการท่ีเกิดข้ึนตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการนําแนวคิดนี้ไปใช้ดังนี้ 
 ประการแรก ข้อจํากัดในการเยียวยาความยุติธรรมเชิงโครงสร้าง 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่ีรัฐนํากระบวนการยุติธรรมชุมชนมาใช้มีลักษณะสร้างและรักษาไว้ซ่ึง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง “รัฐ” กับองค์การสหประชาชาติและสังคมโลก ซ่ึงเป็นภาพท่ีปรากฏให้เห็นภายนอก แต่
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่มีกรอบแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งใดๆท่ีเป็นกรอบสากลท่ีสามารถใช้
เป็นสูตรสําเร็จในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมเพราะจะต้องถูกนําไปใช้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง
กัน จะมีก็แต่เพียงผลลัพธ์แห่งความสมานฉันท์และความสงบสันติสุขแห่งสังคมเท่านั้นท่ีมีลักษณะร่วมเช่นเดียวกัน 
(Nader, 2002, p. 1)  ดังนั้น แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมท่ีใช้ผู้คนจาก
หลายอาชีพมารวมกันเพ่ือช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง ร่วมระงับข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของคนอ่ืน
จากท่ีเคยใช้แต่เฉพาะนักกฎหมายท่ีมีความถนัดทางด้านนิติศาสตร์เพียงกรอบทัศนะเดียวมาทําการแก้ไขปัญหา
สังคมให้กับชุมชนก็ตามแต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ก็มีข้อจํากัดตรงท่ี “การนําไปใช้กับความยุติธรรมเชิง
โครงสร้าง” ของสังคม ซ่ึงท่ีจริงควรเรียกว่า “ความไม่ยุติธรรมอันเกิดจากโครงสร้างทางสังคม” มากกว่า 
 ประการท่ีสอง  ข้อจํากัดในการแสวงหาชุมชนท่ีเหมาะสม 
 ความพยายามแสวงหาชุมชนท่ีเกี่ยวข้องในระดับท่ีเหมาะสมท้ังทรัพยากรและทักษะความชํานาญเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชนให้ได้ผลดีนั้นเป็นข้อจํากัดท่ีสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากชุมชนเป็นสิ่งท่ีไม่
เคยถูกนับรวมอยู่ในการยุติธรรมกระแสหลักมาก่อน ชุมชนยุติธรรมหรือยุติธรรมชุมชนจึงไม่ได้รับการกระตุ้น 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางยุติธรรมท่ีสําคัญๆ ท่ีชุมชนพึงจัดให้แก่เหย่ืออาชญากรรมรวมท้ังควรร่วมมือกันป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชนของตนให้เข้มแข็ง จะมีอยู่บ้างก็ตรงท่ีกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักได้เร่ิมใช้ชุมชนในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดตามปรัชญาการลงโทษแบบแก้ไขฟ้ืนฟูท่ีได้รับความสนใจอยู่บ้างในช่วงคร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมา 
ดังนั้นเม่ือกรอบทัศนะของสังคมเร่ิมเปล่ียนแปลงและหันมาให้ความสนใจกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนท่ีต้องใช้
ชุมชนร่วมทําหน้าท่ีเยียวยาคร้ังนี้ ดังนั้น จึงปรากฏว่ามีจํานวนชุมชนเข้มแข็งหลงเหลืออยู่พอท่ีจะใช้การได้ทันทีไม่
มากนัก 
 ประการท่ีสาม ข้อจํากัดในการแสวงหาดุลยภาพระหว่างการใช้โดยระบบแก้แค้นทดแทนกับระบบ
สมานฉันท์ 
 เม่ือต้องนํากระบวนการยุติธรรมชุมชนมาใช้ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอาจมีความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อน ว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนใช้ได้กับคดีความผิดเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น คดีใหญ่ๆ จะต้องส่งเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักดําเนินการ ซ่ึงความเข้าใจดังกล่าวเป็นข้อจํากัดท่ีสําคัญในการนํากระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนมาใช้ เพราะผลการปฏิบัติในประเทศต่างๆ ท่ีผ่านมา เช่นประเทศเยอรมันและออสเตรีย แสดงให้เห็น
ว่า วิธีนี้ได้ผลดีเม่ือใช้กับอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ โดยเยอรมันใช้กว่าร้อยละ 70  ขณะท่ีออสเตรียใช้กับเด็กเยาวชน
กว่าร้อยละ 43 ในปี ค.ศ. 1995  และ 1996 ตามลําดับ (Kurki, 2000, p. 240) ขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนก็ไม่ใช่สูตรสําเร็จท่ีสามารถใช้ได้ผลดีกับคดีทุกประเภททุกลักษณะได้จนกระทั่งต้องนําไปใช้แทนท่ีกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก เพราะความขัดแย้ง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และอาชญากรรมมีหลายลักษณะ บางลักษณะก็
อาจใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์ได้ผลดี ขณะท่ีบางคร้ังก็จําเป็นต้องใช้พิธีกรรมท่ีมีแบบแผนพิธีการสูงเพ่ือยังให้เกิดความ
ยุติธรรมสูงสุด ดังนั้น การใช้วิธีท้ังสองเคียงคู่กันจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม เหย่ืออาชญากรรมและผู้กระทํา
ผิดมากกว่าใช้ทดแทนกัน 
 ประเด็นท่ีห้า กระบวนการยุติธรรมชุมชน: การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทย 
 ถึงแม้ว่าการเดินทางของกระบวนการยุติธรรมชุมชนจากสังคมโลกสู่สังคมไทยผ่านทางผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวทางสังคมของเครือข่ายคู่ขนานกระบวนการยุติธรรมจะสามารถดําเนินการบรรลุผล
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ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมในระดับหนึ่ง แต่จากการศึกษาพบข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบและ
วิธีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการยุติธรรมและการปรับกระบวนทัศน์ในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมชุมชนว่าเป็น
เพียงปรากฏการณ์ทางสังคมอีกปรากฏการณ์หนึ่ง หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงอีกเร่ืองหนึ่งบนเส้นทางของการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย กล่าวคือ 
 เม่ือเปรียบเทียบระหว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยในอดีตกับปัจจุบันซ่ึงต่างก็เกิดจากเงื่อนไข
ปัจจัย 2 ประการ คือ เกิดข้ึนจากเงื่อนไขปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่นเดียวกันนั้น 
 ในส่วนของเง่ือนไขปัจจัยภายนอก พบว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยในอดีตมีสาเหตุมาจาก
ภายนอก คือ การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ต่างชาติไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไทยจนต้องเสียสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต ส่วนปัจจุบันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกว่า นิติสัมพันธ์ยุค 
โลกาภิวัตน์ กดดันให้กระบวนการยุติธรรมต้องปฏิรูปตามมาตรฐาน สากล โดยเงื่อนไขภายในมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นําทางการปฏิรูป ขณะท่ี นัทธี  จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า การปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมไทยเกิดจาก (1) กระแสการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในระดับสากลท่ีแผ่เข้ามาในประเทศ เป็นแบบอย่าง
ท่ีทําให้มีการเลียนแบบ เช่น เร่ืองของกระบวนการยุติธรรมชุมชน (2) เกิดจากแรงบีบหรือแรงกดดันทางตะวันตกให้
มีการปฏิรูปเพ่ือให้ทันสมัยทัดเทียมตะวันตก (3) เกิดจากการกําหนดมาตรฐาน การตกลงร่วมกันพันธสัญญา และ
อ่ืนๆ โดยผ่านกระบวนการขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ เช่นในเร่ืองของพันธะสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน สนธิสัญญาแลกเปลี่ยนนักโทษ ฯลฯ และ (4) เกิดจากปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหม่
เป็นอาชญากรรมข้ามชาติจนทําให้ประเทศต่างๆ ต่างร่วมมือกันในการจัดการกับอาชญากรรม เช่น ปัญหายาเสพย์ติ 
การก่อการร้อย และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทําให้ประเทศมหาอํานาจกําหนดให้ประเทศอ่ืนๆ วางแนวทางตาม
ไปด้วย 
 ส่วนเงื่อนไขปัจจัยภายในนั้น ในอดีตเกิดจากวิกฤตปัญหาในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงส่วนหนึ่งปรากฏตาม
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน  
(กิตติศักด์ิ ปรกติ, 2543, หน้า 93)  ว่า 
 ส่วนในปัจจุบันปัญหาภายในประเทศท่ีผลักดันทําให้ต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม นั้น นัทธี  จิตสว่าง 
(สัมภาษณ์) ระบุว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาวิกฤตของกระบวนการยุติธรรม เช่น ปัญหานักโทษล้นคุก ทําให้
จําเป็นต้องมีการปฏิรูประบบเพ่ือแสวหาทางเลือกแทนการจําคุก และเกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีทําให้ต้องมีการปฏิรูป เช่น คดีเชอรี่แอนดันแคน ท่ีนําไปสู่การจัดต้ังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น 
 ประเด็นท่ีหก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ บทวิเคราะห์และการพยากรณ์ความเหมาะสมในการ
นํามาใช้กับสังคมไทยร่วมสมัย 
 จากการศึกษาพบว่า ในรอบ 30 ปี ท่ีผ่านมา กระบวนการยุติธรรมชุมชนได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย
และประสบความสําเร็จในระดับสังคมโลก โดยเฉพาะโลกตะวันตกอย่างมาก แต่ความสําเร็จของปรากฏการณ์ทาง
สังคมใดๆ ในโลกตะวันตกก็มิได้หมายความว่าจะต้องได้ผลสัมฤทธ์ิลักษณะเดียวกันทุกประการหากนํามาใช้กับสังคม
โลกตะวันออก โดยเฉพาะการนํามาใช้กับสังคมไทยท่ีไม่เยมีประสบการณ์การตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศตะวันตก
มาก่อน ในยุคล่าอาณานิคมท่ีผ่านมา ประกอบกับสังคมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยมบางประการท่ี
อาจเป็นอุปสรรคและข้อจํากัดของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในชุมชนท่ีพึงระมัดระวัง ดังจะ
อภิปรายต่อไป ซ่ึงลักษณะดังกล่าวอาจเป็นเหตุผลให้มีข้อจํากัดบางประการในการกําหนดรูปแบบการนํา
กระบวนการยุติธรรมชุมชนมาใช้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนแนะเพ่ือการปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาเอกสาร ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นว่า 
  1.1 รัฐควรออกกฎหมายรองรับอํานาจของ อบต. ในการดําเนินการกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
  1.2 ควรให้การอบรมทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ให้เกิดความปรองดองในระดับชุมชน อย่างน้อยท่ีสุด 
อบต. ละ 1 คน อาจจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการก็ได้ 
  1.3 ควรส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมให้กับประชาชนมีจิตใจใฝ่สันติ และยินดีปรองดอง ให้อภัย เม่ือมี
ปัญหาเกิดข้ึน ไม่ใช่พยายามจะเอาชนะโดยไม่มีเหตุผล 
  1.4 รัฐควรต้ังงบประมาณในระดับ อบต. เพ่ือการดําเนินงานกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  2.1 ควรวิจัยคุณลักษณะของกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชนที่ประชาชนยอมรับ เพ่ือความสะดวกในการ
ดําเนินงาน 
  2.2 ควรศึกษาแนวทางและข้ันตอนการแสวงไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เกดิความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบคดีท่ีน่าจะนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชุมชน และมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูง 
เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของ อบต. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง 
ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ* 

Strategies to Develop Ban Seelong Eco-tourism Coastal Resort, 
Klongdan Subdistrict, Bangbo District, Samutprakan Province 

 
                 นายณรงค์ ยอดศิรจินดา** 

Mr. Narong Yodsirajinda 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพของชายทะเลบ้านสีล้งในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ บริเวณชายทะเลบ้านสีล้งให้บรรลุถึง
ศักยภาพท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ผู้นํา
ชุมชน และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์รายบุคคล แบบ
สัมภาษณ์ประกอบการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสังเกต พร้อมอุปกรณ์รวบรวมข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนชายทะเลบ้านสีล้ง หมู่ท่ี 12 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทย มีป่าชายเลนข้ึนอยู่อย่างสมบูรณ์ มีอากาศบริสุทธ์ิและเย็น
สบาย ซ่ึงประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมานาน ต่อมาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองด่าน ได้จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการสร้างเขื่อนกันคลื่นและน้ําทะเล 
สร้างสะพานไม้ชมระบบนิเวศของป่าชายเลน ศาลานั่งพัก และสะพานชมวิวทะเล รวมท้ังมีประชาชนและบุคลากร
ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้มาร่วมกันปลูกป่า เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าให้ดีข้ึน จึงทําให้บริเวณนี้มีศักยภาพใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีดี ในปัจจุบันจึงมีประชาชนมาใช้บริเวณนี้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากพอสมควร2) 
จากการประมวลความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลท้ัง 4 กลุ่ม สรุปได้ว่าแนวทางในการพัฒนาชายทะเลบ้านสีล้ง ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้บรรลุศักยภาพสูงสุดข้ึนมีดังนี้ 2.1) ด้านสภาพธรรมชาติของป่าชายเลน ควรมีการฟ้ืนฟูให้
ระบบนิเวศกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ดังเดิม และควรมีการท้ิงหินสร้างเป็นเข่ือนป้องกันคลื่นและน้ําทะเลให้ยาว
ข้ึน 2.2) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน และให้เพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยว 
เช่น ถนนทางเข้า สถานท่ีจอดรถ ห้องน้ํา ร้านอาหาร ฯลฯ 2.3) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมกิจกรรมการ
ปลูกป่าและเพิ่มองคค์วามรู้ในการศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนรวมถึงสัตว์น้ําชายฝั่งให้มากข้ึน โดยจัดมัคคุเทศก์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้และสัตว์น้ําประเภทต่างๆ นอกจากนี้ควรส่งเสริมการล่องเรือชมอาชีพประมงชายฝั่งท่ี
ชาวบ้านริเร่ิมจัดข้ึน 2.4) ด้านผลิตภัณฑ์จากทะเล ควรมีการจําหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปท่ีมีคุณภาพดี 
และมีความหลากหลายอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังจําหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม 2.5) ด้านการบริหารจัดการ องค์กร
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ควรเข้ามาร่วมกําหนดนโยบาย ในการพัฒนาพ้ืนท่ีและกิจกรรมการท่องเที่ยว 2.6)ด้านการ

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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สนับสนุนการดําเนินงาน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการฝึกอบรม
ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) study the potentiality of Ban Seelong coastal area to be 
developed as an  eco-tourism resort 2) study the strategies to develop Ban Seelong eco-tourism 
coastal resort to reach the highest possibility. The key informants of this research were 4 groups; 
tourists, concerning state personnels, community leaders and local people. The data were 
collected by individual and focus group interviewing forms, an observing form and other field 
research instruments then analyzed by content and triangulion analysis. 
 The research result showed that 1) Ban Seelong coastal community Moo 12, Klongdan 
Subdistrict, Bangbo District, Samutprakan Province was  a flat  coastal area near the Gulf of 
Thailand and once used to be a fruitful mangrove forest so there was a lot of pure and fresh air. 
Later Tambon Klongdan Administrative Organization set the project to solve the problem 
occurred by sea water and waves destroyed the coast and to develop the area by building a 
stone barrier, a wooden path for seeing eco-system of the mangrove forest, small shelters for 
tourists’ relaxation and a bridge for viewing scenery. Moreover some people, government and 
private personnels participated in growing and recovering the forest so the area had some 
potentiality to be an eco-tourism resort and nowadays some tourists used it as a recreation area. 
2) analysis of  ideas from 4 groups of informants it found strategies to develop Ban Seelong 
coastal area as follows; 2.1) the nature of the mangrove forest should be recovered and the 
longer stone barrier should be built 2.2) many infrastructures should be developed such as the 
road to the resort, parking area, restrooms, restaurants etc. 2.3) It should promote variety of 
tourist activities such as growing forest, giving more knowledge in eco-system of mangrove forest 
and sea animals near the coast by having guides to explain trees and animals including 
promoting seeing coastal fishery on the boat 2.4) good quality products from the sea both fresh 
and processed food should be sold continually in reasonable prices 2.5) state organizations 
should be involved in forming policies to develop the area and tourist activities  2.6) state and 
private organizations should set the budget to support developing this area and training  the 
local people in order to help them have knowledge and ability to manage Ban Seelong coastal 
area to be an appropriate eco-tourism resort. 
 
ความนํา 
 การท่องเที่ยวในยุคสมัยโลกไร้พรมแดน นอกจากจะคํานึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังต้อง
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการของแผนแม่บทของโลกหรือ Agenda 21 เป็นกรอบในการจัดการ  ซ่ึงเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน (sustainable tourism development) การท่องเท่ียวลักษณะนี้สามารถแบ่งเป็น3 
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รูปแบบท่ีสําคัญคือ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง ธรรมชาติ (natural based tourism) ได้แก่  การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ (eco-tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทางทะเล (marine eco-tourism) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (geo-
tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) 2) 
รูปแบบการท่องเที่ยวใน แหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical 
tourism)   การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) การท่องเที่ยวชมวิถี 
ชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest 
tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism)  การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-
meditation tourism)  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport-tourism)  การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)  การ
ท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay tourism)  การท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว 
(long stay tourism) การท่องเท่ียวแบบให้รางวัล (incentive travel)  และการท่องเที่ยวแบบผสมผสาน (soft 
tourism) (http://www.stou.ac.th/tourism,เข้าถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2551) 
 สําหรับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (eco tourism) เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียวท่ีในปัจจุบันนี้ นานา
ประเทศ ให้ความสําคัญ เพราะมุ่งไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามหลักปฎิญญาสากล ว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
(environmentally sustainable development) โดยให้ความสําคัญ กับการให้การศึกษาเรียนรู้ หรือการอนุรักษ์ 
มากกว่าการจัดการ เพ่ือให้ปราศจากผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจเท่านั้น แต่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการท่องเที่ยวท่ีมีความรับผิดชอบใน แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมีการจัดการเพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแนวความคิดท่ีเพ่ิงปรากฏข้ึนเม่ือไม่
นานมาน้ี ซ่ึงจากการประชุม “Globe 1990” ณ ประเทศแคนาดา ได้ให้คําจํากัดความของการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน
ว่า "การพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถ่ิน โดยมีการปกป้องและ
สงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวแบบน้ีมีความหมายรวมถึง 1)การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ 2) สามารถรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย" ดังนั้นจึงมีลักษณะท่ีสําคัญคือ 1) เป็นการท่องเท่ียวท่ีดําเนินการภายใต้ขีดจํากัด
ความสามารถของธรรมชาติ 2) ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากรและชุมชน 3) คํานึงถึงขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ท่ีมีต่อขบวนการท่องเที่ยว 4) ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
การท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ 5) ต้องชี้นําภายใต้ความปรารถนาของประชาชนในท้องถ่ินและชุมชน
ในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ (http://www.dnp.go.th/NPO/html/Tour/Eco_Tour.html, เข้าถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 
2551)  
 หมู่บ้านสีล้ง ต้ังอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณหมู่ท่ี 12 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 4,266 ไร่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายฝั่งทะเลอีกแห่งหนึ่ง ท่ีมีระบบ
นิเวศป่าชายเลน ซ่ึงรวมความหลากหลายทางชีวภาพท่ีช่วยสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในทะเล และบริเวณชายฝั่ง
ทะเล และยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมงทะเล จึงมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีย่ังยืนต่อไปได้ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่านจึงได้ก่อสร้างสาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวก
ต่อการท่องเท่ียว โดยนํางบประมาณ จํานวน 6 ล้านบาท มาก่อสร้างเขื่อนกันน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อีกจํานวน 2.6 ล้านบาท สําหรับก่อสร้าง
ปรับปรุงสะพานไม้ให้เป็นสะพานปูน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว สามารถนํารถยนต์ขับเข้าไปด้านใน
ใกล้กับทะเลมากท่ีสุด รวมทั้งสร้างศาลาท่ีพักชายทะเลไว้ในบริเวณดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเรือ
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รับจ้างพาชมระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น ลิงแสม ต้นจาก ป่าแสม ป่าโกงกาง ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน ฯลฯ รวมถึงนําชม
วิถีชีวิตของชาวประมงทะเล ชาวบ้านนําอาหารทะเลสดๆ และที่แปรรูป เป็น กะปิ น้ําปลา ปลาเค็ม กุ้งแห้ง ฯลฯ มา
จําหน่ายให้กับนักท่องเท่ียวโดยตรงในราคาประหยัด ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเท่ียวชมพ้ืนท่ีดังกล่าว
มากข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบันได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ จึงเชื่อว่าในอนาคตหากมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ให้มีความพร้อมและมีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวมาก
ย่ิงข้ึน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน ตามแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแล้ว ชายทะเล
บ้านสีล้งก็จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีชื่อเสียงและมีความย่ังยืนได้อย่าง
แน่นอน 
 ผู้ศึกษาในฐานะท่ีเคยเป็นผู้นําท้องถ่ิน (นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน) ในช่วงปี พ.ศ. 2547-พ.ศ. 
2550 และเคยร่วมกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของชาวบ้านและผู้ท่ีผ่านไปมา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
บริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” เพ่ือรวบรวมความคิดของบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องสรุปมาเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสามารถนําผลการศึกษาดังกล่าวไปนําเสนอให้ประชาชน
บ้านสีล้งและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในท้องถ่ิน นําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้านสีล้งอย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ และมีความย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาศักยภาพของชายทะเลบ้านสีล้งในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2.  เพ่ือศกึษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ให้บรรลุถึงศักยภาพท่ี
เป็นไปได้มากท่ีสุด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชาชนผู้ให้ข้อมูล   
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มดังนี้  
  1.1 กลุ่มผู้นําชุมชน คัดเลือกเฉพาะบุคคลที่เป็นแกนนําและมีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง จํานวน 10 คน ประกอบด้วย เจ้าอาวาสและพระภิกษุในวัดท่ีต้ังอยู่
ใกล้เคียง (วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม) 2 รูป ผู้บริหารหรือครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้หมู่บ้านสีล้ง มา
นาน (โรงเรียนบ้านสีล้ง) 2 คน กํานันตําบลคลองด่าน 1 คน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 12 บ้านสีล้ง 1 คน ผู้สูงอายุในชุมชน
หรือท่ีมีภูมิลําเนาเดิมในชุมชน 2 คน ประธานกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มผู้ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าในชุมชน 2 คน 
  1.2 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คัดเลือกเฉพาะบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนงาน/โครงการ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน จํานวน 3 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน และตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน 
  1.3 ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนท่ี พิจารณาจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจากการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
บริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ซ่ึงคัดเลือกมาจาก ผู้สูงอายุท่ีมีภูมิลําเนาเดิมในชุมชน 3 คน วัยแรงงานท่ีประกอบอาชีพ
ประมงพ้ืนบ้านในชุมชน 4 คน วัยรุ่นท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 3 คน 
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  1.4 นักท่องเที่ยว ผู้วิจัยสุ่มจากผู้ท่ีมาท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง จํานวน 100 คน โดยสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) ในเวลา 4 สัปดาห์ (ระหว่างวันท่ี 20 มิถุนายนถึง วันท่ี 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 แบบสัมภาษณ์รายบุคคล เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลท่ีกําหนดไว้ มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ โดยแบบ
สัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
   2.1.1 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน เป็นคําถามชนิด
ปลายเปิด จํานวน 6 ข้อ ซ่ึงมีคําถามเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้าน
สีล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
   2.1.2 แบบสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน เป็นคําถามชนิดปลายเปิด จํานวน 10 ข้อ ซ่ึงมีข้อคําถาม
คล้ายคลึงกับ 2.1.1 
   2.1.3 แบบสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี เป็นคําถามชนิดปลายเปิด จํานวน 10 ข้อ ซ่ึงมีข้อ
คําถาม เช่นเดียวกับ 2.1.2 
  2.2 แบบสัมภาษณ์ประกอบการสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบการสนทนา
กับกลุ่มผู้นําชุมชน ประชาชน ตลอดจนผู้แทนของหน่วยงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นแนวคําถามกว้างๆ 
จํานวน 10 ข้อ ซ่ึงคล้ายคลึงกับ 2.1.1 
  2.3 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว เป็นข้อคําถามชนิดเลือกตอบจํานวน 16 ข้อ 
จําแนกออกเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเท่ียว 6 ข้อ ส่วนท่ีเหลืออีก 10 ข้อ เป็นคําถามเก่ียวกับศักยภาพของ
ชายทะเลบ้านสีล้ง ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สภาพกายภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และคําถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการมาท่องเที่ยว รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง 
  2.4 แบบสังเกตสภาพกายภาพและกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบ้านสีล้งหมู่ท่ี 12 
ผู้วิจัยใช้ประกอบการสังเกต สภาพพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน นักท่องเที่ยว ผลผลิต วัฒนธรรม ฯลฯ โดย
กําหนดโครงสร้างการสังเกต (structured observation) ไว้อย่างง่ายๆ เพ่ือให้สะดวกต่อการสังเกตสิ่งต่าง ๆ โดย
ผู้วิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้สังเกต  
  2.5 อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่ง และ สมุดบันทึก 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองด่าน ผู้นําชุมชน นักท่องเที่ยว และประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี 
  3.2 การสังเกตพ้ืนท่ี (observation) ผู้วิจัยใช้การสังเกต และบันทึกข้อมูลท่ีสังเกตได้ในสมุดบันทึก 
นอกจากนี้ได้ใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง บันทึกภาพ เพ่ือนํามาประกอบข้อมูลให้ชัดเจน 
  3.3 การสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มโดยคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่สามารถให้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามที่ระบุไว้  
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากเอกสารทางวิชาการ รายงาน และบทความต่างๆ จะนํามาประมวลวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นสําคัญของเนื้อหา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้น 
  4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากภาคสนามท้ังหมด นํามาวิเคราะห์เนื้อหา และประมวลสรุปให้เป็น
ประเด็นสําคัญ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  4.3 ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว นํามาลงรหัสข้อมูล แล้วนําไปบันทึกในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จากนั้นทําการประมวลผลโดยแจงนับความถี่และหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา สังเกต และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
 1. บริบทของชุมชนชายทะเลบ้านสีล้ง หมู่ท่ี 12 ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ   
  1.1 สภาพพ้ืนท่ี เป็นท่ีราบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีลักษณะเป็นป่าชายเลน โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ี
พักอาศัย และมีการทําประมงชายฝั่งทะเล 
  1.2 ประชากร หมู่บ้านสีล้ง หมู่ท่ี 12 มีประชากรท้ังหมด จํานวน 2,210 คน แยกเป็นชาย 1,051 คน 
และหญิง 1,159 คน จํานวนครัวเรือนมี 449 ครัวเรือน 
  1.3 การศึกษา พบว่า ประชากรรุ่นเก่ามีการศึกษาเพียงประถมศึกษาปีท่ี 4 เท่านั้น ปัจจุบันเยาวชนของ
หมู่บ้านเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนใกล้บ้าน คือโรงเรียนวัดสีล้ง โรงเรียนสุเหร่า (อิสลาม) และโรงเรียน
วัดสองคลอง ส่วนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ไกลออกมา คือ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และ
โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 
  1.4 อาชีพ และรายได้ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร และการประมง เช่นเลี้ยงปลา 
เลี้ยงกุ้ง และทําผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล และนําออกวางขายในท้องถ่ิน และส่งออกต่างจังหวัดเป็นบางส่วน 
ดังนั้น รายได้ของคนในพ้ืนท่ีจึงไม่ค่อยสมํ่าเสมอ แต่สามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง 
  1.5 ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เนื่องจากชาวบ้านสีล้ง นับถือศาสนาพุทธ เป็น
ส่วนใหญ่ จึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้องกับพิธีการสําคัญของพุทธศาสนา เช่นเดียวกับชาวพุทธท่ัวไป ส่วนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านสีล้ง ท่ีมีอยู่ก็คือความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง และการแปรรูป
อาหารทะเล 
  1.6 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าชายเลนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และสัตว์น้ําชายฝั่ง ซ่ึงมี
ความสําคัญต่ออาชีพประมงชายฝั่ง อย่างไรก็ดี ชาวบ้านสีล้งประสบปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งจากนํ้าทะเล คลื่น 
และลม จึงต้องการการพัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ีโดยเร็ว 
 2. สรุปผลแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง 
  จากการประมวลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านสีล้ง โดยการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่ม สามารถสรุปแนวทางการะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง เพ่ือให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ดังนี้ 
  2.1 สภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลบ้านสีล้ง ควรฟ้ืนฟูสภาพป่า ชายเลน เพ่ือให้ระบบ
นิเวศของป่าและทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศอีกแห่งหนึ่ง 
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นอกจากนี้ ควรมีการท้ิงหิน เพ่ือสร้างเขื่อนต่อไปให้ยาวข้ึน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์แนวป่าชายเลน และป้องกันการ
พังทลายของชายฝั่งจากการกัดเซาะของคล่ืนและน้ําทะเล 
  2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก ควรปรับปรุงเร่ืองต่อไปน้ี 1) ถนน หรือ เส้นทางเข้าพ้ืนท่ี ให้ได้มาตรฐาน
สูงข้ึน 2) ควรเพ่ิมท่ีจอดรถให้มากข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีจอดรถมีจํากัด 3) ควรรักษาความสะอาดห้องน้ํา และสร้างให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 4) ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาร้านอาหารให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และน่ามองมากกว่าท่ีมีอยู่ 5) ควรเพ่ิมจํานวนศาลานั่งพักชมวิว ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อน ชื่นชมทะเล และดูการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน 6)  ควรมีการรักษาความสะอาดของสะพานชมวิวและควรมีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยไว้ 
และ 7) ทางเดินชมระบบนิเวศ ให้อยู่ในสภาพดี 
  2.3 กิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ควรคงไว้ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ คือ 1) การปลูกป่าชาย
เลน ควรจัดหาพันธ์ไม้ชายเลนไว้บริการกลุ่มต่างๆที่สนใจเข้ามาร่วมปลุกป่าให้เพียงพอ 2) การศึกษาระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและสัตว์น้ําชายฝั่งควรมีมัคคุเทศก์นําทางและอธิบายต้นไม้ท่ีข้ึนอยู่ในป่า ตลอดจน
สัตว์น้ําประเภทต่างๆที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเล และ 3) การล่องเรือชมการประมงชายฝั่ง ควรจัดหาเรือท่ีมีความ
ปลอดภัย และคิดราคาไม่แพงเกินไป 
  2.4 ผลิตภัณฑ์จากทะเล ควรจําหน่าย 1) อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป เป็นประจํา 
สมํ่าเสมอ โดยคัดเลือกสินค้าท่ีมีท่ีมีคุณภาพและจําหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม 2) กรณีท่ีชุมชนบ้านสีล้งมีสินค้าน้อย
ชนิด ควรจัดซ้ือมาจากชุมชนอ่ืนด้วย เพ่ือบริการให้หลากหลายข้ึน 
  2.5 การบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ควรเข้ามาร่วมวางนโยบายในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้ชายทะเลบ้านสีล้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ควร
ร่วมกันรับผิดชอบในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว โดยการวางแผน ดําเนินการประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา
บริการต่างๆให้มีความก้าวหน้า รวมท้ังช่วยกันรักษาสภาพ พ้ืนท่ีให้สะอาดสวยงาม และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
  2.6 การสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ และเอกชน ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวบ้านสีล้งทุกปี ควรจัดวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ควรนําประชาชนไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งอ่ืนๆ เพ่ือจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนและเกิดความรู้ความคิดกว้างขวาง รวมท้ังมีประสบการณ์ตรงในเร่ืองนี้ 
 
อภิปรายผล   
 1. การให้ความสําคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายทะเลบ้านสีล้ง 
  1.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สรุปได้ว่า ควรฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายทะเล
บ้านสีล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเดิม เพราะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนแลเป็นแหล่งทํามาหากินหรือประกอบอาชีพประมงชายฝั่งของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ป่าชาย
เลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของน้ําทะเล และคลื่น อันเป็นปัญหาสําคัญของชุมชน 
  1.2 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี สรุปได้ว่า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน
ชายทะเลบ้านสีล้ง มีความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมาก เพราะประชาชนต้องอาศัยทรัพยากรใน
ทะเล ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง และป่าชายเลนก็เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ แหล่งหากิน และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา
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ชายฝั่ง ประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา และการมีต้นไม้ใหญ่อยู่มาก ทําให้พ้ืนท่ีสวยงาม ร่มร่ืน อากาศบริสุทธ์ิ ลมพัดเย็น
สบาย 
  1.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายทะเลบ้าน
สลี้ง เพราะทัศนียภาพสวยงาม บรรยากาศร่มร่ืน ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ และมีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
คือการปลูกป่าชายเลน และการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ท่ีสนองความสนใจได้ดี 
   ท้ังนี้ เนื่องจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลบ้านสีล้งให้มีสภาพทางกายภาพท่ีสมบูรณ์และ
ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนทําให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ย่อมเป็น
เป้าหมายในการดําเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตําบลคลองด่านอยู่แล้ว ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นและความต้องการ
ของผู้นําชุมชนและประชาชนบ้านสีล้ง เนื่องจากป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการประกอบอาชีพของพวกเขา 
หากไม่มีชายทะเลและป่าชายเลนเหลืออยู่ ความเป็นอยู่ของพวกเขาอาจต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน 
สําหรับนักท่องเที่ยวท่ีให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีบริเวณนี้  เพราะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ีอยู่ไม่ไกล สามารถ
เดินทางมาได้สะดวก  มีกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน รวมท้ังกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีสนองความสนใจได้ดีพอสมควร 
 2. ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีดี 
  2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สรุปได้ว่า ชายทะเลบ้านสีล้ง มีศักยภาพในการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เพราะเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ มีพันธ์ุไม้ชายทะเลข้ึนอยู่หลากหลายชนิด เช่น 
แสม โกงกาง ลําพูน ลําภู กระบูน เป็นต้น รวมท้ังมีสัตว์น้ําชายฝั่งประเภท ปู ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ จึงเหมาะใน
การศึกษาหาความรู้ระบบนิเวศชายฝั่งและการเดินทางมาพักผ่อน ก็สะดวกเพราะมีท่ีต้ังอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
  2.2 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี สรุปได้ว่า ชายทะเลบ้านสีล้ง มีศักยภาพในการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เพราะมีสิ่งท่ีดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว คือ สภาพธรรมชาติป่าของชายเลนท่ี
ค่อนข้างสมบูรณ์ อากาศดี ลมเย็น ร่มร่ืน มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปจําหน่าย มีศาลานั่งพัก และ
สะพานชมวิวสําหรับนักท่องเที่ยว 
  2.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า บริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เพราะสถานท่ีต้ังอยู่ไม่ไกล มีทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม 
สามารถมาพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและศึกษาหาความรู้เชิงนิเวศได้ 
   ความคิดเห็นดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ ศิริอร บุญโร (2551, หน้า 111-112) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา” ซ่ึงพบว่า ตําบลเกาะยอ มีแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  โดยส่วนใหญ่เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลา และชมทัศนียภาพของตัวเมืองสงขลา นอกจากนี้
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนเอกลักษณ์ของชาว
ใต้ท่ีมีการสืบทอดกันมาของภูมิปัญญาท้องถ่ิน และยังคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของพจนา บุญคุ้ม (2550, หน้า 98-
100) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง จังหวัดนครปฐม” ซ่ึง
พบว่า  สภาพโดยท่ัวไปของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียงมีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวท้ังในด้านเป็นแหล่งสร้างงาน 
เป็นสถานท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว จํานวนวันท่ีเปิดให้บริการ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก จุดเด่นของตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง ในด้านความเป็นธรรมชาติ คือมีบรรยากาศร่มเย็น แม่น้ําใสสะอาด  มี
สัตว์น้ําชุกชุม มีความสงบ 
   ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายทะเลบ้านสีล้งตําบลคลองด่าน อําเภอ
บางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานท่ีต้ังอยู่ไม่ไกล จึงทําให้สะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียว การเพ่ิมพ้ืนท่ี
ป่าชายเลน และการดูแลให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ช่วยให้มีสัตว์น้ําชายฝั่งชุกชุมข้ึนจึงเป็นแหล่งท่ีน่ามาศึกษา
หาความรู้และมาพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือรับอากาศบริสุทธ์ิ นอกจากน้ียังมีบริการด้านต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวตาม
สมควร จึงสามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึนได้ แม้ว่าจะเร่ิมดําเนินการให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นเวลา
ประมาณ 2 ปีเศษเท่านั้นก็ตาม 
 3. ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรค มีหลายประการ ได้แก่ 
ด้านกายภาพ มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการทําลายระบบนิเวศ ในด้านงบประมาณ ต้องพ่ึงงบประมาณของ
ท้องถ่ิน ซ่ึงมีอยู่ไม่มาก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวยังไม่มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนด้านการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญ 
  3.2 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี ไม่ได้กล่าวถึง ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนา
ชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  3.3 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค คือ 1) ความไม่เพียงพอของร้านจําหน่าย
อาหาร ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่ีพักชมวิวธรรมชาติ 2) ไม่มีรถยนต์รับจ้างเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ 3) 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง 
   ความคิดเห็นนี้ คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของพจนา บุญคุ้ม (2550, หน้า 98-100) ท่ีทําการศึกษา
เร่ือง “แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง จังหวัดนครปฐม” ซ่ึงพบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาท่ีพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประชาชนขาดความรู้ในเร่ืองการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และขาดการประชาสัมพันธ์ 
   ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกือบทุกแห่งมักพบกับปัญหา
อุปสรรคต่างๆ กัน ซ่ึงบางแห่งอาจเป็นในเร่ืองพ้ืนท่ีหรือสภาพทางกายภาพ แต่ส่วนใหญ่ก็จะพบปัญหาในด้าน
งบประมาณ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการหรือความรู้ความสามารถของประชาชน รวมถึงความ
ร่วมมือของนักท่องเที่ยวท่ีต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรสนับสนุนในด้านงบประมาณและด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนให้ได้ผลมากท่ีสุด 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศ 
  4.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สรุปได้ว่า ประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพราะหน่วยงานและกลุ่มพลังมวลชนเหล่านี้ ล้วนนําทรัพยากร ความรู้ และความเจริญมาสู่ชุมชน 
  4.2 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี สรุปได้ว่า ผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงสภาพดีอยู่ต่อไป ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเข้ามา
พัฒนา และให้บริการท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจให้กับนักท่องเที่ยว 
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  4.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า มีการแนะนําให้ญาติ พ่ีน้อง หรือเพ่ือนฝูงมาท่องเที่ยวท่ี
ชายทะเลบ้านสีล้ง ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่ในท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 
โดยแนะนําว่าเป็นสถานท่ีซ่ึงมีทัศนียภาพสวยงามต้ังอยู่ไม่ไกล สะดวกในการเดินทางและใช้เวลาน้อย 
   ความคิดเห็นดังกล่าว คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ  เบญจา จันทรา (2545, หน้า 89-97) ท่ีทํา 
การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ซ่ึงพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
 5. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชายทะเลบ้านสีล้ง 
  5.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบลคลองด่าน มี
นโยบาย  แผนงาน และโครงการพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หลายโครงการ 
เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนและทิ้งหิน ป้องกันน้ําทะเลกัดเซาะโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสร้าง
ศาลานั่งพักชมวิว โครงการสร้างทางเดินเท้าเพ่ือชมระบบนิเวศ  โครงการทําสะพานชมนก และชมระบบนิเวศของป่า
ชายเลนเพิ่มข้ึน ฯลฯ อย่างไรก็ดี  ผู้บริหาร / เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ยังต้องการให้หน่วยงานระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศเข้ามาช่วยเหลือดูแล 
  5.2 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชายทะเลบ้านสีล้ง เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวมากข้ึน ควรทําการประชาสัมพันธ์โดยสื่อทุกประเภท 
และจัดบริการให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวรวมท้ังหากิจกรรมเสริมมากข้ึน และควรมีการ
ปรับปรุงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีนํามาจําหน่าย คิดหาวิธีการทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมีคุณภาพดี สด และ
สะอาด โดยนําเคร่ืองจักรมาใช้ในการผลิต และจําหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
เคยเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุน โดยการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาให้มากข้ึน และเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากรให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์อย่างเพียงพอในการบริหารจัดการ ควรมีการขยายพื้นท่ีถนนและ
ทางเดินเท้า สะพานชมวิวและพ้ืนท่ีป่าชายเลนให้กว้างไกลออกไป มีการปิดป้ายชื่อพันธ์ุไม้ มีตู้รับฟังความคิดเห็น 
และเพ่ิมร้านค้าให้มากข้ึน 
  5.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ควรปรับปรุงกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน และ การศึกษา
ระบบนิเวศป่าชายเลนให้ดีข้ึน อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูปท่ีนํามาจําหน่ายควรมีคุณภาพดี และราคา
ยุติธรรม นอกจากนี้นักท่องเท่ียวยังต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง ในเรื่องต่อไปน้ี 1) 
การเพ่ิมจํานวนของศาลาท่ีพักชมวิว 2) การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้หลากหลายมากขึ้น 3) การปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางสัญจร 4) การรักษาความสะอาดและความสวยงามของพ้ืนท่ีโดยรอบ และ 5) การเพ่ิมชนิดของอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ความคิดเห็นดังกล่าว คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ ชุติมา รุ่นประพันธ์ (2549, หน้า 204-205) ท่ี
ทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา”    
ซ่ึงพบว่า แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเท่ียว 2) พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 3) พัฒนาองค์กรชุมชนเพ่ือการจัดการ
ท่องเท่ียว และ 4) พัฒนาสินค้าท้องถ่ินเพ่ือการท่องเที่ยว และยังคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ รุ่งรัตน์ หัตถกรรม 
(2545, บทคัดย่อ) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าไหม ตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม” ซ่ึงพบว่า แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าไหมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
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ทางวัฒนธรรมมี 4 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 2) การจัดองค์กรทางด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชน 3) การพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากร และ 4) การจัดรายการนําเท่ียวของชุมชน 
   ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณชายทะเลบ้านสีล้ง มีแนวทางการ
พัฒนาท่ีเน้นการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นหลัก ท้ังนี้เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าชายเลนและฟ้ืนฟูให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพของประชาชน รวมท้ังเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ เพ่ือสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
มีผลิตภัณฑ์ชุมชน จําหน่ายรวมทั้ง พัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน 
 6. ผลดี ผลเสีย ของการพัฒนาชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  6.1 ความคิดเห็นของผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พบว่า ผู้บริหาร / เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ได้กล่าวถึง ผลดี 
ผลเสีย ของการพัฒนาชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  6.2 ความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี สรุปได้ดังนี้ 
   การท่ีมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบ้านสีล้งมีท้ังผลดีและผลเสีย สําหรับผลดี คือ ช่วย
ป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ข้ึน และทําให้สัตว์น้ํามีท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน อีกท้ังยังทําให้
ชาวบ้านเกิดการต่ืนตัว สามารถขายผลผลิตของตนให้กับนักท่องเท่ียว ทําให้ครอบครัวและชุมชนมีรายได้ ไม่ต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้าน ส่วนผลเสีย คือ การมีคนเข้ามามาก อาจจะมีการม่ัวสุม เร่ืองยาเสพติด นักท่องเที่ยวบางคน
เข้ามาในเวลากลางคืน และนําเคร่ืองเสียงมาเปิด ทําให้รบกวนการพักผ่อนของชาวบ้าน 
  6.3 ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว พบว่า  กลุ่มนักท่องเท่ียวไม่ได้กล่าวถึงผลดี ผลเสียของการพัฒนา
ชายทะเลบ้านสีล้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
   ความคิดเห็นข้างต้น คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ สุพัตรา วิชยประเสริฐกุล (2548, หน้า 123-
125) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงพบว่า 
การเข้ามาท่องเที่ยวทําให้เกิดผลกระทบท้ังด้านบวกและลบต่อเกาะเกร็ด โดยส่งผลดีให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างความเจริญแก่เกาะเกร็ด ช่วยฟ้ืนฟูและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม มีการปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ส่วนด้านลบนั้น พบว่า การกระจายรายได้ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ไม่สามารถป้องกันการอพยพย้ายถ่ินออก รวมถึง
ทําให้วิถีชีวิตและค่านิยมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต่างจากเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  1.1 ควรจัดงบประมาณสนับสนุน เพ่ือก่อสร้างเขื่อนป้องกันปัญหานํ้าทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึน และ
ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน เพ่ือให้สภาพธรรมชาติฟ้ืนคืนสภาพเดิม และหากเป็นไปได้อาจขยายพ้ืนท่ีให้กว้างขวาง
ออกไปกว่าเดิม เพ่ือรองรับผู้เข้ามาศึกษาและท่องเที่ยว 
  1.2 ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในสิ่งจําเป็นต่างๆ เช่น ถนนทางเข้า สถานท่ีจอดรถ ร้านอาหาร 
ทางเดินเท้า ห้องน้ํา เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีคงมีศักยภาพไม่เพียงพอ เนื่องจากมีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีนัก 
  1.3 ควรจัดวิทยากรมาช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือนําประชาชนไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งอ่ืนๆ 
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 2. ข้อเสนอแนะสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ี 
  2.1 ควรมีความร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนให้คงอยู่อย่างย่ังยืน และ
ควรเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  2.2 ควรศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  3.1 ควรทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศแหล่งอ่ืนๆด้วย เพ่ือนําข้อมูลมา
เปรียบเทียบกัน 
  3.2 ควรทําการวิจัยและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในชุมชน 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
  3.3 ควรทําการศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่ง หรือ
เปรียบเทียบพ้ืนท่ีหลายๆ แห่ง เพ่ือหาคําตอบความเหมือนหรือความแตกต่าง แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับการวิจัยและ
พัฒนาต่อไป 
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ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
แก่เด็กออทิสติกในจังหวัดสมุทรปราการ* 

Readiness of Local Government Organization in the Rehabilitation 
Services for Autistic Children in Samutprakan Province 

 
         นายอํานาจ ฉัตรวุฒิไกร

** 
Mr. Amnat  Chatvootikrai 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็ก 
ออทิสติกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานต่อความพร้อมในการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 250 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัย
สร้างข้ึน และมีค่าความเชื่อม่ัน 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน และด้านการจัดสรร
งบประมาณ ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก อยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความ
พร้อมในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กันในภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้ในสิทธิของเด็กออทิ
สติก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the level of readiness in the 
rehabilitation services for autistic children of local government organization in Samut Prakan 
Province, 2) compare the opinions of  executives  and  officers classified by sex, age, education 
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level, marital status, work position and working duration about the readiness in the rehabilitation 
services for autistic children. The sample consisted of 250 executives and officers in Provincial 
Government Organization, District Government Organization, and Municipal Administration. Data 
was collected by questionnaires which had 0.97 confidence and was analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The results showed that 1) the level of readiness in rehabilitation services for autistic 
children as viewed  by the executives and officers were high in 4 aspects, namely the authority 
to provide welfare, the service officers, the community planning support, and the allocation 
budget; the aspect found to be moderate was the aspect of the understanding in autistic 
children’s rights; 2) the executives and officers who differed in sex, age, educational level, marital 
status, work position and working span had not significantly different overall opinion while they 
differed significantly at .05 in the  aspect concerning the understanding in autistic children’s 
rights. 
 
ความนํา 
 การพัฒนาประเทศท่ีจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความม่ันคงท่ีสําคัญท่ีสุดข้ึนอยู่กับการพัฒนา
ประชากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยท่ัวกัน ท้ังนี้เพราะประชากรของแต่ละประเทศนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรท่ี
มีคุณค่ามากกว่าทรัพยากรใดๆ ในประเทศและเป็นปัจจัยหลักท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ใน
สภาพความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกําลังพัฒนาก็ตามจะพบว่ายังมีบุคคลท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในชีวิตประจําวันเพราะเหตุท่ีบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซ่ึงถูกสังคม
แบ่งแยกออกไปซ่ึงเรียกว่า “คนพิการ” ปัจจุบันทางสํานักงานคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการจําแนก
ประเภทของความพิการของประชากรท่ัวประเทศ ได้แก่ ความพิการทางการมองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรือ
การสื่อความหมาย ความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทาง
สติปัญญาหรือการเรียนรู้ และความพิการมากกว่า 1 ประเภท  ในวงการแพทย์นิยาม “เด็กออทิสติก” หรือ  
“ออทิซึม” หมายถึง “เด็กท่ีอยู่ในโลกของตนเอง” ซ่ึงเด็กกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติ และความล่าช้าทางพัฒนาการ
ด้านสังคม ด้านการส่ือความหมาย ภาษา และจินตนาการ ซ่ึงมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกายภาพ 
เนื่องจากมีหน้าท่ีของสมองบางส่วนทํางานผิดปกติไป อาการของเด็กออทิสติกมีความพิการทางกาย ทางสติปัญญา
หรือการเรียนรู้ บางคนมีอาการผิดปกติทางการสื่อความหมายหรือพฤติกรรม (อ้างถึงใน www.สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) เข้าถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554) 
 แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2544 โดย คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการ ซ่ึงแต่งต้ังตามท่ีพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ได้ กําหนดจัดทําแผนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2540-2544 โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2540-2544 กล่าวคือให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนพิการโดยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 4 ด้าน 
คือ การแพทย์ การศึกษา อาชีพและการจ้างงาน และด้านสังคม ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าวิชาการแพทย์และ
เทคโนโลยีทันสมัยมากข้ึน กรอบแนวคิดการจัดบริการสังคมได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการเชิงรุก 
กล่าวคือ ให้ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนเป็นฐานช่วยดูแลซ่ึงเป็นยุทธวิธีส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนตระหนัก
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ถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีเป้าหมายสูงสุด คือ คนพิการมีชีวิตท่ีดีเต็มตาม
ศักยภาพโดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ การมีส่วนร่วมในสังคมอย่าง
เต็มท่ี ด้วยความเสมอภาค และสภาพแวดล้อมท่ีปราศจากอุปสรรค ด้วยการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากแนวทางการสงเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารไปสู่มิติท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ
ของคนพิการ (อ้างถึงใน www. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย. โดย พวงแก้ว กิจธรรม.เข้าถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2554) 
 จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู่ในภาคกลางของประเทศบริเวณปากอ่าวไทย มีเนื้อท่ีประมาณ 1,004.092  
ตารางกิโลเมตร ส่วนประชากรในปี พ.ศ.2550 จํานวน 1,126,940 คน อยู่ในอันดับท่ี 15 อัตราความหนาแน่นของ
ประชากร 1,122.34 คน/ตร.กม. จัดอยู่ในอันดับท่ี 3 จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อําเภอ 50 
ตําบล 405 หมู่บ้าน 17 เทศบาล และ 31 องค์การบริหารส่วนตําบล (อ้างถึงใน www. วิกิพีเดียจังหวัด
สมุทรปราการ เข้าถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552) ก็เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีประชากรที่เป็นออทิสติก ซ่ึงหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรที่จะเข้าไปดูแล โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จากความสําคัญ
ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นสิ่งจูงใจอย่างมากให้ผู้วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กออทิสติก ตลอดจนต้องการทราบถึง
นโยบายในการ บริหารจัดการสรรหาปัจจัยต่างๆ และนํามาเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการด้านอ่ืนๆ แก่เด็กออทิ
สติก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เด็กออทิสติกต่อไปในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่อความพร้อมในการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพแก่เด็กออทิสติกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ  ท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความความคิด
เห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก แตกต่างกัน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร   
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) และ 
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการแก่เด็กออทิสติก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง และ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 32 แห่ง จํานวนรวมทั้งสิ้น 250 คน (ผู้อํานวยการ และ/หรือ หัวหน้าฝ่ายกองสวัสดิการ
สังคม, กองการศึกษา, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีผู้ศึกษาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็น แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็ก 
ออทิสติก ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน 0.97 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยสร้าง
เป็นคําถาม จํานวน 6 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและเด็กออทิสติก ของผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ เด็ก 
ออทิสติก จํานวน 10 ข้อ ซ่ึงครอบคลุมด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคและเด็กออทิสติกท่ีควรได้รับการ
จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยข้อคําถาม มีลักษณะคําตอบแบบมีคําตอบให้ (Cheek list) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความรู้ 
ความเข้าใจของผู้ตอบ (นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2542, หน้า 122) 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิ
สติกของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 40 ข้อ ซ่ึง
ครอบคลุมด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก ด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน และด้านการจัดสรรงบประมาณ ตามลําดับ โดยข้อคําถามในแต่ละด้าน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’ s scale) โดย
กําหนดค่าของคะแนน ดังนี้ (นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2542, หน้า 123) 
   5     หมายถึง        มีความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับมากท่ีสุด 
   4      หมายถึง       มีความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับมาก 
   3     หมายถึง        มีความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับปานกลาง 
   2     หมายถึง        มีความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับน้อย 
   1     หมายถึง        มีความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับน้อยท่ีสุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําหนังสือแนะนําตัวจากโครงการบัณฑิตศึกษา เพ่ือไปขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยติดต่อขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาล 17 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 32 แห่ง รวม 50 แห่ง เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 32 แห่ง รวม 50 แห่ง 
จํานวน 250 ราย จนครบตามจํานวนท่ีต้องการ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามลําดับ ดังนี้ 
 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับโรคและเด็กออทิสติก ได้แก่ ความหมายของโรคและ
เด็กออทิสติก สาเหตุของโรคออทิสติก และอาการหรือพฤติกรรมของโรคออทิสติก เป็นข้อคําถาม ให้เลือกตอบ รู้ – 
ไม่รู้ จํานวน 10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี (ดารารัตน์ พลเศรษฐเลิศ, 2546, หน้า 
73) 
  รู้                     ระดับคะแนน               1 
  ไม่รู้                 ระดับคะแนน                0 
 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และแปลความหมายออกมาเป็นระดับความพร้อม ตามเกณฑ์
สัมบูรณ์ (absolute criteria) โดยกําหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ช่วง ซ่ึงแต่ละช่วง มีความหมาย ดังนี้ (นิศารัตน์ ศิลปเดช, 
2542, หน้า 134) 
  ช่วงค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง     มีความความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับมากท่ีสุด 
  ช่วงค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง     มีความความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับมาก 
  ช่วงค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง     มีความความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับปานกลาง 
  ช่วงค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง     มีความความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับน้อย 
  ช่วงค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง     มีความความคิดเห็นว่ามีความพร้อมในระดับน้อยท่ีสุด 
 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. สถิติท่ีใช้ในการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient)  
 2. สถิติคํานวณหาค่าร้อยละ 
 3. สถิติคํานวณค่าเฉลี่ย 
 4. สถิติคํานวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5. สถิติคํานวณค่า T  
 6. สถิติคํานวณค่า F  
 7. สถิติคํานวณค่าความแตกต่าง ตามวิธีการ LSD (Fisher’s Least Significant Difference)  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 
51.2 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 48.8 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.6  มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.6 มีตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ เป็น
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ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 60.0 และสําหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ท่ีปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5 ปี   ข้ึนไป 
มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.6 
 ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคและเด็กออทิสติกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคและเด็กออทิสติก จําแนกเป็น รู้ และไม่รู้ ได้ดังนี้  โรคออทิสติกเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง รู้ ร้อยละ 
75.6 และไม่รู้ ร้อยละ 24.4 โรคออทิซึม หรือ เด็กออทิสติก (Autistic Child ) หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่อง ด้าน
พฤติกรรม รวมถึงการพัฒนาการอย่างรุนแรง รู้ ร้อยละ 78.8 และไม่รู้ ร้อยละ 21.2 โรคออทิสติก จัดเป็นความ
พิการชนิดหนึ่ง รู้ ร้อยละ 79.2 และไม่รู้ ร้อยละ 20.8 เด็กออทิสติกอาจจะเกิดจาก กรรมพันธ์ ของบิดา มารดา รู้  
ร้อยละ 71.2 และไม่รู้ ร้อยละ 28.8 เด็กออทิสติกอาจจะเกิดจากสภาวะการคลอดท่ีผิดปกติ รู้ ร้อยละ 72.8 และไม่รู้
ร้อยละ 27.2 เด็กออทิสติกอาจจะเกิดจากโรคติดเชื้อระหว่างต้ังครรภ์ เช่น หัดเยอรมันรู้ ร้อยละ 64.4 และไม่รู้ร้อย
ละ 35.6 เด็กออทิสติกจะแสดงอาการก่อนอายุ 3 ขวบรู้ ร้อยละ 70.4 และไม่รู้ร้อยละ29.6 เด็กออทิสติก มี
พฤติกรรมแปลกๆ เช่น สื่อสารกับผู้อ่ืนไม่สามารถเข้าใจกันได้ รู้ ร้อยละ 82.8 ไม่รู้ร้อยละ 17.2 เด็กออทิสติก มี
อาการ หรือการกระทําท่ีซํ้าซากเห็นได้ชัดเจน เช่น การเคาะมือ เขย่งเท้า คลานไปตามพ้ืน ไม่อยู่นิ่งเฉย รู้ ร้อยละ 
82.8 ไม่รู้ร้อยละ 17.2 และ เด็กออทิสติก สามารถเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอก ซ่ึงเรียกว่า พิการซํ้าซ้อน รู้ ร้อยละ 
78.8 และไม่รู้ร้อยละ 21.2 
 ตอนท่ี 3 ระดับความพร้อมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก 
 1. ในภาพรวม ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อม ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กเก่ียวกับเด็กออทิสติก ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก ด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน และด้านการจัดสรรงบประมาณ อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 
ด้าน ได้แก่ด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก โดยด้านการจัดสรรงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นว่ามีความพร้อมสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน และด้าน
อํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการศึกษาระดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็ก 
    ออทิสติกในจังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ในภาพรวม ใน 
    5 ด้าน  
ด้านท่ี รายการ X  S.D. แปลผล 

1 ด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก 3.49 0.82 ปานกลาง 
2 ด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ 3.66 0.72 มาก 
3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.69 0.68 มาก 
4 ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน 3.69 0.74 มาก 
5 ด้านการจัดสรรงบประมาณ 3.73 0.74 มาก 
 ภาพรวม 3.67 0.65 มาก 
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 2. ความพร้อมตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ในแต่ละด้าน ได้ข้อสรุปของความพร้อม 
ดังนี้ 
  2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็น ด้านความรู้ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ข้อ 
ได้แก่ องค์กรควรมีความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ และอารมณ์ของเด็กออทิสติก และองค์กร
ควรมีความพร้อมท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือการปรับตัว สําหรับโลกภายนอกของเด็กออทิสติก กับระดับปานกลาง 
2 ข้อ ได้แก่ องค์กรควรมีความพร้อมด้าน ความรู้ ความเข้าใจใน พรบ.คนพิการครอบคลุมทุกข้อ และองค์กรควรมี
ความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามสิทธิท่ีควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกข้ันตอน 
  2.2 ด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ทุกๆ ข้อมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า องค์กรควรมีอํานาจ
หน้าท่ีในการประสานงานส่งต่อเด็กออทิสติก เพ่ือรับบริการต่อยังหน่วยงานอ่ืนได้ ซ่ึงถือเป็นสวัสดิการอีกด้านหนึ่ง 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ การจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้โลก
ภายนอก เพ่ือให้เด็กออทิสติกสามารถปรับตัวและสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆในสังคมได้   มีค่าเฉลี่ย 
ตํ่าสุด 
  2.3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็นด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีในองค์กรควรมีความเป็นมิตรกับ
เด็กออทิสติก ตลอดจนญาติด้วย มีค่าเฉล่ียสูงสุด และเจ้าหน้าท่ีขององค์กรควรมีความสามารถ เหมาะสมกับหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  2.4 ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็น ด้านการสนับสนุนแผนชุมชน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ ก็พบว่า ทุกๆ ข้อต่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า องค์กรมีความพร้อม ในการ
จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียน สําหรับเด็กออทิสติกอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และองค์กรควรมีการประชาคม
จัดทําแผนชุมชนด้านการศึกษา และการแพทย์สําหรับเด็กออทิสติก มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  2.5 ด้านการจัดสรรงบประมาณ พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเห็น ด้านการจัดสรรงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ ก็พบว่า ทุก ๆ ข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า องค์กรควรมีความพร้อมในการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือกําหนดแนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติกในชุมชน และเครือข่าย ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และองค์กรควรมีความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กออทิสติกประกอบอาชีพ มีงานทํา สร้าง
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏผลดังนี้ 
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 1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ท้ัง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ท้ัง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน      
 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการ
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ท้ัง ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 
 4. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมี สถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการ
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ท้ัง ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน      
 5. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมีตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมใน
การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณา รายด้าน พบว่า ด้านความรู้
ในสิทธิของเด็กออทิสติก มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 6. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม
ในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลสรุปท่ีได้จากการวิจัยเร่ือง “ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
แก่เด็กออทิสติกในจังหวัดสมุทรปราการ” สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ความพร้อมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่เด็กออทิสติกในจังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม และรายด้านท้ัง 5 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก อยู่ในระดับปานกลาง แต่ด้านอํานาจหน้าท่ีในการจัด
สวัสดิการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านการเสนอแผนชุมชน และด้านการจัดสรรงบประมาณ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการทุกรูปแบบตามท่ีเทศ
บัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้กําหนดไว้ เพ่ือเป็นการรองรับการกระจายอํานาจ จากส่วนกลาง 
เช่นเดียวกัน และลักษณะในการให้บริการในด้านต่างๆ ใช้กฎระเบียบ และข้อบัญญัติเดียวกันจึงทําให้การจัด
ให้บริการทุกรูปแบบโดยเฉพาะการจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการบริการฟื้นฟูสมรรภาพแก่คนพิการ เป็น
จุดสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสชัดเจน จึงทําให้มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง
เกือบทุกด้าน 
 2. การเปรียบเทียบความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดบริการฟ้ืนฟูแก่เด็กออทิสติก
ในจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ และ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
  2.1 เพศ พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ี
มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ท้ังในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง ต่างมี
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ความต้องการท่ีจะดําเนินการจัดสวัสดิการ เพ่ือให้บริการให้เป็นไปตามเจตนารมน์ และระเบียบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเหมือนกันท้ังประเทศ 
  2.2 อายุ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติกไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะอายุต่างกัน ย่อมมีความต้องการให้เกิดความพร้อมในการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการทุกอย่างในการดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีองค์กรจะทําได้ 
  2.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็ก
ออทิสติก ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานแม้จะมีระดับการศึกษาต่างกัน ล้วนมีความต้องการที่จะดําเนินการให้เกิดความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมจากสภาพความพิการ และได้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิต ท่ีได้รับการดูแลจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างดีเย่ียม 
  2.4 สถานภาพการสมรส  พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพการสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่
เด็กออทิสติก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ย่อมต้องการให้เกิดความพร้อมในองค์กรมากที่สุด โดยเฉพาะในการให้บริการ ช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกคน ไม่
จําเป็นต้องเป็นออทิสติก เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และต้องทําให้ประชาชน
ชื่นชมมากท่ีสุด ถึงแม้ว่าจะมีสถานภาพการสมรสต่างกัน 
  2.5 ตําแหน่งงานท่ีพบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิ
สติก ท้ังในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน ย่อม
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของตนเองมีความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ในการ
กระจายอํานาจมาสู่ท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ หรือการจัดสวัสดิการ 
  2.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความ
เป็นอิสระในการปกครองตนเอง ดังนั้น แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการปฎิบัติงานไม่เท่ากัน แต่ต้องมีแสดงให้ประชาชน
ได้มองเห็นถึงศักยภาพของความพร้อมในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับบุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 
  1.1 ผู้ท่ีมีอํานาจในการบริหารและผู้ปฎิบัติการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรท่ีจะศึกษา ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของเด็กออทิสติก เพ่ือให้เกิดความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก ให้มากย่ิงข้ึน 
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  1.2 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรให้ความสําคัญ ในการสร้างความเข้าใจ ต่อครอบครัวท่ีมีเด็กเป็น
ออทิสติก เพ่ือจะได้ช่วยเหลือและนําเด็กออทิสติก เข้าโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพขององค์กรส่วนท้องถ่ินต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ผลการวิจัยท่ีได้นี้ อาจเป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาหรือทําวิจัยคร้ังต่อไปได้ดังนี้ 
  1.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพแก่เด็กออทิสติก โดยเน้นงานวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือจะได้ข้อมูลท่ีชัดเจน 
  1.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งคนพิการ และ
เด็กออทิสติก เพ่ือจะได้สามารถเห็นความเป็นจริงท่ีจะช่วยกันแก้ไขและป้องกันปัญหาการเพ่ิมปริมาณของคนพิการ 
พัฒนาการช้า และออทิสติก 
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ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับประสทิธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา 
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรีัมย์* 

Factors Relating to the Management Efficiency of Ban Thanon Huk 
Village Fund, Nangrong District, Burirum Province. 

 
                 นายชนะ  ปั้นบุญชู

** 
Mr.Chana  Panboonchu 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณภาพของปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 3) ศึกษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มตัวแปรปัจจัยและภายในกลุ่มตัวแปร
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 4) ศึกษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 5) ศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก จํานวน 190 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน 0.95 และแบบสัมภาษณ์ประกอบการประชุมกลุ่ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 5 ด้าน
และในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีเพียงปัจจัยด้านเดียวเท่านั้นท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  
2) ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และระดับปานกลาง 2 ด้าน 3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มตัวแปรปัจจัยท่ีมีค่าสูงสุด ซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุนกับภาพรวมของปัจจัยท้ังหมด ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
ของตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงาน ท่ีมีค่าสูงสุด คือ ประสิทธิภาพด้านการจัดสรรเงินปันผลและการจัด 
สวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนกับภาพรวมของประสิทธิภาพทั้งหมด ซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ส่วนประสิทธิภาพด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิกกับประสิทธิภาพด้านการขยายกิจกรรมของกองทุน
มีค่าตํ่าสุด และมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนของสมาชิกกับประสิทธิภาพ ด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิก 
มีค่าสูงท่ีสุด และสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสมาชิกกับ
ประสิทธิภาพด้านการขยายกิจกรรมของกองทุน มีค่าตํ่าท่ีสุด และมีความสัมพันธ์กันในทางลบอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 5) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกองทุน มีประเด็นท่ีน่าสนใจซ่ึงเรียง

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ตามลําดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) กองทุนทําให้ชุมชนมีเงินหมุนเวียน 2) กองทุนช่วยให้เด็ก เยาวชน และ
คนชรา มีความเป็นอยู่ท่ีดี และ 3) กองทุนส่งเสริมครอบครัวให้มีรายได้มากข้ึน 
 
Abstract 
 The research aimed to 1) study the quality level of factors relating to the management 
efficiency of  Ban Thanon Huk Village Fund, Nangrong District, Burirum Province 2) study the 
quality level of the management efficiency of Ban Thanon Huk Village Fund 3) study the 
coefficient correlation values within the group of factors and the group of efficiency 4) study the 
coefficient correlation values between factor variables and management efficiency variables 5) 
study additional opinions and suggestions from the Village Fund members. The research samples 
composed of 190 Village Fund members.The data were collected by a questionnaire which had a 
reliable value .95 and were analyzed by percentage, mean, standard deviation and coefficient 
correlation values. 
 The research result found that 1) the quality level of factors relating to the management 
efficiency of  Ban Thanon Huk Village Fund in overall and in 5 dimensions were at a high level, 
only one dimension was at a medium level 2) the management efficiency of Ban Thanon Huk 
Village Fund in overall was at a high level, considering dimension by dimension it found that 2 
dimensions were at a high level and 2 dimensions were at a medium level 3) considering the 
coefficient correlation values within the group of factor variables it found the correlation 
between the factor of leadership of the Village Fund Committee and the overall factor was the 
maximum value and was significantly correlated at the statistical level .01 whereas the 
correlation values within the management efficiency variables it found that the efficiency of 
allowcating money and offering members welfare and the overall management efficiency was 
the maximum value and was significantly correlated at the statistical level .01 but the 
management efficiency of share holding and money depositing and the efficiency of the Village 
Fund expanding activity was negatively correlated at the statistical level .05 4) the coefficient 
correlation value between members’ knowledge and understanding factor and the efficiency of 
share holding and money depositing was the maximum value and was significantly correlated at 
the statistical level .01, but the coefficient correlation value between the factor of members’ 
achievement motivation and the efficiency of the Village Fund expanding activity was the 
minimum value and was negatively correlated at the statistical level .01 5) analysis of additional 
opinions of the Village fund members it found some interesting issues such as; the Village Fund 
made the circulation of money, helped children, youth and elderly people have good life and 
well being and helped families gain more income. 
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ความนํา 
 นโยบายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดได้ว่าเป็นนโยบายหนึ่งท่ีรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชิน
วัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน จัดได้ว่าเป็นนโยบายการกระจายอํานาจ
ท่ีเป็นรูปธรรมหนึ่งของรัฐบาลสมัยนั้น ท่ีมีแนวคิดในการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนในระดับฐานรากของประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือประชาชนท่ีเป็นรากหญ้า รัฐบาลในสมัยนั้นได้มีมติให้
ก่อต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เมือง เพราะปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งท่ีอาศัยอยู่ในชนบทและชุมชนเมือง คือ การท่ีไม่มีความสามารถ
และโอกาสในการเข้าหาแหล่งทุน เพ่ือนํามาพัฒนาอาชีพในการสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินจากความจําเป็นเร่งด่วน รัฐบาลมีเจตนารมณ์ท่ีจะขจัดปัญหาดังกล่าว โดยได้กําหนดเป็นนโยบายและแนว
ทางการนําไปปฏิบัติให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไว้สําหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544, หน้า 1-2 ) 
  ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ การส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกความเป็นชุมชนและ
ท้องถ่ินดยให้ชุมชนกําหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชน ด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง  มีการเกื้อกูล
ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม 
เป็นการกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน(สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544, หน้า 1) 
 ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมท้ังสิ้น 78,013 กองทุน โดยมีการบริหารจัดการให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือการลงทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และรายได้ของ
ประชาชนในชุมชน ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชน เพ่ือความมั่นคงในรากฐาน
ของชีวิตและครัวเรือน จัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม ประกอบ
กับมีพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ท่ีสร้างความม่ันคงและย่ังยืนของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยการจดทะเบียนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติ จนถึงปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ดําเนินงานมาแล้ว  เกิดผลสําเร็จ สามารถสร้าง
รายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน ตลอดจนพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ให้สามารถยกระดับเป็นธนาคารหมู่บ้านและชุมชน (สถาบนัการเงินชุมชน) 
 สําหรับกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกองทุนท่ีประสบผลสําเร็จ ผลงาน
เป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและชุมชนได้เป็นอย่างดี จนสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการบริหารจัดการดีเด่นระดับอําเภอประจําปี 2546 และปี 2547 รางวัล
ชนะเลิศด้านการบริหารจัดการระดับจังหวัดประจําปี 2546 และปี 2547 รางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการ
ระดับประเทศประจําปี 2546 ซ่ึงนับได้ว่ากองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบผลสําเร็จ
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับข้ึนเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ และเป็นแบบอย่าง
ให้กับกองทุนอ่ืนๆได้เป็นอย่างดี 
 จากผลสําเร็จดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า ปัจจัยด้านใดบ้างท่ีทําให้การดําเนินงานของ
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ประสบความสําเร็จอย่างดีย่ิง โดยผู้วิจัยได้พิจารณาถึง
นโยบายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ของรัฐบาลเป็นหลักซ่ึง ประกอบด้วยปัจจัย ด้านภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน การให้บริการกู้ยืมเงินและการฝากเงินของสมาชิก การจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิก 
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การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน การขยายกิจกรรมของ
กองทุน ท้ังนี้เพ่ือเป็นการศึกษาและการนําไปเผยแพร่ให้กว้างขวาง เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองอ่ืนๆ ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพของปัจจัยท่ีสมัพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนน
หัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์  
 3. เพ่ือศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนและสมาชิกกองทุน
ชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ของการวิจัยเร่ืองการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนชุมชน และสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน 376 คน 
 2. ลักษณะของเครื่องมือวิจยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ประกอบการ
สนทนากลุ่ม (focus group) และ 2) แบบสอบถาม (questionaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด (open end) จํานวน 10 ข้อ ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นคุณลักษณะของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน รวมทั้งประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 
  2.2 แบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนชุมชนบ้าน  ถนนหัก อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชน ประกอบด้วย เนื้อหา 
4 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกตอบ (check list) 
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสร้างเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดับ ตาม
แบบของ ลิเกิร์ต (Likert’s scale) 
   ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน มีลักษณะเป็นคําถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s scale) ซ่ึงถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิก 2) การให้บริการกู้ยืม
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เงินแก่สมาชิก 3) การจัดสรรเงินปันผลและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน และ4) การขยายกิจกรรมของ
กองทุน 
   ส่วนท่ี 4 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือให้สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ได้โดย
อิสระ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างข้ึน โดยมีข้ันตอนดังนี้  
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนและสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  3.2 ผู้วิจัยนําแบบสัมภาษณ์ประกอบการสนทนากลุ่มไปทําการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนชุมชน
บ้านถนนหัก และคณะกรรมการบริหารโครงการท่ีขยายเพ่ิมเติมตามเวลาท่ีนัดหมายไว้โดยขอให้มีคณะกรรมการ
กองทุนจํานวน 6 คน และคณะกรรมการบริหารโครงการท่ีขยายเพิ่มเติมโครงการละ 2 คน รวมท้ังหมด 20 คน 
  3.3 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ตาม
กําหนดเวลาท่ีได้นัดหมายไว้จํานวน 190 คน โดยผู้วิจัยชี้แจงและทําความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูลก่อนการเก็บข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ประกอบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนําเทปมาถอดความแล้วทําการวิเคราะห์
เนื้อหาก่อนสรุปเป็นประเด็นสําคัญต่าง ๆ แล้วจัดหมวดหมู่เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. แบบสอบถาม ผู้วิจัยนําข้อมูลในแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ แล้วนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจงนับความถี่แล้วหาค่าร้อยละ 
(percentage ) 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนั้น แปลค่า เป็นระดับคุณภาพของปัจจัยแต่ละด้าน และภาพรวม ตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ดังนี้  

1.00 – 1.49        หมายความว่า   มีคุณภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 – 2.49        หมายความว่า   มีคุณภาพในระดับน้อย 
2.50 – 3.49        หมายความว่า   มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49        หมายความว่า   มีคุณภาพในระดับมาก 
4.50 – 5.00        หมายความว่า   มีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสทิธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD) จากนั้นแปลค่าเป็นระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ดังนี้  
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1.00 – 1.49        หมายความว่า   มีประสิทธิภาพในระดับน้อยท่ีสุด 
1.50 – 2.49        หมายความว่า   มีประสิทธิภาพในระดับน้อย 
2.50 – 3.49        หมายความว่า   มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49        หมายความว่า   มีประสิทธิภาพในระดับมาก 
4.50 – 5.00        หมายความว่า   มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุดน้อย 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
แล้วสรุปเป็นประเด็นสําคัญ เพ่ือนําผลท่ีได้ไปสนับสนุนผลการวิจัยในตอนท่ีผ่านมา จากนั้นแจงนับความถี่ของแต่ละ
ประเด็น แล้วนําเสนอตามลําดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย 
    
สรุปผลการวิจัย     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 1. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ สรุปได้ดังตารางท่ี 1 

 

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก X  S.D. 

ระดับคุณภาพ 
ของปัจจัย 

1. ด้านภาวะผู้นํา ของคณะกรรมการกองทุน  4.31 0.63 มาก 
2. ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกองทุน ของสมาชิกกองทุน 4.20 0.58 มาก 
3. ด้านทัศนคติท่ีมีต่อกองทุน ของสมาชิกกองทุน 4.19 0.41 มาก 
4. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของสมาชิกกองทุน  4.22 0.50 มาก 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาชิกกองทุน 4.13 0.65 มาก 
6. การสนับสนุนจากภายนอก  2.86 0.71 ปานกลาง 

ภาพรวม  3.99 0.45 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ใน
ภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99,  S.D. = 0.45) เม่ือแยกวิเคราะห์เป็นรายปัจจัย พบว่า มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก 5 ปัจจัย และในระดับปานกลาง 1 ปัจจัย โดยปัจจัยด้านภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุน มี
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพสูงท่ีสุด ( X = 4.31, S.D. = 0.63) ส่วนปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก มีค่าเฉลี่ยของ
คุณภาพตํ่าท่ีสุด ( X = 2.86, S.D. = 0.71) 
 2. คุณภาพของแต่ละปัจจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 
  2.1 ด้านภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุน ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน พบว่า ในภาพรวม 
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ ส่วนท่ีเหลืออีก 9 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยภาวะผู้นําในข้อท่ี 1 คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้

ท่ีมีความเสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต เป็นท่ีเชื่อถือของสมาชิกกองทุน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.51, S.D. = 0.54) ส่วน
ข้อท่ี 8 ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการจัดทําบัญชีรับจ่ายของกองทุน มีค่าเฉลี่ยของภาวะ

ผู้นําตํ่าท่ีสุด ( X = 4.14, S.D. = 0.83) 
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  2.2 ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกองทุนของสมาชิกกองทุน พบว่า ภาพรวม  ความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองกองทุนของสมาชิก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ก็พบว่า ความรู้
ความเข้าใจในทุกๆ ข้อ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อท่ี 8 ท่านเข้าใจข้อตกลงท่ีเป็นระเบียบของกองทุนชุมชน

บ้านถนนหักว่า เม่ือกู้เงินไปแล้วต้องเสียดอกเบี้ยและนําเงินมาใช้คืนตามกําหนด มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.38, S.D. 
= 0.62) ส่วนข้อท่ี 1 ได้แก่ ท่านรับรู้นโยบายของรัฐบาลในการจัดกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าเฉลี่ยของความรู้ความ
เข้าใจตํ่าท่ีสุด ( X = 3.94, S.D. = 0.67) 
  2.3 ด้านทัศนคติท่ีมีต่อกองทุน ของสมาชิกกองทุน พบว่า ในภาพรวม ทัศนคติท่ีมีต่อกองทุนของ

สมาชิกกองทุน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.19, S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทัศนคติทุกข้อ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน โดยทัศนคติในข้อท่ี 10 กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ช่วยให้คณะกรรมการ

กองทุนและสมาชิกกองทุนภาคภูมิใจในความสําเร็จของกองทุน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.43, S.D. = 0.56) ส่วน
ทัศนคติในข้อท่ี 5 กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ช่วยให้ประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ มี
ค่าเฉลี่ยของทัศนคติตํ่าท่ีสุด ( X = 3.63, S.D. = 0.71) 
  2.4 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของสมาชิกกองทุน พบว่า ในภาพรวม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสมาชิก

กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.22  ,S.D. = 0.50)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสมาชิกกองทุน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ ส่วนท่ีเหลืออีก 9 ข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยแรงจูงใจข้อท่ี 6 คือ หากท่านมีบุตร ท่านต้องการให้บุตรของท่าน มีโอกาสเรียนหนังสือสูง ๆ เพ่ือจะ

ได้มีโอกาสท่ีดีในการเลือกอาชีพ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57,  S.D. = 0.58) ส่วนแรงจูงใจ
ในข้อท่ี 5 ได้แก่ ท่านพยายามเรียนรู้เร่ืองต่างๆ เพ่ือจะได้ตามทันสถานการณ์และความก้าวหน้าของโลก มีค่าเฉลี่ย
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตํ่าท่ีสุด ( X = 4.06, S.D. = 0.74) 
  2.5 ด้านการมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของสมาชิกกองทุน พบว่า ในภาพรวม การ
มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาชิกกองทุน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.63) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย ข้อท่ี 6 ได้แก่ 
สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก นําเงินกู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้รวมทั้งมีการส่งเงินต้นคืนพร้อม

ดอกเบี้ยตามกําหนด มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.37, S.D. = 0.63) ส่วนข้อท่ี 9 ได้แก่ สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนน
หัก มีส่วนร่วมในการรับรู้ผลการดําเนินงานตลอดจนปัญหา หรืออุปสรรคของกองทุน มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมตํ่า

ท่ีสุด ( X = 3.85, S.D. = 0.84) 
  2.6 ด้านการสนับสนุนจากภายนอก พบว่า ในภาพรวม การสนับสนุนจากภายนอก ท่ีมีต่อกองทุน

ชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.86, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  การสนับสนุนจากภายนอก อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ และในระดับน้อย 
4 ข้อโดย ข้อท่ี 1 คือ กองทุนได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนสูงท่ีสุด 
( X = 3.70, S.D. = 0.94) สําหรับข้อท่ี 3 ได้แก่ กองทุนได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
เช่น มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนตํ่าท่ีสุด ( X = 2.12 , S.D. = 1.18) ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
น้อย 
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 3. ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏข้อมูล 
ดัง ตารางท่ี 2 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก X  SD 
ระดับของ 

ประสิทธิภาพ 

 1. การถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิก   4.30 0.62 มาก 
 2. การให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิก 3.92 0.62 มาก 
 3. การจัดสรรเงินปันผล และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน 3.46 0.65 ปานกลาง 
 4. การขยายกิจกรรมของกองทุน 3.36 0.71 ปานกลาง 

ภาพรวม  3.76 0.48 มาก 

 
  จากตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ในภาพรวมของท้ัง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 2 ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านท่ี 1 ประสิทธิภาพด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของ

สมาชิก มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ( X = 4.30, S.D. = 0.62) ส่วน ด้านท่ี 4 การขยายกิจกรรมของกองทุน 
มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพต่ําท่ีสุด ( X = 3.36, S.D. = 0.71) 
 4. ระดับของประสิทธิภาพ ในแต่ละด้าน ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  4.1 ด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิก พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. 
= 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทุกข้อต่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยประสิทธิภาพในข้อท่ี 3 
สมาชิกทุกคนถือหุ้นของกองทุนมากน้อยตามศักยภาพของแต่ละคน มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ( X = 4.38 , 
S.D. = 0.62) ส่วนข้อท่ี 9 กองทุนสามารถบริหารจัดการเงินล้านท่ีได้รับจากรัฐบาลให้มีผลกําไรทุกปี ทําให้ยอดเงิน

กองทุนสูงข้ึน มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพต่ําท่ีสุด ( X = 4.23, S.D. = 0.81) 
  4.2 ด้านการให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิก พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92, S.D. = 
0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ทุกข้อต่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ี 7 กองทุนมีการจัดทํา

ข้อมูลการกู้ยืมเงินของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ( X = 4.35, S.D. = 0.64) ส่วนข้อท่ี 4 
คือ กองทุนให้คําแนะนําและพยายามหาทางช่วยเหลือสมาชิกท่ีโครงการกู้ยืมไม่ผ่านการพิจารณา มีค่าเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพต่ําท่ีสุด ( X = 3.51, S.D. = 0.85) 
  4.3 ด้านการจัดสรรเงินปันผล และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน พบว่า ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.46,  S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ 
และระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยข้อท่ี 1 กองทุนมีระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม มี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.38, S.D. = 0.65) ส่วนข้อท่ี 6 กองทุนมีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิก

และคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพต่ําท่ีสุด ( X = 2.64, S.D. = 1.31) 
  4.4 ด้านการขยายกิจกรรมกองทุน พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D. = 
0.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ และระดับปานกลาง 7 ข้อ โดยข้อท่ี 8 
ซ่ึงกล่าวว่า โครงการร้านค้าชุมชน สามารถนํากําไรท่ีได้มาปันผลให้กับสมาชิกกองทุน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 3.99, 
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S.D. = 0.86) ส่วนข้อท่ี 12 โครงการเกษตรพอเพียงชุมชน สามารถสร้างอาหารท่ีมีประโยชน์ปราศจากสารพิษท่ีมี

อันตรายต่อสุขภาพ  มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพต่ําท่ีสุด ( X = 2.72 , S.D. = 1.19) 
 5. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย และตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏผลดังนี้ 
  5.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรท่ีเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าต้ังแต่ .043 ถึง .912** โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีมีค่าสูงสุดซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างด้าน
ภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุนกับภาพรวมของปัจจัยท้ังหมด (r = .912**) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยท้ัง 5 
ด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก (r = .119, .043, .062, 
.065 และ.085 ตามลําดับ) 
  5.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในกลุ่มของตัวแปรประสิทธิภาพ การดําเนินงานของกองทุนชุมชน
บ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าต้ังแต่ -.184* ถึง .895** เม่ือพิจารณารายละเอียดจะพบว่า 
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพด้านการจัดสรรเงินปันผลและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนกับภาพรวมของ
ประสิทธิภาพทั้งหมด มีค่าสหสัมพันธ์สูงท่ีสุด ซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .895**) ส่วน
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิกกับประสิทธิภาพด้านการขยายกิจกรรม
ของกองทุนมีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 (r = -.184*) ซ่ึงเป็นค่าสหสัมพันธ์ตํ่าท่ีสุด 
นอกจากน้ียังพบว่า ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพด้านการให้บริการกู้ยืมเงินแก่สมาชิกกับประสิทธิภาพด้านการ
ขยายกิจกรรมของกองทุน ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ (r = .139) 
  5.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังตารางท่ี 3 
 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

1. ด้านการถือหุ้น
และการฝากเงิน
ของสมาชิก   

2. ด้านการให้
บริการกู้ยืมเงิน
แก่สมาชิก 

3. ด้านการจัดสรรเงินปันผล 
ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห้ กั บ
สมาชิกกองทุน 

4 . ด้ า น ก า ร
ขยายกิจกรรม
ของกองทุน 

ภาพรวมขอ ง
ประสิท ธิภาพ
ทั้งหมด 

1. ด้านภาวะผู้นําของ 
 คณะกรรมการกองทุน 

.897** .813** .370** -.166* .618** 

2. ด้านความรู้ ความเข้าใจใน 
 เรื่องกองทุน ของสมาชิก 
 กองทุน 

.904** .786** .376** -.103 .637** 

3. ด้านทัศนคติที่มีต่อกองทุน  
 ของสมาชิกกองทุน 

.728** .673** .464** .109 .652** 

4. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ของ 
 สมาชิกกองทุน 

.779** .667 .257** -.210** .478** 

5. ด้านการมีส่วนร่วมและ 
 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
 ของสมาชิกกองทุน 

.837** .802** .425** -.053 .655** 

6.การสนับสนุนจากภายนอก .036 .344** .528** .475** .480** 
ภาพรวมของปัจจัยท้ังหมด .867** .866** .526** .030 .751** 
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  จากตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับตัวแปรประสิทธิภาพ มีค่าต้ังแต่ -
.210** ถึง .904** โดยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกองทุนของสมาชิกกองทุนกับ
ประสิทธิภาพด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิก มีค่าสหสัมพันธ์สูงท่ีสุด (r = .904**) โดยสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสมาชิกกองทุนกับ
ประสิทธิภาพด้านการขยายกิจกรรมของกองทุน มีค่าสหสัมพันธ์ตํ่าท่ีสุด (r = -.210**) ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์กันทาง
ลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกัน สําหรับปัจจัยด้านภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุนกับ
ประสิทธิภาพด้านการขยายกิจกรรมของกองทุน มีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = 
-.166*) 
 6. การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก และ
รายได้ต่อเดือนของสมาชิกกองทุน พบว่า 
  6.1 ตัวแปร เพศ พบว่า ในภาพรวม เพศท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ี
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า เพศท่ีต่างกันของสมาชิก มีความสัมพันธ์กับปัจจัย ด้านทัศนคติท่ีมีต่อกองทุน และปัจจัย ด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ ของสมาชิกกองทุน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t = .021*, sig. = -2.413 และ t = .031*, sig. 
= -2.282 ตามลําดับ) ส่วนปัจจัย ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่พบความแตกต่าง 
  6.2 ตัวแปร อายุ พบว่า อายุท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังในภาพรวม และรายด้าน 
  6.3 ตัวแปร ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันของสมาชิกกองทุนมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังในภาพรวม 
และรายด้าน 
  6.4 ตัวแปร สถานภาพการสมรส พบว่า สถานภาพการสมรสท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุนมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังในภาพรวม และรายด้าน 
  6.5 ตัวแปร อาชีพหลัก พบว่า ในภาพรวม อาชีพหลักท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุนมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อาชีพหลักมีความสัมพันธ์กับปัจจัย ด้านทัศนคติท่ีมีต่อกองทุนของสมาชิกกองทุน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สําหรับ ปัจจัยด้านภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุน ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
กองทุนของสมาชิกกองทุน และปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของสมาชิกกองทุน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่พบความแตกต่าง 
  6.6 ตัวแปร รายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุน มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านภาวะผู้นําของคณะกรรมการกองทุน 
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือไม่พบ
ความแตกต่าง 
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 7. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือนของสมาชิก
กองทุน พบว่า 
  7.1 ตัวแปร เพศ พบว่า เพศท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังในภาพรวม และรายด้าน  
  7.2 ตัวแปร อายุ พบว่า ในภาพรวม อายุท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุท่ีต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ด้านการขยายกิจกรรมของกองทุน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ประสิทธิภาพด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่พบความแตกต่าง 
  7.3 ตัวแปร ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุนมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังในภาพรวม และรายด้าน 
  7.4 ตัวแปร สถานภาพการสมรส พบว่า ในภาพรวม สถานภาพการสมรสท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า สถานภาพการสมรสท่ีต่างกัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ด้านการจัดสรรเงินปันผล และการจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนประสิทธิภาพด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่พบ
ความแตกต่าง 
  7.5 ตัวแปร อาชีพหลัก พบว่า ในภาพรวม อาชีพหลักท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุนมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05            เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อาชีพหลักท่ีต่างกัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ด้านการถือหุ้นและการฝากเงินของสมาชิก และ
ประสิทธิภาพ ด้านการขยายกิจกรรมของกองทุน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนประสิทธิภาพ ด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีเหลือ ไม่พบความแตกต่าง 
  7.6 ตัวแปร รายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันของสมาชิกกองทุนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ด้านการให้บริการกู้ยืมเงินแก่
สมาชิก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนประสิทธิภาพ ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่พบความแตกต่าง 
 8. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์เนื้อหาของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 
  8.1 กองทุนทําให้ชุมชนดีข้ึน มีเงินหมุนเวียน (6 ราย) 8.2 ต้องการให้เด็ก เยาวชน และคนชรา มีความ
เป็นอยู่ท่ีดี (4 ราย) 8.3 กองทุนส่งเสริมครอบครัวให้มีรายได้มากข้ึน (2 ราย) 8.4 ทําให้สมาชิกกองทุนมีเงินมากข้ึน 
(1 ราย) 8.5 ต้องการให้กองทุนมีเงินมากกว่านี้ (1 ราย) 8.6 กองทุนพัฒนาคนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน (1 
ราย) 
 9. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (focus group) จากการท่ีผู้วิจัยได้ทําการสนทนากลุ่มกับ
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน จํานวน 11 คน เม่ือวันท่ี 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.30 น. ณ 
ท่ีทําการกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก โดยมีประเด็นการสนทนา 10 ข้อ เม่ือผู้วิจัยได้ทําการถอดเทป และตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีจดบันทึกไว้ระหว่างการสัมภาษณ์ สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 
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  9.1 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารกองทุน ของคณะกรรมการกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดังคําสัมภาษณ์ท่ีว่า “ผลงานท่ีได้รับรางวัลดีเด่นท่ีประจักษ์แทนใบ
รับประกันความรู้ความเข้าใจได้เลย” (นายประพงษ์ พจนี สมาชิกคนท่ี 1) “กองทุนเจริญมากถึงวันนี้เพราะว่า
คณะกรรมการกองทุนมีความรู้ความเขา้ใจมาก” (นางสํารวย โล่นารายณ์ สมาชิกคนท่ี 2) 
  9.2 ทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกท่ีมีต่อกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก พบว่า ส่วนใหญ่มี
ทัศนคติท่ีดี ดังคําสัมภาษณ์ท่ีว่า “กองทุนดีมาก ช่วยแก้ปัญหาฐานรากให้กับพ่ีน้องทุกคน” (นายประพงษ์ พจนี 
สมาชิกคนท่ี 1) “ชอบและดีใจท่ีกองทุนนําเงินมาช่วยเหลือใช้หนี้นอกระบบ” (นายประพงษ์ พจนี สมาชิกคนท่ี 3) 
  9.3 สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก มีความเห็นว่า คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนน
หักมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พยายามท่ีจะทํางานให้สําเร็จสูงสุด ดังคําสัมภาษณ์ท่ีว่า “คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
ได้รับประโยชน์มากจากกองทุนจึงต้ังใจทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี” (นางสาวสวิง แมลงทับ สมาชิกคนท่ี 4) 
“เรามีประชุมให้ความรู้และปรึกษาหารือเพ่ือให้งานสําเร็จบ่อย ๆ” (นายสําราญ สิงโตหิน สมาชิกคนท่ี 5) 
  9.4 คณะกรรมการกอบทุนชุมชนบ้านถนนหักมีภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ สูงมาก ดังเช่นคําสัมภาษณ์ท่ีว่า 
“เราทํางานอย่างมีเกียรติ มีความเสียสละ ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม ยอมรับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนท่ีรับผิดชอบ” (นาง
สํารวย โล่นารายณ์ สมาชิกคนท่ี 2) 
  9.5 การให้บริการด้านการกู้ยืมเงินและฝากเงินของสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักมีประสิทธิภาพดี
มาก ดังคําสัมภาษณ์ท่ีว่า “สามารถใช้บริการฝากเงินกับกองทุนได้ตลอดเวลาเพราะเปิดบริการทุกวัน” (นางสํารอง 
เสือโคร่ง สมาชิกคนท่ี 6) “ช่วยแก้ไขเงนิกู้นอกระบบท่ีเสียดอกเบี้ยแพง ๆ” (นางสําเรียง ศรีจันทร์ สมาชิกคนท่ี 7) 
  9.6 สมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจกับการจัดสรรเงินปันผลและการจัดสวัสดิการเป็นอย่างมาก ดังคํา
สัมภาษณ์ท่ีว่า “มีความสุขกับดอกเบี้ยและเงินปันผลมาก ๆ” (นางศุราวรรณ สุขอนุศาสตร์ สมาชิกคนท่ี 8) “เด็กก็มี
เงินออกจากเงินปันผลด้วย” (นางสํารวย โล่นารายณ์ สมาชิกคนที่ 2) “มีการจัดงานวันสําคัญโดยกองทุนทุกปี เช่น 
สงกรานต์ แห่เทียนพรรษา เป็นต้น” (นายเอ้ือน เพียรประจํา สมาชิกคนท่ี 9) 
  9.7 การขยายกิจกรรมของกองทุนชุมชนบ้านถนนหักในด้านต่าง ๆ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเม่ือ
เปรียบเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียง ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีว่า “กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราภูมิใจมากท่ีสามารถ
นําเงินพระราชทรานมาบริหารจนสําเร็จเกิดประโยชน์อย่างมาก” (นางสําราย โล่นารายณ์ สมาชิกคนท่ี 2) 
“โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย์และเร่ืองรางร้องทุกข์ของกองทุนสามารถแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้ดีตจริง ๆ” (นางอาจ 
เนตรกูล สมาชิกคนท่ี 10) “มีการบริการ ฝาก-ถอนเงิน การปล่อยเงินกู้ งานบริการครบวงจร ชําระค่าน้ํา-ค่าไฟ และ
อ่ืนๆ” (นางสํารวย โล่นารายณ์ สมาชิกคนท่ี 2) 
  9.8 สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมดีมากในทุกๆ ด้าน ดังคําให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า“ทุกคนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี คือ การสมัครเป็นสมาชิกเงินออม การประชุม การตรวจสอบ การติดตามผลงานกองทุน” (นายคง บุญ
รอด สมาชิกคนท่ี 11), “ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ งานประเพณีต่างๆ อย่าง
พร้อมอกพร้อมใจ” (นายประพงษ์ พจนี สมาชิกคนท่ี 1) 
  9.9 มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากภายนอก พอสมควร ดังคําสัมภาษณ์ท่ีว่า “ได้รับงบประมาณใน
บางโครงการท่ีกองทุนนําเสนอ” (นายประพงษ์ พจนี สมาชิกคนท่ี 1), “มีความช่วยเหลือในด้านการศึกษา ด้าน
ฝึกอบรมให้ความรู้ความถนัดเฉพาะทาง และเอกสารให้ความรู้ต่างๆ” (นางสํารวย โล่นารายณ์ สมาชิกคนท่ี 2) 
  9.10 ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก เรียงลําดับจากปัจจัยท่ี
มีความสําคัญมากท่ีสุด ตามความเห็นของสมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 
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“คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก มีความเสียสละ มีความซ่ือสัตย์ ไม่เคยถูกฟ้องร้อง มีความยุติธรรม มีการยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน และการมีส่วนร่วมของทุกคน” (นายประพงษ์ พจนี และนางสํารวย โล่นารายณ์ สมาชิกคนท่ี1 และ 2) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลสรุปท่ีได้จากการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีเพียงปัจจัยรายด้านอยู่ด้านเดียว คือ ด้านการ
สนับสนุนจากภายนอก ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธงชัย มาตรภูธร (2545, หน้า 42 - 
47) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “การประเมินกองทุนหมู่บ้าน บ้านโด หมู่ท่ี 3 ตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม” ซ่ึง พบว่า ปัจจัยด้านบวกท่ีสนับสนุนให้กองทุนบรรลุเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและสมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีค่อนข้างดี  มีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และจัดให้
สมาชิกกองทุนระดมเงินฝากไว้เป็นค่าหุ้นกับกองทุน การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างราบรื่น การพิจารณา
อนุมัติเงินกู้ด้วยความยุติธรรม ยึดหลักความเป็นไปได้ของกิจกรรมท่ีสมาชิกขอกู้ และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
สุภาภรณ์  สุทธิกิจเสรีกุล (2545, หน้า 71 - 88) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน บ้านคงคาใต้ หมู่ท่ี 2 ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ซ่ึง
พบว่า ทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีความเห็นชอบ
ว่าเป็นสิ่งท่ีดี  กองทุนนี้เกิดข้ึนในหมู่บ้านเพราะสามารถช่วยเหลือคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ และด้านการบริหารจัดการกองทุน พบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ
เพียงพอในการบริหารกองทุน ท่ีเป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านท่ีสําเร็จสูงสุดได้นั้น 
ย่อมมาจากปัจจัยท่ีดีต่างๆ จากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนทุกคน 
 2. การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก และรายได้ต่อ
เดือน สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
  2.1 เพศ พบว่า สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรเมศวร์  อริเดช (2550, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ของการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษากองทุนสันทรายน้อย หมู่ท่ี 2 ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย” พบว่า ปัจจัย ด้านอายุ เพศ การศึกษา อาชีพไม่ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ แต่ในส่วนของ
แรงบันดาลใจ การเรียนรู้ และความคาดหวังต่ออาชีพล้วนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะแรงบันดาลใจ และความคาดหวังนั้น เป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้นท่ีทําให้สมาชิกทุ่มเทให้กับงานท่ีทํา   
และการเรียนรู้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีนําไปสู่ความสําเร็จ ท้ังการเรียนรู้ก่อนลงทุนและการเรียนรู้ระหว่าง
ดําเนินกิจการ ซ่ึงการเรียนรู้นี้มีท้ังท่ีเรียนรู้ในระบบของการศึกษา (ในสถานศึกษา การฝึกอบรมต่างๆ) และการ
เรียนรู้นอกระบบ (การดูงาน การสังเกต การเรียนรู้จากคนในครัวเรือน การฝึกปฏิบัติจริง และพัฒนา) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาวดี  เพชรสม (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การประเมินประสิทธิผล
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนชุมชนเมืองเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร” พบว่า การ
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เปรียบเทียบประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน โดย 
เพศ และวุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการประเมินผลกองทุนไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันท้ังเพศ
ชายและเพศหญิง ต่างก็มีความสามารถเท่าเทียมกัน สามารถทําหน้าท่ีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนได้
เช่นเดียวกัน 
  2.2 อายุ พบว่า สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ  หมายสุข (2545, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร”พบว่า ปัจจัย ด้าน
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตําแหน่ง อาชีพ การได้รับการอบรม ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี และทัศนคติ
ต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรพันธ์  คําเอ่ียม (2545,หน้า 46 อ้างถึงในพรรณี ราชคม
,2548,หน้า 42) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ ตําแหน่ง และประสบการณ์ในการทํางานกองทุนต่างๆ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกองทุนหมู่บ้านเปิดโอกาส
ให้กับผู้ท่ีมีอายุต่างๆกัน สามารถเข้าร่วมโครงการในกองทุนหมู่บ้านได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถนําไปสู่
ความสําเร็จได้เชน่เดียวกัน 
  2.3 ระดับการศึกษา พบว่า สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาวดี  เพชรสม (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การประเมิน
ประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุนชุมชนเมืองเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร”  
พบว่า การเปรียบเทียบประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากการสุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน พบว่า เพศ และวุฒิการศึกษา ส่งผลต่อการประเมินผลกองทุน ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชลิดา   บุษราคัม (2545, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษาก่ิงอําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของครอบครัวต่อปี ท่ีเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะกองทุนหมู่บ้านมีการให้ความรู้แก่สมาชิก จนสามารถทําให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จได้
โดยผู้ท่ีมีระดับการศึกษาในระดับต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 สถานภาพการสมรส พบว่า สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักท่ีมี สถานภาพการสมรส ต่างกัน มี
ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์  ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม เงินเย็น (2549, บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง 
“ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” พบว่า ตัว
แปรดา้นสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา  และด้านหน้าท่ี มีผลต่อปัจจัยความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกองทุนหมู่บ้านมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถ
สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากสมาชิกกองทุนท่ีมีสถานภาพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถทํา
ให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี 
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  2.5 อาชีพหลัก พบว่า สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักท่ีมี อาชีพหลัก ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิดา  บุษราคัม (2545, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน: กรณีศึกษากิ่งอําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า 
ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
ครอบครัวต่อปี อย่างไรก็ดีผลงานวิจัยเร่ืองนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ  ธรรมปัญญา (2546, หน้า 59 - 65)   
ได้ทําการศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดราชบุรี” พบว่า การ
ดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดราชบุรีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับสูง ด้านการมีส่วนร่วมและผลการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้าน อายุ อาชีพ รายได้ ตําแหน่งใน
กองทุน และประเภทของกองทุนมีผลทําให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนแตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกองทุนหมู่บ้านเปิดรับสมาชิกหลากหลาย
อาชีพแตกต่างกัน และสามารถเข้าร่วมโครงการในกองทุนหมู่บ้านได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงอาจมีความคิดเห็น
แตกต่างกันได้ 
  2.6 รายได้ต่อเดือน พบว่า สมาชิกกองทุนชุมชนบ้านถนนหักท่ีมี รายได้ ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ  หมายสุข (2545, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร” 
พบว่า ปัจจัย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตําแหน่ง อาชีพการได้รับการอบรม ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี 
และทัศนคติต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิรพันธ์  คําเอ่ียม (2545, หน้า 46 อ้าง
ถึงใน พรรณี ราชคม, 2548, หน้า 42) ได้ทําการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน: กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่ง และประสบการณ์ในการทํางานกองทุนต่างๆ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกองทุน
หมู่บ้านสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับรายได้ของสมาชิกกองทุนทุกระดับรายได้อย่างท่ัวถึง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนชุมชนหมู่บ้าน 
  1.1 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกกองทุนชุมชนหมู่บ้าน ควรใช้หลักการในการบริหารจัดการ
กองทุนท่ีดี และให้ความสําคัญต่อข้อคิดเห็นของสมาชิกกองทุน ประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน ควรนํามาปรับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน เพ่ือการพัฒนากองทุนอย่างต่อเนื่องและยังยืน สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคม ครอบครัว ประชาชน และเป็น
มรดกสืบทอดไปยังทายาทรุ่นต่อๆ ไป 
  1.2 สมาชิกกองทุนชุมชนหมู่บ้านทุกคน ควรมีความร่วมมือร่วมใจกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท่ีต้ังไว้เพ่ือให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จเป็นอย่างดีและมีกองทุนมีความย่ังยืน 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 128 

  1.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนควรดําเนินการเสริมสร้างความรู้ให้กับคณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฝึกทีมงานสํารองชุดต่างๆให้มีศักยภาพสูง เพ่ือให้มีความสามารถสานต่องานของ
กองทุนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังควรสร้างบุคลากรท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต รับผิดชอบงานได้
เป็นอย่างดี มีวิธีการบริหารจัดการฐานข้อมูลของกองทุนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสร้างเป็นมาตรฐานการทํางานท่ีสามารถ
ดําเนินการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และบางกรณีให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอัตโนมัต ตลอดจนมีระบบ
ป้องกันโอกาสของความผิดพลาดต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ผลการวิจัยท่ีได้นี้ อาจเป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาหรือทําวิจัยคร้ังต่อไปได้ดังนี้ 
  2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน หมู่บ้าน/
ชุมชน โดยพิจารณาปัจจัย ด้านต่างเพ่ิมเติม เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การมี
คณะกรรมการบริหารรุ่นเยาว์ ฯลฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานหรือความสําเร็จของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยใช้สถิติชั้นสูง 
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การประเมินโครงการ การศึกษาเพื่อการต่อตา้นการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E) ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ* 

Evaluation the Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) Project of 
Muang Samut Prakarn Police Station 

 
                ดาบตํารวจ ดิเรก  เทียนทองศิริ** 

Pol.Sen.Sgt.Maj.Direk Tiantongsiri 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (Drug Abuse Resistance Education หรือ D.A.R.E.) ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ในด้าน
ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ D.A.R.E. 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการ 
D.A.R.E. ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จํานวน 416 คน ได้แก่ ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนพร้านีลวัชระ ซ่ึงอยู่ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการ D.A.R.E. ด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมายของโครงการ คือ ครูมี
ความเห็นว่าโครงการ D.A.R.E. สามารถเพิ่มทักษะและวิธีการในการตัดสินใจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติด
และความรุนแรงของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่าโครงการ D.A.R.E. เสนอ
ทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงของยาเสพติด นักเรียนมี
ความเห็นว่าโครงการ D.A.R.E. มีประโยชน์ สามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ ด้านกระบวนการ ครูมี
ความเห็นว่าโครงการ D.A.R.E. มีข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและแผนการสอน มีการจัด
กิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตํารวจ D.A.R.E. ผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่าโครงการ 
D.A.R.E. มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตํารวจ D.A.R.E นักเรียนมีความเห็นว่า
ตํารวจ D.A.R.E. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพติด ทําให้นักเรียนเข้าใจถึงผลร้ายของยาเสพติดและความ
รุนแรงของยาเสพติด ด้านผลผลิต ครูมีความเห็นว่านักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความรุนแรงของยาเสพติดและ
ผลกระทบของยาเสพติด ผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่านักเรียนหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด นักเรียนมีความเห็นว่านักเรียนรู้จักวิธีการขจัดความเครียดโดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด 2) ผลการประเมิน
แนวทางพัฒนาโครงการ D.A.R.E. ในภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับเห็นด้วย คือ โครงการควรให้ความรู้กับ
นักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากยาเสพติดอย่างชัดเจน ควรสร้างทักษะและวิธีการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีถูกต้องให้กับ

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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นักเรียน ควรเสนอแนะวิธีการใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน และโรงเรียนควร
ควบคุมดูแลนักเรียนไม่ให้มีการใช้ยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to: 1) evaluate the Drug Abuse Resistance Education 
(D.A.R.E.) Project of Muang Samut Prakarn Police Station focusing on philosophy/objectives, the 
process and productivity. 2) study the project development of Muang Samut Prakarn Police 
Station. Samples were 216 teachers, parents, and Grade 6 students at Pranilwatchara School in 
the 1st semester of the academic year 2010. The research tool was a questionnaire and the data 
was analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that 1) the teachers’ opinion about philosophy/objective was the 
D.A.R.E. project could increase the skills and methods of decision making to avoid violence and 
reject or saying ”no” to use the drugs among children and youths. The parents’ opinion was that 
the D.A.R.E. project offered the beneficial alternatives for students to avoid drug abuse and 
violence. The students’ opinion was that the D.A.R.E. project was useful to reduce the outspread 
of drug abuse. Regarding the process, the teachers’ opinion was that the D.A.R.E. project had the 
procedure to prepare the instructions following the curriculum or lesson plan with accurate and 
appropriate activities performed by the D.A.R.E.’ s police. The students’ opinion was that the 
police provided the knowledge about the effects of drugs which could help the students realize 
the bad effects and violence of drugs. Regarding productivity, the teachers’ opinion was that the 
students understood the violence and effects of drugs. The parents’ opinion was that the 
student avoided and rejected the use of drugs. The students’ opinion was that they knew how to 
release the stress without drug abuse. 2) The evaluation results concerning a guide for 
developing project showed that the D.A.R.E. Project of Muang Samut Prakarn Police Station 
revealed that the Project was overall accepted moderately and that the Project should provide 
the the students with the clear and succinct knowledge about the drug effects, about practising 
the skill and how to make the correct solution, including how to advise students to spend their 
time and perform activities usefully. In addition, the school should monitor and supervise the 
students not to continue nor increase the use of drugs. 
 
ความนํา 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยให้ความสําคัญกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและพัฒนาประเทศ ให้คนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย ท้ัง
ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็กและเยาวชนตลอดจนวัยสูงอายุ ด้วยการ
เสริมสร้างสุขภาวะให้คนไทยสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรงและให้มีการบริโภคท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
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ด้วยการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา ให้ห่างไกลจาก ยาเสพติด
และ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมท้ังการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือสังคมของคนไทยที่อยู่ดีมีความสุข (Green 
Society) อย่างย่ังยืนตลอดไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551, หน้า 49) 
 ปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาวิกฤติ ของการกระทําผิดในรูปเครือข่ายขบวนการ ซับซ้อน 
และขยายวงกว้างข้ึน ยากต่อการจับกุมปราบปราม เจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีเกิดจากการต่อสู้ขณะเข้า
จับกุมผู้กระทําความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีการขยายตัวรุนแรงมากข้ึน จากการท่ีปัญหายาเสพติดได้ขยายตัว
อย่างรวดเร็วนั้น ทําให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึง ความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ผลการสํารวจข้อมูลการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กนักเรียนเม่ือปี พ.ศ. 2544 พบว่า มีนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
รวม 663,290 คน โดยเกี่ยวข้องกับยาบ้า รวม 380,565 คน เป็นผู้ใช้และเคยมีประสบการณ์ใช้ 429,473 คน เป็น
ผู้ค้า ผู้ติดและผู้ใช้ท่ีมีพฤติกรรมค้า 152,998 คน จะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนของชาตินั้นนับได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการระบาดของ ยาเสพติดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนในช่วงอายุ 7 – 12 ปี หรือนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาน้ัน เป็นวัยท่ีมีจิตใจอ่อนไหว และง่ายต่อการถูกชักจูงให้ไปในทางท่ีผิด ดังนั้นการให้ความรู้ในการ
ป้องกัน ยาเสพติดกับเด็กนั้นจึงถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตมาเป็นอนาคต
ของชาติ (กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด, 2544, หน้า 4) 
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับนโยบายและหลักปฏิบัติในการปราบปรามยาเสพติดในการปฏิบัติการ 90 
วัน พ้นภัยยาเสพติดด้วยการบังคับใช้ตามกฎหมาย ไม่ให้มีการอุ้มฆ่าตัดตอน โดย  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด ท้ังนี้จากรายงานปฏิบัติการ 90 วัน พ้นภัยยาเสพติด ต้ังแต่วันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2551 - 31 มกราคม 2552 พบว่ามีผู้ค้ายาเสพติดถูกจับกุม 50,148 ราย ยึดของกลางน้ําหนักรวม 10,337.24 
กิโลกรัม ยาเสพติดท่ีจับกุมได้มากท่ีสุด คือ แอมเฟตามีน (ยาบ้า) มีผู้ต้องหา 42,637 ราย ของกลางรวม 3,671,550 
เม็ด รองลงมา คือ เฮโรอีน มีผู้ต้องหา 134 ราย ของกลางรวม 234.31 กิโลกรัม และกัญชาแห้ง มีผู้ต้องหา 2,794 
ราย ส่วนช่องทางการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนของไทยมี 21 อําเภอ จาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว และกาญจนบุรี 
นอกจากนี้ ยังพบแหล่งพักยาเสพติด 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงราย 
เชียงใหม่ นครพนม นครราชสีมา ระยอง และชลบุรี และพื้นท่ีแพร่ระบาดของยาเสพติดมากท่ีสุดมี 28 จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สระแก้ว แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
อุบลราชธานี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (สยาม
จดหมายเหตุ, 2552, หน้า 1) 
 จากการศึกษาค้นคว้าแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พบว่า สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงความสําคัญและได้มอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต โดยเน้น
การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติดและความรุนแรง 
โครงการท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมีประสิทธิภาพในการหยุดย้ังการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน
อย่างได้ผล สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนในการเรียนรู้วิธีการต่อต้านยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการใช้ความ
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รุนแรง และยังเป็นการผนึกพลังความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจกับโรงเรียน ครู/อาจารย์ บิดามารดา/
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ตามหลัก “การป้องกันนําหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการ
ลงโทษโดยเด็ดขาด สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงดําเนินโครงการ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ซ่ึงย่อมาจาก D = Drug คือ ยาเสพติด, A = Abuse 
คือ การใช้ในทางท่ีผิด, R =  Resistance คือการต่อต้าน และ E = Education คือ การศึกษา ซ่ึงเป็นหลักสูตรการ
ป้องกันยาเสพติด และเป็นโครงการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ท่ี 489/2543 
ได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2548 โดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจในเคร่ืองแบบท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษได้รับแต่งต้ังให้เป็น
วิทยากร เพ่ือให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ตามเนื้อหาของ
หลักสูตร D.A.R.E. ภาคเรียนละ 1 ชั้นเรียนเป็นอย่างน้อย และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
กับ เด็กนักเรียน ครู บิดา มารดา และสมาชิกในชุมชน โดยเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดและสอนให้เด็กรู้จัก
วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและการใช้ความรุนแรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2552, หน้า 15)  ดังนั้นสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง
ได้รับนโยบายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้เร่งรัดดําเนินการ โครงการ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน ในสถานศึกษา จึงให้สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการดําเนินโครงการในโรงเรียนพร้านีลวัชระ ซ่ึง
เป็นสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ (แผนพัฒนาตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2550, หน้า 4) 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ซ่ึงผ่านการอบรมเป็นวิทยากรตามโครงการ การศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการการศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียนพร้านีลวัชระ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ จึงมีความสนใจในการประเมินผลโครงการเพ่ือต้องการทราบผลสําเร็จในการดําเนินโครงการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตามแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ตลอดจน
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือประเมินโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองสมุทรปราการ  
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้ รวม 416 คน แบ่งออกเป็น 
 -  ครูท่ีเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 
โรงเรียนพร้านีลวัชระ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จํานวน 10 คน 
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 -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษาท่ี 1 / 2553 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงได้เรียนหลักสูตร D.A.R.E. โดยวิทยากรตํารวจ D.A.R.E. จนจบ
หลักสูตร จํานวน 203 คน 
 -  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษาท่ี 1 / 2553 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ซ่ึงได้เรียนหลักสูตร D.A.R.E. โดยวิทยากรตํารวจ D.A.R.E. จน
จบหลักสูตร จํานวน 203 คน 
 ทําการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากประชากรท้ังหมดจํานวน 416 คน เนื่องจากเหตุผลคือประชากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ D.A.R.E. มีเพียง 416 
คน ซ่ึงไม่มากนัก จึงจําเป็นต้องใช้ประชากรทุกคนเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวนรวมท้ังสิ้น 416 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นครู ผู้ปกครอง
นักเรียน และนักเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการการศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ตามทฤษฎีกระบวนการประเมินของ ไทเลอร์ 
(R.W. Tyler.1950) ท่ีเรียกว่า “Triple Ps Model” ประกอบด้วย ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย (P-Philosophy & 
Purpose) กระบวนการ (P-Process) และ ผลผลิต (P-Product) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในนักเรียน  
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ติดต่อกับส่วนราชการและบุคคลหลายฝ่ายเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัย
ดําเนินงานเป็นข้ันตอน โดยประสานงานขอความร่วมมือจากข้าราชการครูท่ีทําหน้าท่ีประสานงานโครงการ D.A.R.E. 
ตามโรงเรียนต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการนําแบบสอบถามไปแจกในวันงานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ี
สําเร็จหลักสูตรตามโครงการD.A.R.E. ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และรับแบบสอบถามทุกชุดกลับคืนมาด้วยตนเอง จํานวนท้ังสิ้น 416 ชุด 
จากนั้นทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนและนํามาวิเคราะห์ทางสถิติดัวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมข้อมูลได้ตามจํานวนท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพ่ือจําแนกประเภทข้อมูลท่ัวไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครู 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครู โดยจําแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ D.A.R.E. 
  จากการศึกษาวิจัย พบว่า จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.00 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ทางด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประกอบด้วย 
  1. การประเมินด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ โครงการ D.A.R.E. สามารถเพ่ิมทักษะและวิธีการในการตัดสินใจ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กและเยาวชนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 โครงการ 
D.A.R.E.เสนอทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง สามารถสร้าง
จิตสํานึกให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน และสามารถ
ควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในจังหวัดสมุทรปราการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และโครงการ D.A.R.E. 
สามารถพัฒนาเจตคติของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับเร่ืองการใช้ยาเสพติดให้เหมาะสมย่ิงข้ึนได้ 
สามารถให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความรุนแรงและผลกระทบของส่ิงเสพติดต่อเด็กและเยาวชนได้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ 4.50 ตามลําดับ 
  2. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือแผนการสอนของ
โครงการ D.A.R.E. และมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตํารวจ D.A.R.E มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 มีการทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และนโยบายของหลักสูตรโดยตํารวจ D.A.R.E. มีการจัดการเรียนการ
สอนครบถ้วนตามเน้ือหาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรหรือแผนการสอนของโครงการ D.A.R.E. และมีการดําเนินงานทุก
ข้ันตอนอย่างเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ D.A.R.E มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และมีการประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการ D.A.R.E. อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลําดับ 
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  3. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความรุนแรงและผลกระทบของยาเสพติด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 นักเรียนวิเคราะห์ความเชื่อส่วนตัวเกี่ยวกับยาเสพติดได้ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และนักเรียนนําความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ติด
ยาเสพติดได้ ส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนลดลง นักเรียนช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสแก่
เจ้าหน้าท่ีตํารวจซ่ึงส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนลดลง และนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู 
ตํารวจ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการใช้ยาเสพติด ตลอดจนนักเรียนกล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ข้ึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลําดับ 
  ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 
  การประเมินแนวทางพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จากกลุ่มตัวอย่างครู โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แนวทางพัฒนาโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยทุกประเด็น  
 2. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน โดยจําแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ D.A.R.E. 
  จากการศึกษาวิจัย พบว่า จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 62.07 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 66.01 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.06 มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 44.33 มี
รายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 43.84 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า 
1 ปี จํานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 94.09 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ทางด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประกอบด้วย 
  1. การประเมินด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ โครงการ D.A.R.E.เสนอทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการหลีกเลี่ยง
การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 โครงการ D.A.R.E. สามารถให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับความรุนแรงและผลกระทบของสิ่งเสพติดต่อเด็กและเยาวชนได้ และโครงการ D.A.R.E. สามารถลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และโครงการ D.A.R.E. สามารถ
พัฒนาเจตคติของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับเร่ืองการใช้ยาเสพติดให้เหมาะสมย่ิงข้ึนได้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามลําดับ 
  2. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตํารวจ 
D.A.R.E มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามเนื้อหาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรหรือแผนการสอน
ของโครงการ D.A.R.E. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และมีการแจ้งข่าวหรือประสานงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ ท้ังก่อนและ
ขณะทําการอบรมโครงการโดยตํารวจ D.A.R.E. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามลําดับ 
  3. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ นักเรียนหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
นักเรียนวิเคราะห์ความเชื่อส่วนตัวเกี่ยวกับยาเสพติดได้ถูกต้อง และช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจซ่ึงส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และนักเรียนพูดคุยกับครู
หรือผู้ปกครองในเรื่องการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนมากคร้ังข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
  ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 
  การประเมินแนวทางพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แนวทางพัฒนาโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วย
ทุกประเด็น  
 3. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน โดยจําแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ค่าใช้จ่ายต่อวัน พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดา การปรึกษาปัญหาส่วนตัว ประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด และกิจกรรมในวันหยุดหรือว่างจากการ
เรียน 
  จากการศึกษาวิจัย พบว่า จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 อายุ 12 ปี จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 84.73 มีค่าใช้จ่ายต่อวัน 41 – 60 บาท 
จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 42.36 มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา 2 คน จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.89 ปรึกษา
ปัญหาส่วนตัวกับมารดา จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 ไม่เคยใช้สารเสพติด จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.59 และมีกิจกรรมดูโทรทัศน์ จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ทางด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประกอบด้วย 
  1. การประเมินด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย พบว่า โครงการการศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการโดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด คือ นักเรียนคิดว่า
โครงการ D.A.R.E. มีประโยชน์ สามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ประเด็นท่ีมีผล
การปฏิบัติระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ นักเรียนคิดว่าโครงการ D.A.R.E. 
สามารถสร้างทักษะและวิธีการตัดสินใจแก้ไขท่ีถูกต้องให้กับนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 นักเรียนคิดว่าการ
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ป้องกันยาเสพติดเป็นหน้าท่ีของทุกคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และนักเรียนคิดว่าโครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการท่ี
ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความรุนแรงจากการใช้สิ่งเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลําดับ 
  2. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด คือ ตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของยาเสพติด ทําให้นักเรียนเข้าใจถึงผลร้ายและความรุนแรงของยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ตํารวจให้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะยาเสพติด ทําให้นักเรียนรู้จักยาเสพติดชนิดต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตํารวจเสนอแนะกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเก่ียวข้องกับยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และตํารวจ
แนะนําโครงการ โดยอธิบายวัตถุประสงค์และเนื้อหาก่อนเริ่มทําการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ตามลําดับ 
  3. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า โครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมากท่ีสุด คือ นักเรียนรู้จักวิธีขจัดความเครียด 
โดยไม่พ่ึงพายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ประเด็นท่ีมีผลการปฏิบัติระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ นักเรียนเข้าใจถึงผลกระทบหรือผลร้ายของการใช้ยาเสพติด เช่น การติดยาเสพติดทําให้ผล
การเรียนตกตํ่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 นักเรียนต่อต้านยาเสพติดหลังจากได้รับความรู้จากโครงการ D.A.R.E. มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และนักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กิจกรรมทางเลือกอ่ืนๆ จากการเรียน 
เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามลําดับ 
  ตอนท่ี 3 แนวทางพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 
  การประเมินแนวทางพัฒนาโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน โดยภาพรวมผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นท่ีควรมีการปฏิบัติระดับเห็นด้วย เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ดังนี้ โครงการฯ ควรให้พ้ืนฐานความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สิ่งเสพ
ติดอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 โครงการฯควรสร้างทักษะและวิธีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องให้กับ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 โครงการฯควรเสนอแนะการใช้เวลากับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน 
และโรงเรียนควรมีการสอดส่องควบคุมดูแลนักเรียนไม่ให้มีการใช้ยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล   
 จากการสรุปผลการวิจัยประเมินโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ท้ัง 3 ด้าน มีประเด็นท่ีน่าสนใจนํามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านปรัชญา/จุดมุ่งหมาย ในโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ พบว่า ผลการประเมินของครูให้ความสําคัญในประเด็น โครงการ 
D.A.R.E. สามารถเพิ่มทักษะและวิธีการในการตัดสินใจ เพ่ือหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงใน
เด็กและเยาวชนได้ ผลการประเมินของผู้ปกครองนักเรียนให้ความสําคัญในประเด็น โครงการ D.A.R.E.เสนอ
ทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง สําหรับผลการประเมินของ
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นักเรียนให้ความสําคัญในประเด็น นักเรียนคิดว่าโครงการ D.A.R.E. มีประโยชน์ สามารถลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดได้ ซ่ึงผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รณกร สุขมงคล (2549) ท่ีได้ทําการประเมิน
โครงการ D.A.R.E. เขตจังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ตํารวจโครงการ D.A.R.E. เจ้าหน้าท่ีในโครงการ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ในการประเมินด้านบริบท ตํารวจโครงการ D.A.R.E. และ
เจ้าหน้าท่ีในโครงการ มีความเห็นว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีความรุนแรง และนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ D.A.R.E. นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 มีความเหมาะสมท่ีต้องการทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด และสอดคล้องกับงานวิจัยของถนัด บวรชัย (2549) ได้ทําการประเมินหลักสูตร D.A.R.E. โดยใช้รูปแบบ
การประเมินซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ตํารวจ นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าท่ี
โครงการ D.A.R.E. ผลการประเมินโครงการด้านบริบท พบว่า ตํารวจ D.A.R.E. เจ้าหน้าท่ีโครงการ D.A.R.E. และครู 
มีความคิดเห็นว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสังคมในการแก้ปัญหายาเสพติด  
 2. การประเมินด้านกระบวนการในโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ พบว่า ผลการประเมินของครูให้ความสําคัญในประเด็น มีข้ันตอนในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือแผนการสอนของโครงการ D.A.R.E. และมีการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตํารวจ D.A.R.E ผลการประเมินของผู้ปกครองนักเรียนให้ความสําคัญในประเด็น มี
การจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยตํารวจ D.A.R.E สําหรับผลการประเมินของนักเรียน
ให้ความสําคัญในประเด็น ตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพติด ทําให้นักเรียนเข้าใจถึงผลร้ายและความ
รุนแรงของยาเสพติด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของถนัด บวรชัย (2549) ท่ีได้ทําการประเมินหลักสูตร D.A.R.E. โดย
ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) และผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร D.A.R.E. มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อําพล 
ยะสะนพ (2550) ได้ประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) โรงเรียน
ลานสกาประชาสรรค์ ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ  พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวาดภาพ
ต่อต้านยาเสพติด 
 3. การประเมินด้านผลผลิตในโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ พบว่า ผลการประเมินของครูให้ความสําคัญในประเด็น นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจถึงความรุนแรงและผลกระทบของยาเสพติด ผลการประเมินของผู้ปกครองนักเรียนให้ความสําคัญใน
ประเด็น นักเรียนหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สําหรับผลการประเมินของนักเรียนให้
ความสําคัญในประเด็น นักเรียนรู้จักวิธีขจัดความเครียด โดยไม่พ่ึงพายาเสพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของถนัด 
บวรชัย (2549) ได้ทําการประเมินหลักสูตร D.A.R.E. โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ ตํารวจ นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าท่ีโครงการ D.A.R.E. ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต 
พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าคุณลักษณะของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ควรมี
ในด้านพุทธพิสัย และจิตพิสัย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อําพล  ยะสะนพ (2550) ได้ประเมินโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ ผลการประเมินด้าน
ผลผลิตของโครงการ  พบว่า ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ให้ความสําคัญ
ต่อผลการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลการประเมินโครงการ การศึกษาเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ทําให้ได้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
  1.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีการประสานงานและ
ประเมินผลโครงการ D.A.R.E. ร่วมกันเป็นระยะๆ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  1.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการ 
บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ร่วมกับวิชาต่างๆ ของโรงเรียนตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้การดําเนินการโครงการมีประสิทธิภาพและกว้างขวางย่ิงข้ึน 
  1.3 สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรดําเนินโครงการ D.A.R.E. ให้มากข้ึนในสถานีตํารวจซ่ึงต้ังอยู่ในชุมชน
ท่ีมีปัญหายาเสพติดรุนแรง 
  1.4 รัฐบาลควรส่งเสริมงบประมาณโครงการ D.A.R.E. ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติมากยิ่งข้ึน
เนื่องจากปัญหายาเสพติดและการใช้ความรุนแรงเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ 
  1.5 กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานการเรียนการสอนเพ่ือ
ป้องกันปัญหายาเสพติดให้มากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน  
  1.6 กระทรวงศึกษาธิการควรประสานความร่วมมือกับชุมชน ประชาชน กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน สื่อมวลชน และองค์กรเอกชน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน 
ครอบครัว และชุมชนเกิดจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
  1.7 สํานักงานป.ป.ส. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและ
ควบคุมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดย่ิงข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
  2.1 ควรจัดให้มีการอบรมตํารวจตามโครงการ D.A.R.E. โดยเพ่ิมการอบรมเรื่องจิตวิทยาเด็ก และขยาย
ผลโครงการ D.A.R.E. ไปถึงโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการให้มากข้ึนและต่อเนื่อง  
  2.2 ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองความรุนแรงและผลกระทบ
ของยาเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธยาเสพติด การช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจซ่ึงส่งผล
ให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนลดลง 
  2.3 ควรให้ความสําคัญกับข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือแผนการสอนของ
โครงการ D.A.R.E. ให้ครบถ้วนตามเนื้อหาท่ีระบุไว้ในหลักสูตร และจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมโดยตํารวจ D.A.R.E  
  2.4 ควรมุ่งเน้นการเสนอทางเลือกท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความ
รุนแรง เช่น การจัดค่ายเยาวชน การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การจัดกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  2.5 ควรพัฒนาทักษะและวิธีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องให้กับนักเรียน โดยความร่วมมือของ 
ตํารวจ โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง 
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  2.6 ควรมีการใช้สื่อและเทคนิคการสอนท่ีทําให้นักเรียนมีความเข้าใจส่ิงท่ีสอนได้เป็นอย่างดี โดย
กระบวนการเรียนการสอนควรมีครูประจําชั้นร่วมรับฟังและช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนอยู่ด้วย และควร
เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟัง/มีส่วนร่วมในการสอนด้วย 
  2.7 สถานีตํารวจท่ีทําโครงการ D.A.R.E. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของ
กิจกรรมให้นักเรียนทราบให้มากข้ึนก่อนเข้าร่วมโครงการ  
  2.8 ควรเพ่ิมเวลาในการสอนตามโครงการ D.A.R.E. โดยอาจมีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างวิทยากรและนักเรียน  
 3.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรทําการวิจัยตามผลเก่ียวกับภูมิคุ้มกันยาเสพติดของนักเรียนท่ีผ่านการเรียนจากโครงการ 
D.A.R.E.   
  3.2 ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับการดําเนินงานโดยโครงการ D.A.R.E.  อย่างได้ผลใน
พ้ืนท่ีต่างๆ 
  3.3 ควรทําการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานโครงการ D.A.R.E. ในอนาคตของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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แนวทางการปฏบิัติเพื่อความม่ันคงทางอาชีพ และทางสังคมตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบรุี* 

The Practices for Occupational and Social Stability According to 
Sufficient Economy Philosophy of Rice Farmers in Thawung District, 

Lopburi Province 
 
                นายอํานาจ  จริงประโคน

** 
Mr. Amnat Chringprakon 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ และทางสังคม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 2) เปรียบเทียบแนวทาง
การปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพและทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรชาวนา ตามตัว
แปรส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพและทาง
สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่า
วุ้ง จังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ .967 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย  พบว่า 1) โดยภาพรวม เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติเพ่ือความ
ม่ันคงท้ังทางอาชีพและทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาการ
ปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ พบว่า เกษตรกรชาวนามีการปฏิบัติในด้านการมีความรู้ ความรอบคอบ และการมี
คุณธรรมในการประกอบอาชีพทํานา เป็นค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคม พบว่า เกษตรกร
ชาวนา มีการปฏิบัติในด้านการมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชน เป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด 2) ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ พบว่า เกษตรกรชาวนาท่ีมี เพศ จํานวนแรงงาน
ในครัวเรือน และเขตตําบลท่ีประกอบอาชีพต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ส่วนเกษตรกรชาวนาท่ีมีอายุและระยะเวลาในการประกอบอาชีพต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เกษตรกรชาวนาท่ีมีการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพการถือ
ครองท่ีดิน และจํานวนคร้ังท่ีเพาะปลูกต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคม พบว่า เกษตรกรชาวนาท่ีมี เพศ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
และเขตตําบลท่ีประกอบอาชีพต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เกษตรกรชาวนาท่ีมีสภาพ การถือครองท่ีดินต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนเกษตรกรชาวนาท่ีมีอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนแรงงานในครัวเรือน และจํานวนคร้ังท่ี

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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เพาะปลูกต่างกัน  โดยภาพรวม มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 4) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของเกษตรกรชาวนา เกี่ยวกับ
การปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่ ผู้นําชุมชนควรจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในด้านการ
ประสานงานกับแหล่งรับซ้ือผลผลิตและแหล่งทุน (59 ราย) ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทาง
สังคม ท่ีมีความถ่ีสูงสุด ได้แก่  ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวนาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน (53 
ราย)  
 
Abstract 

 This research aimed to: 1) study the practices for occupational and social stability 
according to sufficient economy philosophy of rice farmers in Thawung District, Lopburi Province 
2) compare the practices for occupational and social stability of rice farmers by personal 
variables and 3) study additional opinions on practices for occupational and social stability. The 
research samples were 400 rice farmers in Thawung District, Lopburi Province. The data were 
collected by a questionnaire which had a reliable value .967 and were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, t-value and F- value.  
 The research results showed that 1) in overall, the rice farmers in Thawung District, 
Lopburi Province practised for both occupational and social stability at a medium level, 
considering practices for occupational stability it found the rice formers practised for having 
knowledge and carefulness and having career ethics the highest mean score while in social 
stability the rice formers practised for having ethics in family and communtty lives the highest 
mean score 2) comparing the practices for occupational stability by personal variables it found 
that the farmers with different genders, amount of labors, and sub-district areas had significantly 
different practices at the statistical level.01, the farmers with different ages and time periods of 
farming had significantly different practices at the statistical level.05, but the ones with different 
education levels, marital statuses, land owning situation and times of cultivating had no 
significantly different practices, 3) comparing the copractices for social stability of the rice farmers 
by personal variables it found that the farmers with different genders, time periods of farming 
and sub-district areas had significantly different practices at the statistical level.01, the farmers 
with different land owning situation had significantly different practices at the statistical level .05, 
but the ones with different ages, education levels, marital statuses, amount of labors, and times 
of cultivating had no significantly different practices, 4) analysis of additional opinions it found 
That the highest frequenciy of suggestions about practices for occupational stability was the 
community leaders should help the rice farmers in contacting with buyers and sources of fund 
(n=59), while the highest frequency of suggestions for social stability was the rice farmers should 
be given a chance to participate in community development planning (n=53). 
 
ความนํา  
 อาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างย่ิงเพราะเป็นสาขาการผลิตหลักท่ีเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่สังคมไทย รวมท้ังเป็นแหล่งรองรับ
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อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และที่สําคัญมากท่ีสุดก็ คือ เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรไทย และ
ส่งออกไปเลี้ยงประชากรของโลก อาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นครัวของโลกและช่วยทําให้ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ
ท่ีรุนแรงหากเกิดภาวะวิกฤตด้านอาหารข้ึนในโลก นอกจากนี้ยังเป็นภาคการผลิตท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งม่ันคง
ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย เพราะผลผลิตภาคการเกษตรจะเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซ่ึงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมหลายประเภทข้ึนในประเทศไทย 
 ประเทศไทยยังมีปัญหาผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจต่างๆอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า เม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนา การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
นั้น จําเป็นต้องคํานึงถึงดินซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของการปลูกพืชโดยการปรับปรุงให้ดินมีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
มีระดับความอุดมสมบูรณ์สูงข้ึน และมีศักยภาพในการเกษตรกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานข้ึน อันเป็นแนวทางสําคัญอย่างหนึ่งในการทําการเกษตรกรรมแบบย่ังยืน โดยท่ีพยายามหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยา กรมพัฒนาท่ีดินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรท่ี
เน้นการใช้ดินเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าเกษตร จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านดินอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลายาวนาน หนึ่งในหัวข้อท่ีน่าสนใจและมีการกล่าวถึงกันอย่างมากคือ ปัญหาการลดลงของอินทรีย์วัตถุในดิน
และการเสื่อมโทรมของดินซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคัญสาํหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (อานัฐ ตันโช, 2546, หน้า 252-257) 
 ผู้วิจัยในฐานะท่ีมีญาติพ่ีน้องประกอบอาชีพชาวนาและประสบปัญหาต่างๆ มายาวนานจึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการประกอบอาชีพชาวนา และปัญหาของเกษตรกรชาวนาไทย จึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าหากชาวนาได้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยท้ังมวลมา
ปฏิบัติ ชาวนาจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และสร้างความเข้มแข็งม่ันคงให้กับตนเองและครอบครัวได้หรือไม่ จึงได้
เสนอหัวข้อวิจัย เร่ือง “แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพและทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี” ท้ังนี้เพ่ือนําผลการศึกษาไปเสนอต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ส่งเสริมสนับสนุนชาวนาไทยให้เกิดความมั่นคงในด้านอาชีพและสังคม อันจะทําให้ครอบครัวและชุมชน
ของชาวนาซ่ึงเป็นคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีความสุข
เพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพและทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพและทางสังคมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามตัวแปรส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพและทางสังคมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 การปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพและทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีแตกต่างกันตามตัวแปรส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวนา 
 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 146 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จํานวน 7,586 ครัวเรือน 
(สํานักงานสหกรณ์การเกษตร อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 2552) ซ่ึงผู้วิจัยกําหนดให้ตัวแทนของแต่ละครัวเรือน
ได้แก่ หัวหน้าครอบครัว หรือสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรชาวนา ในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จํานวน 400 คน ซ่ึงแต่
ละคนเป็นตัวแทนของแต่ละครัวเรือน ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ ยา
มาเน่ (Taro Yamane, 1960 อ้างถึงใน นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2542, หน้า 112) ท่ีค่าความเชื่อม่ัน 95% ประชากร 
8,000 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง 381 คน แต่เพ่ือเป็นการป้องกันการตอบแบบสอบถามท่ีอาจไม่ครบถ้วน หรือมีปัญหา
ผู้วิจัยจึงกําหนดให้เป็น 400 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีผู้ วิจัยสร้างข้ึนซ่ึงมีความเชื่อม่ัน .967 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 1) คําถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล  2) คําถามเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 5 ด้าน แบบสอบถามส่วน
นี้ผู้วิจัยสร้างให้มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 3) คําถามเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือความม่ันคงทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 5 ด้าน ผู้วิจัยสร้างให้มีลักษณะเป็นมาตรวัด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เช่นเดียวกัน และ 4) ความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของ
เกษตรกรชาวนาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากเกษตรชาวนา
ในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ให้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยนําไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอกข้อมูลจํานวน 400 
ฉบับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรชาวนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจงนับความถ่ี และ
คํานวณหาค่าร้อยละ 
  4.2 ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นแปลความหมายเป็นระดับความมั่นคงทาง
อาชีพ และทางสังคม โดยใช้เกณฑ์ความหมาย ของค่าเฉลี่ย  
  4.3 ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นแปลความหมายเป็นระดับความมั่นคงทาง
อาชีพ และทางสังคม โดยใช้เกณฑ์ความหมาย ของค่าเฉลี่ย  
  4.4 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ และทางสังคมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวแปรท่ีกําหนดไว้ ผู้วิจัยใช้ค่าที (t-test for independent sampling) 
วิเคราะห์ความแตกต่างสําหรับกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเอฟ (one way analysis of variance 
หรือ F-test) 
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  4.5 ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ของคําตอบ จากนั้นสังเคราะห์ให้เป็นประเด็นสําคัญเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัย 
แล้วแจงนับความถี่ของแต่ละคําตอบ และจัดเรียงลําดับความถี่มากไปหาน้อยก่อนนําเสนอ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและระดับการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  
 
ด้าน 
ท่ี 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง x  S.D. 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

1 ด้านมีความรู้ความรอบคอบในการประกอบอาชีพทํานา    3.60 .61 มาก 
2 ด้านมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพทํานา  3.60 .63 มาก 
3 ด้านมีความพอดีพอประมาณในการทํานา 3.47 .61 ปานกลาง 
4 ด้านมีเหตุผลในการตัดสินใจและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ในการประกอบ 

อาชีพทํานา 
 

3.33 
 

.48 
 

ปานกลาง 
5 ด้านมีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการประกอบ 

อาชีพทํานา   
 

2.89 
 

.45 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม 3.38 .40 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีมีการปฏิบัติเพ่ือความ

ม่ันคงทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.38 S.D.=.40) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า  เกษตรกรชาวนามีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และระดับปานกลาง 3  ด้าน โดยด้านท่ี 1 มี
ความรู้ความรอบคอบในการประกอบอาชีพทํานา และด้านท่ี 2 มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพทํานา  เกษตรกร

ชาวนามีการปฏิบัติเป็นค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากัน ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ( x = 3.60 S.D. =.61 และ x = 3.60 S.D. =.63 
ตามลําดับ) รองลงมาได้แก่ ด้านท่ี 3 มีความพอดีพอประมาณในการทํานา และด้านท่ี 4 มีเหตุผลในการตัดสินใจ
และปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ในการประกอบอาชีพทํานา ซ่ึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านท่ี 5 มีภูมิคุ้มกัน
เพ่ือพร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในการประกอบอาชีพทํานา เป็นด้านท่ีเกษตรกรชาวนามีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตํ่า

ท่ีสุด ( x =2.89 S.D.=.45) อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในด้านนี้ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคมตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 
ด้าน 
ท่ี 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางสังคมตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง x  S.D. 

ระดับ 
การปฏิบัติ 

1 มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 3.26 .51 ปานกลาง 
2 มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชน   3.42 .61 ปานกลาง 
3 มีความพอประมาณในการดํารงชีวิต 3.33 .47 ปานกลาง 
4 มีเหตุผลในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของตนเองและ 

ครอบครัว 
 

3.31 
 

.48 
 

ปานกลาง 
5 มีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

3.21 
 

.48 
 

ปานกลาง 
ภาพรวม 3.31 .39 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า โดยภาพรวม เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติเพ่ือความ

ม่ันคงทางสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.31 S.D. = .39) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า เกษตรกรชาวนามีการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคม อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 5 ด้าน โดยด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงท่ีสุดได้แก่ด้านท่ี 2 มีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชน ( x = 3.42 S.D. = 
.61) รองลงมาคือ ด้านท่ี 3 มีความพอประมาณในการดํารงชีวิตด้านท่ี 4 มีเหตุผลในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆของ
ตนเองและครอบครัว และด้านท่ี 1 มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ส่วนด้านท่ี 5 มีภูมิคุ้มกันเพ่ือ
พร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นด้านท่ีเกษตรกรชาวนามีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตํ่า

ท่ีสุด ( x =  3.21  S.D. = .48) อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในด้านนี้ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 เกษตรกรชาวนาท่ีมี เพศ จํานวนแรงงานในครัวเรือน และเขตตําบลท่ีประกอบอาชีพต่างกัน โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  3.2 เกษตรกรชาวนาที่มีอายุและระยะเวลาในการประกอบอาชีพต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.3 เกษตรกรชาวนาท่ีมีการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพการถือครองท่ีดิน และจํานวนคร้ังท่ี
เพาะปลูกต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางสังคม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 เกษตรกรชาวนาท่ีมี เพศ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ และเขตตําบลท่ีประกอบอาชีพต่างกัน
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  4.2 เกษตรกรชาวนาท่ีมีสภาพการถือครองท่ีดินต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4.3 เกษตรกรชาวนาท่ีมีอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนแรงงานในครัวเรือน และจํานวนคร้ังท่ี
เพาะปลูก ต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จากความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ฉบับ ปรากฏว่า มีผู้ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ จํานวน 
120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30 
  5.1 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพท่ีมีความถ่ีสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ ผู้นําชุมชน
ควรจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในด้านการประสานงานกับแหล่งรับซ้ือผลผลิตและแหล่งทุน ทุน (59 ราย) ควร
แนะนําให้เกษตรกรชาวนาซ้ือของใช้ท่ีจําเป็นเท่านั้น และควรส่งเสริมให้อุดหนุนกันเองในชุมชน (48 ราย) และควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนา ผลิตตามกําลังความสามารถ กําลังคน และวัตถุดิบท่ีมีอยู่ (42 ราย) 
  5.2 ข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางสังคม ท่ีมีความถ่ีสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ ควรเปิด
โอกาสให้เกษตรกรชาวนาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน (53 ราย) ควรส่งเสริมให้มีการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน (46 ราย) และควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ และความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับเกษตรกรชาวนา (30 ราย) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพ และสังคมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี” สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางท้ังนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรชาวนาคิดว่าตนเองมีความรู้
ความรอบคอบและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพทํานาอยู่ในระดับดีพอสมควร จึงส่งผลไปสู่การมีความพอดี
พอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพทํานาของตนเองในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกัณตีนี แวโนะ (2550, หน้า 58-60) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “ความเข้าใจและการปรับใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 
เกษตรกรมีการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังสามด้าน คือ ด้านมีความพอประมาณ  
ด้านมีเหตุผล และด้านมีภูมิคุ้มกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาพร สุปัญญา (2550, หน้า 71 - 74) 
ท่ีศึกษาเร่ือง “การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงของแกนนําหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติจริงในระดับครอบครัว พบว่า แกนนําหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากได้รับ
การอบรมมา ได้มีการนํามาปฏิบัติพร้อมกับชักจูงคนในครอบครัวท่ีไม่ได้รับการอบรมมาปฏิบัติร่วมกัน และชี้ให้เห็น
ถึงผลดีว่าเม่ือปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างไร ซ่ึงเม่ือปฏิบัติแล้วพบว่า สามารถดํารงชีวิตได้ไม่เดือดร้อน ไม่หลงตามกระแส
วัตถุนิยม ทํากิจกรรมเหมาะกับตัวเอง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ ดําเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพ และถ้ายึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทําให้ชีวิตพบกับความสุขได้ แต่มีเร่ืองจัดทําบัญชีครัวเรือนท่ียังไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าท่ีควร เนื่องมาจากแกนนําหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอายุมาก มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ และเข้า
อบรมในฐานะเกษตรกร จึงทําให้ยังไม่เข้าใจเร่ืองการจัดทําบัญชีครัวเรือน ประกอบกับไม่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
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อย่างสมํ่าเสมอ 2) ความคิดเห็นต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงในระดับชุมชน พบว่า แกน
นําหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากได้รับการอบรมมา ได้มีการนํามาปฏิบัติ โดยเน้นการ
พ่ึงพาตนเอง ซ่ึงแกนนําในหมู่บ้านใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดิน โดยเฉพาะแหล่งน้ําและกิจกรรม
การเกษตรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี และปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานการผลิตอย่างพอเพียง ใน
ขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการจัดอบรมต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ใน
ชุมชน นอกจากน้ียังรู้จักนําภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนมาพัฒนาเพ่ือประกอบเป็นอาชีพ ภายในหมู่บ้านยังมีการ
จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ และมีการจดทะเบียนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ดําเนินกิจการ ผลผลิตมาจากกระบวนการของคนในชุมชน และท่ีสําคัญแกนนํายังให้เกียรติ ยกย่องให้
ความสําคัญกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ บุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม เพ่ือยึดเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิต 
ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรพรรณ  ยาโน (2552, หน้า 95-106) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง 
“วิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรแบบผสมผสานในจังหวัดชุมพร” ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรแบบ
ผสมผสานในจังหวัดชุมพรมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานท่ีเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ และย่ังยืน เช่น มีการทํา
การเกษตร หรือการปลูกป่า การทําพุทธเกษตร หรือ การเกษตรท่ีสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนา การทําเกษตร
อินทรีย์ท่ีไม่ใช้สารเคมี และการทําเกษตรกรรมธรรมชาติท่ีเน้นการผลิตท่ีอาศัยพลังงานจากธรรมชาติ ซ่ึงเกษตรกรมี
หลักคิดและแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีคล้ายคลึงกัน นั่นคือ ยึดความพอเพียง และมีเป้าหมายชีวิต คือ ความสุข
ทางกายและทางใจ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการเผยแพร่ผลสําเร็จของการทําเกษตรแบบผสมผสานไปสู่เกษตรกรคน
อ่ืน และบุคคลอ่ืนๆ ด้วย 
 2. เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ เกษตรกรชาวนาคิดว่าพวกตนมีความรู้
และคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชนมานาน และดีพอสมควร จึงส่งผลไปสู่การมีความพอประมาณ
ในการดํารงชีวิต การมีเหตุผลในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของตนเองและครอบครัว และการมีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อม
รับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของสังคม ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ทรงชัย  
ติยานนท์ (2542, หน้า 90 - 92) ท่ีศึกษาเร่ือง “ทัศนคติของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคงทางรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในด้านการบริโภค เกษตรกรยังต้องซ้ืออาหารมาบริโภค 
เนื่องจากผลิตเองได้น้อย ด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ไปพบแพทย์เม่ือป่วยและมีการใช้บัตรประกัน
สุขภาพ ด้านความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เกษตรกรรู้จักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 69.7 
ส่วนใหญ่เข้าใจ การกินอยู่อย่างพอเพียง ประหยัด เหมาะสมกับรายได้ ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรเข้าใจว่า การใช้
แรงงานแทนเคร่ืองจักรจะช่วยลดมลภาวะ ด้านสุขอนามัย เกษตรกรมากกว่าคร่ึงหนึ่งรู้ว่าการบริโภคอาหารปลอด
สารพิษจะทําให้สุขภาพแข็งแรง และเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า การทําเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาหารท่ีปลอดสารเคมีไว้บริโภค มีสุขภาพแข็งแรง และการเพิ่มพูนของผลผลิตจะทําให้
เกษตรกรมีความพอใจในการใช้ชีวิต สร้างการรวมกลุ่ม และความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพิมาน แม้นมินทร์ (2548, หน้า 40) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “สภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณา
การหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตร วิถีธรรม” ผลการวิจัย พบว่า 
เกษตรกรรมตามแนวเกษตรวิถีธรรมต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก ต้องศึกษาหาความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ เพ่ิมเติม
อยู่เสมอ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การศึกษาสังเกต และการทดลองแก้ไขปัญหาให้ประสบความสําเร็จ และเม่ือ
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ประสบความสําเร็จแล้ว ก็เผยแพร่ภูมิปัญญาต่อไปอย่างมุ่งม่ัน อดทน และยึดม่ันในหลักการ  เช่นเดียวกับการปฏิบัติ
ของท่านศาสดานบีมูฮําหมัดในอดีต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการวิจัยเร่ือง “แนวทางการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ และทางสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1.1 เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานด้านการเกษตรในระดับอําเภอ จังหวัด 
และระดับชาติ จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาได้ศึกษาผลดีของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีมีต่อการประกอบอาชีพ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และนําไปปฏิบัติให้มากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให้เกษตรกรแต่ละคน แต่ละ
ครอบครัวสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และเกิดการรวมตัวกันในการทํานา การติดต่อแหล่งทุน การ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน การเก็บรักษาและการจําหน่ายข้าวให้ได้ราคาสูง อันจะมีผลทําให้ชาวนามีเครือข่ายท่ีกว้างขวาง
และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
  1.2 เกษตรกรชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงทางสังคมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และอําเภอท่าวุ้ง 
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีของคนในชุมชน รวมท้ังความสัมพันธ์ท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้
เกษตรกรชาวนาสามารถร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือ
พร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้กับสมาชิกได้ดีข้ึน 
  1.3 เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความม่ันคงท้ังทางอาชีพและทาง
สังคมของเกษตรกรชาวนา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตํ่าท่ีสุด ในด้านการมีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
เช่น เม่ือเกิดราคาข้าวตกตํ่า สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ เพราะมียุ้งฉางเตรียมไว้เก็บตุนข้าว หรือนําไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืน รวมท้ังการเตรียมตัวท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือแบบ
ใหม่ การใช้รถยนต์ การใช้เคร่ืองทุ่นแรงในการประกอบอาชีพ ฯลฯ แสดงว่า เกษตรกรไม่สามารถช่วยตนเองได้ใน
เร่ืองนี้ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรัฐบาลจึงควรมีแผนงานและโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกร ในปัญหาท่ีเกษตรกรไม่สามารถช่วยตนเองได้ เช่น กรณีเกิดภัยแล้งหรืออุทกภัย แมลงศัตรูพืชระบาด 
เศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก ฯลฯ  
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับเกษตรกรชาวนา 
  2.1 จากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรชาวนามีการปฏิบัติด้านมีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนในการประกอบอาชีพทํานา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่ําท่ีสุด ดังนั้นผู้นําชุมชนและเกษตรกรชาวนาควร
จะร่วมมือกันเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและชุมชน โดยจัดต้ังกลุ่มอาชีพ และสร้างเครือข่ายเกษตรกรขึ้นใน
ชุมชนเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ในอาชีพได้ เพราะไม่มียุ้งฉางเตรียมไว้เก็บตุนข้าวหรือนําไปแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน หรือเม่ือเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมืองอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพ่ือนําผลผลิตไปแปรรูปและจัดจําหน่ายท้ังในและนอกชุมชน รวมท้ังร่วมกัน



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 152 

ศึกษาข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาเตรียมการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กันได้อย่างเข้มแข็ง 
  2.2 จากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรชาวนามีการปฏิบัติในด้านปริมาณ และจํานวนครั้งท่ีใส่ปุ๋ยให้
พอเหมาะกับเงินทุน และการเจริญเติบโตของต้นข้าว การปลูกพืชหมุนเวียนตระกูลถ่ัวเพ่ือปรับสภาพดินให้สมบูรณ์
ข้ึน และหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว มีการเก็บผลผลิตข้าวสํารองไว้เพ่ือการทําพันธ์ุและการบริโภคหรือเพ่ือการใช้จ่าย
เม่ือยามจําเป็น เป็นค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตํ่าท่ีสุด ดังน้ันผู้นําชุมชนและเกษตรกรชาวนาควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมในการใส่ปุ๋ย การดูแลรักษาต้นข้าว การปลูกพืชหมุนเวียนตระกูลถ่ัวเพ่ือปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
โดยผู้นําชุมชนควรจะเป็นคนกลางประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านวิชาการและแหล่ง
ทุน เพ่ือช่วยให้ชาวนาได้รับองค์ความรู้ท่ีดี สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย 
  2.3 จากผลการวิจัย พบว่า การให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมอาชีพโดยการช่วยเหลือแบ่งปันกัน ท้ังด้าน
ความรู้ สิ่งของ และแรงงานในการประกอบอาชีพทํานา รวมถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม งาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้ท่ีด้อยโอกาส คนชรา และคน
พิการ เกษตรกรชาวนามีการปฏิบัติเป็นค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ดังนั้นผู้นําชุมชนและเกษตรกรชาวนาควรจะหาเวลาว่าง 
และร่วมมือกันจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของชุมชนเอาไว้ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับ
สมาชิกในชุมชน 
  2.4 จากผลการวิจัย พบว่า  การปฏิบัติด้านมีภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกรชาวนา  มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตํ่าท่ีสุด ดังนั้นผู้นําชุมชนและเกษตรกรชาวนาควร
จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและให้ความสําคัญกับภูมิคุ้มกันทางสังคมมากเป็นพิเศษ  โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต เพราะถึงแม้เศรษฐกิจจะดีแต่ไม่มีความม่ันคงทางสังคม การประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตคงประสบความสําเร็จได้ยาก ดังนั้นผู้นําชุมชนและเกษตรกรชาวนาควรจะนํามาตรการท่ีดีและ
เหมาะสมมาใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมก่อน ด้วยการอาศัยความร่วมมือ เสียสละของคนในชุมชน  
คอยติดตาม ตรวจตรา ประเมินผล และหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน รวมท้ังร่วมมือและประสานงานกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ชาวนาในอําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพ่ือให้ทราบเหตุผลของการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
  3.2 ควรศึกษาการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพและทางสังคมของเกษตรกรชาวนาโดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน 
  3.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงทางอาชีพและทางสังคมของเกษตรกรชาวนาใน
พ้ืนท่ีต่างๆ เช่น ระหว่างอําเภอ จังหวัด ภาค ฯลฯ  
  3.4 ควรศึกษาการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรสาขาอ่ืนๆ และในพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ด้วย 
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ศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ* 

The Potentiality of the Community Leaders under Subdistrict Municipal 
Organizations in Preventing and Solving  Drug Problems In 

Muangsamutprakan District, Samutprakan Province 
 
               นายสมภาร  บัวทอง

** 
Mr. Somparn  Buathong 

                        
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) เปรียบเทียบ
ศักยภาพของผู้นําชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามตัวแปรส่วนบุคคล 3) ศึกษาความคิดเห็น
เพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้นําชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
คณะกรรมการชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 350 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันแบบประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .953 สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท้ังด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านความสามารถ
และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก โดยผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
ผลกระทบของปัญหายาเสพติดท่ีมีต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละสูงท่ีสุด ส่วน
ความสามารถและทักษะที่มีมากท่ีสุดได้แก่ ด้านการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) ผลการ
เปรียบเทียบศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามตัวแปรส่วน
บุคคล พบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และเทศบาลตําบล
ท่ีสังกัดต่างกัน มีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนผู้นําชุมชนท่ีมีเพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีศักยภาพด้านความสามารถและ
ทักษะ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้นําชุมชน
เกี่ยวกับศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดท่ีมีความถ่ีสูงสุดตามลําดับ ได้แก่ ผู้นําชุมชนควรมีความรู้
เร่ือง ลักษณะของยาเสพติดทุกประเภท เพ่ือให้สามารถชี้แจงถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้ชุมชนทราบได้ (30 
ราย) รองลงมาคือเร่ืองโทษของยาเสพติดท่ีทําให้ผู้เสพไม่เป็นตัวของตัวเอง ชอบทําร้ายผู้อ่ืน เป็นอันตรายกับคนท่ี

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ใกล้ตัว (27 ราย) ส่วนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ท่ีมีความถ่ีสูงสุดได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนมารับฟังการอบรมเก่ียวกับยาเสพติด 
(45 ราย) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชนควรเรียกประชุมผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือกันในการป้องกันลูกหลาน
ของตัวเอง ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (28 ราย)  
 
Abstract 
 This research aimed to : 1) study the potentiality of the community leaders under 
subdistrict municipal organizations in preventing and solving drug problems in the areas of Muang 
Samutprakan District, Samutprakan Province regarding the knowledge and understanding of drug 
problems  as well as the abilities and skills in preventing and solving drug problems, 2) compare 
the abilities and skills of community leaders by personal variables, 3) study comments and 
suggestions of the community leaders regarding preventing and solving drug problem. The 
research samples were 350 community committees under subdistrict municipal organizations. 
The research tool was the questionnaire which had the reliability value .953. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-value and F-value. 
 The research results found that : 1) the community leaders’ potentiality both the 
knowledge and understanding of drug problems and the abilities and skills in preventing and 
solving drug problems was at a high level, especially the knowledge and understanding of the 
effects of drug problems on family, community and the country was the highest average percent 
score whereas the ability and skill of the community leaders in conducting the prevention and 
solution of drug problems was at a high performance level, 2) comparing the community leaders’ 
abilities and skills by ages, education levels, careers, salaries, living periods in the community and 
subdistrict municipal organizations to work for it found significantly different performance at the 
statistical level .01 while comparing different genders and marital statuses it showed no 
significantly different abilities and skills at the statistical level .05, 3) according to the comments 
and suggestions of  the community leaders on the knowledge and understanding in drug 
problems it found that the highest  frequency was the leaders should know and understand all 
kinds of drug specification in order to inform the community people correctly (n = 30) followed 
by the dangerous effects of drugs which caused the addictive persons unconscious, likely to 
harm others and endangers intimates (n = 27) while the comments and suggestions on abilities 
and skills with the highest frequency was creation the motivation of community people to attend 
training courses on drugs (n = 45), secondly suggested was the community leaders should hold 
meetings of community residents to discuss about protective measures against drugs for their 
children (n = 28).  
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ความนํา  
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทย มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อความมั่นคงของชาติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ดังนั้นจึงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย
ต้องมุ่งเน้นความสนใจไปท่ีกระบวนการแก้ไขปัญหาท้ังระบบ  เช่น การป้องกันกลุ่มคนท่ียังไม่ติดยา การมุ่งเน้นการ
ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน พร้อมท้ังให้คําแนะนําการใช้ชีวิตในทางท่ี
ถูกท่ีควร เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของสังคม (อลงกรณ์  ชมที, 2547, หน้า 2)  
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของไทย พบว่า ยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการสํารวจเพ่ือประมาณการ
จํานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในปี 2551 ปรากฏว่า มีจํานวนถึง 605,095 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2550 ท่ีมีจํานวน 
575,312 คน ขณะเดียวกันจํานวนผู้ต้องหาและผู้เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดก็มีจํานวนเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน 
 สําหรับข้อมูลของจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีต้องเฝ้าระวังในท้ังหมด 29 จังหวัด  
จากการแถลงข่าวของ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ว่า ในรอบปีงบประมาณ 2553 จังหวัดสมุทรปราการมีสถิติการจับกุม
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดท้ังหมด 83 รายส่วนใหญ่เป็นชาวอิหร่าน และยังมีผู้ต้องหาชาวอินเดียและเนปาลด้วย ของ
กลางท่ีพบมากท่ีสุดคือยาไอซ์ 25,490 กรัม เคตามีน 9,000 กรัม และกัญชา 8,000 กรัม ท้ังนี้ยาเสพติดดังกล่าว
แพร่ระบาดไปยังแหล่งชุมชน โดยยาไอซ์แพร่หลายในกลุ่มผู้มีฐานะปานกลางและฐานะดี รวมท้ัง สถานบันเทิงต่างๆ 
สําหรับจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง ในเขตพื้นท่ีอําเภอบางพลีเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นแหล่งท่ีพบ
การแพร่ระบาดมากท่ีสุด (สํานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์, 2553) 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนคนหนึ่งท่ีสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และบทบาทของผู้นําชุมชน 
ในการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศชาติ ท้ังนี้เพ่ือนําผลที่ได้ไปนําเสนอแผนงานและโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้นําชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศักยภาพด้าน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาล
ตําบล ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษาศักยภาพด้าน ความสามารถ และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผู้นํา
ชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพด้าน ความสามารถและทักษะของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรส่วนบุคคล 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 ศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันตามตัวแปรส่วนบุคคลของผู้นําชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้นําชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการชุมชนจํานวน 2,592 คน ซ่ึงสังกัดเทศบาลตําบล 5 แห่ง ใน 173 ชุมชน
ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (สํานักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้นําชุมชน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 346 คนซ่ึงการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ได้มาโดยการสุ่มจากตารางของ ยามาน่า (Yamane’s อ้างถึงใน นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2542, หน้า 112) 
โดยประชากร 2,500 คน ท่ีความเชื่อม่ันร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่าง 346 คน แต่ประชากรของการวิจัยเร่ืองนี้มี 
2,595 คน ผู้วิจัยจึงกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 350 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน .953 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 2.1)  คําถามเกี่ยวกับสถานสภาพส่วนบุคคลของผู้นําชุมชน 2.2)  คําถามเกี่ยวกับ ความรู้ 
ความเข้าใจของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้วิจัยสร้างเป็นแบบทดสอบ มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ โดยให้เลือก ตอบว่า  “ใช่”  หรือ “ไม่ใช่ ”โดยกําหนดให้ข้อท่ีตอบถูก ได้ 1 คะแนน และข้อท่ีตอบผิด ได้ 
0 คะแนน(นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2542, หน้า 123) 2.3)  คําถามเกี่ยวกับศักยภาพด้าน ความสามารถ และทักษะใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการใน 4 ด้าน 
โดยข้อคําถามในแต่ละด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s 
scale) 2.4) คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูล ด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล 5 แห่งใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ให้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยนําไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้
กรอกข้อมูล จํานวน 350 ฉบับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้นําชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
  4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้นําชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้
การแจกแจงความถี่ (trequency) และคํานวณค่าร้อยละ (percentage) จากนั้นนํามาแปลความหมายของระดับ
คะแนน ดังนี้ (นิศารัตน์ ศิลปเดช, 2542, หน้า 123) 
  4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ และทักษะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากน้ันแปลความหมายออกมา เป็นระดับความสามารถและทักษะ ตามเกณฑ์สมบูรณ์ โดยกําหนดค่า
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เฉลี่ยเป็น 5 ช่วง คือ 5 มีความสามารถและทักษะระดับมากท่ีสุด 4 มีความสามารถและทักษะระดับมาก 3 มี
ความสามารถและทักษะระดับปานกลาง 2 มีความสามารถและทักษะระดับน้อย 1 มีความสามารถและทักษะระดับ
น้อยท่ีสุด 
  4.4 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของศักยภาพของผู้นําชุมชนในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ และทักษะ ตามตัวแปรต้น ท้ัง 8  ตัวนั้น สําหรับตัวแปร เพศ ใช้ ค่าที  (t-test) ส่วนตัวแปรอ่ืนๆใช้ค่า 
เอฟ (F-test) ทดสอบความแตกต่างตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และเทศบาลตําบลท่ีสังกัด ในกรณีท่ีพบความแตกต่างในศักยภาพของผู้นําชุมชน 
ภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA )แล้ว ทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 
  4.5 ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์ 
เนื้อหา (content analysis) ของคําตอบ จากนั้นสังเคราะห์ให้เป็นประเด็นสําคัญเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 
แล้วแจงนับความถี่ของแต่ละคําตอบ และจัดเรียงลําดับ จากความถี่มากไปหาความถี่น้อย ก่อนนํามาเสนอ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับปัญหายาเสพติดของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดัง ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ของผู้นําชุมชนเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ด้านท่ี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวนผู้ตอบถูก ร้อยละ ระดับความรู้ 

1 ลักษณะและประเภทของยาเสพติด 338 96.51 มาก 
2 อันตรายของยาเสพติดต่อสุขภาพ 344 98.34 มาก 
3 สาเหตุของปัญหายาเสพติด 342 97.89 มาก 
4 ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 347 99.14 มาก 
5 ความผิดตามกฎหมาย 323 92.40 มาก 
6 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 344 98.29 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 340 97.10 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 97.10) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติดทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยความรู้
ความเข้าใจด้านผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ร้อยละ 99.14) รองลงมาได้แก่ 
ด้านอันตรายของยาเสพติดต่อสุขภาพ และด้านแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา (ร้อยละ 98.34 และ 98.29 
ตามลําดับ) ส่วนความรู้ความเข้าใจ ด้านความผิดตามกฎหมาย  พบว่า ผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านนี้น้อย

กว่าด้านอ่ืนๆ (ร้อยละ 92.40) อย่างไรก็ดี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
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 2. ศักยภาพด้านความสามารถและทักษะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นําชุมชน

สังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดัง 
ตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ศักยภาพด้านความสามารถและทักษะของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ด้านท่ี 

ความสามารถและทักษะในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

x  S.D. 
ระดับความสามารถ

และทักษะ 

1 การสื่อสารและแนะนําประชาชน 3.81 .87 มาก 
2 การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.87 .76 มาก 
3 การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.88 .72 มาก 
4 การติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.78 .82 มาก 

ภาพรวม 3.84 .71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนมีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก ( X =3.84 S.D.= .71) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้นําชุมชนมี
ความสามารถ และทักษะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยด้านการ

ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยความสามารถและทักษะสูงท่ีสุด ( X = 3.88 S.D.=.72) รองลงไปได้แก่ 
ด้านการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่วนด้าน
การสื่อสารและแนะนําประชาชน พบว่า ผู้นําชุมชนมีความสามารถและทักษะตํ่าท่ีสุด ( X = 3.81 S.D. = .87) 
อย่างไรก็ดีความสามารถและทักษะในด้านนี้ก็ยังอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 3. การเปรียบเทียบศักยภาพด้านความสามารถและทักษะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
  3.1 ผู้นําชุมชนที่มี เพศและสถานภาพสมรสต่างกัน มีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะ แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.2 ผู้นําชุมชนท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนและเทศบาล
ตําบลท่ีสังกัดต่างกันมีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 4. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะ ของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้ 
  4.1 ผู้นําชุมชนควรมีความรู้เร่ือง ลักษณะของยาเสพติดทุกประเภท เพ่ือให้สามารถชี้แจงถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดให้ชุมชนทราบได้  
  4.2 เร่ืองโทษของยาเสพติดท่ีทําให้ผู้เสพไม่เป็นตัวของตัวเอง ชอบทําร้ายผู้อ่ืน เป็นอันตรายกับคนท่ีใกล้
ตัว  
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  4.3 ส่วนความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ท่ีมีความถ่ีสูงสุดได้แก่ การสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนมารับฟังการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด  
  4.4 ผู้นําชุมชนควรเรียกประชุมผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือกันในการป้องกันลูกหลานของ
ตัวเอง ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง “ศักยภาพของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” สามารถนํามาอภิปราย ได้ดังนี้ 
 1. ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการมีศักยภาพด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้นําชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และมีการตระหนักถึงพิษภัย ของปัญหายาเสพติดท่ีจะส่งผลเสียต่อบุตรหลานและคนในชุมชนตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลก็มีนโยบายต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ปัญหายาเสพติด และกําหนดมาตรการ 5 ร้ัวป้องกัน โดยชุมชนท้องถ่ินก็เป็นร้ัว 1 ใน 5 ดังนั้นผู้นําชุมชนย่อมต้อง
รับทราบและมีส่วนร่วมดําเนินการเพื่อสนองนโยบายในเร่ืองนี้ด้วย จึงต้องสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ในเรื่อง
นี้อยู่เสมอ รวมถึงต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงหรือเข้ารับการฝึกอบรมตามนโยบายดังกล่าว จึงทําให้มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นวรัตน์ วงศ์เพ็ชร (2544, หน้า 80) ท่ีได้ศึกษา
เร่ือง “โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด:ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้นํามีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลลภา  ชัยนิติกุล (2546, หน้า 60) ท่ีได้
ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบว่าผู้นําชุมชนในกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และรับรู้บทบาทในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนทดลอง รวมถึงยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร ชูแก้ว (2547, 
หน้า 48) ท่ีศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสร้างพลังเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการดําเนินงาน
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า  ผู้นําชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มี
ทัศนคติทางบวกต่อผู้เสพ มีการรับรู้บทบาทหน้าท่ี มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับ
มากกว่าก่อนการทดลอง 
 2. ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีศักยภาพด้าน
ความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้นําชุมชนได้
เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงถึงโทษและพิษภัยรวมถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่เสมอ 
นอกจากนี้ผู้นําชุมชนส่วนใหญ่ยังได้รับการอบรมเสริมความรู้และทักษะในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วย จึงมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารและแนะนําประชาชนได้ดี รวมถึงสามารถวางแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา และติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
รวมท้ังปัญหายาเสพติดได้ถูกต้องมากกว่าประชาชนท่ัวไป สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ แสงศิริวุฒิ (2546, 
หน้า 60) ท่ีศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าของผู้นําชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้นําชุมชนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าอยู่ในระดับสูง และพบว่า มีการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมปลอดยาเสพติด เพ่ือเป็นการสื่อสารให้ผู้นํามีส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลลภา ชัยนิติ
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กุล (2546, หน้า 60) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ”ผลการวิจัยพบว่า ผู้นําชุมชนมีการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อยู่ในระดับสูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กชกร ชูแก้ว (2547, หน้า 48) 
ท่ีศึกษาเร่ือง“ประสิทธิผลการใช้กระบวนการสร้างพลังเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการดําเนินงานป้องกันแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดอย่างย่ังยืน จังหวัดยโสธร”  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้นําชุมชน มีการวางแผนงานและการดําเนินการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน และต่อเนื่อง ในระดับมากกว่าก่อนการทดลอง 
 3. การเปรียบเทียบศักยภาพด้านความสามารถและทักษะ ของผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปร เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือนระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและสังกัดเทศบาลตําบล 
สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
  3.1 เพศ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล เพศชายมีศักยภาพด้าน
ความสามารถและทักษะ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของนวรัตน์ วงศ์เพ็ชร (2544, หน้า 80) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติปลอดยาเสพติด ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย พบว่า ผู้นําชุมชน ท่ีมี 
เพศ ต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกรียงศักด์ิ  
คงทับทิม (2546, หน้า 65) ท่ีศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม”  พบว่า ผู้นําชุมชน ท่ีมี เพศ ต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะต้ังแต่อดีตเป็นต้นมาผู้นําชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายทําให้เกิดการเรียนรู้ 
สะสมและถ่ายทอดประสบการณ์ต่อๆ กันมาจึงเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง เม่ือมีการแสดงบทบาท หน้าท่ีก็ทําได้
ถูกต้องไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างๆ ท่ีให้การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ เป็นประจําและต่อเนื่อง 
จึงมีการประเมินว่า ตนเองมีศักยภาพสูง 
  3.2 อายุ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลท่ีมีอายุต่างกันมีศักยภาพ
ด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 โดยเฉพาะผู้นําชุมชนที่มีอายุ 20-30 ปี และ 31-40 ปี มีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด สูงกว่าผู้นําชุมชนท่ีมีอายุ 41-50ปี และ 50 ปี ข้ึนไป ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันผู้นํา
ชุมชนท่ีมีอายุน้อยกว่าจะเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาสูงกว่าผู้นําชุมชนสูงอายุ ซ่ึงในอดีตไม่ค่อยมีโอกาสได้รับการศึกษา
มากนัก จึงเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้เร็วกว่าและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆได้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมท้ัง
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติ แสงศิริวุฒิ 
(2546, หน้า 60) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าของผู้นําชุมชนในจังหวัด
ประจวบคิรีขันธ์” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนอายุต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุษาสุภาพ (2550, หน้า 69) ท่ีได้ศึกษา
เร่ือง “การมีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาบ้าในสถานศึกษาของผู้นําชุมชนในจังหวัดราชบุรี”  ผลการศึกษาพบว่า ผู้นํา
ชุมชนท่ีมีอายุต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3.3 การศึกษา ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลท่ีมีการศึกษาต่างกันมี
ศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะผู้นําชุมชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ป.วส. และระดับปริญญาตรี จะมีศักยภาพ
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ด้านความสามารถและทักษะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่าผู้นําชุมชนท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ หรือมี
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย หรือ ป.วช. ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้นําชุมชนท่ีได้รับการศึกษาดีจะมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองราวต่างๆ รวมท้ังมีความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีกว่าผู้นําชุมชนท่ีไม่ได้รับการศึกษา หรือมี
การศึกษาในระดับตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุษา สุภาพ (2550, หน้า 69) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ป้องกันปัญหายาบ้าในสถานศึกษาของผู้นําชุมชนในจังหวัดราชบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมี การศึกษา
ต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3.4 สถานภาพการสมรส ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบล ท่ีมี 
สถานภาพการสมรส ต่างกัน มีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้นําชุมชนไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสใดก็
ตาม เม่ือต้ังใจจะปฏิบัติหน้าท่ีผู้นํา และได้รับเลือกเข้ามาแล้วย่อมสามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้เกิด
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นวรัตน์ วงศ์เพ็ชร (2544, หน้า 80) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด:
ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน  
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่แตกต่างกัน 
  3.5  อาชีพหลัก ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลท่ีมีอาชีพหลักต่างกัน 
มีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้นําชุมชนท่ีประกอบอาชีพแต่ละอาชีพจะมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ท่ี
แตกต่างกัน ท้ังนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆท่ีอยู่รอบตัวของแต่ละคน จึงอาจส่งผลไปสู่ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานรวมท้ังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย อย่างไรก็ดีข้อค้นพบดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นวรัตน์ วงศ์เพ็ชร (2544, หน้า 80) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “โครงการหมู่บ้าน /ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติปลอดยาเสพติด :ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมี
อาชีพหลักต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงอาจเป็นเพราะอาชีพของผู้นําชุมชนใน
เขตปริมณฑลและในอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีลักษณะต่างกัน 
  3.6 รายได้ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้นําชุมชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูงมักมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี และมีการ
บริหารจัดการเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นระบบระเบียบ  จึงมีความสามารถและทักษะในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่า ผู้นําชุมชนท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นวรัตน์ วงศ์เพ็ชร (2544, 
หน้า 80) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอหนอง
แซง จังหวัดสระบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญมีแก้วจันทร์ 
(2550, หน้า 58) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กรณีศึกษาอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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  3.7 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนสังกัดเทศบาลตําบลท่ีมี 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะผู้ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 1-3 ปี 
และ 4-6 ปี จะมีความสามารถและทักษะสูงกว่าผู้ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนน้อยกว่า 1 ปี และ 7 ปีข้ึนไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ (น้อยกว่า 1 ปี) ยังไม่ทราบปัญหาของ
ชุมชนมากนัก ส่วนผู้ท่ีอยู่มานานแล้ว (7 ปีข้ึนไป) ก็อาจขาดความกระตือรือร้นต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆก็ได้ อย่างไรก็
ดีจากการทบทวนงานวิจัยเร่ืองต่างๆ ผู้วิจัยไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรเร่ืองระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีความ
เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.8 สังกัดเทศบาลตําบล ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ผู้นําชุมชนท่ีสังกัดเทศบาลตําบลต่างกัน มี
ศักยภาพด้านความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลตําบลซ่ึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นําชุมชนแต่ละแห่ง ให้ความสําคัญ 
ความสนใจ และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้นําชุมชนแตกต่างกัน จึงส่งผลถึงศักยภาพด้านความสามารถและ
ทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย อย่างไรก็ดีแต่เนื่องจากการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจยัคร้ังนี้  ผู้วิจัยไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปรเรื่องเทศบาลตําบลท่ีสังกัดมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 เทศบาลตําบลทุกแห่ง ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีผู้นําชุมชนสังกัด
อยู่ ควรให้ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะเป็นปัญหาท่ีบ่อนทําลายประเทศชาติ
และสังคมทุกระดับต้ังแต่ในระดับครอบครัวเป็นต้นไปควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้นําชุมชนให้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ด้านนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้นําชุมชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความสามารถและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเชื่อม่ันว่า  หากผู้นําชุมชนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี และเกิดความร่วมมือร่วมใจกันของ
ทุกภาคส่วนและทุกระดับในการดําเนินการเร่ืองนี้ ปัญหายาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ และของประเทศไทย
คงจะลดลงได้เป็นอย่างมาก 
  1.2 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีประชากรแฝง
จํานวนมาก ดังนั้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะอาศัยการดําเนินงานขององค์กรภาครัฐ เพียงฝ่ายเดียว
คงไม่ได้ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและจังหวัดจึงมีความสําคัญย่ิงและควรแสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ี
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นําชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนท้ังในด้านความรู้ ความเข้าใจในปัญหายาเสพติด 
และการฝึกฝนความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการเข้าไปมี
บทบาทให้มากข้ึน เป็นต้นว่าการชี้ให้คนในชุมชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจและคําแนะนํา
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและจัดกิจกรรมต่อด้านยาเสพติด ประสานงานและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพ่ือร่วมกัน สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนตัวเอง เพ่ือให้ทุกคนห่างไกลปัญหา
ยาเสพติด 
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  1.3 รัฐบาลต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติด เนื่องจากปัญหานี้เป็นภัย
ร้ายแรงท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนและต่อประเทศชาติ รวมทั้งความม่ันคงของประเทศด้วย  จึงควรกําหนด
กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะใช้ในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมประสานการดําเนินงานกันทุกระดับ 
และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ังควรจัดงบประมาณลงสู่ชุมชน ในภาคปฏิบัติ หากชุมชุนใดดําเนินการอย่างได้ผลดีก็
ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือให้ยาเสพติดหมดไปโดยเร็ว ส่วนชุมชนใดท่ียังมีปัญหาน้ีอยู่ก็
ควรให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือระดมสรรพกําลังเข้ากวาดล้างจับกุมผู้ค้ายาเสพติดให้
ได้ผล 
  1.4 เนื่องจากปัญหายาเสพติดยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางอยู่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏเป็น
ข่าวการจับกุมท้ังผู้ค้าและผู้ผลิตรายใหญ่อยู่เป็นประจํา แม้ว่าผู้นําชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล จังหวัดสมุทรปราการ 
จะมีความรู้ความเข้าใจ และใช้ความสามารถและทักษะปฏิบัติงานในเร่ืองนี้อยู่ในระดับมากแล้วก็ตาม ด้ังนั้นจังหวัด
สมุทรปราการจึงควรประสานงานเพ่ือให้มีระดมสรรพกําลังและความสามารถของทุกฝ่าย รวมท้ังของผู้นําชุมชนด้วย 
เพ่ือร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ี ให้ประสบความสําเร็จให้จงได้ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
  2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยเพ่ือต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ท้ังในระดับชุมชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศด้วย 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาโดยรวมของชุมชน
โดยละเอียดทุกแง่มุม เพราะแต่ละชุมชนย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น สภาพพ้ืนท่ีสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทรัพยากรผู้นําชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพจะทําให้ทราบบริบทท่ีแท้จริงของแต่ละชุมชนรวมท้ังศักยภาพ
ของผู้นําชุมชนด้วย 
  2.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติดซ่ึง เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อน และเกี่ยวโยงบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่าย 
จึงควรท่ีจะมีการศึกษาวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้แบบองค์รวมสําหรับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ* 

Factors  Relating to Illegal Behaviors Regarding Drug Problems 
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                 พันตํารวจตรี ปราสาท สินประโคน

** 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการกระทําความผิดคดียาเสพติด ของผู้ต้องขังใน
เรือนจํากลางสมุทรปราการ 2) ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิด ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด 3) 
เปรียบเทียบการกระทําความผดิคดียาเสพติดของผู้ต้องขัง จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัย
ทางสังคมและสภาพแวดล้อม และ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ 
ท่ีกระทําความผิดคดียาเสพติด จํานวนท้ังสิ้น 320 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ัน 
.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าไคแสควร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การกระทําความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ในฐาน
จําหน่าย มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.56 รองลงมา คือฐานครอบครองเพื่อจําหน่าย ฐานเสพ และ ฐาน
ครอบครอง ซ่ึงมี ร้อยละ 41.56,8.12 และ 3.75 ตามลําดับ 2) ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงพบว่า ผู้ต้องขังร้อยละ 67.2 เป็นชาย มีอายุ
ระหว่าง 18-40 ปี ร้อยละ 90.9 มีการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 67.6 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 55.0 
ปัจจัยทางครอบครัว พบว่า เป็นผู้ท่ีมีบิดามารดาอยู่ร่วมกันมากท่ีสุด ร้อยละ 39.4 สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจ
กันดี และเลี้ยงดูแบบปล่อยให้เป็นอิสระมากท่ีสุดร้อยละ 55.3 ส่วนบุคคลท่ีพูดคุยเม่ือมีปัญหามากท่ีสุดคือพ่อแม่ 
ร้อยละ 41.6 ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีเพ่ือนบ้านให้การยอมรับ ร้อยละ 
67.5 มีท่ีพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรและสภาพแวดล้อมมีแหล่งม่ัวสุมของกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 72.2 และปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างมากท่ีสุดร้อยละ 58.4 มีรายจ่ายเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท มาก
ท่ีสุดร้อยละ 44.7 และอยากได้สิ่งของมีค่าแต่รายได้ไม่เพียงพอและต้องการได้เงินมาเพ่ือสร้างฐานะร้อยละ 61.3 3) 
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดของผู้ต้องขัง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุเพียงด้านเดียว
เท่านั้น ท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการกระทําความผิดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะในแต่ละ
ด้านมีดังนี้ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ต้องควบคุมไม่ให้ตนเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านปัจจัยทางครอบครัว หัวหน้า
ครอบครัวต้องเอาใจใส่ดูแลและให้ความอบอุ่นกับสมาชิก ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม ต้องไม่ให้มีแหล่งม่ัว
สุมในชุมชน  และ ด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ ต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคคล 
                                           
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to ; 1) study types of illegal behaviors regarding drug 
problems of the prisoners in Samutprakan Central Prison 2) study  factors relating to illegal 
behaviors regarding drug problems of the prisoners 3) compare illegal behaviors of the prisoners 
by personal factors, family factors, social and environment factors and economic factors. The 
research samples were 320 prisoners who were imprisoned in Samutprakan Central Prison. The 
data were collected by a questionnaire which had a reliable value .95 and were analyzed by 
frequency percentage, and chi-square values. 
 The research results showed that 1) types of illegal behaviors of the prisoners regarding 
drug problems it found that 46.56% were drug sellers, 41.56% had drug for selling, 8.12% took 
drug and 3.75% owned drug 2) factors relating to illegal behaviors regarding drug problems of the 
prisoners were as follows; 2.1) personal factors; 67.2% were male, 90.9% were 18-40 years old, 
67.6% had primary to secondary education levels, and 55.0% were single 2.2) family factors; 
39.4% had parents living together, family members had good understanding with each other, 
55.3% their parents raised children independently and 81.6% preferred to get advice from their 
parents 2.3) social and environment factors; 67.5% were accepted by their neighbors, 72.2% had 
residence in housing development villages where there were assembling groups of adolescence 
2.4) economic factors;58.4% were workers and 44.7% spent 5,001-10,000 baht/month and 61.3% 
wanted valuable things but could not earn enough income and they wanted to get money for 
building their economic statuses. 3) comparing  relationship between the above factors and 
illegal behaviors it found that only the personal factors (age) had significantly related with illegal 
behaviors at the statistical level .05 and 4) analysis of additional opinions of the prisoners they 
suggested that 4.1) personal factor; prisoners should control themselves not to be involved with 
drug problems 4.2) family factor; the family leaders should well keep watching their members 
4.3) social and environment factor; there must not be assembling areas in the community and 
4.4) economic factor; people’s debt must be solved   
 
ความนํา 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วนี้ ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างมากมาย โดยอาชญากรรมเป็น
ปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซ่ึงปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสําคัญท่ีอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาโดยตลอด และมีแนวโน้มท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติด นับเป็นปัญหาท่ีสง
ผลกระทบต่อประชาชนท่ัวประเทศอย่างกว้างขวาง ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพราะปัญหายาเสพติดมีความเกี่ยว
พันธ์ถึงความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลในวัยเด็กและเยาวชนท่ีถือเป็นกําลังสําคัญของประเทศ ได้
เข้าไปอยู่ในวงจรของยาเสพติด (ธีระพล ประไชโย, 2546, หน้า 1) 
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 ปัจจุบัน “ยาบ้า” (Amphetamine) เป็นยาเสพติดท่ีระบาดแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย และกําลังทวี
ความรุนแรงมากกว่ายาเสพติดประเภทอื่น ๆ จากสถิติการจับกุมคดียาบ้า ท่ัวประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547-2549 
ปรากฏว่า มีผลการจับกุมยาบ้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2547 จับกุมได้ผู้ต้องหา 38,736 ราย ปี พ.ศ. 
2548 จับกุมได้ผู้ต้องหา 55,789 ราย และปี พ.ศ. 2549 จับกุมได้ผู้ต้องหา 58,945 ราย (สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550) 
 รัฐบาลต้องประกาศให้ยาบ้า ซ่ึงเดิมเป็นเพียงวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ให้เป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภทท่ี 1 เช่นเดียวกับเฮโรอีน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขท่ี 135/2539 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2539 
หากสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มความรุนแรงอยู่ในระยะยาว ก็คาดว่า จํานวนผู้ติดยาเสพติดจะเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างมาก ซ่ึงส่งผลต่อความม่ันคงของประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสูญเสียทรัพยากรบุคคล จากผลของการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
(กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด, 2547 หน้า 264) 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลและใกล้กับกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการอยู่ในพ้ืนท่ี
มากมาย  ทําให้เกิดการขยายตัวของเขตชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว  อันเนื่องมาจากการเคล่ือนย้ายของประชากรจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก จากปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อยู่ในระดับท่ีถือว่าสูงพอสมควร 
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้า ถือเป็นยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุดในขณะนี้ โดยมีการแพร่ระบาดใน
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนท่ัวไป มีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาบ้าเป็นจํานวนมาก 
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ, 2549, หน้า 12) 
 ผู้วิจัยในฐานะที่รับราชการเป็นข้าราชการตํารวจในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ มีบทบาท
หน้าท่ีโดยตรงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจ
ท่ีจะทําการศึกษาถึงปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ 
ท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้จัดทําการวิจัยเร่ืองนี้เพ่ือเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้
เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ
ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะการกระทําความผิดคดียาเสพติด ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลาง
สมุทรปราการ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิด ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลาง
สมุทรปราการ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการกระทําความผิด ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ จําแนก
ตามประเภทของปัจจัย ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางครอบครัว  ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม  และ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดคดียาเสพติด ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติดแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดคดียาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 1 (ยาบ้า) ใน
ความผิดฐาน เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหน่าย และจําหน่าย ท่ีศาลได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว และต้อง
ขังอยู่ในเรือนจํากลางสมุทรปราการ จํานวน 1,550 คน จําแนกเป็น ผู้ต้องขังชาย 1,049 คน และผู้ต้องขังหญิง 501 
คน (กองแผนงานกรมราชทัณฑ์, 2553) 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดคดียาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 
(ยาบ้า) ท่ีศาลได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว และต้องขังอยู่ในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ซ่ึงการกําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ โดยการสุ่มจากตารางของยามาเน่ (Yamane’s) ท่ีความเชื่อม่ัน 95 % +/-5 เม่ือ
ประชากร 1,500 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง 316 คน ซ่ึงผู้วิจัยกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 320 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีผู้ วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีความเชื่อม่ัน .95 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 1) เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทํา
ความผิดคดียาเสพติด ประเภทท่ี 1 (ยาบ้า) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2) เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดคดียาเสพติด ใน
ความผิดฐาน เสพ ครอบครอง ครอบครองเพ่ือจําหน่าย และจําหน่าย และ 3) เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้
ผู้ต้องขังได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระทําความผิดคดียาเสพติด และแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ช่วยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจาก 
ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดคดียาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 (ยาบ้า) ท่ีศาลได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว และต้องขัง
อยู่ในเรือนจํากลางสมุทรปราการ จํานวน 320 ฉบับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ 
  4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดคดียาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ใน
ความผิดฐาน เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหน่าย และจําหน่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ 
  4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการกระทําความผิดคดียาเสพติดวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าไค-สแควร์ 
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  4.4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด 
และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซ่ึงเป็นคําถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
แล้วจัดหมวดหมู่ของคําตอบท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นสังเคราะห์เป็นประเด็นสําคัญ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย แล้วแจงนับความถี่ แล้วนําเสนอแบบพรรณนาความ เรียงลําดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับการกระทําความผิด ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ปรากฏ
รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  จํานวนและร้อยละ ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ จําแนกตาม 
    การกระทําความผิด 
 

ข้อมูลการกระทําความผิด จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เสพ 
2. ครอบครอง 
3. ครอบครองเพื่อจําหน่าย 
4. จําหน่าย 

26 
12 
133 
149 

8.1 
3.7 
41.6 
46.6 

รวม 320 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ คือผู้ต้องขังท่ีกระทํา
ความผิดในฐาน จําหน่าย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดในฐาน ครอบครอง
เพ่ือจําหน่าย ร้อยละ 41.6 และผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดในฐาน เสพ มีอยู่ร้อยละ 8.1 ส่วนผู้ต้องขังท่ีกระทํา
ความผิดในฐาน ครอบครอง มีจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.7 
 2. ข้อมูลปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 
โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 67.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 65.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 36.3 ส่วนสถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
55.0 
     2.2 ปัจจัยทางครอบครัว พบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ เป็นผู้ท่ีมีบิดามารดาอยู่
ร่วมกันมากท่ีสุด ร้อยละ 39.4 รองลงมาเป็นผู้ท่ีมีบิดามารดา หย่าร้าง และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต ร้อยละ 28.8 
และ 26.6 ตามลําดับ โดยก่อนต้องโทษได้อาศัยอยู่กับครอบครัว (สามี/ภรรยา และบุตร) ส่วนบุคคลท่ีผู้ต้องขังพูดคุย 
ขอความช่วยเหลือ หรือปรึกษา เม่ือมีปัญหามากท่ีสุด คือ พ่อ แม่ ร้อยละ 41.6 
     2.3 ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ เป็น
ผู้ท่ีมีเพ่ือนบ้านรู้จัก และให้การยอมรับด้วยดี คิดเป็นร้อยละ 67.5 ส่วนสภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัยมีแหล่งม่ัวสุม
ของกลุ่มวัยรุ่นท่ีเสพยาเสพติดถึง ร้อยละ 72.2 มีสถานท่ีทํางานท่ีมีคนเสพหรือซ้ือขายยาเสพติดให้โทษ ร้อยละ 66.6 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 171

และมีสภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัยหรือสถานท่ีทํางานมีสถานบันเทิง เช่น แหล่งการพนันหรือแหล่งอบายมุข ร้อย
ละ 61.3 และมีผู้นําชุมชนท่ีมีบทบาทในการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติดจํานวนมากถึง ร้อยละ 78.8 
  2.4 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพ
รับจ้างมากท่ีสุด ร้อยละ 58.4 เป็นผู้ท่ีมีความคิดอยากได้สิ่งของมีค่า โดยท่ีมีรายได้ไม่พอ จํานวนมากถึง ร้อยละ 
84.4 และมีความคิดว่าตนเองมีความขัดสน ขาดแคลนสิ่งท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต ร้อยละ 73.4 รวมถึงคิดว่ามีภาระ
หนี้สินพอชดใช้ได้ ร้อยละ 45.6 โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลและมูลเหตุท่ีทําให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือ ต้องการได้เงินมา
เพ่ือสร้างฐานะให้แก่ครอบครัว ร้อยละ 61.3 
 3. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด ของ
ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ปรากฏรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 และ 3 
  3.1 ตัวแปรด้านเพศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ 
   กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด 
 

การกระทําความผิดคดียาเสพติด 
ปัจจัยส่วนบุคคล เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อ

จําหน่าย 
จําหน่าย 2χ  Sig. 

เพศ       
1. ชาย 21 (6.5) 10 (3.1) 86 (26.9) 98 (30.6) 4.115 .249 
2. หญิง 5 (1.6) 2  (0.6) 47 (14.7) 51 (15.9)   

รวม 26 (8.1) 12 (3.7) 133 (41.6) 149 (46.6) 320 (100)  
 
  จากตารางท่ี 2  พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศ ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลาง
สมุทรปราการ กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
( )249..,115.42 == Sigχ  โดยผู้ต้องขังท้ังสองเพศกระทําความผิดฐานจําหน่ายมากท่ีสุด รองลงมา คือ ฐาน
ครอบครองเพื่อจําหน่าย 
  3.2 ตัวแปรด้านอายุ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตารางท่ี 3   
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ 
              กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด 
 

การกระทําความผิดคดียาเสพติด 
ปัจจัยส่วนบุคคล เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อ

จําหน่าย 
จําหน่าย 2χ  Sig. 

อายุ       
     -  18-30 ปี 17 9 85 97 20.856 .013* 
     -  31-40 ปี 8 2 44 29   
     -  41-50 ปี 0 1 3 19   
     -  51ปีข้ึนไป 1 0 1 4   

รวม 26 12 133 149 320  
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านอายุ ของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ กับการ
กระทําความผิดคดียาเสพติด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (X2 = 20.856, Sig. = .013) 

  3.3  ตัวแปรในปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ เช่น การศึกษา สถานภาพการสมรส ปัจจัยต่าง ๆ ทาง
ครอบครัว ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมและสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการกระทําความผิดคดียาเสพตดิของผู้ต้องขัง  
 4. ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ พบว่า 
ความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 
  4.1 ปัจจัยท่ีมีผลทําให้บุคคลเข้ามาเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
   4.1.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ฐานะทางการเงินไม่ดี มีปัญหาด้านการเงินมีหนี้สิน ต้องการเงิน
เพ่ือชําระหนี้ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ยาเสพติดซ้ือง่ายขายคล่อง ฐานะของครอบครัวยากจน ไม่มีงานทํา อยากมีรายได้
เลี้ยงครอบครัว เงินเดือนน้อย ค้าขายขาดทุน ซ่ึงมีความถ่ีของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านนี้ จํานวน 242 ความ
คิดเห็น คดิเป็นร้อยละ 36.0 
   4.1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อยากมีเงินมาใช้ซ้ือสิ่งของท่ีต้องการ อยากมีสิ่งของต่าง ๆ เหมือนคน
อ่ืน ความทะเยอทะยาน อยากรู้ อยากเห็น อยากลองเสพ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สนุกไปวัน ๆ อิสระ สะดวกสบายต่อชีวิต 
เสพยา ติดยา ด่ืมสุรา ติดการพนัน ติดอบายมุข ทํางานหนัก ทํางานกลางคืน ความเครียดทางจิตใจ ความจําเป็นท่ี
หาทางออกไม่ได้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านนี้ จํานวน 180 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 26.8 
   4.1.3 ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ติดเพ่ือน ตามเพ่ือน สังคมเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน
ชวน หลงเชื่อเพ่ือนฝูง อยากเข้ากลุ่มเพ่ือน อยากเป็นท่ียอมรับในหมู่เพ่ือน สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมแถวบ้านอยู่
ในหรือใกล้แหล่งชุมชนแออัด มีสถานบันเทิง มีแหล่งม่ัวสุม มียาเสพติดทุกท่ีทุกชุมชน หาซ้ือง่ายและมีอิทธิพลของ
คนมีบารมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านนี้ จํานวน 176 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 26.2 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 173

   4.1.4 ปัจจัยทางครอบครัว มีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ 75 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 11.1 ได้แก่ 
ปัญหาภายในครอบครัว ครอบครัวทะเลาะกัน ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวปล่อยปละละเลย ไม่มีพ่อแม่สั่งสอน 
ขาดความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่   ภาระทางครอบครัว ความจําเป็นทางครอบครัว ต้องการหาเงินไปเลี้ยงดู
บุตร การเลี้ยงดูลูกแบบตามใจ ไม่แนะนําในทางท่ีถูกหรือว่ากล่าวตักเตือน 
  4.2 แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ผล 
   4.2.1 ด้านมาตรการของรัฐบาล ได้แก่ ต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทําการปราบปราม 
และจับกุมผู้ผลิตและจําหน่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง ตลอดจนป้องกันการนําเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ ควร
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ ควรจัดรัฐสวัสดิการ ด้านการศึกษา และ
ปฏิรูปการศึกษา ควรมีสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดให้มากข้ึน ซ่ึงข้อเสนอแนะในด้านนี้ จํานวน 221 ข้อเสนอแนะ คิด
เป็นร้อยละ 52.2 
    4.2.2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คนในชุมชนควรช่วยกันตรวจสอบไม่ให้มีแหล่งม่ัวสุม 
และช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีข้ึน ชุมชนควรจัดสถานท่ีในการเล่นกีฬา และมีกิจกรรม
นันทนาการ ผู้นําชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง เป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการและตักเตือนเพ่ือนบ้าน ควรเลือกแหล่งท่ี
อยู่อาศัยและท่ีทํางาน ให้ห่างไกลจากแหล่งท่ีมียาเสพติด สังคมต้องให้โอกาส และยอมรับผู้ท่ีเคยกระทําผิด 
ข้อเสนอแนะในด้านนี้ จํานวน 74 ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 17.5 
   4.2.3 ด้านครอบครัว ได้แก่ ต้องแก้ไขท่ีครอบครัวโดยหัวหน้าครอบครัวต้องเอาใจใส่ดูแล และให้
ความอบอุ่นสมาชิกในครอบครัว รวมถึงมีกิจกรรมร่วมกัน ควรให้ความรู้เร่ืองพิษภัยของยาเสพติดกับบุตรหลาน โดย
การอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะในด้านนี้ จํานวน 68 ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 16.1 
 
อภิปรายผล 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด ของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่
กระทําความผิดในฐานจําหน่าย มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความผิดฐานครอบครองเพื่อจําหน่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิษา เลิศโตมรสกุล (2553, หน้า 2-3) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง “ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการกระทําผิดซํ้าคดียาเสพติด: กรณีศึกษาผู้กระทําผิดร้ายแรงและมีโทษสูง และต้องดูแลเป็นพิเศษ” ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังเป็นผู้กระทําผิดซํ้าในคดียาเสพติด โดยเฉพาะความผิดฐานจําหน่าย ท้ังท่ีถูกดําเนินคดี และ
ไม่ถูกดําเนินคดี ท้ังนี้เนื่องมาจาก การจําหน่ายยาเสพติดสร้างผลกําไรอย่างมหาศาลและให้ผลตอบแทนสูงโดยท่ีไม่
ต้องลงทุนอะไรมากมาย เพียงแต่มีความกล้าท่ีจะเสี่ยงกับการถูกจับกุมของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงผู้ค้ายาเสพติดเป็นตัวกลางท่ี
นําเอายาเสพติดมาสู่ผู้เสพ ทําให้การขายยาเสพติดดําเนินไปอย่างแพร่หลาย และมีผู้คนหลงผิดเข้าสู่วงจรนี้เป็น
จํานวนมาก และอัตราโทษของการกระทําความผิดคดียาเสพติดในฐาน จําหน่าย ก็สูงกว่าโทษในฐานความผิดอ่ืนๆ 
จึงทําให้ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดฐานจําหน่ายมีจํานวนมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อีกท้ังปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการกระทํา
ความผิดของบุคคลมีอยู่หลายประการ อย่างไรก็ดี จากข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ต้องขังคดียาเสพติดใน
เรือนจํากลางสมุทรปราการ เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลทําให้บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ระบุปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลี  ทองเต็ม (2547, 
บทคัดย่อ) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการกระทําความผิดคดียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 
ของผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบว่า มูลเหตุจูงใจในการจําหน่ายยาบ้า มีสาเหตุมาจากภาระหนี้สิน 
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 2. ผลสรุปท่ีได้จากการวิจัยเร่ืองนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เกือบทุกปัจจัยย่อยไม่มีความสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด
ของผู้ต้องขัง มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นท่ีมีความสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของผู้กระทําความผิดคดียาเสพติดในงานวิจัยเร่ืองนี้ 
ร้อยละ 90.9  มีอายุระหว่าง 18-40 ปี ผู้ท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีเพียงร้อยละ 9.1 เท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาลี  ทองเต็ม (2547, บทคัดย่อ) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการกระทําความผิดคดียาเสพติดให้
โทษประเภทท่ี 1 (ยาบ้า) ของผู้ต้องขังเรือนจําจังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ต้องขังท่ี
กระทําความผิดคดียาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1 (ยาบ้า) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญคณิต  กฤตยา สุริยะมณี และอุนิษา  เลิศโตมรสกุล (2553, หน้า 2-3) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง 
“ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระทําผิดซํ้าคดียาเสพติด : กรณีศึกษาผู้กระทําผิดร้ายแรงและมีโทษสูงและต้องดูแลเป็น
พิเศษ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้กระทําผิดรายแรงในคดียาเสพติดและมีโทษสูงนั้น ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 37 
ปี 6 เดือน  
 เม่ือนํามาอภิปรายแยกเป็นแต่ละประเด็น ปรากฏผล  ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสด มีอาชีพรับจ้าง 
มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน และระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท และต่ํา
กว่าหรือ 5,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทธี  จิตรสว่าง (2542, หน้า 42) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “การกระทํา
ผิดของผู้ต้องขังในคดียาเสพติด” พบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เห็นว่า การค้ายาเสพติดให้รายได้ตอบแทนสูง เป็นงานท่ี
ทําได้ง่าย 
 2. ปัจจัยทางครอบครัว พบว่า ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ เป็นผู้ท่ีมีบิดามารดาอยู่
ร่วมกัน โดยก่อนต้องโทษได้อาศัยอยู่กับครอบครัว ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีความสนิทสนมเข้าใจกันดี 
ลักษณะการเลี้ยงดูแบบปล่อยให้เป็นอิสระ เป็นผู้ ท่ีมีภาระทางครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร ธิดา 
ความสัมพันธ์กับเครือญาติมีความสนิทสนมเข้าใจกันดี และบุคคลท่ีผู้ต้องขังขอความช่วยเหลือ หรือปรึกษา เม่ือมี
ปัญหาคือ พ่อ แม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภกานดา  สุขศรีวงษ์ (2550, บทคัดย่อ) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง “ปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการกระทําผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซ่ึงพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน และพักอาศัยอยู่กับบิดา
มารดาในบ้านพักของครอบครัว ท้ังนี้เนื่องจากปัจจัยทางด้านครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัย ท่ีมีส่วนทํา
ให้บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องและกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ได้
เกิดกับเฉพาะบุคคลท่ีมีครอบครัวแตกแยก หรือทะเลาะเบาะแว้ง หรือผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านครอบครัวเท่านั้น แม้จะมี
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาความแตกแยกภายในครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ท้ัง พ่อ 
แม่ ลูก ก็สามารถท่ีจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ ถ้าการอยู่ร่วมกันมีลักษณะต่างคน
ต่างอยู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน เช่น พ่อแม่ท่ีต้องทํางานกลับบ้านมืดค่ํา ทําให้บุคคลในครอบครัวบางคนหลงผิดไปกระทํา
ความผดิเกี่ยวกับยาเสพติดได้  
 3. ปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ เป็นผู้ท่ี
เพ่ือนบ้านรู้จักและให้การยอมรับด้วยดี มีเพ่ือนบ้านเสพหรือจําหน่ายยาบ้าหรือยาเสพติดอ่ืน เคยมีประสบการณ์ทํา
ผิดกฎหมายกับเพ่ือนๆ มาก่อน ก่อนกระทําความผิดเคยมีเพ่ือนท่ียุ่งเกี่ยวกับยาบ้าหรือยาเสพติดอ่ืนๆ และยังคบกัน
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อยู่ เคยมีเพ่ือนชักชวนให้เสพหรือจําหน่ายยาบ้า ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน สถานท่ีพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร 
สภาพแวดล้อมของท่ีอยู่อาศัยมีแหล่งม่ัวสุมของกลุ่มวัยรุ่นท่ีเสพยาเสพติด มีสถานท่ีทํางานท่ีมีคนเสพหรือซ้ือขาย
ยาเสพติดให้โทษ และมีสภาพแวดล้อมของท่ีพักอาศัยหรือสถานท่ีทํางานมีสถานบันเทิง ในท่ีทํางานก็มีเพ่ือนร่วมงาน
บางคนมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีผู้นําชุมชนท่ีมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จําเนียร  ชุณหโสภาค และคณะ (2550, หน้า 2-3) ท่ีได้ทําการศึกษา เร่ือง “การศึกษา
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการกระทําความผิดซํ้าในคดียาเสพติด” พบว่า สภาพแวดล้อมท่ีมีแต่อบายมุข สิ่งเสพติด การ
ท่ีผู้กระทําผิดพ้นโทษแล้วกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนท่ีทํางาน ท่ีพักอาศัย กลุ่มเพ่ือน เครือข่ายผู้ค้า ผู้เสพ สภาพแวดล้อม
เดิม ๆ เม่ือถูกชักชวนก็อดไม่ได้ท่ีจะเข้าสู่วงจรยาเสพติดอีก ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้ท่ีมีบ้านพักอาศัยหรือสถานท่ีทํางาน อยู่
ในชุมชนหรือสถานท่ีท่ีมีแหล่งอบายมุขหรือสถานบันเทิง แหล่งม่ัวสุมของกลุ่มวัยรุ่นท่ีติดยาเสพติด อีกท้ังยังมีเพ่ือน
บ้านหรือเพ่ือนร่วมงานท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการเสพและซ้ือขายยาเสพติด ย่อมทําให้บุคคลนั้นมีโอกาสท่ีจะเข้า
ไปเกี่ยวข้องหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้มากกว่าบุคคลอ่ืนๆ  
 4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจํากลางสมุทรปราการ เป็นผู้ท่ีมีอาชีพรับจ้าง 
มีรายได้ไม่แน่นอน เปน็ผู้ท่ีมีความคิดอยากได้สิ่งของมีค่า โดยท่ีมีรายได้ไม่พอ  และมีความคิดว่าตนเองมีความขัดสน  
ขาดแคลนสิ่งท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต รวมถึงคิดว่ามีภาระหนี้สินพอชดใช้ได้ ต้องการได้เงินมาเพ่ือสร้างฐานะให้แก่
ครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จําเนียร  ชุณหโสภาค และคณะ (2550, หน้า 2-3) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง 
“การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการกระทําความผิดซํ้าในคดียาเสพติด” พบว่า สาเหตุการกระทําความผิดซํ้าใน
คดียาเสพติดคร้ังสุดท้าย เป็นเพราะต้องการเงิน ไม่มีเงินใช้ รายได้ไม่พอรายจ่าย ท้ังนี้เนื่องจาก ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีมูลเหตุจูงใจมาจาก
การประสบปัญหาทางด้านการเงิน เป็นต้นว่า มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีหนี้สิน ไม่มีทางเลือกในชีวิต 
ต้องการมีฐานะเป็นท่ียอมรับในสังคม และเห็นคนอ่ืนมีสิ่งของมีค่า มีทรัพย์สินเงินทอง ทําให้เกิดความอยากได้ อยาก
มีในสิ่งท่ีตนเองไม่มี ลุ่มหลงในวัตถุนิยม เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และวัตถุสิ่งของท่ีฟุ่มเฟือยต่างๆ จึงทําให้
ตัดสินใจเข้าสู่วงจรยาเสพติด เนื่องจากให้ผลตอบแทนท่ีสูงและคุ้มค่ากับความเสี่ยง ทําให้ตนเองมีสิ่งของท่ีอยากได้ มี
เงินมีทองใช้ และสร้างฐานะให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ ผลการวิจัยเร่ืองนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญคณิต กฤตยา 
สุริยะมณี และอุนิษา  เลิศโตมรสกุล (2553, หน้า 2-3) ท่ีทําการศึกษา เร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระทําผิดซํ้าคดี
ยาเสพติด : กรณีศึกษาผู้กระทําผิดร้ายแรงและมีโทษสูง และต้องดูแลเป็นพิเศษ” ซ่ึงพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า ตนเองประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ การมีหนี้สินจํานวนมาก ท้ังในเร่ืองค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และการช่วยเหลือบิดามารดา ญาติพ่ีน้อง หรือบุคคลใกล้ชิด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา เร่ือง “ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดคดียาเสพติด ของผู้ต้องขังในเรือนจํากลาง
สมุทรปราการ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1.1 ด้านครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมอันดับแรก และเป็นส่วนสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
ขัดเกลาจิตใจ หรือสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับบุคคล จึงควรมีบทบาทในการอบรมบ่มนิสัยท่ีดีให้แก่สมาชิก และจากข้อ
ค้นพบของการวิจัยเร่ืองนี้ พบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ แม้ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีบิดา มารดา อยู่
ร่วมกันมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 39.4 แต่ก็ยังกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แสดงให้เห็นว่า บิดามารดาของผู้ต้องขัง
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ขาดการปลูกฝังสิ่งท่ีถูกต้องดีงามให้เกิดข้ึนในจิตใจ และพฤติกรรมของบุตรหลาน ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีนโยบาย
ส่งเสริมและให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ต้องจัดกิจกรรมท่ีทําให้คนในครอบครัวมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของการมีครอบครัวท่ีมีคุณภาพ และเกิดความรักความสัมพันธ์
ท่ีแน่นแฟ้นภายในครอบครัว เช่น จัดอบรมคู่สมรสใหม่ จัดให้มีวันครอบครัว จัดอบรมบิดามารดา จัดกิจกรรม
ครอบครัวหรรษา ฯลฯ รวมท้ังสร้างเสริมโอกาสในการใช้เวลาว่างร่วมกัน สนับสนุนให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์ ละคร
ท่ีส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว หรือรายการท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ของสมาชิกภายในครอบครัวทุกเช้าวัน
อาทิตย์ เป็นต้น 
  1.2 ด้านการศึกษา เนื่องจากการศึกษาของผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 29.1 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 36.3 ทําให้มีความรู้ความสามารถไม่
เพียงพอต่อการทํางานหรือประกอบอาชีพท่ีมีรายได้สูงและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นรัฐควรเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณให้
สถาบันการศึกษาสามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพราะสถาบันการศึกษามี
บทบาทหน้าท่ีสําคัญย่ิงต่อชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมท้ังการปลูกฝังทัศนคติท่ีถูกต้องในการดํารงชีวิต จึงควรจัดให้
มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และกฎหมาย ตลอดจนบทลงโทษเก่ียวกับคดียาเสพติด เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันการหลงผิดของเยาวชน 
      1.3 ด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นเร่ืองสําคัญใน
ระดับชาติ  เพราะกระบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรอาชญากรรมท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก และมีผู้เกี่ยวข้องมากมาย  
ดังนั้นรัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ควรกําหนดนโยบายและแสวงหาแนวทางในการป้องกันปราบปราม และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีได้ผล มีการกําหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรม ท่ีจะใช้ในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ท้ังในแง่พ้ืนท่ีและปริมาณ หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องทํางานร่วมกันอย่างบูรณา
การ แต่ต้องมีการแบ่งอํานาจหน้าท่ีอย่างชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างดําเนินงาน ส่วนการบําบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดก็เป็นมาตรการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเช่นเดียวกัน รัฐบาลจึงควรดําเนินการควบคู่
กันไป โดยจัดให้มีสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดให้กระจ่ายกันไปในพ้ืนท่ีต่างๆ ให้ท่ัวถึงและเพียงพอ  
      1.4 การบังคับใช้กฎหมาย จากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจํากลางสมุทรปราการ ส่วนใหญ่จะ
กระทําผิดในความผิดฐาน จําหน่าย มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 46.6 ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทุก
องค์กรต้ังแต่ ตํารวจ อัยการ ศาล และกรมราชทัณฑ์ ต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติ เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า มีการปล่อยปละละเลย ไม่เอาจริงเอาจัง หรือเห็นว่าไม่มีการ
ลงโทษท่ีเหมาะสม อันจะนําไปสู่การละเมิดกฎหมายต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะสหวิทยาการเก่ียวกับ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
หลาย ๆ ทัณฑสถาน เพ่ือให้ทราบปัญหาและข้อเท็จจริงท่ีสมบูรณ์ถูกต้อง 
  2.2 ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ข้อมูลท่ีได้จึงไม่มีความละเอียดเพียงพอ ควรมี
การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริงและละเอียด ลึกซ้ึง เพ่ือ
จะนํามาแก้ไขปัญหาน้ัน ๆ อย่างได้ผลต่อไป 
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  2.3 ควรท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการกระทําความผิดของผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิด
เป็นคร้ังแรก และผู้ต้องขังท่ีกระทําความผิดมาแล้วหลายคร้ัง ว่าจะมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร หรือไม่ 
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บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ* 

The Expected Role and the Actual Role of the Community Leaders in 
Preventing and Solving Drug Problems in Bangplee District, 

Samutprakan Province 
 

               นางวีร์สุดา  รุ่งเรือง** 
Mrs. Veesuda  Rungruang 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทท่ีคาดหวังและ
บทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามตัวแปรส่วนบุคคล 3) ศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีมี
อายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในอําเภอบางพลี จํานวนท้ังสิ้น 400 คน ผู้ วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามความคิดเห็นของประชาชน ท้ังในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน 3) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน พบว่า ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีสูงสุด เรียงตามลําดับ ได้แก่ ควรจัดหางบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติดเพ่ิมข้ึน ควรช่วยเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างใกล้ชิด และควรประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีความถ่ี
สูงสุด เรียงตามลําดับ ได้แก่ ควรมีการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรมีการเฝ้าระวัง
ท้ังผู้ค้าและผู้เสพ และ ควรจัดต้ังศูนย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the opinion of the people on the 
expected role and the actual role of the community leaders in preventing and solving drug 
problem in Bangplee District, Samutprakan Province, 2) compare the people’s opinion on the 
expected role and the actual role of the community leaders in preventing and solving drug 
problem by personal variables, 3) study additional comments and suggestions concerning the 
community leaders’ roles in preventing and solving drug problems. The research sample was 
composed of 400 people who were over 18 years of age and lived in Bangplee District. The data 
were collected by the questionnaire which had an alpha coefficient value of .97, and were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and F test. 
 The results of the research were as follows: 1) both the expected role and the actual 
role of the community leaders in preventing and solving drug problems in Bangplee District, 
Samutprakan Province according to the overall and aspect by aspect opinions of the respondents  
were at a high performance level; 2) comparison of the opinions of people classified by different 
ages, education levels and length of time  of residence in the community were significantly 
different at the statistical level .01, but the people with different ages and salaries had no 
significantly different opinions ; 3) according to the suggestions of  the people about the 
community leaders’ role in preventing drug problems, the priority ranked by  frequency were as 
follows: increasing budget to do the activities against drugs, helping government officers to keep 
close watching on drug problems and cooperating with other organizations in preventing 
problems whereas the suggestions concerning the community leaders’ role in solving problems 
were as follows: the action must be continuous and active, keeping watch on both drug dealers 
and buyers, and establishing centers for solving the problems. 
 
ความนํา 
 ปัญหายาเสพติด ได้กลายเป็นปัญหาวิกฤตสําคัญของประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ปัญหานี้ได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติ ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคุณภาพประชากร ซ่ึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนี้ได้กระจายสู่
ประชาชนท้ังในเขตเมืองและชนบท สถานศึกษา สถานประกอบการ ท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจ
ขายบริการ มีการระบาดของยาเสพติดในทุกเพศทุกวัย จนก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและท่ี
ก่อความรุนแรงมากก็คือ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีปกป้อง
คุ้มครองตนเองได้ไม่ดีพอ ประกอบกับประชากรกลุ่มนี้เป็นอนาคตของชาติ ปัญหาการใช้ยาเสพติดท่ีมากข้ึน ใน
ประชากรกลุ่มนี้จึงส่งผลต่อปัญหาประชากรด้อยคุณภาพ นั่นหมายถึงความอ่อนแอ ความไม่ม่ันคงของประเทศชาติท่ี
จะนํามาซ่ึงความล่มสลายของสังคมในท่ีสุด หากไม่เร่งป้องกันและแก้ไข (อัครบุตร  อัครสุขบุตร, 2548, หน้า 1) ซ่ึง
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 32.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 37.5 ใน
ปี 2553 โดยระบุว่ามีปัญหาด้านผู้ค้ายาเสพติด ร้อยละ 70.7 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาซ่ึงมีร้อยละ 63.9 และมีปัญหา
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ด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 95.1 โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาซ่ึงมีร้อยละ 95.2 และในปี 2553 
ปริมาณยาเสพติดท่ีมีการลักลอบนําเข้าประเทศ ท้ังยาบ้า ไอซ์ โคเคน และเคตามีน ยังคงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาบ้าท่ีส่วนใหญ่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในประเทศ คร่ึงปี 2553 จับกุมได้ 26.2 ล้านเม็ด เพ่ิมข้ึนจากปี 
2552 ท่ีท้ังปีจับกุมได้ 24.9 ล้านเม็ด ซ่ึงอาจส่งผลให้สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศ
สูงข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553, หน้า 2 - 3) 
 ดังนั้นการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภาค จะต้องอาศัยผู้นําชุมชนซ่ึงได้แก่ กํานัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปฏิบัติ เพราะเป็นผู้ท่ี
ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนท่ีและทราบสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นอย่างดี โดยมีการประชุมชี้แจง
ให้ผู้นําชุมชนเกิดความเข้าใจเพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจจากพลังมวลชนต่างๆ ให้มีการดําเนินการเพื่อต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ดังนั้นผู้นําชุมชน
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมท้ังทางร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
รวมท้ังต้องมีการปรับภารกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จึงจะสามารถดําเนินงานในเรื่องนี้ให้ประสบผลสําเร็จได้  
 อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนท่ีรวมของแหล่งการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
เนื่องจากลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นเขตเมืองใหม่ท่ีมีประชากรจากภาคต่าง ๆ อพยพเข้ามาหางานทํา และเป็นท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรมหลายประเภท นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนท่ีพักอาศัยท่ีมีความหนาแน่น รวมถึงเป็นชุมชนแออัดท่ีมีจํานวน
ประชากรสูง การแพร่ระบาดของยาเสพติดจึงแพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ท้ัง
ในและนอกสถานศึกษา ในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มอาชีพรับจ้างท่ัวไป มีนักค้ายาเสพติดราย
สําคัญ และนักค้ารายย่อยอยู่เป็นจาํนวนมาก มีเครือข่ายการค้ายาเสพติดครอบคลุมในพ้ืนท่ี ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีมี
กําลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง ทําให้การปราบปรามไม่ได้ผลเท่าท่ีควร สถิติการจับกุม
ผู้ค้ายาเสพติดไม่ลดลง จํานวนผู้ติด/ผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาก็เพ่ิมข้ึน ทําให้ไม่มีสถานท่ีรองรับการ
บําบัดรักษาอย่างเพียงพอ โดยสถิติการจับกุมผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเปรียบเทียบ 2 ปี ย้อนหลังของสถานี
ตํารวจภูธรบางพลี พบว่า ในปี 2552 มีผลการจับกุม จํานวน 733 คน และในปี 2553 มีจํานวน 1,119 คน เพ่ิมข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 34.49 (สถานีตํารวจภูธรบางพลี, งานสืบสวน, 2553, หน้า 1) 
 ผู้วิจัย ในฐานะท่ีเป็นผู้นําชุมชนคนหน่ึงในเขตอําเภอบางพลี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของผู้นําชุมชนของตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท้ังบทบาทท่ี
คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง จึงทําการศึกษาบทบาทของผู้นําชุมชนในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการใน
เร่ืองนี้ ซ่ึงข้อค้นพบท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้นําชุมชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือให้สามารถดึงความร่วมมือจากประชาชนและ
กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้มาร่วมกันดําเนินการป้องกัน แก้ไข และเอาชนะปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีให้สําเร็จให้จงได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนใน
การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นํา
ชุมชน ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปร 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของผู้นําชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของประชาชนแตกต่างกัน 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชน ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือเปรียบเทียบตามตัวแปรคุณลักษณะด้าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ท่ีแตกต่างกันแล้วมีความแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ัง อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ใน
พ้ืนท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางพลีใหญ่ ตําบลบางแก้ว ตําบลบางปลา 
ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ จํานวนรวม 132,431 คน (สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอ
บางพลี, 2553) และกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอบางพลีตามรายชื่อ
ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังของสํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หน้า 115) ซ่ึงประชากร
จํานวน 100,000 คนข้ึนไป ท่ีความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน จากนั้นผู้วิจัยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างให้กับตําบลท้ัง 6 ของอําเภอบางพลี ให้ได้สัดส่วนกับจํานวนประชากรท่ีมีอยู่ในแต่ละตําบล 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน 
0.97 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 6 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติได้จริงของผู้นํา
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด  และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผู้วิจัยสร้างข้อคําถามให้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) จํานวน 35 ข้อ 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
บทบาทของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้อคําถามแบบปลายเปิด จํานวน 2 
ข้อ เพ่ือให้ผู้ตอบเขียนแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยและประโยชน์
ท่ีจะเกิดข้ึนในการตอบแบบสอบถามพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ตามเวลาท่ีนัดหมาย  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) จากนั้นแปลค่าเฉลี่ยออกเป็นระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริง การ
เปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงตามความคิดเห็นของประชาชนใช้การทดสอบค่าท่ี (t-test) 
สําหรับกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Anova หรือ F-test) สําหรับกลุ่มย่อย 3 กลุ่มข้ึนไป 
  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นคําถามแบบปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากนั้นนําคําตอบมาจัดหมวดหมู่และสังเคราะห์ให้
เป็นประเด็นสําคัญ แล้วแจงนับความถี่ของแต่ละประเด็น ก่อนนํามาเสนอโดยเรียงลําดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชน ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิเคราะห์ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นํา 
   ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

บทบาท 
ท่ีคาดหวัง 

บทบาท 
ท่ีเป็นจริง 

ด้าน
ท่ี 

บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปน็จริง
ของผู้นําชุมชน ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ  X  S.D. 

ระดับ 
การคาดหวัง 
ให้ปฏิบัต ิ X  S.D. 

ระดับ 
การปฏิบตั ิ

1 ด้านการป้องกันการแพรร่ะบาดของ
ยาเสพตดิ  

4.00 .69 มาก 3.78 .74 มาก 

2 ด้านการแก้ไขปญัหายาเสพติด 4.00 .70 มาก 3.77 .86 มาก 
 ภาพรวม 4.00 .67 มาก 3.78 .77 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังของผู้นําชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก ( X= 4.00 S.D. = .67) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนคาดหวังให้ปฏิบัติท้ัง 2 ด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านท่ี 1 ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของ
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ยาเสพติด การคาดหวังให้ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ด้านท่ี 2 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ( X= 4.00 S.D. = .69 
และ X= 4.00 S.D. = .70 ตามลําดับ) 
 สําหรับบทบาทที่เป็นจริง พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X= 3.78  S.D. = .77) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ัง 2 ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านท่ี 1 ด้านการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงกว่า ด้านท่ี 2 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดเล็กน้อย  ( X= 3.78 
S.D. = .74 และ X= 3.77  S.D. = .86 ตามลําดับ) 
 2. การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรส่วนบุคคล มีข้อสรุปดังนี้ 
  2.1 ตัวแปร เพศ พบว่า ในภาพรวม ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ี
คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นาํชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทที่
เป็นจริงของผู้นําชุมชนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน 
  2.2 ตัวแปร อายุ พบว่า ประชาชน ท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังของผู้นํา
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนทั้งในภาพรวม และรายด้านก็พบว่า แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกัน 
  2.3 ตัวแปร ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชน ท่ีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทท่ีคาดหวังของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังในภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนท้ังในภาพรวม และ
รายด้าน ก็พบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกัน 
  2.4 ตัวแปร อาชีพ พบว่า ในภาพรวม ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ี
คาดหวังของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังของผู้นําชุมชนก็แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนท้ังในภาพรวมและรายด้านพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.5 ตัวแปร รายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชน
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า ในภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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  2.6 ตัวแปร ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี พบว่า ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี ต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดท้ังในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเว้นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทที่เป็นจริงด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเท่านั้นท่ีความคิดเห็นของประชาชนแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทของผู้นําชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปประเด็นสําคัญและเรียงลําดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย ดังนี้ 
  จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและ
บทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า มีประชาชน จํานวน 272 คน คิด
เป็นร้อยละ 68 ของกลุ่มตัวอย่าง ได้เขียนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้นําชุมชนในการป้องกนัและแก้ไข 
   ปัญหายาเสพติด 
 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ จํานวน  

1. ด้านการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
        1.1 ควรจัดหางบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
        1.2 ควรช่วยเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชน 
        1.3 ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
        1.4 ควรเป็นผู้นําในการป้องกันยาเสพติดในทุก ๆ ด้าน 

 
56 
40 
23 
8 

2. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        2.1  ควรมีการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
        2.2  ควรมีการเฝ้าระวังท้ังผู้ค้าและผู้เสพ 
        2.3  ควรจัดต้ังศูนย์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
        2.4  ควรส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
77 
39 
18 
11 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนได้เสนอความคิดเกี่ยวกับ

ควรจัดหางบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเพ่ิมข้ึน มีความถ่ีสูงสุด (56 ราย) รองลงมาคือ ควรช่วย
เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชน (40 ราย) ส่วนด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชาชนมี

ข้อเสนอว่า ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มีความถ่ีสูงสุด (77 ราย) รองลงมาได้แก่ ควรมีการเฝ้า
ระวังท้ังผู้ค้าและผู้เสพ (39 ราย) 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง “บทบาทที่คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” สามารถนําผลท่ีเกิดข้ึนมาอภิปราย ได้ดังนี้ 
 1. บทบาทท่ีคาดหวังของผู้นําชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ท้ังด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชนต่างคาดหวังให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก ปัญหายาเสพติดนับวันจะมีความรุนแรง
ย่ิงข้ึน ทําให้เด็กและเยาวชนของชาติท่ีตกเป็นทาสของยาเสพติดจะต้องหมดสิ้นอนาคตลง ประชาชนจึงมีความ
คาดหวังให้ผู้นําชุมชนมีบทบาทในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากชุมชนหมู่บ้าน และพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชนถัดจากครอบครัว โดยช่วยกันอบรมสั่งสอน ปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรมท่ีดีงามและเหมาะสม 
ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เม่ือชุมชนหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมท่ีดี คนใน
ชุมชนหมู่บ้านมีจิตสํานึกท่ีดี และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เด็กและเยาวชนก็จะซึมซับเอาสิ่งท่ีดีเข้าไว้ในตน เม่ือ
เจริญเติบโตข้ึนก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ เพราะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแต่สิ่งท่ีดีงามจากชุมชนหมู่บ้านของตน 
จึงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครบุตร  อัครสุขบุตร (2548, หน้า 56) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วน
ร่วมของกํานันและผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผล
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามลําดับคือ การประกาศชี้แจงถึงโทษภัยของยาเสพติดผ่านหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในหมู่บ้าน ร้อยละ 
41.0 รองลงมาคือ การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนในการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 36.9 และการ
ชักชวนประชาชนเข้ารับการอบรม เม่ือเจ้าหน้าท่ีออกมาให้การอบรมเร่ืองยาเสพติด ร้อยละ 33.9 ส่วนการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก คือ ยอมรับและชักชวนผู้อ่ืนให้ยอมรับผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด
ให้กลับเข้าสู่ชุมชน ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ แนะแนวทางในการแก้ปัญหาชีวิตให้แก่ผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 50.6 
และแนะนําผู้ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษา ร้อยละ 48.7  
 2. บทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ท้ังด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประชาชนต่างก็มีความเห็นว่าปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดมากย่ิงข้ึน ท้ังการผลิต และการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดปัญหาการใช้ยาเสพติดมากข้ึนในชุมชน ผู้นํา
ชุมชนในฐานะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวแล้วจึงต้องดําเนินการทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ชุมชนของตนมีปัญหาเร่ืองนี้น้อยท่ีสุด เพราะถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจะเกิดผลเสียหายท่ีร้ายแรงมาก
ท้ังต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชนหมู่บ้าน นอกจากนี้ผู้นําชุมชนย่อมเป็นผู้ท่ีได้รับการยกย่อง นับถือ หรือการยอมรับ 
จากประชาชนในชุมชนนั้น ๆ อยู่แล้ว จึงเป็นผู้สามารถจะชักจูงใจและก่อให้เกิดแรงศรัทธาในชุมชนท่ีสามารถนําไปสู่
การปฏิบัติร่วมกันในด้านต่าง ๆ เพ่ือชุมชนและสังคมนั้น ๆ ได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จักรกริช  บุญทา (2540, หน้า 65) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทของผู้นําชุมชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้โทษ : ศึกษากรณี ผู้นําชุมชนในเขตอําเภอบังโคน จังหวัดสกลนคร” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําชุมชนได้มีบทบาท
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดในชุมชน ตลอดจนได้จัดเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
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ยาเสพติดให้กับชุมชนทราบ และมีบทบาทส่งเสริมด้านจริยธรรม รวมถึงจัดกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นอย่างมาก 
 3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามตัวแปรส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า  
 3.1 เพศ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทที่เป็น
จริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก ปัจจุบันนี้เพศหญิงได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเพศชาย ทําให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
เร่ืองต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับเพศชาย จึงรับทราบนโยบายของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
รวมถึงบทบาทและหน้าท่ีของผู้นําชุมชนท่ีจะต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศ จึงทําให้ประชาชนไม่
ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามต่างคาดหวังท่ีจะให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มท่ี
และเกิดผลดีต่อบ้านเมือง และเม่ือได้พบเห็นการปฏิบัติหน้าท่ีจริงของผู้นําชุมชนแล้ว ก็คงสามารถรับรู้หรือประเมิน
คุณภาพของการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา  อําไพเจนเจริญ (2547, หน้า 
106) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของชุมชนต่อนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี”ผลการวิจัย พบว่า กรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขใน
เขตเทศบาลเมืองขลุงท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 3.2 อายุ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็น
จริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจาก ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน อาจมีผลทําให้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน
ด้วย จึงมีผลต่อการคาดหวังในบทบาทของผู้นําชุมชน และการประเมินผลการปฏิบัติจริงของผู้นําชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา สุภาพ (2550, หน้า 93) ท่ีได้ศึกษา
เร่ือง “การมีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาบ้าในสถานศึกษาของผู้นําชุมชนในจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้นํา
ชุมชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ี
คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจาก ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงย่อมมีโอกาสเรียนรู้เร่ืองต่างๆ 
มากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาน้อย รวมท้ังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้นําชุมชนในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมากย่ิงข้ึน ประกอบกับเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลให้
การคมนาคม การสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ มีความถูกต้อง และสะดวก รวดเร็ว ทําให้ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงมี
โอกาสรับรู้ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ต่างๆ จากสื่อมากมาย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ จึงมีความรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ รวมถึงการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มากกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่า และมี
ผลทําให้การคาดหวังในบทบาท และการประเมินผลการปฏิบัติจริงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้นํา
ชุมชนแตกต่างจากผู้ท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา สุภาพ (2550 ,หน้า 94) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 
“การมีส่วนร่วมป้องกันปัญหายาบ้าในสถานศึกษาของผู้นําชุมชนในจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้นําชุมชนท่ีมี
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ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาบ้าในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
 3.4 อาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ี
เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหาท้ังใน
หมู่เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่ากลุ่มอาชีพใดก็จะพบเห็น
ปัญหาน้ี จึงตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดเช่นเดียวกัน และต่างคาดหวังท่ีจะให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลเช่นเดียวกัน ดังนั้นเม่ือได้พบเห็นการปฏิบัติหน้าท่ีจริงของผู้นําชุมชนแล้ว
คงสามารถจะรับรู้หรือประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.ต.ท.
เกรียงศักด์ิ  คงทับทิม (2546, หน้า 87) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพไม่มีผลทําให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้นํา
ชุมชนแตกต่างกัน 
 3.5 รายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่
คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจาก กระแสสังคมเกิดความต่ืนตัวและตระหนักถึงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมากข้ึน ทําให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมาก ต้ังแต่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในชุมชน ทําให้
ประชาชนถึงแม้จะเป็นผู้ท่ีมีรายได้หรือเศรษฐกิจแตกต่างกัน ก็คงคาดหวังท่ีจะให้ผู้นําชุมชนของตนปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มท่ีเช่นเดียวกัน ดังนั้นเม่ือได้พบเห็นการปฏิบัติหน้าท่ีจริงของผู้นําชุมชน
แล้ว ก็คงสามารถรับรู้หรือประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานได้ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.ต.ท.
เกรียงศักด์ิ คงทับทิม (2546, หน้า 87) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไม่มีผลทําให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดของผู้นําชุมชนแตกต่างกัน  
 3.6 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี พบว่า ประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องจาก ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของ
ประชาชนท่ียาวนานต่างกัน ย่อมมีผลทําให้ประชาชนพบเห็นการปฏิบัติงานของผู้นําชุมชนได้มากน้อยต่างกัน ทําให้
ทราบคุณลักษณะและคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันของผู้นําชุมชนแต่ละคน จึงมีผลต่อการประเมินบทบาทท่ี
คาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชนด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิรัตน์  ชื่นอารมย์ (2551, หน้า 
110) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง “ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้นําชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้ง
กระถิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีวิวัฒนาการมาโดย
ลําดับ แต่เดิมผู้นําชุมชนมีบทบาทในการดําเนินงานด้านยาเสพติดโดยใช้วิธีการปราบปราม แต่ปัจจุบันได้หันมาใช้
ยุทธศาสตร์ท้ังปราบปรามและบําบัดรักษาร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีการดําเนินงานท่ีมุ่งม่ันและ
จริงจัง เน้นการทํางานเชิงรุก ร่วมกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน รวมท้ังมีการ
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สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบล ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนไปพร้อมกัน ซ่ึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดท่ีได้ผลอย่างย่ังยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  1.1 ควรกระตุ้นให้คนในชุมชน ให้ความสนใจและสละเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะเปน็ภาระหน้าท่ีของผู้นําชุมชนโดยตรง 
  1.2 ควรขอความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้นํา
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสบความสาํเร็จตามท่ีต้ังไว้ 
  1.3 ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมกับผู้นําชุมชน เช่น 
การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่เยาวชน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้กับคน
ในชุมชนเห็นความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากข้ึน และในการออกตรวจตราพ้ืนท่ี ควรขอ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้มาร่วมออกตรวจติดตามดําเนินการด้วย 
  1.4 ควรมีการกําหนดเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกันกับประชาชนในพ้ืนท่ีในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และร่วมมือกันดําเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จร่วมกัน 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรทําการวิจัยเชิงพัฒนาผู้นําชุมชนให้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ สูงข้ึน รวมท้ังด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดําเนินการให้ครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ 
  2.2 ควรทําการวิจัยโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทท่ี
คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้นําชุมชน 
  2.3 ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับบทบาท
ท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเป็นจริงของผู้นําชุมชน ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้นําชุมชนได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง
ด้วย 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน 103 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี ความร่วมมือของ
ผู้เสียภาษี บรรยากาศท่ีเอ้ือให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย โครงสร้างภาษีอากร และกฎหมายภาษี เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 5 รายการ และระดับมาก 1 รายการ เรียงลําดับดังนี้ การต้อนรับและการให้
คําแนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการย่ืนแบบชําระภาษีแก่ผู้เสียภาษี การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ (LTAX) มาใช้ในการ
เก็บข้อมูลตามแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การให้ความร่วมมือของผู้เสียภาษีโดยสมัครใจและชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีความแน่นอนในเร่ืองฐาน
ภาษี อัตราภาษี วัน เวลา และวิธีการจัดเก็บ และการประเมินค่าภาษีและอัตราภาษีท่ีต้องชําระ ผลการเปรียบเทียบ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความร่วมมือของผู้เสีย
ภาษี กฎหมายภาษี เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี บรรยากาศท่ีเอ้ือให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย และฐานข้อมูลของผู้
เสียภาษี มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 

                                           
 * บทความการค้นคว้าอิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study factors affecting the effectiveness of tax 
collection in Municipality Muang District, Samut Prakan Province, and to compare the influences 
based on demographic characteristics. The Sample group with tax authorities of the municipality 
Muang District, Samut Prakan Province, select a sample by a simple random sample group 
included 103 staff. Questionnaires were used as a research tool. Statistical analyses were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of variance. 
 The results indicated that overall mean scores of opinions on factors influencing the 
effectiveness of tax collection were high in all the six aspects. Ranked in descending order were 
staff aspect, information base of tax payer’s aspect, cooperativeness, atmosphere inducing law 
abidingness, tax structure, and tax regulation. Item by item analyses revealed that five items were 
rated at the highest level and one item at a high level.  Ranked in descending order were 
welcoming and suggestion on tax process to tax payers, bringing in LTAX computer operation for 
data collection about tax geography and assets record, cooperation from tax payers and 
punctuality in tax payment, information publicizing, and certainty in tax-base rate time and 
method for collection, and assessing tax amount and rate of tax payment requirement. The 
comparison of influences based on demographic characteristics showed that staff had 
significantly different opinions at 0.05. In terms of aspect analysis, all aspects of opinions, namely 
cooperation, tax regulation, staff, atmosphere, and information base of tax payer were rated 
significantly different at 0.05.  
 
ความนํา 
 ภาษีอากรนับเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีสําคัญท่ีสุดของรัฐบาล จําเป็นท่ีรัฐจะต้องจัดหารายได้จากภาษี
อากรมาจัดทําบริการสาธารณะ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและการดําเนินโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รัฐจึงให้ความสําคัญต่อการจัดเก็บภาษีโดยที่อํานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐมิได้จํากัดอยู่
เพียงแต่ส่วนกลางเท่านั้น ได้มีการกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการจัดเก็บ
ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสําคัญมากในการท่ีจะมีรายได้ช่วยทําให้ท้องถ่ินมีความสามารถในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท้องถ่ินจะสามารถบริหารงานรับใช้ประชาชนในการอํานวยความสะดวกและ
ความกนิดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินได้มากนั้น ก็ย่อมข้ึนอยู่กับการมีรายได้เพียงพอต่อการทํานุบํารุงท้องถ่ิน แต่
หากท้องถ่ินใดมีรายได้ไม่เพียงพอก็จําเป็นจะต้องอาศัยการอุดหนุนจากรัฐบาล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดเก็บภาษี ซ่ึงประกอบไปด้วย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงท้องท่ี 
และภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องถ่ิน จึงเป็นภาษีท่ีมีความสําคัญต่อท้องถ่ินมากท่ีสุด ในการส่งเสริมการกระจายอํานาจ
การปกครอง เป็นการเพิ่มอํานาจให้กับท้องถ่ินได้โดยตรง ซ่ึงทําให้ท้องถ่ินมีรายได้เป็นของตนเอง ในการนําไปใช้จ่าย
ในการดําเนินงานได้โดยอิสระในระดับหนึ่ง โดยมีสภาท้องถ่ินเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายรายได้ท่ีได้
จากภาษีบํารุงท้องถ่ิน เพ่ือนําไปพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า โดยประชาชนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
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ต่าง ๆ ของท้องถ่ินมากข้ึนก็เพราะเงินมาจากภาษีของตนส่วนหนึ่งท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดเก็บและ
หารายได้ให้ท้องถ่ิน และยังช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบํารุงและพัฒนาท้องถ่ิน 
 เทศบาลนั้น ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีโครงสร้างของการบริหารท่ีจัดว่ามีความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเองมากที่สุด คือ โครงสร้างการบริหารเทศบาลมีความสามารถท้ังการหารายได้ และการใช้จ่าย
ของตนเองมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอ่ืน แต่สภาพข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน เทศบาลส่วนใหญ่ประสบปัญหาการไม่สามารถพ่ึงพาตนเองในด้านการคลัง ท้ังท่ีอํานาจในการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ท่ีให้เทศบาลมีอํานาจและบทบาทในการจัดหารายได้
ให้เป็นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าเทศบาลสามารถใช้พระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ี พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมายท่ีออกโดยเทศบาล คือ เทศบัญญัติ ดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีพึงจะกระทําได้ แต่ในทางปฏิบัติจะ
เห็นได้ว่าเทศบาลเกือบทุกแห่ง มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีน้อยมาก จัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยท้ังนี้อาจมี
สาเหตุมาจากข้อจํากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านองค์การ ด้านบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี หรือมาจาก
ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีไม่มีความรู้ความเข้าใจ เร่ืองภาษี การไม่ทราบว่าภาษีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดเก็บนั้นสามารถนําไปพัฒนาท้องถ่ินตนเองได้อย่างไร ปัญหาการจัดเก็บภาษีขาดประสิทธิภาพ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจํานวนมากมีปัญหาในเร่ืองการจัดเก็บรายได้ มีการรั่วไหลทุจริต เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษี 
หรือผู้จ่ายค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือจะนําไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและมีมาตรการในการ
จัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงการนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับ
การคลังของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองใน
ทัศนะของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองในทัศนะของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 140 คน เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Krejcie and Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 103 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างข้ึนโดยมีข้ันตอนตามลําดับ  ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยคร้ังนี้ 
 2. การจัดทําโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
  2.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ในทัศนะของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ได้แก่ ความร่วมมือของผู้เสียภาษี กฎหมายภาษี เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี บรรยากาศท่ีเอ้ือให้ผู้เสีย
ภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย โครงสร้างภาษีอากร และฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 30 ข้อ 
 3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คําถามชัดเจน สามารถสื่อความหมายได้ตรงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน 30 คน แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8240  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวม ด้วยการขอความร่วมมือจากประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกให้ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย กรอกข้อมูล จํานวน 140 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตัวเอง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และ LSD ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและค่าร้อยละ (percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในทัศนะของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Χ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ในทัศนะของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้ t-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย (Χ ) ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีในทัศนะของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย
วิธี  Least  Significant  Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
64.10 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 42.70 รองลงมา 36-45 ปี ร้อยละ 27.20 สถานภาพสมรส ร้อยละ 60.20 รองลงมา 
โสด ร้อยละ 28.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 36.90 รองลงมา 8,000-10,000 บาท ร้อย
ละ 28.20 ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 46.60 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 34.00 ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 47.60 รองลงมา 3-5 ปี ร้อยละ 30.10 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง อยู่ในระดับมาก ( X =4.06) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1. ความร่วมมือของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.61-
4.77) จํานวน 2 รายการ คือ 
   1. การให้ความร่วมมือของผู้เสียภาษีโดยสมัครใจและชําระภาษีภายในกําหนดเวลา 
   2. ความเข้าใจในกฎหมาย ระบบ ข้ันตอน และวิธีการชําระภาษี 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-35 ปี 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กว่าปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3-5 ปี 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
  2. กฎหมายภาษี  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.51) จํานวน 1 
รายการคือ กฎหมายภาษีมีความแน่นอนในเร่ืองฐานภาษี อัตราภาษี วัน เวลา และวิธีการจัดเก็บ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง 
  3. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.68) 
จํานวน 1 รายการคือ การต้อนรับและการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ ข้ันตอน วิธีการย่ืนแบบชําระภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 25 ปี 25-35 ปี และมากกว่า 45 ปี ทุก
สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 8,000 บาท 10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ทุก
ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานต่ํากว่า 3 ปี และ 6-10 ปี 
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  4. บรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.58) จํานวน 1 รายการคือ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ผู้เสียภาษี 
   ซ่ึงมีค่าสอดกับเพศชายและเพศหญิง ทุกระดับอายุ สถานภาพโสด และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ระดับการศึกษา
ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
  5. โครงสร้างภาษีอากร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความ
คิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.50) 
จํานวน 1 รายการคือ การประเมินค่าภาษีและอัตราภาษีท่ีต้องชําระ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 25-35 ปี 36-45 ปี สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่   รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 8,000-10,000 บาท 
  6. ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มี
ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.51-
4.60) จํานวน 2 รายการคือ 
   1. การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ (LTAX) มาใช้ในการเก็บข้อมูลตามแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
   2. การนําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง อายุ 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพโสด และหย่าร้าง/
แยกกันอยู่ ระดับรายได้ 8,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท ระดับการศึกษา
ปวช./ม.6 และปวส./อนุปริญญา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-10 ปี 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1. ความร่วมมือของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองท่ี
มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
   1. การได้รับความเป็นธรรมในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี 
   2. การได้รับโทษจากการหนีภาษีของผู้เสียภาษี 
  2. กฎหมายภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองท่ีมีอายุต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ กฎหมายภาษีไม่ซํ้าซ้อนกับกฎหมายภาษีอ่ืน 
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   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ กฎหมายภาษีมีความชัดเจน รัดกุม สะดวกต่อการ
ประเมิน 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ กฎหมายภาษีไม่ซํ้าซ้อนกับกฎหมายภาษีอ่ืน 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ กฎหมายภาษีมีความชัดเจน รัดกุม สะดวกต่อการ
ประเมิน 
  3. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมืองท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการคือ เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีมี
จํานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
  4. บรรยากาศที่เอื้อให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ
คือ สถานท่ีและช่องทางการชําระภาษีสะดวกต่อผู้เสียภาษี 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ การสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ การสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
  5. โครงสร้างภาษีอากร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
  6. ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมี
อายุต่างกัน มีความเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ฐานข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและแบบประเมินภาษี
ถูกต้องตรงกัน 
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการคือ ฐานข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและแบบประเมินภาษี
ถูกต้องตรงกัน 
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   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
   1. การสํารวจรายการทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีอย่างสมํ่าเสมอ 
   2. การปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้  
 1. ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
64.10 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 42.70 สถานภาพสมรส ร้อยละ 60.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
ร้อยละ 36.90 ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 46.60 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 47.60 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี ความร่วมมือของผู้เสียภาษี บรรยากาศ
ท่ีเอ้ือให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย โครงสร้างภาษีอากร และกฎหมายภาษี อยู่ในระดับมาก ( X =4.27, 4.17, 
4.15, 4.01, 4.01 และ 3.74 ตามลําดับ)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี พบว่า การต้อนรับ และการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ 
ข้ันตอน วิธีการย่ืนแบบชําระภาษีแก่ผู้เสียภาษี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.68) ด้านฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี พบว่า 
การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ (LTAX) มาใช้ในการเก็บข้อมูลตามแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X =4.62) ด้านความร่วมมือของผู้เสียภาษี พบว่า การให้ความร่วมมือของผู้เสียภาษีโดยสมัครใจและชําระ
ภาษีภายในกําหนดเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.77) ด้านบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย 
พบว่า การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.58) 
ด้านโครงสร้างภาษีอากร พบว่า การประเมินค่าภาษีและอัตราภาษีท่ีต้องชําระ อยู่ในระดับมาก ( X =4.49) ด้าน
กฎหมายภาษี พบว่า ความแน่นอนในเร่ือง ฐานภาษี อัตราภาษี วัน เวลา และวิธีการจัดเก็บ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X =4.51)  
  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราวรรณ  จันทร์พุธ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลตําบลบ้านส้อง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีอยู่ในระดับมาก แต่ยังมีบางด้านท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจด้านกฎหมาย ทําให้ชําระภาษี
ล่าช้า และมีภาษีค้างชําระเป็นจํานวนมาก เทศบาลจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต้องช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนให้มากท่ีสุด  
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 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลใน
เขตอําเภอเมือง ท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1. ความร่วมมือของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง 
มีความคิดเห็นเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการ
คือ 
   1. ความเข้าใจในกฎหมาย ระบบ ข้ันตอน และวิธีการชําระภาษี 
   2. การได้รับความเป็นธรรมในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี 
   3. การได้รับโทษจากการหนีภาษีของผู้เสียภาษี 
  2. กฎหมายภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มีความคิดเห็น
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
   1. กฎหมายภาษีไม่ซํ้าซ้อนกับกฎหมายภาษีอ่ืน 
   2. กฎหมายภาษีมีความชัดเจน รัดกุม สะดวกต่อการประเมิน 
  3. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มี
ความคิดเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการคือ 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีมีจํานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  
  4. บรรยากาศท่ีเอื้อให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมืองมีความเห็นเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 2 รายการคือ 
   1. สถานท่ีและช่องทางการชําระภาษีสะดวกต่อผู้เสียภาษี  
   2. การสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
  5. โครงสร้างภาษีอากร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม
และพิจารณาเป็นรายข้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  6. ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง มี
ความเห็นเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 รายการคือ 
   1. ฐานข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและแบบประเมินภาษีถูกต้องตรงกัน 
   2. การสํารวจรายการทรัพย์สินท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีอย่างสมํ่าเสมอ 
   3. การปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 1. ความร่วมมือของผู้เสียภาษี จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระบบ ข้ันตอน
และวิธีการชําระภาษี การได้รับความเป็นธรรมในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี และการได้รับโทษจากหนีภาษีของผู้เสีย
ภาษี เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง เพ่ือให้ผู้เสียภาษีให้ความ
ร่วมมือเสียภาษีโดยสมัครใจ และชําระภาษีภายในกําหนดเวลา เทศบาลควรจัดให้มีการให้ความรู้เร่ืองกฎหมายภาษี
และบทลงโทษสําหรับผู้ท่ีหลบเลี่ยงหรือหนีภาษี เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้เสียภาษีเห็นถึงประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ
กลับคืนมาจากการเสียภาษีและโทษท่ีจะได้รับจากการหลบเลี่ยงหรือหนีภาษี เพ่ือสร้างความสํานึกในหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การเสียภาษี และผู้เสียภาษีควรได้รับความเป็นธรรมในการเสียภาษี มีการจัดเก็บภาษีอย่างท่ัวถึง เสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2. กฎหมายภาษี จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ กฎหมายภาษีไม่ซํ้าซ้อนกับกฎหมายภาษีอ่ืน และ
กฎหมายภาษีมีความชัดเจน รัดกุม สะดวกต่อการประเมิน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลในเขตอําเภอเมือง ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน
ภาษีอันได้แก่ ฐานภาษี อัตราภาษี การยกเว้นค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้ชัดเจน แน่นอน ง่ายในการทําความเข้าใจและ
ง่ายต่อการปฏิบัติ 
 3. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีควรมีจํานวนเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี ผู้บริหารควรกําหนดนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีโดยให้มีการอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมจิตใจ ของเจ้าหน้าท่ีให้ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการด้วยความเต็มใจ เสมอภาค กําหนด
บทลงโทษอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าท่ีท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งหน้าท่ีหรือการรับสินบนของเจ้าหน้าท่ี 
 4. บรรยากาศท่ีเอื้อให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมาย จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ ควรจัดสถานท่ี
สําหรับผู้มาชําระภาษีให้เป็นสัดส่วน สะอาด สะดวก ต่อผู้เสียภาษี มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการเสียภาษี เพ่ิม
ช่องทางในการเสียภาษีให้หลากหลาย เช่น ชําระผ่านธนาคาร ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือออกหน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี และควรมีการสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีให้แก่ผู้
เสียภาษีโดยจัดให้มีโครงการคืนกําไรให้กับผู้เสียภาษีท่ีมาเสียภาษีภายในกําหนดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การเสียภาษี 
 5. โครงสร้างภาษีอากร จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ การประเมินค่าภาษีและอัตราภาษีท่ีต้องชําระ 
การประเมินค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ระบบข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี    ฐานราคาปานกลางท่ีดินของ
ภาษีบํารุงท้องท่ี และการตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด บังคับจัดเก็บภาษี เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง ควรปรับปรุงวิธีการประเมินภาษีโดยกําหนดแบบแสดงรายการชําระภาษี 
ให้เป็นแบบฟอร์มท่ีผู้เสียภาษีสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายและสามารถคํานวณภาษีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังกําหนด
ระยะเวลาท่ีแน่นอน    ในการย่ืนแบบพร้อมกับชําระภาษี เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้เร็ว อัตราภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
จัดเก็บในอัตราท่ีสูงเกินไปควรมีการปรับลดให้น้อยลง ควรปรับปรุงข้ันตอนการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีและ
วิธีการชําระภาษีให้น้อยลงเพ่ือลดระยะเวลาและวิธีการที่ไม่จําเป็น ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของภาษีในเรื่องฐาน
ราคาปานกลางท่ีดินให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และให้มีการติดตามเร่งรัด บังคับ จัดเก็บภาษีกับผู้เสีย
ภาษีท่ีค้างชําระภาษีอย่างเคร่งครัด 
 6. ฐานข้อมูลของผู้เสียภาษี จากข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ ควรมีการสํารวจรายการทรัพย์สินท่ีอยู่ใน
ข่ายต้องเสียภาษีอย่างสมํ่าเสมอ และนํามาปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ฐานข้อมูลของผู้เสีย
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ภาษีในทะเบียนทรัพย์สินและแบบประเมินภาษีถูกต้องตรงกัน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง และควรนําข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะทําให้เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการจัดเก็บภาษี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและเต็มใจเสียภาษีของประชาชน  
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการชําระภาษีของประชาชน เพ่ือสร้างความสํานึกในหน้าท่ี
และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเสียภาษี 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างแรงจูงใจในการชําระภาษีของผู้เสียภาษี เพ่ือให้ผู้เสียภาษีชําระภาษี
เพ่ิมมากข้ึน 
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ประเพณีการเทศน์มหาชาตขิองชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง* 
Maha Chati Thessana Custom of People of Klaeng District, Rayong 

Province 
 

        พระครูใบฎีกาบรรเทา ร่ืนรมย์** 
Phra Khru Bai Dhika Banthao Ruenrom 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยองใน
ด้านรูปแบบ วิธีการ ทํานอง พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ และการจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดท่ีจัดการเทศน์มหาชาติเป็นประจําทุกปี 2 รูป พระภิกษุท่ีเชี่ยวชาญ
การเทศน์มหาชาติ 3 รูป และพุทธศาสนิกชนท่ีนิยมฟังการเทศน์มหาชาติ 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเทศน์มหาชาตินิยมแบบเรียงกัณฑ์ ต้ังแต่กัณฑ์ท่ีหนึ่งไปจนถึงกัณฑ์ท่ี 13 
โดยเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาของแต่ละกัณฑ์ให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงจริยาวัตรการปฏิบัติหรือการบําเพ็ญบารมีของพระ
เวสสันดร 2) วิธีการเทศน์มหาชาติมีวิธีการ 3 ข้ันตอนด้วยกัน การเร่ิมเร่ือง การดําเนินเร่ือง และการจบเร่ือง  
3) ทํานองการเทศน์ มีทํานองท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีทํานองพากษ์ มีลักษณะการร้องแบบช้า ยาน หวาน 
ฟังแล้วซาบซ้ึงในเนื้อเร่ืองของแต่ละกัณฑ์ ทํานองแกะบายศรี มีลักษณะการร้องแบบกระโดด ใช้คําสั้น กระชับ ฟัง
แล้วรู้สึกสบายใจ เหมือนกล่อมด้วยเสียงดนตรี ทํานองพรตมีลักษณะการร้องแบบเรียบง่ายเหมือนความเรียบร้อย
ของผู้ทรงศีล เป็นทํานองท่ีไม่โลดโผน 4) พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ เร่ิมแรกทายกนิมนต์พระสงฆ์ข้ึนสู่ธรรมาสน์ 
แล้วกล่าวคําอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ทายกกล่าวคําถวายเคร่ืองกณัฑ์ ประธานจุดเทียนส่องธรรม กล่าวอาราธนา
ธรรม พระสงฆ์เร่ิมเทศน์มหาชาติ เจ้าภาพจุดธูปเทียนเท่ากับพระคาถาประจํากัณฑ์ จุดเทียนน้ํามนต์ท่ีขันสาคร เม่ือ
พระเทศน์จบแล้ว พระผู้เทศน์จะให้พรและลงมารับเคร่ืองกัณฑ์จากเจ้าภาพ ซ่ึงถือว่าเสร็จพิธีกรรม 5) การจัดสถานท่ี
เทศน์มหาชาติมหาชาติท่ีอําเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดเหมือนกับวัดท่ัวไปในพ้ืนท่ีอ่ืน แต่อาจจะมีการตกแต่งต่างกัน
ไปบ้างเล็กน้อย เช่น การประดับด้วยผลไม้ในท้องถ่ิน ได้แก่มังคุด ทุเรียน เงาะ เป็นต้น 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the tradition of Maha Chati Thessana or the 
Last Great Incarnation of Buddha of the people in Klaeng district, Rayong province in terms of the 
pattern and methods of Maha Chati Thessana, the melodies of Maha Chati Thessana, the 
ceremony in Maha Chati Thessana, and the arrangement of place for Maha Chati Thessana.  This 
study employed the qualitative research methodology.  Research informants comprised two 
abbots of the temples that organized Maha Chati Thessana every year, three monks who were 
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experts in Maha Chati Thessana, and 20 Buddhist laymen who favored attending Maha Chati 
Thessana. Research data were collected with the use interviews and observation, and were 
analyzed with content analysis. 
 The research findings were as follows: 1) regarding the pattern of Maha Chati Thessana, 
the popular pattern was that of giving the Thessana according to the order of the chapters, 
starting with Chapter 1 and proceeding toward Chapter 13. The emphasis of the Thessana was on 
imparting the contents of each chapter so that the audience was informed of the meritorious 
conducts of Phra Wessandon. 2) Regarding the methods of Maha Chati Thessana, there were 
three methods of delivering the Thessana based on the three parts of the story: Thessana on the 
beginning part of the story, Thessana on the middle part of the story, and Thessana on the end 
part of the story. 3) Regarding the melodies of Maha Chati Thessana, there were three melodies, 
each of which has a specific identity: the Phak Melody which was characterized as being slow and 
sweet, causing the audience to have appreciative feelings as the story proceeds; the Kae Bai Si 
Melody which was characterized as having a stepping forward rhythm with the use of short and 
concise words, causing the audience to have a relax feeling like being soothed by music; and the 
Phrot Melody which was characterized as being a smooth and neat melody, without extreme 
sounds, like the peaceful conduct of the monks or those who observe the precepts. 4) Regarding 
the ceremony in Maha Chati Thessana, at the start of the ceremony the layman who was the 
master of ceremony invited the monk to ascend to the platform and then cited the Arathana Sin 
words or the request for Thessana on precepts; the monk delivered the Thessana on precepts; 
the master of ceremony cited the words for presenting the alms for the chapter to the monk; the 
head of ceremony lit the candle as a guiding light toward Dhamma; the master of ceremony 
cited words requesting the Thessana on Dhamma; the monk started Maha Chati Thessana; the 
host lit the candles the number of which being equal to the stanza of the chapter, and lit the 
candle at the holy water bowl; and when the monk had finished the Thessana, he would give 
blessing to the audience and descend from the platform to receive the alms from the host which 
was considered as the end of the ceremony. 5) Regarding the arrangement of place for Maha 
Chati Tessana, the arrangement of place for Maha Chati Thessana in Klaeng district, Rayong 
province was basically like that in any other temple.  However, there might be some differences 
in small details, such as the decoration of the place with local fruits such as mangosteens, 
rambutans, and durians.  
 
ความนํา 
 แต่ละชนชาติในโลกต่างมีสิ่งท่ีแสดงถึงความเจริญของประเทศตนคือ ภาษา  วัฒนธรรมและประเพณี ซ่ึง
สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีวัฒนธรรม  และประเพณีท่ีสําคัญ
มากมายโดยเฉพาะประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับทางศาสนาเป็นประเพณีท่ีเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนไทยตั้งแต่
อดีตจนมาถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ประเพณีการเทศน์มหาเวสสันดรชาดก  หรือเทศน์มหาชาติจัดเป็นทานมัยกุศล 
ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีนิยมในเมืองไทย  เหตุท่ีชาวพุทธชอบบําเพ็ญกุศลบริจาคทานในงานเทศน์มหาชาติมาก เพราะมี
ความเชื่อว่าเป็นบุญกุศลย่ิงใหญ่ การเทศน์มหาชาติท่ีเป็นความนิยมในเมืองไทยมีเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ 
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 1.  เพราะเชื่อกันว่า การเทศน์มหาชาติเป็นพุทธวจนะท่ีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสประทานแสดง
เทศนาแก่พระภิกษุและพุทธบริษัทท่ีนิโครธาราม ในกรุงกบิลพัสด์ุ ซ่ึงบรรดาพุทธวจนะท้ังหลายเม่ือผู้ใดได้สดับรับฟัง
ก็ทําให้เกิดมงคล เป็นบุญเป็นกุศล ผู้ท่ีแสวงบุญก็ต้ังใจบําเพ็ญบุญในการฟังเทศน์มหาชาติ 
 2.  เชื่อกันว่า พระศรีอริยเมตไตรยเทพบุตรท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ได้มีเทวโองการสั่ง
พระมาลัยเถรให้มาบอกแก่มนุษย์ในโลกว่า ผู้ใดปรารถนาจะพบพระพุทธศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงเชื่อกัน
ว่าการเป็นมนุษย์ในยุคนี้จะมีความเจริญ  มีความเกษมสําราญมีความสุขอย่างมาก ผู้นั้นจงต้ังใจสดับรับฟังเวสสันดร
ชาดกอันประกอบด้วยพระคาถาพันพระคาถา  ในวันและคืนเดียวให้จบและบูชาด้วยธูปเทียนธงฉัตร ดอกไม้ ดอกบัว 
ดอกอุบล จงกลนี ราชพฤกษ์ ดอกผักตบ ให้ครบจํานวนพัน อานิสงส์นี้จะทําให้สมความปรารถนา ผู้ท่ีต้องการจะพบ
พระพุทธศาสนายุคพระศรีอาริยเมตไตรยต้องต้ังใจบําเพ็ญกุศล 
 3.  การเทศน์มหาชาติ ผู้เทศนาต้องแสดงกระแสเสียงอันเป็นทํานองไพเราะต่างๆ ให้สมาคมผู้ฟังครึกคร้ืน 
เกิดความปีติโสมนัสร่ืนเริงบันเทิงใจในทานท่ีบริจาค ผู้หวังความปราโมทย์ ต้องต้ังใจบําเพ็ญกุศล 
 อาศัยเหตุสําคัญ 3 ประการ ดังกล่าวทําให้มีประเพณีการเทศน์มหาชาติ  ผู้ท่ีหวังประโยชน์จึงเชื่อว่าตนเอง
ได้ฟังพุทธวจนะซ่ึงถือกันว่าเป็นบุญกุศล เหมือนการฟังพระธรรมจักรหรืออนัตตลักขณสูตร และยังได้รับอานิสงส์ให้
ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรยด้วย อีกท้ังได้รับความสนุกสนานร่ืนเริงเป็นอย่างมาก ดีกว่าการบําเพ็ญกุศลอ่ืนๆ 
การเทศน์มหาชาติจึงมีความเฟื่องฟูมีความนิยมกันสืบมา (ชวน  ศรสงคราม, 2514, หน้า 10) 
 ชาวพุทธไทยเรียกชื่อเวสสันดรชาดกว่า  “มหาชาติ” แปลว่า ชาติใหญ่ ไม่มีชาติใดในชาดกท่ีเรียกว่า
มหาชาติ การที่เรียกว่าเวสสันดรชาดกว่ามหาชาติ ก็เพราะเรียกกันมาต้ังแต่กรุงสุโขทัย ท่ีเรียกว่า มหาชาติหรือ
เวสสันดร มีความหมายท่ีต่างกัน เรียกว่า มหาชาติ หรือพระมหาชาติ หมายถึง การเทศน์เร่ืองพระเวสสันดรชาดก ท่ี
เรียกพระเวสสันดร หมายถึง เฉพาะองค์พระเวสสันดรเท่านั้น (อณภุา  อัศวปิยานนท์, 2528, หน้า 53) 
 การเทศน์มหาชาติถือเป็นพระราชพิธีประจําปีระหว่างเดือน 11 เดือน 12 และเดือนอ้าย  ความนิยมเทศน์
มหาชาติมีมาต้ังแต่คร้ังสุโขทัย  และกรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงเดิมนั้นเทศน์เป็นภาษามคธมีท้ังสิ้นพันคาถา เรียกว่า “พระ
คาถาพัน” ปัจจุบันแต่งเป็นร่ายยาว พิธีเทศน์ของราษฎร นิยมทําในวันออกพรรษา นิยมฟังให้จบภายในวันเดียว แต่
ปัจจุบันนี้ข้ึนอยู่กับความสะดวก มิได้ถือฤดูกาลเป็นเกณฑ์ เช่นแต่ก่อน 
 ประเพณีการเทศน์มหาชาติคือ การเทศน์เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ประเพณีไทยเรานิยมจัดให้พระเทศน์
เป็นประจําปี ส่วนมากจัดในเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง มีเทศน์ท้ังหมด 13 กัณฑ์ มีคาถาท้ังหมด 1,000 คาถา ซ่ึง
เรียกกันว่า คาถาพัน 
 งานเทศน์มหาชาติ ส่วนมากจะจัดในศาลาโรงธรรม ศาลาการเปรียญหอประชุมท่ีมีสถานท่ีกว้างขวาง
พอควร จัดตกแต่งเป็นธรรมชาติป่า มีเชือกแขวนฉากประจํากัณฑ์ (ภาพวาดท่ีสําคัญประจํากัณฑ์แต่ละกัณฑ์) ท้ัง 13 
กัณฑ์ แขวนกล้วย แขวนผลไม้ป่าไว้ด้วยก็มี ทําซุ้มประตูทางเข้าธรรมมาสน์ ตกแต่งไปด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย หมู่บ้าน
ใดวัดใดมีพระเทศน์เก่งๆ มาก ก็อาจจัด 2 หรือ 3 ธรรมาสน์ก็ได้ ก่อนเทศน์และตอนจบแต่ละกัณฑ์ จะมีพิณพาทย์
ทําเพลง เคร่ืองไทยทานผลไม้ต่างๆ กล้วย  มะพร้าว  ส้มโอ  เผือก  มัน  ข้าวสาร ก็ขนหามไปไว้ในโรงครัว ในตอนท่ี
พิณพาทย์ทําเพลง (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, 2550) 
 อําเภอแกลงเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดระยองท่ีมีประเพณีเทศน์มหาชาติถือว่าเป็นประเพณีท่ีสําคัญอย่าง
หนึ่งของชาวพุทธ และในจังหวัดระยองมีพระนักเทศน์มหาชาติชื่อดังหลายรูปด้วยกัน มีวัดท่ีจัดการเทศน์มหาชาติ
เป็นประจําทุกปี  ซ่ึงแต่ละปีท่ีจัดให้มีการเทศน์มหาชาติจะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจและมาเข้าร่วมฟังการเทศน์
มหาชาติเป็นจํานวนมากเพราะชาวพุทธในอําเภอแกลงมีความเชื่อว่าการฟังเทศน์มหาชาติถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง
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เพราะได้ฟังเร่ืองการบําเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรซ่ึงเป็นชาติสุดท้ายก่อนท่ีจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติ
ต่อมา  ประกอบกับการฟังเทศน์มหาชาติมีการถวายทานประจํากัณฑ์แต่ละกัณฑ์เพ่ือเป็นการบูชาธรรม  ทําให้
พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมฟังเทศน์นั้นได้ยึดถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและยังคงรักษาประเพณีไว้
เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย 
 ด้วยเหตุท่ีพุทธศาสนิกชนชาว อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ร่วมกันจัดประเพณีการเทศน์มหาชาติมาเป็น
เวลานานอีกท้ังอำเภอแกลงเป็นอําเภอท่ีมีนักกลอน นักกวีหลายท่าน มีนักเทศน์หลายรูป และพุทธศาสนิกชนชาว
อําเภอแกลงได้ร่วมกันอนุรักษ์การเทศน์มหาชาติไว้เป็นประเพณีพ้ืนบ้านในการประกอบพิธีบําเพ็ญบุญกุศลทาง
พระพุทธศาสนา   และชาวอําเภอแกลงมีความนิยมในการฟังเทศน์กันเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยในฐานะเป็นชาวระยอง
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง  ประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาว
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมุ่งศึกษาว่ามีวิธีการเทศน์  มีทํานองการเทศน์  มีรูปแบบการเทศน์อย่างไร  และ
ปฏิบัติตนอย่างไรในการฟังเทศน์มหาชาติ  ซ่ึงผู้วิจัยจักได้วิเคราะห์ประเพณีการเทศน์มหาชาติท่ีถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา เพ่ือจะเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในการกระทําบุญของพุทธศาสนิกชน เพ่ือให้อนุชนรุ่น
หลังได้ศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไปเป็นประจําทุกปี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง  จังหวัดระยอง ในด้านรูปแบบและวิธีการเทศน์
มหาชาติ  ทํานองการเทศน์มหาชาติ  พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ  และการจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยศึกษา
รูปแบบและวิธีการเทศน์มหาชาติ ทํานองการเทศน์มหาชาติ  พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ และการจัดสถานท่ี
เทศน์มหาชาติ โดยจะศึกษาในพระไตรปิฎกและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณีการเทศน์
มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วยเจ้าอาวาสท่ีจัดการเทศน์
มหาชาติเป็นประจําทุกปี ในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 2 รูป พระภิกษุท่ีเชี่ยวชาญการเทศน์มหาชาติตามรูปแบบ
ของชาวอําเภอแกลง 3 รูป และพุทธศาสนิกชนท่ีนิยมการฟังเทศน์มหาชาติประมาณ 20  คน   
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวทางการสังเกต แบบบันทึกการสังเกต แนวคําถามการสัมภาษณ์ และ
แบบบันทึกผลการศึกษาเอกสาร โดยมีวิธีสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 
 1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
โครงสร้างของแบบสอบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
  2.  กําหนดประเด็นหลักท่ีจะถามในแบบสอบสัมภาษณ์เป็น 5 ประเด็นหลัก คือ ในด้านรูปแบบและวิธีการ
เทศน์มหาชาติ  ทํานองการเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ  และการจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ 
 3.  สร้างแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของข้อคําถามในตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านรูปแบบและ
วิธีการเทศน์มหาชาติ ตอนท่ี 3 ข้อมูลทํานองการเทศน์มหาชาติ  พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ ตอนท่ี 4 ข้อมูลการ
จัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ  
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 4.  นําแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา นํามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาว
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการ 3 วิธีคือ 
 1.  ศึกษาเอกสาร รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ วัฒนธรรม ประเพณี แล้วอ่านเก็บใจความ
สําคัญนํามาสรุปประเด็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบันทึกเป็นแบบบันทึกผลการศึกษาเอกสารโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น วรรณคดีมหาเวสสันดรชาดก มหา
เวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์ กระเทาะเปลือกเวสสันดร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.  การสัมภาษณ์ ใช้แนวคําถามเกี่ยวกับประเพณีการเทศน์มหาชาติ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีความรู้ทางด้าน
ประเพณีการเทศน์มหาชาติท้ังผู้จัดเทศน์ ผู้เทศน์มหาชาติ และผู้ฟังเทศน์มหาชาติ ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ในด้านรูปแบบและวิธีการเทศน์มหาชาติ ทํานองการเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ และการจัด
สถานท่ีเทศน์มหาชาติ ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เคร่ืองอัดเสียงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล 
 3.  การสังเกต ผู้วิจัยสังเกตประเพณีการเทศน์มหาชาติจากสถานการณ์จริง สังเกตวัดท่ีมีการจัดเทศน์
มหาชาติเป็นประจําทุกปี ท้ังในด้านรูปแบบ วิธีการ ทํานอง พิธีกรรม และการจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ ในการ
สังเกตนี้ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการสังเกตเป็นแนวทางในการสังเกต มีกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเป็นเคร่ืองมือในการ
บันทึกข้อมูล 
 
การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลท่ีได้จากการลงภาคสนามเก็บข้อมูลมาแยกตามประเด็นวัตถุประสงฆ์ของการ
วิจัยแล้วอ่านเก็บใจความ สรุปผล แล้วทําการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ออกเป็น 5 ด้าน คือ รูปแบบและวิธีการเทศน์มหาชาติ ทํานองการเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมในการ
เทศน์มหาชาติ และการจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ แล้วนําเสนอข้อมูลท่ีได้มาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
สังเกต มาเรียบเรียงจัดระบบและตีความหมายเพื่อตอบคําถามการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาทางเอกสารและศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาประเด็นท่ี
สําคัญมีประโยชน์เป็นหลัก โดยศึกษาถึงประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในด้าน
รูปแบบและวิธีการเทศน์มหาชาติ ทํานองการเทศน์มหาชาติ พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติ และการจัดสถานท่ีเทศน์
มหาชาติ การเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยองมีประเพณีการจัดเทศน์มหาชาติท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และได้สืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติมาเป็นเวลานานจนตกทอดมาถึงปัจจุบัน  จากการศึกษา
ประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. รูปแบบการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีลักษณ์การเทศน์ไปตามลําดับเนื้อความ
ของแต่ละกัณฑ์ พระท่ีแสดงข้ึนธรรมาสน์แสดงคราวละ 1 รูป เนื้อความจะไม่ถูกตัดลัดจนเกินไป เม่ือมัคนายก
อาราธนาธรรมเสร็จพระก็จะเร่ิมแสดงธรรมตั้งแต่กัณฑ์ท่ี 1 กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์
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วนปเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัต
ริย์ กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยมีการเทศน์ตามลําดับต้ังแต่กัณฑ์ท่ี 1 เรียงลําดับไปจนถึงกัณฑ์สุดท้าย 
 รูปแบบการเทศน์มหาชาติแบบเรียงกัณฑ์ของชาวอําเภอแกลงมีลักษณะท่ีเทศน์ตามลักษณะของเนื้อหา
มหาชาติเวสสันดรชาดก ต้ังแต่กัณฑ์ท่ีหนึ่งคือกัณฑ์ทศพร ไปจนถึงกัณฑ์ท่ี 13 กัณฑ์นครกัณฑ์โดยเน้นเร่ืองการ
ถ่ายทอดเนื้อหาท่ีอยู่ในอยู่แต่ละกัณฑ์ให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงจริยาวัตรการปฏิบัติหรือการบําเพ็ญบารมีของพระ
เวสสันดร ผู้ฟังจักได้น้อมนํามาเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณงามความให้แก่ตน 
 2. วิธีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง วิธีการเทศน์มหาชาติท้ัง 13 กัณฑ์ พระเทศน์
จะข้ึนเทศน์ทีละรูปเรียงตามลําดับกัณฑ์ไปจนถึงกัณฑ์สุดท้าย วิธีการหรือลีการการร้องแหล่ก็จะได้รับการถ่ายทอด
มาจากครูบาอาจารย์ แต่ละรูปจึงลีลา วิ ธีการเทศน์ ท่ีต่างกัน บางรูปท่ีเทศน์จะข้ึนนะโมฯ แล้วก็จะแหล่ 
ให้พร ค่อยเข้าสู่การเทศน์ แต่บางรูปพอทายกอาราธนาธรรมเสร็จแล้วก็ต้ังนะโมฯ เทศน์มหาชาติเลย พอเทศน์จบก็
จะแหล่ให้พร วิธีการเทศน์มหาชาติอําเภอแกลงจึงเป็นการแหล่ใน คือ แหล่เกี่ยวกับเนื้อหาของมหาชาติเวสสันดร
ชาดก พรรณาถึงการบําเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร กล่าวถึงการบริจาคทานของพระเวสสันดร ไม่ค่อยเน้นแหล่
นอกเท่าไหร่  
  วิธีการเทศน์ท่ีพระนักเทศน์นํามาใช้เทศน์จึงมีความต่างกัน เพราะเสียงของแต่ละรูปจะมีความต่างกัน 
สมัยก่อนท่ีปฏิบัติกันมา ก่อนท่ีพระจะขึ้นเทศน์จะต้องว่าชุมนุมเทวดาก่อน คือ ขัดสัคเคฯ ก่อนจึงจะข้ึนเทศน์ การขัด
สัคเคพระจะเป็นผู้ขัด เพ่ือเป็นการเชิญเทวดามาร่วมงาน มาร่วมพิธีการทําบุญ เพราะการเทศน์มหาชาติเป็นงานบุญ
ใหญ่ ท่ีเป็นการเทศน์เกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า เพราะคําว่า มหาชาติ ก็แปลว่า ชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด 
วิธีการเทศน์มหาชาติ จึงข้ึนอยู่กับความสามารถของพระนักเทศน์ว่ามีความถนัดแบบใด ก็จะนําวิธีการท่ีตนเองมี
ความถนัดมาใช้ในการเทศน์มหาชาติ โดยแต่ละรูปมีครูอาจารย์ท่ีถ่ายทอดให้แตกต่างกัน จึงมีวิธีการต่างกัน 
 วิธีการเทศน์มหาชาติมีวิธีการ 3 ข้ันตอนด้วยกัน การเร่ิมเร่ือง การดําเนินเร่ือง และการจบเรื่อง ในส่วน
ของการเริ่มเร่ืองเมื่อทายกกล่าวคําอาราธนาธรรมจบลงแล้ว พระสงฆ์ผู้รับหน้าท่ีในการแสดงธรรมในกัณฑ์นั้น ๆ ก็
จะต้ังนะโมประจํากัณฑ์ การต้ังนะโมฯสองจบแรกจะเป็นการต้ังนะโมฯแบบธรรมดา แต่จบท่ีสามก็จะเป็นการต้ังนะ
โมฯแบบทํานองประจํากัณฑ์แต่ละกัณฑ์ซ่ึงในการเทศน์มหาชาติจะมีทํานองนะโมฯ ประจํากัณฑ์ท้ัง 13 กัณฑ์ เม่ือต้ัง
นะโมจบแล้ว ก็จะเป็นการกล่าวคาถาประจํากัณฑ์ ซ่ึงจะเป็นอารัมภบทนําเร่ืองในแต่ละกัณฑ์ ซ่ึงพระผู้แสดงธรรมจะ
กล่าวเป็นทํานองประจํากัณฑ์ของแต่ละกัณฑ์ เม่ือกล่าวอารัมภบทคาถาจบแล้ว ก็จะมีการกล่าวทักทายผู้ฟัง บางรูป
ก็จะแหล่พรให้แก่คนฟัง แต่บางรูปก็จะกล่าวทักทายปราศรัยธรรมดา หรือบางรูปก็จะเข้าสู่การดําเนินเร่ืองในกัณฑ์ท่ี
ตนเองมาเทศน์ก็มี ส่วนการดําเนินเร่ืองพระสงฆ์ผู้แสดงธรรมก็เทศน์แบบมีทํานองไปตามเนื้อเร่ือง ซ่ึงจะกล่าวถึง
ภาษาบาลีบ้าง ภาษาไทยบ้าง โดยการเทศน์เป็นทํานองไปตามเนื้อเร่ือง ทําเสียงเป็นตัวละครในท้องเรื่องแต่ละเรื่องท่ี
ตนได้รับเป็นผู้แสดง หรือบางทีก็ทําเสียงเป็นเสียงดนตรี เช่น ในกัณฑ์มหาราช ผู้เทศน์จะต้องเทศน์เป็นเหมือนผู้
แสดงเสียงดนตรีให้คนฟัง ซ่ึงเป็นการดําเนินเร่ืองในแต่ละเรื่อง เม่ือจบเนื้อเร่ืองแล้วพระสงฆ์ก็จะสรุปเนื้อหาในแต่ละ
กัณฑ์ให้คนฟังได้รับรู้ถึงเนื้อหาโดยย่อๆ ในกัณฑ์ท่ีตนเองแสดง เม่ือสรุปเสร็จก็มีการแหล่ให้พรเป็นทํานอง เม่ือให้
แหล่ให้พรเสร็จแล้ว พระผู้แสดงธรรมก็จะจบการแสดงธรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โดยกล่าวว่า เทศนา
ปริโยสาเนในท้ายท่ีสุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก ขออานุภาพของพระรัตนตรัยจงมาประทานพร
ให้เจ้าภาพและญาติโยมทุกท่านจึงประสบแต่สิ่งท่ีพึงปรารถนา จงเจริญด้วยอายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร
สมบัติ จงทุกประการ อาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวัง ก็มีด้วย
ประการฉะนี้ ก็ถือว่าเปน็การเทศน์จบ  
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 3. ทํานองการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ทํานองท่ีใช้ในการเทศน์มหาชาติ มี
ทํานองท่ีร้องด้วยเสียงสูง เสียงตํ่า มีการเอ้ือน มีรูปแบบและวิธีการเทศน์ท่ีต้องใช้เสียงมากเพราะต้องแหล่เป็นทํานอง
ประจํากัณฑ์แต่ละกัณฑ์ส่วนมากนักเทศน์จะมีทํานองท่ีเป็นสัญลักษณ์ของตนเอง ทํานองหลักท่ีใช้มากคือ ทํานอง
พากษ์และทํานองแกะ ทํานองพิณสามสาย ทํานองท้ังสามนี้เป็นทํานองหลักของจังหวัดระยองท่ีพระนักเทศน์ใช้กัน
มากในจังหวัดระยอง ทํานองแกะหมายถึงจังหวะของการเทศน์มหาชาติ โดยท่ีจังหวัดระยองจะแหล่สั้น ดูเรียบสั้น 
ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาของระยองท่ีว่าพูดสั้น โดยเรียกว่าทํานองเรียบสั้นและเรียบยาว แต่ทางภาคกลางจะแหล่
ยาน ทํานองแกะบายศรี ทํานองพากษ์ และทํานองพรต ทํานองการเทศน์ทางระยองจะกระชับ ฟังแล้วไม่โดดไม่โลด
โพนมาก แหล่ให้กระชับเข้ากับเนื้อหาท่ีเทศน์อันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวระยอง สามทํานองนี้ก็คงใช้กันอยู่ 
ทํานองการเทศน์มหาชาติท่ีอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีทํานองการเทศน์มหาชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มี
ทํานองพากษ์ มีลักษณะการร้องแบบช้า ยาน หวาน ฟังแล้วซาบซ้ึงในเนื้อเร่ืองหรือเนื้อหาของแต่ละกัณฑ์ ทํานอง
แกะ มีลักษณะการร้องแบบกระโดด ตัวหนังสือจะสั้น มีความกระชับ ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ เหมือนกล่อมด้วย
เสียงดนตรี ทํานองพรตมีลักษณะการร้องแบบเรียบง่ายเหมือนความเรียบร้อยของผู้ทรงศีล เป็นทํานองท่ีไม่โลดโผน
มาก สามทํานองนี้เป็นทํานองท่ีได้สืบสานต่อกันมาต้ังแต่รุ่นครูบาอาจารย์ ท่ีได้ถ่ายทอดสืบๆ กันมาจนถึงยุคปัจจุบัน
ก็ยังคงรักษาและใช้เทศน์กันอยู่ประจํา 
 ทํานองการเทศน์มหาชาติของอําเภอแกลงจะเป็นทํานองผสมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคกลางท่ีใช้
ในการเทศน์ส่วนมาก ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง คือ ทํานองพากษ์ ทํานองแกะ ทํานอง
พิณสามสาย และทํานองพรต ทํานองท่ีกล่าวมานี้เป็นทํานองหลักของจังหวัดระยอง ทํานองแกะหมายถึงจังหวะของ
การเทศน์ อยู่ในกัณฑ์มหาราช ในปัจจุบันก็นําไปประยุกต์ใช้ในการแหล่ทําขวัญนาค เรียกว่า แกะบายศรี เพ่ือแหล่
ทําขวัญแก่นาคผู้จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยทํานองท้ังหมดนี้ จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีพระนักเทศน์
ชาวอําเภอใช้กันเม่ือไปเทศน์ตามที่ได้รับอาราธนานิมนต์ไป เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัด
ระยอง ทํานองท่ีพระนักเทศน์ชาวอําเภอแกลงใช้เทศน์จะเป็นทํานองท่ีกระชับ ฟังแล้วไพเราะ มีความกระชับกับ
เนื้อหาท่ีร้องแหล่ ไม่โดด ไม่โลดโพนมาก มีความสั้น ไม่ยืดยาน เหมือนในภาคกลาง  
 4. พิธีกรรมในการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง พิธีกรรมการเทศน์มหาชาติท่ีจัดข้ึน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้จัดมาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันหลายชั่วอายุคน จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบัน ซ่ึงการ
จัดเทศน์ก็จะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นระเบียบปฏิบัติท่ีได้ปฏิบัติกันในหมู่ชาวพุทธขณะเข้าร่วมงานฟัง
เทศน์มหาชาติ  
 พิธีกรรมท้ังหมดในการเทศน์มหาชาติ เร่ิมแรกทายกนิมนต์พระสงฆ์ข้ึนสู่ธรรมาสน์เพ่ือจะได้แสดงธรรม 
ทายกก็จะกล่าวคําอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลเสร็จแล้ว ทายกก็จะกล่าวคําถวายเคร่ืองกัณฑ์ เม่ือกล่าวคําถวาย
เคร่ืองกัณฑ์จบลงแลว้ ผู้เป็นประธานก็จะทําการจุดเทียนส่องธรรม เม่ือจุดเทียนส่องธรรมแล้วก็จะกล่าวคําอาราธนา
ธรรม กล่าวคําอาราธนาธรรมจบ พระสงฆ์ก็เร่ิมเทศน์มหาชาติ เม่ือพระสงฆ์เร่ิมเทศน์แล้วเจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์ก็จะ
เร่ิมจุดธูปเทียนเท่ากับพระคาถาประจํากัณฑ์ท่ีตนเองได้รับเป็นเจ้าภาพ แล้วก็มาจุดเทียนน้ํามนต์ท่ีขันสาครท่ีต้ังไว้ 
เพ่ือเป็นการบูชากัณฑ์เทศน์ หรือบูชาคาถาในแต่ละกัณฑ์ท่ีตนเองรับเป็นเจ้าภาพ ในขณะที่พระท่านเทศน์ผู้เป็น
เจ้าภาพก็ต้องคอยจุดเทียนน้ํามนต์อย่าให้เทียนขาดหรือพร่องลง เพ่ือให้เกิดความศักด์ิสิทธ์ิ เพราะถือกันว่าคาถาท่ี
พระท่านเทศน์เป็นคาถาท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เม่ือพระเทศน์จบแล้ว พระสงฆ์ก็จะให้พรขณะน่ังอยู่บนธรรมาสน์ เม่ือให้พรเสร็จ
แล้วก็จะลงมาจากธรรมาสน์เพ่ือมารับเคร่ืองกัณฑ์จากท่านเจ้าภาพ เม่ือเจ้าภาพถวายกัณฑ์เสร็จก็ถือว่าเสร็จพิธีกรรม
ในส่วนกัณฑ์นั้น ในกัณฑ์ต่อมาก็จะมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพียงแต่ไม่ต้องจุดเทียนส่องธรรมอีกเพราะได้จุดแล้วใน
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กัณฑ์แรก เม่ือเทศน์จบครบ 13 กัณฑ์ก็จะมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ในพิธี โดยท่ีนิยมพระสงฆ์ผู้ทําหน้าท่ีในการ
โปรยก็จะเป็นพระสงฆ์ท่ีอายุกาลพรรษามากกว่าทุกรูป เม่ือโปรยข้าวตอกดอกไม้เสร็จแล้ว ก็จะประพรมน้ําพุทธมนต์
ให้แก่ผู้มาเป็นเจ้าภาพและผู้มาร่วมงานในวันนั้นด้วย ส่วนพระสงฆ์ในพิธีท่ีเหลือก็สวดชัยมงคลคาถา เม่ือประพรมน้ํา
พุทธมนต์เสร็จแล้ว ผู้มาฟังเทศน์ก็จะนิยมบูชาต้นกล้วย ต้นอ้อย ผลไม้ในงานเทศน์มหาชาติกลับไปทานท่ีบ้าน เพราะ
ถือกันว่าเป็นของดี เป็นของศักด์ิสิทธ์ิ ทานแล้วจะมีโชคมีชัย แล้วก็จะน้ําพุทธมนต์ไปประพรมบ้านเรือน ซ่ึงเชื่อว่าจะ
ทําให้บ้านเรือนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข แลว้ก็จะช่วยกันทําความสะอาดสถานท่ี ช่วยกันเก็บกวาดให้เรียบร้อย ในส่วนท่ีเป็น
พิธีกรรมก็มีแต่เพียงเท่านี้ 
 5. การจัดสถานที่เทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง การเลือกสถานท่ีจัดข้ึนอยู่กับความ
สะดวกของวัดว่าคนท่ีมาฟัง ถ้ามากก็จะจัดท่ีศาลาการเปรียญเพราะสามารถรองรับคนฟังได้มาก และวัดท่ีอําเภอแก
ลงส่วนใหญ่จะจัดท่ีศาลาการเปรียญเพราะสะดวก สามารถตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงาม มีวัดจํานวนน้อยจะจัดท่ี
โบสถ์ การจัดจะตรงกับวันพระเป็นส่วนมากเพราะคนมาทําบุญท่ีศาลาการเปรียญของวัด แล้วมีเทศน์มหาชาติต่อ ทํา
ให้ไม่ต้องจัดสถานท่ีหลายคร้ัง วัดจึงนิยมการจัดเทศน์มหาชาติท่ีศาลาการเปรียญ ส่วนการประดับตกแต่งก็ข้ึนอยู่กับ
ว่าตรงกับฤดูผลไม้อะไร ถ้าตรงกับฤดูทุเรียนออก ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัดก็จะนําผลไม้ในสวนมาถวาย มีท้ัง
เงาะ ทุเรียน มะพร้าว ต้นอ้อย ต้นกล้วย เพ่ือประดับตกแต่งศาลาการเปรียญให้สวยงาม จําลองดูให้เหมือนป่าหิม
พานต์ให้ดูเขียวเหมือนป่าจริง เพ่ือสร้างบรรยากาศให้คนฟังนึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรท่ีจากบ้านเมือง
นอนไปบําเพ็ญเพียรท่ีเขาวงกต ซ่ึงเป็นป่าไม้ ประดับให้ดูคล้ายป่าให้เขียวเหมือนป่าจริง เม่ือเทศน์เสร็จแล้วก็ให้
พุทธศาสนิกชนท่ีมาได้นําผลไม้ไปรับประทานกัน เพราะพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า ผลไม้ท่ีบูชานํากลับไป
รับประทานทําให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิต 
  การจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติของวัดในอําเภอแกลงจังหวัดระยอง จะมีข้ันตอนพิธีการคือ นัดประชุม
กรรมการวัดเพ่ือกําหนดวัดเทศน์มหาชาติ เม่ือกําหนดวันเทศน์มหาชาติเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ก็จะมอบหมายงานให้
พระสงฆ์ภายในวัด และกรรมการวัดรับผิดชอบในแต่ละส่วนท้ังส่วนการหาเจ้าภาพ การจัดสถานท่ี การหาพระเทศน์ 
การประชาสัมพันธ์ ในส่วนของการจัดสถานท่ีจะเร่ิมจัดก่อนวันงานหนึ่งวันหรือสองวัน โดยส่วนมากจะเลือกเป็น
ศาลาประจําวัด โดยจะทําการตกแต่ง ด้วยการนําต้นกล้วยท่ีมีเครือ ต้นอ้อย มะพร้าวนํามาท้ังทลาย ส้ม และผลไม้
ต่างๆ ประจําฤดูกาล นําต้นกล้วยและต้นอ้อยไปมัดตามศาลาต่าง ๆ ในส่วนท่ีเป็นเพดาก็จะทําเป็นแบบตาข่ายมอง
ข้ึนไปแล้วมีสีสันสวยงามหลากหลายสี และนําขันสาครมาตั้งหน้าธรรมาสน์เพ่ือให้ไว้สําหรับทําน้ําพุทธมนต์ ประดับ
ธรรมาสน์เทศน์โดยการนําต้นอ้อยมามัดรอบ ๆ นําธงมาปักประจําเคร่ืองกัณฑ์ต่างๆ นําฉัตรมาต้ังรอบขันน้ํามนต์เป็น
แบบเขตแดนอันศักด์ิ จะเข้าได้เม่ือไปจุดเทียนน้ํามนต์เท่านั้น โดยทําการตกแต่งศาลาให้ดูเหมือนป่าจริง ๆ บางท่ีก็
จะนํารูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ มาวางไว้ในศาลาเพื่อให้ดูเหมือนป่ามีสัตว์นานาชนิด การประดับเช่นนี้เรียกว่าการจัดสถานท่ี
เทศน์มหาชาติ จะมีการประดับตกแต่งเช่นนี้ เกือบทุกวัดในเขตอําเภอแกลง 
 การจัดเคร่ืองกัณฑ์สําหรับกัณฑ์อ่ืนๆ มักกําหนดกว้างๆ ว่า เคร่ืองกัณฑ์ควรประกอบด้วย 
 1) ดอกไม้ นิยมใช้ดอกบัว แต่จะเป็นดอกไม้อ่ืน ๆ ก็ได้ แล้วแต่เจ้าภาพ 
 2) ธูปเทียน ตามจํานวนคาถาของกัณฑ์ท่ีรับเป็นเจ้าภาพ 
 3) ผลไม้ตามเห็นสมควรไม่มีกําหนดแน่นอน ถ้าตามความนิยมกัณฑ์มัทรีและกัณฑ์มหาราชจะจัดผลไม้
ใส่กระจาดเป็นพิเศษ  เพราะในเ ร่ืองกัณฑ์มัทรี มี เ ร่ืองพระนางมัทรีไปเก็บผลไม้  กัณฑ์มหาราชมีเ ร่ือง 
ชูชกกินอาหารในวังของพระเจ้ากรุงสญชัยจนท้องแตกตาย เคร่ืองกัณฑ์มหาราชนี้นอกจาจะมีผลไม้จํานวนมากแล้ว 
ก็ควรมีขนมต่าง ๆ จํานวนมากอีกด้วย เทียบ 2 กัณฑ์นี้แล้วถือว่ามัทรี กระจาดเล็ก มหาราช กระจาดใหญ่ 
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 4) ของอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรแก่สมณบริโภค 
 5) ปัจจัยบูชาธรรม จะเสียบติดกับท่ีติด เสียบไว้กับเทียนขนาดใหญ่หรือจะใส่ซองก็ได้ 
 การเตรียมเครื่องกัณฑ์และหมากประจํากัณฑ์นี้เป็นหน้าท่ีของเจ้าภาพท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนท่ี
จะมางาน เพราะเจ้าภาพจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ท่ีจะจัดถวายพระให้พร้อมทุกอย่าง เม่ือถึงวันงานก็จะนํามาท่ีวัดเพ่ือ
ถวายพระเทศน์ เปรียบเสมือนบูชาครูผู้สอนวิชาการเทศน์มหาชาติให้แก่พระผู้เทศน์ โดยทางเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดหา
มาเพื่อถวายพระ และนํามาในวันท่ีมีการเทศน์มหาชาติเป็นประจํา 
 การปฏิบัติตนของเจ้าภาพท่ีวัดนี้ เม่ือรับเป็นเจ้าภาพก็มาช่วยวัดจัดงานร่วมกับคณะกรรมการของวัด 
และวันงานก็จะนําเคร่ืองกัณฑ์ท่ีตนเองรับเป็นเจ้าภาพมาถวายพระเทศน์ ตลอดจนก็จะนําสิ่งของต่างๆ ท่ีจะใช้
ประดับสถานที่เทศน์มหาชาติมาด้วยในวันจัดงาน เพ่ือให้เกิดดูสวยงาม และการปฏิบัติตนของเจ้าภาพอันดับแรกก็
จะมาช่วยวัดจัดงานเตรียมงานเทศน์มหาชาติ มาช่วยทําความสะอาด ประดับสถานท่ี หาเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้ประดับ
สถานท่ี ชักชวนญาติพ่ีน้องให้ช่วยกันนําผลไม้ต่างๆ มาบริจาคให้กับวัด และวันงานก็จะนําเคร่ืองกัณฑ์ของตนมา
ต้ังแต่เช้าก่อนท่ีพระเทศน์จะข้ึนเทศน์ เพ่ือเตรียมความพร้อม พอพระข้ึนธรรมาสน์ก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระ รับศีล 
อาราธนาธรรม และตั้งใจฟังพระเทศน์มหาชาติจนจบ เม่ือจบแล้วก็ถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี 
เม่ือเสร็จงานก็จะมาช่วยวัดเก็บของอีกรอบหนึ่ง ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนของเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาประเพณีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทําให้พบว่า การเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง มี
รูปแบบการเทศน์มหาชาติแบบเรียงกัณฑ์ต้ังแต่กัณฑ์ทศพรไปจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ ซ่ึงรูปแบบการเทศน์แบบเรียง
กัณฑ์นี้ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของชาวอําเภอแกลงท่ีเน้นถ่ายทอดเนื้อเร่ืองของมหาชาติเวสสันดรชาดกให้แก่คนฟัง 
เพ่ือให้คนฟังได้รับรู้ถึงวิธีการบําเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร โดยไม่ตัดข้อความที่เป็นส่วนสําคัญออกไป ซ่ึงการเทศน์
แบบเรียงกัณฑ์นี้ทําให้คนฟังเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของมหาชาติมากกว่าการเทศน์แบบประยุกต์ คนฟังสามารถ
ปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีตัวละครในเนื้อเร่ืองปฏิบัติได้ การเทศน์แบบเรียงกัณฑ์จึงทําให้คนฟังได้เข้าใจในเร่ืองของ
มหาชาติเวสสันดรชาดกมากข้ึน นําไปปฏิบัติก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหตุท่ีชาวอําเภอแกลงนิยมเทศน์มหาชาติแบบ
เรียงกัณฑ์เพราะถือเป็นประเพณีนิยมว่าการเทศน์มหาชาติควรเทศน์ให้ผู้ฟังได้ฟังเนื้อหาท้ังหมดของมหาชาติ
เวสสันดรชาดก เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาแล้วสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ ตรงกับงานวิจัยของ 
พระมหาทองสุข สุภโร (แสงดาว) (2545) อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อวิถีไทย ผลการศึกษาพบว่า ประเพณี
การเทศน์มหาชาติเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เพราะเข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของคนไทยหลายด้าน คนไทย
จึงนิยมฟังเทศน์มหาชาติท้ัง 13 กัณฑ์ต้ังแต่กัณฑ์ทศพร ไปจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ เพราะเนื้อหาของมหาชาติเวสสันดร
ชาดกสอนให้คนไทยรู้จักการให้ทาน รู้จักการเสียสละ รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําให้คนไทยมีนิสัยท่ี
มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ท่ีเป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเพราะการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 
 2. วิธีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ก็มีลักษณะเหมือนกันภาคอ่ืนๆ ของประเทศ
ไทย ท่ีจะมีวิธีการลีลาท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากครูอาจารย์ของแต่ละท่านท่ีได้ฝึกอบรมมา แต่วิธีการท่ีต่างจากที่อ่ืน
ก็คือ วิธีการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยองจะเทศน์ตามเนื้อหาท่ีปรากฏในคัมภีร์ จะไม่ตัดหรือย่อ
เนื้อความในเรื่องให้สั้นลง เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เพราะพระผู้เทศน์ต้องการสื่อให้คนฟังได้รับรู้ถึงวิธีการบําเพ็ญบารมีของ
พระเวสสันดร ชาวพุทธจะได้มีแบบอย่างในการทําความดี ตรงกับงานวิจัยของ สมหมาย เปรมจิตต์ (2544) มหา
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เวสสันดรชาดก วิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า การฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 
เปรียบเสมือนมรรควิธีท่ีจะนําไปสู่ดินแดนแห่งบรมสุข เพราะเป็นการสั่งสมบุญท่ีมีเป้าหมายชัดเจน พระเทศน์จึงนํา
เนื้อหามหาชาติเวสสันดรชาดกท่ีปรากฏในคัมภีร์ มาเทศน์ให้พุทธศาสนิกชนฟังไปตามเน้ือหาท่ีปรากฏในคัมภีร์โดย
ไม่ตัดหรือย่อเนื้อความ เพ่ือต้องการให้คนฟังได้เข้าใจเนื้อหาท่ีพระท่านเทศน์และสามารถน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติ
ในวิถีชีวิตของตนได้อย่างเหมาะสม 
 3. ทํานองการเทศน์มหาชาติ การเทศน์มหาชาติท่ีอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ใช้ทํานองท่ีเป็นท่ีนิยมและ
เปน็แบบเฉพาะก็มี 3 ทํานอง คือ ทํานองแกะ หมายถึง จังหวะของการเทศน์มหาชาติ โดยท่ีจังหวัดระยองจะแหล่สั้น 
ดูเรียบสั้น ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาของระยองท่ีว่าพูดสั้น โดยเรียกว่าทํานองเรียบสั้นและเรียบยาว ทํานองพากษ์ 
มีลักษณะการร้องแบบช้า ยาน หวาน ฟังแล้วซาบซ้ึงในเนื้อเร่ืองหรือเนื้อหาของแต่ละกัณฑ์ ทํานองพรตมีลักษณะ
การร้องแบบเรียบง่ายเหมือนความเรียบร้อยของผู้ทรงศีล เป็นทํานองท่ีไม่โลดโผนมาก สามทํานองนี้เป็นทํานองท่ีได้
สืบสานต่อกันมาต้ังแต่รุ่นครูบาอาจารย์ ท่ีได้ถ่ายทอดสืบๆ กันมาจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงรักษาและใช้เทศน์กันอยู่
ประจํา การท่ีชาวอําเภอแกลงใช้ทํานองท้ังสามนี้ก็เพราะสาเหตุการพูดของชาวอําเภอแกลง ท่ีจะมีการพูดท่ีเป็นแบบ
เฉพาะตัวคือ การออกเสียงสั้น พระนักเทศน์ชาวอําเภอแกลงจึงใช้ทํานองท้ังสามนี้เพ่ือสื่อให้กับคนฟัง ทําให้คนฟัง
เข้าใจในเนื้อหาง่ายกว่าการใช้ภาษากลาง และยังเป็นการรักษาภาษาถ่ินประจําอําเภอแกลง จังหวัดระยองไว้ได้อีก
ทางหนึ่ง ตรงกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ซังธาดา (2532) ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก : การศึกษารูปแบบและศิลปะ
การประพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า มหาเวสสันดรชาดก เป็นลักษณะการเลือกเน้นถ้อยคํา การใช้คําแสดงอารมณ์ การ
ใช้คําแสดงฐานะของบุคคล การใช้คําเลียนเสียงธรรมชาติ การเล่นคําซํ้า การเล่นคําซ้อน การใช้คําแบบหลากคํา การ
ใช้คําแบบเรียบง่าย การใช้คําแสดงอาการเคลื่อนไหว ซ่ึงลักษณะการใช้คําลักษณะนี้เป็นลักษณะคําท่ีปรากฏอยู่ใน
ทํานองต่างๆ ของมหาชาติเวสสันดรชาดก 
 4. พิธีกรรมท้ังหมดในการเทศน์มหาชาติ เร่ิมแรกทายกนิมนต์พระสงฆ์ข้ึนสู่ธรรมาสน์เพ่ือจะได้แสดงธรรม 
ทายกก็จะกล่าวคําอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลเสร็จแล้ว ทายกก็จะกล่าวคําถวายเคร่ืองกัณฑ์ เม่ือกล่าวคําถวาย
เคร่ืองกัณฑ์จบลงแล้ว ผู้เป็นประธานก็จะทําการจุดเทียนส่องธรรม เม่ือจุดเทียนส่องธรรมแล้วก็จะกล่าวคําอาราธนา
ธรรม กล่าวคําอาราธนาธรรมจบ พระสงฆ์ก็เร่ิมเทศน์มหาชาติ เม่ือพระสงฆ์เร่ิมเทศน์แล้วเจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์ก็จะ
เร่ิมจุดธูปเทียนเท่ากับพระคาถาประจํากัณฑ์ท่ีตนเองได้รับเป็นเจ้าภาพ แล้วก็มาจุดเทียนน้ํามนต์ท่ีขันสาครท่ีต้ังไว้ 
เพ่ือเป็นการบูชากัณฑ์เทศน์ หรือบูชาคาถาในแต่ละกัณฑ์ท่ีตนเองรับเป็นเจ้าภาพ ในขณะที่พระท่านเทศน์ผู้เป็น
เจ้าภาพก็ต้องคอยจุดเทียนน้ํามนต์อย่าให้เทียนขาดหรือพร่องลง เพ่ือให้เกิดความศักด์ิสิทธ์ิ เพราะถือกันว่าคาถาท่ี
พระท่านเทศน์เป็นคาถาท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เม่ือพระเทศน์จบแล้ว พระสงฆ์ก็จะให้พรขณะน่ังอยู่บนธรรมาสน์ เม่ือให้พรเสร็จ
แล้วก็จะลงมาจากธรรมาสน์เพ่ือมารับเคร่ืองกัณฑ์จากท่านเจ้าภาพ เม่ือเจ้าภาพถวายกัณฑ์เสร็จก็ถือว่าเสร็จพิธีกรรม
ในส่วนกัณฑ์นั้น พิธีกรรมในอําเภอแกลงท่ีแตกต่างจากที่อ่ืน ก็ส่วนท่ีมีการประกอบการจุดเทียนน้ํามนต์ การถวาย
กัณฑ์เรียงลําดับไปทีละกัณฑ์ต้ังแต่กัณฑ์แรกไปจนถึงกัณฑ์สุดท้ายท่ีเป็นเช่นนี้เพราะชาวอําเภอแกลงจัดเทศน์
มหาชาติแบบเรียงกัณฑ์ ตรงกับงานวิจัยของ พระมหาธวัช เขมธโร (พุทธสโร) (2537) การเทศน์มหาชาติท่ีมีอิทธิพล
ต่อสังคมไทย ผลการศึกษาพบว่า วันประกอบพิธีเทศน์มหาชาติ กัณฑ์แรกจะเป็นคาถาพันเป็นภาษามคธล้วนๆ โดย
จะเทศน์ก่อนกัณฑ์ทศพร เพราะคาถาพันฟังเข้าใจยากจึงนํามาเทศน์รวมกันไว้ช่วงแรกก่อน ก่อนท่ีจะเริ่มเทศน์แต่ละ
กัณฑ์ เจ้าของกัณฑ์จะต้องจุดธูปเทียนบูชากัณฑ์เสียก่อน ส่วนจํานวนธูปเทียนนั้นก็ข้ึนอยู่กับจํานวนคาถาประจํา
กัณฑ์แต่ละกัณฑ์ สําหรับเจ้าภาพกัณฑ์คาถาพันจึงต้องใช้ธูปเทียนอย่างละพันเล่ม จุดอยู่ตลอดเวลาของการเทศน์
กัณฑ์นี้ ส่วนเครื่องกัณฑ์เทศน์ อาจจะใช้ขันหรือถัง หรือกระจาดกระบุง ส่วนสิ่งของจะบรรจุลงไปก็มีข้าวสาร
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อาหารแห้ง เคร่ืองอุปโภคต่างๆ รวมท้ังผลไม้อาจจะเป็นมะพร้าว กล้วย นํามาใส่รวมกันไว้ในกระจาดหรือกระบุง 
เตรียมไว้สําหรับถวายพระท่ีท่านเทศน์มหาชาติ 
 5. การจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ก็มีการประดับตกแต่งเหมือนกันภาค
อ่ืนๆ ต่างกันก็ตรงท่ีผลไม้บางชนิด เพราะอําเภอแกลง จังหวัดระยองเป็นจังหวัดท่ีมีผลไม้หลากหลายชนิด เช่น 
ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น อีกอย่างการจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติท่ีนําผลไม้ต่างๆ มาประดับเพ่ือให้คล้ายป่าหิม
พานต์แล้ว ยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสถานท่ีนั้นๆ ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ต่างๆ ท่ีเป็นเช่นนี้
เพราะอําเภอแกลงมีผลไม้หลากหลายชนิด ทางอําเภอแกลงการใช้สถานท่ีจัดเทศน์มหาชาติจะเป็นนิยมเป็นศาลา
การเปรียญเพราะสามารถรองรับคนได้เป็นจํานวนมาก จึงทําให้นิยมใช้ศาลาการเปรียญเป็นท่ีจัดเทศน์มหาชาติ ตรง
กับงานวิจัยของ พระมหาธวัช เขมธโร (พุทธสโร) (2537) การเทศน์มหาชาติท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย ผลการศึกษา
พบว่า การจัดงานเทศน์มหาชาติเป็นพิธีกรรมท่ีย่ิงใหญ่และมีความสําคัญมาก จึงใช้เวลาในการจัดเตรียมก่อนจะถึงวัน
งาน 1 วัน โดยมีการจัดสถานท่ีนําเอามะพร้าว กล้วยซ่ึงจะต้องเอาท้ังผลและใบ และต้นไม้อ่ืนๆ อย่างละเล็กละน้อย 
เพ่ือประดับตกแต่งให้ดูมีมีสภาพเป็นเสมือนป่าหิมพานต์ตามท้องเรื่อง ต้นไม้ท่ีใช้ในการตกแต่งท่ีเป็นหลักก็คือ ต้น
กล้วย ต้นมะพร้าว และต้นอ้อย สถานท่ีส่วนท่ีนิยมท่ัวไปจะเป็นศาลาการเปรียญเป็นสถานท่ีจัดพิธี การตกแต่งต้ังแต่
บันไดข้ึนมาเลยเป็นการสร้างบรรยากาศของป่าหิมพานต์อย่างเต็มท่ี และยังมีการนําธงชาติ ธงสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก 
1,000 ชิ้น ใช้ตกแต่งในบริเวณพิธี ตรงกลางศาลามีแท่นพิธีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปูด้วยผ้าขาวสําหรับวางสิ่งของเคร่ือง
กัณฑ์ของเจ้าภาพซ่ึงจะนํามาเม่ือถึงวันงาน ส่วนปลายแท่นท้ังสองด้านจะต้ังธรรมาสน์เทศน์ไว้ ด้านหน้าแท่นจะมีราว
เทียนและมีขันน้ํามนต์ใส่น้ําไว้ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีจะใช้ทําน้ํามนต์อันถือว่าศักด์ิสิทธ์ิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า 
  1. รูปแบบการเทศน์มหาชาติของชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยองนิยมการเทศน์แบบเรียงกัณฑ์ เพ่ือเน้นให้
ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาตามลําดับต้ังแต่ต้นจนจบ 
  2. วิธีการเทศน์ใช้วิธีการ 3 ข้ันตอนคอื การเริ่มเร่ือง การดําเนินเรื่องและการจบเรื่อง 
 3. ทํานองการเทศน์ท่ีนิยม มี 3 ทํานอง คือ ทํานองพากษ์ ทํานองแกะบายศรี และทํานองพรต 
 4. พิธีกรรมในการเทศน์เร่ิมจากทายกนิมนต์พระผู้เทศน์ข้ึนสู่ธรรมาสน์ อาราธนาศีล อาราธนาธรรม จนถึง
ข้ันตอนสุดท้ายคือพระภิกษุผู้เทศน์ลงมารับเคร่ืองกัณฑ์ 
 5. การจัดสถานท่ีเทศน์มหาชาติ จัดเหมือนกับการเทศน์มหาชาติในพ้ืนท่ีอ่ืนแต่แตกต่างเรื่องการตกแต่ง
และการประดับด้วยผลไม้ประจําถ่ิน จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.1 ชาวอําเภอแกลง จังหวัดระยอง รักษาประเพณีการเทศน์มหาชาติตามรูปแบบดั้งเดิมต่อไป เพ่ือสืบ
ทอดวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
 5.2 พระนักเทศน์มหาชาติชาวอําเภอแกลงถ่ายทอดรูปแบบและวิธีการเทศน์ต่อยอดให้กับพระนักเทศน์
รุ่นหลัง เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนี้ไว้โดยอาจใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมผลงานและสร้างแบบฝึกให้พระ
หรือเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการสร้างตัวแทนรุ่นหลังให้ต่อเนื่อง 
 5.3 วัด พุทธศาสนิกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรร่วมมือกันส่งเสริมธํารงรักษาประเพณีการ
เทศน์มหาชาติในอําเภอแกลงให้สืบเนื่องเป็นประเพณีของท้องถ่ิน 
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 5.4 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวในช่วงท่ีมีการเทศน์มหาชาติและเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีให้ส่งเสริมต่อการมีรายได้ของชาวสวน
และประชาชนในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยเชิงลึกเพ่ือศึกษาชีวประวัติและเก็บรายละเอียดรวบรวมผลงานพระเทศน์มหาชาติของพระ
นักเทศน์รุ่นครูไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา 
  2. ควรวิจัยและพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมการเทศน์มหาชาติตามรูปแบบของชาวอําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 
 3. ควรวิจัยเพ่ือรวบรวมรูปแบบและวิธีการเทศน์มหาชาติของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 
 4. ควรวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการเทศน์มหาชาติของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนท้ังสิ้น 400 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเชื่อม่ันแบบ
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ .85 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที 
และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1)  นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยด้านท่ีนักศึกษามีการปฏิบัติตนใน
ระดับมาก  ได้แก่ ด้านจิตใจและอารมณ์กับด้านการศึกษาเรียนรู้  ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนสูงท่ีสุดเท่ากัน รองลงไป ได้แก่  
ด้านสังคม ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สําหรับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนตํ่าท่ีสุด ได้แก่ ด้าน
สติปัญญาและความคิด ถัดข้ึนไปคือ ด้านท่ีอยู่อาศัย และด้านเศรษฐกิจ 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ระดับชั้นท่ีศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ และภูมิลําเนาเดิมต่างกัน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเว้นนักศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกันเท่านั้นท่ีพบว่า โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพอนามัยเป็นความถ่ีสูงสุด โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสุขภาพ (49 ราย) รองลงมา ได้แก่ 
ด้านการศึกษาเรียนรู้  ซ่ึงเสนอให้มีการการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์ 
(38 ราย)  และด้านสังคม  ซ่ึงเสนอให้มีการปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรครูเกี่ยวกับการให้คําปรึกษา (37 
ราย) 
 

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 215

Abstract 
 The purposes of this research were to : 1) study self-practice to enhance quality of life of non-
formal education students in Samutprakan Province 2) compare self-practices to enhance quality of life 
of non-formal education students by personal variables and 3) study opinion and suggestion concerning 
self-practice to enhance quality of life of non-formal education students. The research samples were 
400 non-formal education students in Samutprakan Province. The data were collected by the 
questionnaire which had an alpha coefficient value .85 and were analyzed by statistical values such as 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test  
 The research results were as follows : 1) non-formal education students had done self-practice 
to enhance quality of life at a high level, considering  aspect by aspect, it founded that the non-formal 
education students had practiced 5 aspects at a high level and the other 3 aspects at a medium level. 
The highest mean score of self-practice was mind and emotion aspect, respectively followed by 
education, society, health and physical environment aspects, whereas the lowest mean score of self-
practice aspect was cognition and thinking  aspect  which  residence and economy aspects were 
respectively the higher mean score  2) comparing self-practice to enhance quality of life of non-formal 
education students by personal variables it showed that the students with different genders, ages, levels 
of study, marital statuses, incomes, and birth places had not done significantly different self-practice to 
enhance quality of life at the statistical level .05 except the students with different careers 3) according 
to the opinion and suggestion of the non-formal education students it found that the highest frequency 
of suggestion was health aspect, especially health checking (n=49) followed by information diffusion by 
using modern technology (n=38)  and improving teacher  service  concerning  counseling  (n=37). 
 
ความนํา      
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมวลมนุษยชาติ 
ประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกย่อมไม่สามารถหลีกหนีจากผลกระทบดังกล่าวได้ การพัฒนาประเทศจึงต้องมุ่ง
ไปท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความม่ันคง สงบสุข มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และวิถีชีวิต เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของตนให้พร้อมท่ีจะปรับตัวรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมถึงให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น จึง
ควรสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ตระหนักถึงความจําเป็นของการพัฒนาคนในสังคมให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมส่วนรวม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศิริ  ฮามสุโพธ์, 2543, หน้า 23-24) 
 การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีข้ึนนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีก
หลายประการท่ีช่วยส่งเสริมให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวให้ดีข้ึนได้ เป็นต้นว่า การมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี การได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า การประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้ท่ีเพียงพอสําหรับนํามาใช้จ่ายให้
เกิดความสะดวกสบายทางด้านวัตถุ การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ การมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีไม่มีมลภาวะ การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครอง การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกอ่ืนในสังคม ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลให้บุคคลมีความสุขและความ
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พึงพอใจในชีวิต หากทุกคนในสังคมสามารถขวนขวายให้ได้มาซ่ึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตท้ังของตนเองและสังคมให้สูงข้ึนได้  อันจะส่งผลให้ปัญหาต่างๆในสังคมลดลงหรือหมดไป (ชะเอม  ยินดี,  
2542, หน้า 36-37) 
 ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาของ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีเห็นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “การ
ปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ” ท้ังนี้เพ่ือจะได้ทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา อันจะส่งผลไปสู่คุณภาพชีวิตของครอบครัวและสังคม
ต่อไป ซ่ึงผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีตนมีอยู่ เพ่ือให้เกิด
ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตการเรียนและชีวิตสังคมของตนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ในจังหวัด
สมุทรปราการ ตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษานอกระบบโรงเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการ 
  
สมมุติฐานในการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและข้อสรุปท่ีได้จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยได้นํามาเป็นสมมุติฐานของการวิจัยว่า “นักศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน  มีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั” 
  
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2554  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) จํานวน 15,007 คน (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ, ออนไลน์, เข้าถึงเม่ือ 18 พฤษภาคม 2554) 
  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน  400  
คน ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่ (Taro Yamane, 1960 อ้าง
ถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, หน้า 71 ) ท่ีค่าความเชื่อม่ัน 95% ประชากร 15,000 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง 
390 คน  ซ่ึงประชากรของผู้วิจัยมีจํานวน 15,007 คน จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีผู้ วิจัยสร้าง ข้ึนซ่ึงมีความเชื่อ ม่ัน .85 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  2.1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
            2.2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ใน 8 ด้าน โดยข้อคําถามในแต่ละด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s scale)  
    2.3 เป็นความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นข้อคําถามแบบปลายเปิด (open-end  
question) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการให้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยนําไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอกข้อมูลจํานวน 
400 ฉบับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ด้ังนี้  
  4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการด้านเพศ อายุ  
ระดับชั้นท่ีศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และภูมิลําเนาเดิม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจงนับความถี่ (frequency) 
และคํานวณค่าร้อยละ (percentage)  
     4.2 ข้อมูลการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหาค่าเฉลี่ย (mean : Χ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  
deviation : SD) จากนั้นแปลความหมายเป็นระดับการปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย 
  4.3 การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรท่ีกําหนดไว้ ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที (t-test for independent 
sampling) สําหรับกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ เพศ และภูมิลําเนาเดิม ส่วนการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มย่อยต้ังแต่  
3 กลุ่มข้ึนไป ตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ใช้ค่าสถิติเอฟ (one way 
analysis of variance หรือ F-test) (ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 113) และหากพบความ
แตกต่างก็ทําการทดสอบต่อไปโดยใช้การวิเคราะห์แบบ LSD. (Fisher’s Least Significant  Differences) หรือ Tamhane’s  
  4.4 ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด  ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) แล้วทําการจัดหมวดหมู่ของคําตอบท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นจึงแจงนับ
ความถ่ีของคําตอบแต่ละประเด็น และนําเสนอโดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีความถ่ีมากไปหาความถ่ีน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  
สรุปได้ดังนี้ 
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แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษา Χ   S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ด้านสุขภาพอนามัย 3.69 .78 มาก 
2. ด้านจิตใจและอารมณ์ 4.40 .49 มาก 
3. ด้านสติปัญญาและความคิด 3.28 .78 ปานกลาง 
4. ด้านการศึกษาเรียนรู้ 4.40 .49 มาก 
5. ด้านท่ีอยู่อาศัย 3.33 .8 ปานกลาง 
6. ด้านเศรษฐกิจ 3.30 .86 ปานกลาง 
7. ด้านสังคม 4.33 .46 มาก 
8. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.67 .47 มาก 

ภาพรวม 3.80 .44 มาก 

 
  จากตาราง พบว่า โดยภาพรวม การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก (Χ =3.80 S.D.=.44) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยด้านท่ี 
2 จิตใจและอารมณ์ และด้านท่ี 4 การศึกษาเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดเท่ากัน (Χ =4.40 S.D.=.49) รองลงมา 
ได้แก่ ด้านท่ี 7 สังคม (Χ=4.33 S.D.=.46) ด้านท่ี 1 สุขภาพอนามัย (Χ =3.69 S.D.=.78) และด้านท่ี 8 สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ (Χ =3.67 S.D.=0.47) ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก  สําหรับค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนท่ีน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ ด้านท่ี 3 สติปัญญาและความคิด (Χ =3.28 S.D.=.78) อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนก็อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 เพศ พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีเพศต่างกัน มีการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็
พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวม 4 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 
สุขภาพอนามัย  ด้านท่ี 2 จิตใจและอารมณ์ ด้านท่ี 3 สติปัญญาหรือความคิด และด้านท่ี 4 การศึกษาเรียนรู้ ส่วนด้านท่ี
เหลืออ่ืน ๆ อีก 4 ด้าน การปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.2 อายุ พบว่า โดยภาพรวม  นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอายุต่างกัน มีการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็
พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านท่ี 3 สติปัญญา
หรือความคิด ส่วนด้านท่ีเหลืออ่ืน ๆ อีก 7 ด้าน การปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.3 ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมี
ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า นักศึกษาท่ีมีระดับชั้นท่ีกําลังศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านท่ี 3 สติปัญญาหรือความคิด ส่วนด้านท่ีเหลืออ่ืน ๆ อีก 7 ด้าน การปฏิบัติตน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  2.4  สถานภาพสมรส พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน 
มีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท้ังโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
  2.5 อาชีพ พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการ
ปฏิบัติการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน ก็พบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 5 ท่ี
อยู่อาศัย  ด้านท่ี 6 เศรษฐกิจ ด้านท่ี 7 สังคม และด้านท่ี 8 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ส่วนด้านท่ีเหลืออ่ืน ๆ อีก 4 ด้าน  
พบว่า การปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.6 รายได้ต่อเดือน พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท้ังโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.7 ภูมิลําเนาเดิม พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีภูมิลําเนาเดิม
ต่างกัน มีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ก็พบว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาเดิมต่างกัน มีการปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ในด้านท่ี 7 สังคม ส่วนด้านท่ีเหลืออ่ืน ๆ อีก 7 ด้าน การปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  สรุปได้
ดังนี้ 
  3.1 ด้านสุขภาพอนามัย มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ  คือ 1) ควรจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจําปี 49 ราย 2) ควรเพ่ิมมุมพักผ่อนและพื้นท่ีสําหรับการรับประทานอาหาร 33 
ราย และ 3) จัดสถานท่ีออกกําลังกาย เช่น ห้องฟิตเนส สนามกีฬา โดยจัดให้มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและจัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําปรึกษาแนะนํา 17 ราย 
  3.2 ด้านจิตใจและอารมณ์ มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ คือ 1) การ
ประเมินผลการเรียนไม่เป็นธรรม ทําให้นักศึกษาท่ีต้ังใจเรียนรู้สึกท้อแท้ 36 ราย 2) ควรมีการแข่งกีฬาสีระหว่าง  
กศน.อําเภอทุกปี เพ่ือสร้างความรักและสามัคคี 27 ราย และ 3) ควรจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษาบ่อยๆ 
เพ่ือผ่อนคลายความเครียด 14 ราย 
  3.3 ด้านสติปัญญาหรือความคิด มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ คือ 1) 
ควรเพ่ิมการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้มากกว่าเดิม 34 ราย 2) 
เนื้อหาและรายวิชามีมากเกินไป 29 ราย และ 3) ควรเพ่ิมจํานวนรอบหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระยะสั้น 23 ราย 
  3.4 ด้านการศึกษาเรียนรู้  มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ คือ 1) ควรจัด
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อ เหตุการณ์ เช่น การประกาศผลสอบ หรือปฏิทิน
การศึกษาตลอดภาคเรียน 38 ราย 2) ควรปรับปรุงความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตและกระจายเทคโนโลยีให้ท่ัวถึง 
27 ราย และ 3) ควรจัดให้มีหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีสําหรับการติดต่อประสานงานจัดหาแหล่งฝึกงาน และจัดหา
งานให้นักศึกษา 13 ราย 
  3.5 ด้านท่ีอยู่อาศัย ไม่มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ   
  3.6 ด้านเศรษฐกิจ  มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ คือ 1) ควรมีการฝึกอาชีพ
ระยะสั้นท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ซ่ึงมีการลงทุนเริ่มต้นตํ่าและเป็นท่ีต้องการของตลาด 28 ราย 2) ควรสนับสนุนให้
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 22 ราย และ 3) ควรมีบริการด้านทุนการศึกษา 9 ราย 
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  3.7 ด้านสังคม มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ คือ 1) ควรปรับปรุงการ
ให้บริการของบุคลากรครูเกี่ยวกับการให้คําปรึกษา  37  ราย 2) ควรสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดค่ายกิจกรรม 14 ราย และ 3) ควรจัดให้มีพ้ืนท่ีสําหรับสูบบุหร่ี 6 ราย 
  3.8 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ คือ 1) 
ควรติดกล้องวงจรปิด ในบริเวณท่ีเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย 26 ราย 2) ควรควบคุมความเร็วและความดังของ
รถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา 23 ราย และ 3) ควรมีการเพ่ิมถังขยะภายในบริเวณสถานศึกษา 11 ราย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการเรื่อง “การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ” มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติตนในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยการปฏิบัติตนในด้านท่ี 2 จิตใจ
และอารมณ์ กับด้านท่ี 4 การศึกษาเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนสูงสุดเท่ากัน ซ่ึงอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่  
ด้านท่ี 7 สังคม ด้านท่ี 1 สุขภาพอนามัย และด้านท่ี 8 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
สําหรับอีก 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านท่ี 5 ท่ีอยู่อาศัย ด้านท่ี 6 เศรษฐกิจ และ
ด้านท่ี 2 สติปัญญาหรือความคิด ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ  มีการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากถึง 5 ด้าน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นความสุข
และเป็นสิ่งท่ีทุกคนปรารถนา อยากได้ อยากมี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรนุช ติรณะประกิจ (2546, หน้า 18) ท่ี
กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตมีความสําคัญอย่างย่ิง เนื่องจากคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สามารถกําหนดได้ 
จึงเกิดการขวนขวายให้ได้มาซ่ึงสิ่งนี้ เพ่ือให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมพัฒนาไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ นักศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเช่นเดียวกัน  จึงมีการปฏิบัติตนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวทางหรือรูปแบบท่ีตนสามารถปฏิบัติได้ เพ่ือจะทําให้ตนเองมีชีวิตท่ีดีและม่ันคงย่ิงข้ึน 
สามารถนํามาอภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
  1.1 ด้านสุขภาพอนามัย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มี
การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ
ของ ยูเนสโก (UNESCO, 1981, อ้างถึงใน สุขศรี สงวนสัตย์, 2552, หน้า 89) ท่ีเสนอว่า องค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ได้แก่ อาหาร ภาวะสุขภาพอนามัยและโภชนาการ เพราะการมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ย่อมส่งผล
ไปสู่การมีพละกําลังในการทํางานและมีประสิทธิภาพในการเรียน รวมถึงการมีสุขภาพจิตท่ีเป็นปกติจะทําให้บุคคล
สามารถใช้สติปัญญาและความคิดในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนักศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเห็น
ความสําคัญและลงมือปฏิบัติ 
  1.2 ด้านจิตใจและอารมณ์  ผลการวิจัย  พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มี
การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านจิตใจและอารมณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540, หน้า 85-86) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบท่ีจะทําให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะต้อง
ประกอบด้วยการมีความสมบูรณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ เพราะการมีพ้ืนฐานด้านจิตใจและอารมณ์ท่ีดีจะช่วยให้บุคคล
เกิดความสุขและความสงบในการดํารงชีวิต ดังนั้น นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จึงต้องการมี
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จิตใจและอารมณ์ท่ีดี มีความเป็นปกติ เพ่ือจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นปกติสุข  จึงมีการ
ปฏิบัติตนด้านนี้อยู่ในระดับมาก 
  1.3 ด้านสติปัญญาหรือความคิด ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ มีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้าง ด้านสติปัญญาหรือความคิด ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางและมี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะอุปนิสัยของคนไทยส่วนใหญ่เชื่อเร่ืองเวรกรรม ไสยศาสตร์ หรือนรกสวรรค์ มักขาด
การคิดพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญาหรือความรู้ความสามารถ เพราะถือว่าเป็นเร่ืองกรรมเก่าของแต่ละคน ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจิรนันท์ เพ็ชรแก้ว (2544, หน้า 4-6) ท่ีศึกษาเร่ือง “การสํารวจคุณภาพชีวิตและความ
ต้องการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร : กรณีศึกษา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อเร่ืองไสยศาสตร์ ทําให้มีลักษณะปล่อยตัว ปล่อยใจไปตามสบาย 
ไม่คิดมาก จึงขาดความทะเยอทะยานไม่มุมานะด้ินรนต่อสู้ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะขาดการนํา
สติปัญญาหรือความรู้ความสามารถของตนมาใช้ประโยชน์ และบางคร้ังการปฏิบัติงานก็อยู่แค่การรับคําสั่ง หรือการ
ปฏิบัติตามเท่านั้น ไม่ต้องคิดถึงการบริหารจัดการหรือมีการวางแผนงาน ไม่มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ึงอาจจะเป็น
ด้วยตําแหน่งหน้าท่ีการงานหรือเป็นท่ีศักยภาพของแต่ละบุคคล แต่ท่ีสําคัญคือการไม่ได้ฝึกฝนการคิดและการนํา
สติปัญญาหรือความสามารถของตนนํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีและคุ้มค่า จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นสาเหตุของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาหรือความคิดของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีการ
ปฏิบัติตนเพียงระดับปานกลางเท่านั้น 
  1.4 ด้านการศึกษาเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อรชร  มีจอม (2547, หน้า 263) ท่ีศึกษาเร่ือง “ความต้องการการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยภาพรวม มีความต้องการ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้  ยัง
มีความต้องการความรู้ เทคโนโลยีใหม่ท่ีทันสมัย และมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ สามารถ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะโลกปัจจุบันนี้ความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ท่ีไม่ติดตามความรู้ต่าง ๆ จะเป็นบุคคลที่ล้าหลัง 
ไม่สามารถตามทันเหตุการณ์และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดี ดังนั้น คนส่วนใหญ่ รวมท้ังนักศึกษานอกระบบโรงเรียน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงมีการปฏิบัติตนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองให้สูงข้ึน โดยการศึกษาต่อใน
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
  1.5 ด้านท่ีอยู่อาศัย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีการ
ปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ด้านท่ีอยู่อาศัย ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะการท่ี
บุคคลจะมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัยได้ ข้ึนอยู่กับกําลังความสามารถด้านเศรษฐกิจของแต่ละคนเป็นสําคัญ จาก
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เป็นพนักงานของบริษัท ห้างร้านหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ร้อยละ 83.30 และมีรายได้ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท ดังนั้น การเลือก การปรับปรุง หรือการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่อาศัยเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการจึงเป็นเร่ืองท่ียาก นักศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงไม่สามารถ
ปฏิบัติตนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านนี้ได้มากนัก 
  1.6 ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติ
ตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า นักศึกษานอก
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ระบบโรงเรียนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในข้ันพ้ืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 48.3) ดังนั้น จึงมี
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานอยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติการไม่ใช่ผู้บริหาร ซ่ึงส่งผลถึงรายได้ท่ีตํ่าถึงปานกลางเท่านั้น  ประกอบกับยุค
ปัจจุบันสินค้าและเคร่ืองอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มีราคาสูงข้ึน ทําให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงข้ึนตามไปด้วย การ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม (มหภาค) จึงเป็นอํานาจหน้าท่ีของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เม่ือเป็นเช่นนี้ 
นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จึงไม่สามารถปฏิบัติตนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านนี้ได้
มากนัก 
  1.7 ด้านสังคม ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติตน
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสังคม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะทุกคนจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคม  จึงต้องเรียนรู้ท่ีจะทําให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของคนในครอบครัว ในชุมชน หรือในท่ีทํางาน ซ่ึงสอดคล้อง
กับ ผลงานวิจัยของวราภรณ์ รัตนเวสสส์ (2542, หน้า 70) ท่ีศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีคุณภาพชีวิต
ในด้านครอบครัว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคม อยู่ในระดับสูง  ดังนั้น ทุกคนรวมท้ังนักศึกษานอกระบบโรงเรียนจึง
พยายามปฏิบัติตนให้เข้ากับกลุ่มสังคมของตนเป็นอย่างดีด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้ว 
  1.8 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า สภาวะแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของสาธารณะ บางคร้ังก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการจึงไม่สามารถบริหารจัดการได้ด้วย
ตนเองเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านนี้ได้มากนัก  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระมหามงคล หนองแพ (2548, 
หน้า 102) ท่ีศึกษาเร่ือง “การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วม และการพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน : กรณีศึกษาบ้านระกาศ หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านระกาศ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และรู้ว่าในชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากการเพ่ิม
จํานวนของประชาชนในชุมชน รวมท้ังมีการจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อมอยู่บ้าง แต่เป็นไปเฉพาะบ้านเรือนของตนเอง
เท่านั้น ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมากนัก จึงยังไม่มีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนหรือสมาชิกในครอบครัวเพ่ือแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ทําให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างได้ผล 
 2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
  ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีเพศ อายุ  
ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลําเนาเดิมแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ยกเว้น
นักศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีมีอาชีพต่างกันเท่านั้นท่ีมีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป็น ซ่ึงจะช่วย
ให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ดังนั้น 
นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะมีปัจจัยส่วนบุคคลอย่างไร ก็ล้วนต้องการปฏิบัติตนเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนด้วยกันท้ังสิ้น ดังนั้น การปฏิบัติตนของแต่ละคนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก 
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  อย่างไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามตัวแปรสถานภาพส่วนบุคคล
ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ในบางด้านมีความแตกต่างกัน  จึงสามารถนํามา
อภิปรายเป็นรายปัจจัยส่วนบุคคล ได้ดังนี้ 
  2.1 เพศ พบว่า  นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีเพศต่างกัน โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีการปฏิบัติตนแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านการศึกษาเรียนรู้ 
และด้านสติปัญญาหรือความคิด ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของปฤณกฎรัตน์ คําสว่าง (2541, หน้า 102) ท่ีศึกษา
เร่ือง “คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีไม่ใช่สายวิชาการในมหาวิทยาลัยมหิดล” พบว่า บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมี
คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า  เพศหญิงและเพศ
ชายมีวิถีการดําเนินชีวิต (life style) ท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับความสนใจ โอกาส และความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
  2.2 อายุ พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอายุต่างกัน โดยภาพรวม  มีการ
ปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติตนแตกต่างกัน 
ในด้านสติปัญญาหรือความคิด โดยกลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี และกลุ่มท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีการปฏิบัติตนสูงกว่า กลุ่มท่ีมี
อายุ 31-40 ปี  ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า กลุ่มท่ีมีอายุ  21-30 ปี อยู่ในช่วงพ้นวัยรุ่นมาใหม่ ๆ จึงเป็นกลุ่มท่ีมีความทันสมัย  
มีความอยากรู้อยากเห็นและมีกําลังความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง  จึงพยายามเรียนรู้  รวมท้ังติดตามเรื่องราวต่าง ๆ 
เพ่ือให้ตนเองตามทันเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ และกลุ่มอายุ 41-50 ปี เป็นวัยผู้ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ในชีวิต จึงมีการ
ใช้หลักเหตุผลนํามาคิดพิจารณาปัจจัยรอบด้านก่อนการตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหา รวมท้ังมีการคิดไตร่ตรอง ทบทวน 
หรือฝึกสมาธิเพ่ือให้ตนเองมีสติในการปฏิบัติงานและการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิรัช  ณัถฤทธิ์ (2550, 
หน้า 44) ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานขับรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีพัฒนาการตามวัย บุคคลจะสั่งสมประสบการณ์ชีวิต  
มีการปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ทําให้เกิดความคิด ความรู้สึกต่อตนเองของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมี
การเรียนรู้และแสวงหาวิธีปฏิบัติหรือกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ให้ตนเองรู้สึกเกิดความ
ม่ันคงและพึงพอใจ อายุจึงมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.3 ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีระดับชั้นท่ี
กําลังศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม  มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัย
ของสุขศรี สงวนสัตย์ (2550, หน้า 68) ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี” ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีกําลังศึกษาแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้
เนื่องจาก นักศึกษาทุกระดับชั้นเห็นความสําคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ต้องการมีสุขภาพอนามัยทางร่างกาย
และจิตใจท่ีดี มีอาชีพหรือมีหน้าท่ีการงานมั่นคง มีท่ีอยู่อาศัยและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี รวมท้ังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงมีการปฏิบัติตนไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการปฏิบัติตนเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาหรือความคิดสูงกว่าผู้ท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเป็นเช่นนี้
อาจเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ยังมีการศึกษาไม่ถึงระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความต้องการสูง
มากในการผลักดันตนเองให้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีท่ี 3) ให้ได้เพ่ือจะได้มีโอกาสในด้านอาชีพการ
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ทํางาน หรือรายได้ท่ีดีข้ึน รวมท้ังโอกาสในการศึกษาต่อ ดังนั้น จึงมีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้าน
สติปัญญาสูงกว่ากลุ่มอ่ืน 
  2.4 สถานภาพสมรส พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกัน  มีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัย
ของรัญญานี  บุญมา (2548, หน้า 68) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า บุคคลทุกสถานภาพสมรสย่อมเห็นความสําคัญในการปฏิบัติตนเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเอง บุคคลท่ีแต่งงานแล้วก็ต้องการประสบผลสําเร็จในชีวิตครอบครัว ส่วนบุคคลท่ีเป็น
โสดหรืออยู่คนเดียวก็ย่อมต้องการประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา การสร้างฐานะและการหาคู่ครอง ดังนั้น 
บุคคลทุกสถานภาพสมรสจึงมีความทะเยอทะยาน แข่งขัน และแสวงหาแนวทางท่ีจะทําให้ตนเองมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ท้ังในด้านส่วนตัว ครอบครัว และสังคม จึงมีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
  2.5 อาชีพ พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการปฏิบัติตน
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอีก 3 ด้าน 
คือ ด้านท่ีอยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีการปฏิบัติตนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีโลกทัศน์ ประสบการณ์ โอกาส 
สถานะทางเศรษฐกิจ ค่านิยม และวิถีการดําเนินชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  และการตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน 
  2.6 รายได้ต่อเดือน พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า 
รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเรื่องนี้ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  6,001-8,000  บาท และ 8,001-10,000 บาท 
ซ่ึงรวมกันแล้วมีจํานวนมากถึงร้อยละ 71.00 แสดงว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนจํานวนมากมีรายได้ไม่มาก  จึงอาจ
ไม่เพียงพอต่อค่าจ่ายในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึนมาก ดังนั้น ทุกคนจึงพยายามพัฒนา 
ปรับปรุงตนเองในเร่ืองรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น เช่น ด้านอาหาร ท่ีอยู่อาศัย การเดินทาง การศึกษา 
ฯลฯ ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความสามารถของตนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ จึงทําให้การปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องผลงานวิจัยของลัดดาวัณย์  สกุลสุข (2550, หน้า 51) 
ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตของพนักงานสายปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร บริษัทท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน)” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน 
  2.7  ภูมิลําเนาเดิม พบว่า นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีภูมิลําเนาเดิมต่างกัน 
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า นักศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการหรือย้ายมาจากต่างจังหวัด ไม่มีบุคคลใดท่ีมี
คุณภาพชีวิตหรือมีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านจนไม่จําเป็นต้องพัฒนาในเรื่องใด ๆ อีก จึงมีความต้องการท่ีจะปฏิบัติ
ตนในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองให้ดีข้ึนกว่าเดิมหรืออย่างน้อยก็มีชีวิตท่ีเป็นสุข ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายและความต้องการของตนเอง ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างสันติสุข ดังนั้น จึงมีการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแตกต่างกันในด้านสังคม ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง นักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ร้อยละ 70.23 มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ในจังหวัด
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สมุทรปราการ ดังนั้น โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว หรือกับผู้คนในชุมชนและสังคมภายนอก 
เช่น การมีเพ่ือนบ้านพูดคุยและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้น การพบปะสังสรรค์หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันของผู้
ท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสมุทรปราการจึงมีมากกว่ากลุ่มท่ีย้ายมาจากต่างจังหวัด ทําให้การปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านสังคมของสองกลุ่มแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.1 ผลการศึกษาการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรปราการ  พบว่า นักศึกษาปฏิบัติตนด้านสติปัญญาหรือความคิดตํ่าท่ีสุด แม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม 
ดังนั้น ในการเรียนการสอนนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับต่าง ๆ จึงควรจัดหากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดท่ีส่งเสริม
การใช้สติปัญญาและความคิดของนักศึกษาให้มากข้ึน เช่น การเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จําลอง การสอนแบบแก้ปัญหา 
การฝึกให้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น  เป็นต้น 
  1.2 เนื่องจากนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ มีการปฏิบัติตนในด้านเศรษฐกิจเป็น
ค่าเฉลี่ยปานกลางค่อนข้างตํ่า รวมท้ังมีข้อเสนอแนะของนักศึกษาให้มีการฝึกอาชีพระยะสั้นท่ีหลากหลาย น่าสนใจ มี
การลงทุนเร่ิมต้นตํ่า เป็นท่ีต้องการของตลาด และสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ดังนั้น จึงควรจัด
หลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับอาชีพเสริม เพ่ือให้นักศึกษามีโลกทัศน์เกี่ยวกับงานอาชีพกว้างขวางข้ึน และมีความสามารถ
สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากสภาพปัจจุบัน พบว่า ราคาสินค้าต่าง ๆ และค่าครองชีพสูงข้ึนมาก 
  1.3 เนื่องจากมีข้อเสนอแนะของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจําปี  เป็น
จํานวนมากท่ีสุดถึง 49 ราย ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดแพทย์มาตรวจสุขภาพทุกปีหรือจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพ
ในราคาท่ีไม่สูงมากนัก 
  1.4 เนื่องจากสาระของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาต้องการให้บุคคลและหน่วยงานอ่ืนดําเนินการให้  มิใช่เป็นสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติ ดังนั้น  
อาจารย์ผู้สอนจึงควรปลูกฝังความคิด ความตระหนักในเร่ืองการพึ่งตนเองมิใช่การหวังพ่ึงผู้อ่ืน ให้กับนักศึกษามากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอ่ืนๆ 
  2.2 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักศึกษานอกระบบโรงเรียน
หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดลึกซ้ึงมากข้ึน 
  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามตัวแปรส่วนบุคคล 3) ศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติม
และข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างสุ่ม
จากผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จํานวน 400 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากับ .97 สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 5 ด้าน และในระดับเห็นด้วยมาก 2 ด้าน โดยด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ตามตัวแปรส่วนบุคคล พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีมี อายุ ตําแหน่งงาน รายได้
ต่อเดือน และขนาดของสถานประกอบการแตกต่างกัน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทํางานแตกต่างกัน โดยภาพรวม มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 3) จากการวิเคราะห์เนื้อหาของความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน 
จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ี
สูงสุด ได้แก่ ควรปรับค่าจ้างทุกปี (96 ราย) รองลงมาคือ ต้องการเบี้ยขยัน (82 ราย) ต้องการความเป็นธรรมในการ
พิจารณาผลงาน (75 ราย)  และต้องการค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน (74 ราย) 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the opinion of workers on quality of work 
life enhancement for workers in industrial estates in Samutprakan Province 2) compare the 
opinion of workers on quality of work life enhancement by personal variables 3) study additional 
comments and suggestions of workers about quality of work life enhancement. The research 
samples composed of 400 employees in two industrial estates; Bangpoo and Bangplee Industrial 
Estates. The data were collected by the questionnaire which had an alpha coefficient value .97 
and were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t value and F value. 
 The results of the research found that 1) the opinion of workers on quality of work life 
enhancement for workers in overall was at a medium level, considering aspect by aspect it found 
that 5 aspects were at a medium level and 2 aspects were at a high level, the aspect of social 
integration and  work cooperation was the highest mean score which was followed by safety 
work environment and health promotion aspect,  however the aspect of democracy in 
organization was the lowest mean score 2) comparing the opinion of workers on quality of work 
life enhancement by personal variables it found that the workers with different ages, work 
positions, salaries and sizes of work places had significantly different opinion at the statistical 
level .05, but the workers with different  genders, education levels, and work experiences had no 
significantly different opinions 3) according to additional opinion and suggestions obtained, there 
were 126 respondents or 31.5 percent of the samples which the highest  frequency of 
suggestions was payment increase (n = 96) followed by giving more money to diligent workers (n 
= 82), fair consideration for work performance (n = 75) and paying suitable wages befitting the 
current economic situation (n = 74). 
 
ความนํา 
  คุณภาพชีวิตมีความสําคัญท้ังต่อบุคคลและสังคม คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งท่ีมนุษย์กําหนดสร้างข้ึน และ
ขวนขวายให้ได้มาด้วยตัวของมนุษย์เอง และยังเป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีจะทําให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่
เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลและครอบครัวท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ย่อมมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตให้ดีข้ึนในทุก ๆ 
ด้านอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า ด้านความรู้ความสามารถ การศึกษา อาชีพ รายได้ ท่ีอยู่อาศัย สุขภาพอนามัย 
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ คุณภาพเหล่านี้ย่อมมีผลต่อความสามารถในการปรับปรุงตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดคุณค่าหรือประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะลดลงหรือหมดไปได้ ท่ีพบเห็นเชิงประจักษ์ ได้แก่ ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนประเทศท่ีมี
ประชากรด้อยคุณภาพมักจะประสบกับปัญหาความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงจะเป็นปัญหา
ต่อเสถียรภาพ ความม่ันคง และความปลอดภัยของประเทศ ดังนั้นประเทศท้ังหลายจึงใช้ความพยายามกันอย่าง
เต็มท่ีในการท่ีจะปรับปรุงพัฒนาประชากรของตนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึนจนถึงระดับมาตรฐานท่ีสังคมต้องการ ท้ังนี้
เพ่ือช่วยให้บุคคลมีการดํารงชีวิตในแนวทางท่ีดี และใช้วิธีการอันชอบธรรมในการสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ 
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ของตนโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดความเจริญก้าวหน้า มี
ความสุขสมบูรณ์ และเกิดความมั่นคงปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน (นิศารัตน์  ศิลปเดช, 2540, หน้า 66 – 67) 

 นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีอยู่ 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีผู้ปฏิบัติงานรวมกัน 93,900 
คน ซ่ึงจะแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน (นิคมอุตสาหกรรมบางปู มี
ผู้ปฏิบัติงาน 68,300 คน ชาย 29,450 คน หญิง 38,850 คน และในนิคมอุตสาหกรรม บางพลี มีผู้ปฏิบัติงาน 
25,600 คน ชาย 13,230 คน หญิง 12,370 คน) (สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, 2552, หน้า 1-6 และ 
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี, 2552, หน้า 1-6)  

ในชีวิตการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการอาจต้องเผชิญปัญหาท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนต้องใช้ชีวิตการทํางานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย  นอกจาก
ปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานแล้ว การขาดความม่ันคงในการทํางานหรือการขาดสวัสดิการ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานก็มีส่วนสําคัญและเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสาเหตุอาจมา
จากค่าตอบแทน หรือเงินเดือนท่ีไม่เพียงพอ ความอยุติธรรม ไม่มีความม่ันคง ขาดความเจริญก้าวหน้าในงานและ
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ฯลฯ นอกจากนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานยังมีความสําคัญต่อคุณภาพและ
ปริมาณของผลผลิต การมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีจะทําให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตสูง และเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน ลดอัตราการขาดงาน
ของพนักงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาให้ดีย่ิงข้ึน นอกจากนั้นคุณภาพชีวิตใน
การทํางานยังหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีผลต่อการทํางาน ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานอันก่อให้เกิดผลดีกับตนเอง และทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําให้การดําเนินชีวิตของบุคคลมีความสุข มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน (ประกิต  แสง
เมือง, 2547, หน้า 2 - 3) 
 ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรม ตามแนวคิดท่ีกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของผู้ปฏิบัติงาน
ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” เพ่ือตอบคําถามว่า สถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด และแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือท่ีจะได้นําข้อมูล
ไปเสนอให้กับการนิคมอุตสาหกรรมและผู้บริหารสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมสําหรับใช้ประกอบการ
วางแผน ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
ให้สูงข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงาน  
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 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของสถานประกอบการต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 2 
แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู จํานวนรวม 93,900 คน จําแนกเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางปู 68,300 คน และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 25,600 คน (ส่วนงานกํากับ
การประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมบางปูและ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ณ ตุลาคม 2553) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมท้ัง 2 แห่งใน จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน โดยผู้วิจัย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 3 ขนาด จําแนกเป็นผู้ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 290 คน และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 110 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความ
เชื่อม่ัน 0.97โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างเป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
(check lists) จํานวน 7 ข้อ ประกอบด้วยคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงาน  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 
โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2) ด้านสภาพการทํางานท่ี
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 4) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงใน
งาน 5) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 6) ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร 7) ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงผู้วิจัยสร้างเป็น
คําถามแบบปลายเปิด จํานวน 7 ข้อ เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษา
ตามวันเวลาท่ีนัดหมายและเก็บคืนด้วยตนเอง และนําแบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ ใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for the Social Sciences : SPSS) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ปัจจัยทางด้านลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งาน รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคําถามแบบปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากนั้นนําคําตอบมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นประเด็นสําคัญ 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วแจงนับความถี่ของแต่ละประเด็น ก่อนนํามาเสนอโดยเรียงลําดับจากความถ่ี
มากไปหาน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม ปรากฏดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  ของผู้ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ              
                     

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
2. ด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
4. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
6. ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร 
7. ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

3.31 
3.67 
3.38 
3.28 
3.68 
3.20 
3.50 

.74 

.73 

.79 

.75 

.69 

.90 

.79 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.43 .63 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ( X=3.43 
S.D.=.63) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 2 ด้าน และใน
ระดับเห็นด้วยปานกลาง 5 ด้าน โดยด้านท่ี 5 การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยของความ
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คิดเห็นสูงท่ีสุด (X=3.68 S.D.=.69) ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาได้แก่ ด้านท่ี 2 สภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (X=3.67 S.D.=.73) ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นเดียวกัน ส่วนด้านท่ี 
6  ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด (X=3.20 S.D.=.90) แต่ก็อยู่ในระดับเห็น
ด้วยปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานใน
นิคมอุตสาหกรรม 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ตามตัวแปรส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อสรุปดังนี้ 
  2.1 ตัวแปร เพศ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย 
  2.2 ตัวแปร อายุ พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ใน 3 ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงใน
งาน ส่วนด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับด้านอ่ืนๆ 
ท่ีเหลือความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ตัวแปร ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังโดยภาพรวม และรายด้าน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัย 
  2.4  ตัวแปร ตําแหน่งงาน พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
ท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 รวม 6 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาส
ในการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
ร่วมกัน และด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร ส่วนด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 
  2.5  ตัวแปร รายได้ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 5 ด้าน โดย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ี
เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ และด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานและด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือไม่แตกต่างกัน 
  2.6 ตัวแปร ประสบการณ์การทํางาน พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ใน  2  ด้าน คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม และด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร 
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ส่วนด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับด้านอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.7 ตัวแปร ขนาดของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีขนาดของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีขนาดของสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพียง 1 ด้าน คือ 
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ส่วนอีก 2 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร และด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ 
พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 
  จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
เป็นผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปประเด็นสําคัญท่ีเรียงลําดับจากความถ่ีมาก
ไปหาน้อย ปรากฏดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติม และข้อเสนอแนะ 
 
ลําดับท่ี ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 

1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม (292 ความคิดเห็น) ได้แก่ ต้องการให้มีการปรับ

ค่าจ้างทุกปี (96 ราย) ต้องการเบี้ยขยัน (82 ราย) ต้องการค่าจ้างท่ีเหมาะกับเศรษฐกิจปัจจุบัน (74 
ราย) และต้องการโบนัสประจําปี (40 ราย) 

2 ด้านสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (120 ความคิดเห็น) ได้แก่ สถานท่ีคับแคบ(49 ราย) 
ห้องน้ําไม่เพียงพอ (32 ราย) อุปกรณ์ในการทํางานไม่พอ/ไม่สมบูรณ์ (28 ราย) และโรงอาหารท่ีสะอาด 
(11 ราย) 

3 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ (109 ความคิดเห็น) ได้แก่ อยากให้มีการพัฒนาทักษะการ

ทํางานเพิ่ม (42 ราย) ต้องการเปลี่ยนหมุนเวียนงาน / ไม่จําเจ (30 ราย) ต้องการให้ส่งเสริมการศึกษา

ต่อของพนักงาน (28 ราย) และต้องการอบรมก่อนเปลี่ยนแผนก (9 ราย)  
4 ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (221 ความคิดเห็น) ได้แก่  ต้องการความเป็นธรรมในการ

พิจารณาผลงาน (75 ราย) ต้องการความมั่นคงในการทํางาน (68 ราย) อยากให้มีความเป็นธรรมหากมี
การเลิกจ้าง (46 ราย) และอยากให้พิจารณางานตามความสามารถ(32 ราย) 

5 ด้านการบูรณาการด้านสังคมหรือการทํางานร่วมกัน (111 ความคิดเห็น) ได้แก่  ต้องการให้มี
บรรยากาศการทํางานท่ีดี (46 ราย) ไม่อยากให้แบ่งเป็นพรรคเป็นพวก (35 ราย) อยากได้หัวหน้างานท่ี
ดี(24 ราย) และอยากมีเพลงฟังในเวลาทํางาน (6 ราย) 

6 ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร (146 ความคิดเห็น) ได้แก่  อยากให้ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรม 
(51 ราย) อยากให้รับฟังความเห็นพนักงาน (42 ราย) อยากให้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น (37 
ราย) และอยากรับรู้ข่าวสารของบริษัท (16 ราย) 
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ลําดับท่ี ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 

7 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (169 ความคิดเห็น) ได้แก่  ต้องการวันลา/วันหยุดประจําปี
เพ่ิม (62 ราย) อยากให้จัดหาท่ีพักใกล้สถานท่ีทํางาน (50 ราย) อยากให้มีพ้ืนท่ีออกกําลังกายในโรงงาน
(39 ราย) และอยากให้มีการนําเท่ียวปีละคร้ัง (18 ราย) 

 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม ผู้ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการให้มีการปรับค่าจ้างทุกปี มีความถ่ีสูงสุด  (96 ราย) ด้าน
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นว่าสถานท่ีทํางานคับแคบ เป็นความถี่สูงสุด 
(49 ราย) ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานอยากให้มีการพัฒนาทักษะการทํางานเพิ่ม เป็นความถี่
สูงสุด (42 ราย) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องการความเป็นธรรมในการพิจารณา
ผลงาน เป็นความถี่สูงสุด (75 ราย) ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกันผู้ปฏิบัติงานต้องการให้มี
บรรยากาศการทํางานท่ีดี มีความถ่ีสูงสุด (46 ราย) ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร ผู้ปฏิบัติงานอยากให้
ผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรม มีความถ่ีสูงสุด (51 ราย) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องการวันลา/วันหยุดประจําปีเพ่ิม มีความถ่ีสูงสุด (62 ราย) 
 
อภิปรายผล 
 ผลท่ีได้จากการศึกษาเร่ืองนี้สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีตําแหน่งงานเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับพนักงาน และ
ส่วนมากมีระดับการศึกษาท่ีใกล้เคียงกัน คือ ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 31.0) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 
29.5) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 17.5) ทําให้กลุ่มคนดังกล่าวมีรายได้ต่อเดือนไม่สูงมากนัก เม่ือมีรายได้
ไม่มากจึงไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนได้ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การทํางานอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  จันทัปพา  วิเศษโวหาร (2552, หน้า 81-
85) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” ซ่ึง
พบว่า พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม ก็เห็นว่า ตนเองมีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลางเช่นเดียวกัน ซ่ึงสามารถอภิปรายเปน็รายด้านได้ ดังนี้ 
  1.1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเพียงพอและยุติธรรม ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม 
ผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ได้รับ
ค่าตอบแทนการทํางานตามกฎหมายแรงงาน หรือค่าแรงข้ันตํ่า (รายได้ระหว่าง 8,001 – 11,000 บาท มีร้อยละ 
27.0, ระหว่าง 5,001 – 8,000 บาท มีร้อยละ 22.5 และ ระหว่าง 11,001 – 14,000 บาท มีร้อยละ 17.8) ซ่ึง
รายได้ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ซ่ึงถีบตัวสูงข้ึนมาก พนักงานจึงมีความรู้สึกว่า ได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังไม่เพียงพอและไม่ยุติธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญญา หมอดี (2550, หน้า 
67-71) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า
สําเร็จรูป  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานสตรีด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง 
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  1.2 ด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม
ผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะสถานประกอบการต้องการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้ดีเพ่ือจะได้ไม่เจ็บป่วยสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ และมีผลผลิตจากการทํางานสูง ซ่ึงจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีรายได้หรือค่าตอบแทนจากการทํางานเพิ่มข้ึน 
และเกิดความสุขความพอใจในการทํางาน ทําให้มีคุณภาพชีวิตในการทํางานและมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้านอ่ืน 
ๆ ให้สูงข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงจะส่งผลดีท้ังต่อสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน ในทางตรงกันข้ามหาก
ผู้ปฏิบัติงานมีสภาพการทํางานท่ีไม่ปลอดภัยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ก็จะเป็นการบั่นทอน
คุณภาพชีวิตทุกด้าน ดังนั้น สถานประกอบการจึงให้ความสําคัญและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้เป็นพิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รติยา นิตย์ภิรมย์ (2548, หน้า 120-125)  ท่ีได้
ศึกษาเรื่อง”คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการเขต 2 ฝ่ายปฏิบัติงาน 2 ภาคเหนือ กรุงเทพฯ 
บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด” ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
ด้านความสะดวกและปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับมาก 
  1.3 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงาน มีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีและมัธยมศึกษา และยังมีอายุยังน้อย (ระหว่าง 21 – 30 ปี  ร้อยละ 42.5 และระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อย
ละ 41.5) ดังนั้นจึงต้องการโอกาสในการพัฒนาความสามารถให้กับตนเองเพิ่มข้ึน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและความ
ม่ันคงของชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภูวนัย น้อยภูวงศ์ (2541, หน้า 54-87) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง 
“คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์: ศึกษากรณีบริษัทมินิแบไทย 
(จํากัด)” ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านลักษณะงานและความก้าวหน้า ก็อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
  1.4 ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงาน มีความ
คิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะลักษณะงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็น
แรงงานท่ีไม่มีการใช้ความสามารถและทักษะมากนัก จึงทําให้ผู้ประกอบกิจการ หรือเจ้าของสถานประกอบการไม่ได้
กําหนดช่วงชั้นของตําแหน่งงานให้มากพอสําหรับความก้าวหน้าของพนักงาน (ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับ
พนักงาน ร้อยละ 74.0 มีระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 19.2 และระดับผู้จัดการแผนก ร้อยละ 6.8) ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสามารถในการปรับลดหรือเพ่ิมกําลังแรงงานในระดับปฏิบัติการได้โดยสะดวกรวดเร็ว จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานอยู่ในระดับเห็นด้วยปาน
กลางเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กีรติ อินทปัน (2545, หน้า 59-63) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิต
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด” ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานมีคุณภาพชีวิตด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 
  1.5 การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงาน มี
ความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นท่ีค่อนข้างสูง (X = 5.7.8) ท่ีเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรล้วนมีธรรมชาติของความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่
คณะ และได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้อ่ืน ดังนั้น บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสถานประกอบการต่าง ๆ จึงมี
กิจกรรมร่วมกันและรวมตัวกันเป็นชมรมหรือสมาคมของพนักงาน ซ่ึงในสถานประกอบการหลายแห่ง อาจมีการ
รวมตัวกันจัดต้ังเป็นสหภาพแรงงานข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow, 1965 อ้างถึงใน ติน ปรัชญ
พฤทธ์ิ, 2542, หน้า 44 - 45) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานคือ ภาพประสบการณ์ทํางานของบุคคล ซ่ึงแสดง
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ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่องาน อาชีพ ตลอดจนองค์กร ดังนั้นการท่ีบุคคลมีประสิทธิภาพสูง ย่อม
แสดงว่า บุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงด้วย คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเป็นผลสะท้อนของการบริหารงานท่ีดี 
การให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน และตัดสินใจร่วมกัน การไว้วางใจ ให้อิสระในการทํางานของพนักงานมาก
ข้ึน อีกท้ังมีการให้สิ่งตอบแทนท่ียุติธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานดี และองค์กรก็
ประสบความสําเร็จอย่างสูง 
  1.6 ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็น อยู่
ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ส่วน
ใหญ่ทํางานอยู่ในระบบองค์กรท่ีผู้ประกอบกิจการมีการกําหนดระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดย
กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบงานลดหลั่นกันไปตามลําดับ จึงทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางาน
ตามตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศ อย่างไรก็
ดี การบริหารงานของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นองค์กรเอกชนก็ยังให้สิทธ์ิให้เสียงแก่พนักงานท่ี
เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไม่เต็มท่ีมากนัก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ด้านนี้ อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางเท่านั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552, 
หน้า 81-85) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรี ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร อยู่
ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน  
  1.7 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงาน มี
ความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการทํางานของพนักงานในกลุ่มงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สามารถท่ีจะมีวันหยุด วันลา และสวัสดิการแรงงานข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายระบุไว้เท่านั้น 
และเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (มีรายได้ระหว่าง 
5,001 – 14,000 บาท ร้อยละ 67.3) ทําให้ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องทํางานล่วงเวลาเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการ
ทํางานปกติ เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอกับค่าใช้จ่าย ดังนั้น เวลาพักผ่อนหรือเวลาท่ีจะได้อยู่กับครอบครัวจึง
มีน้อยลง ทําให้ ผู้ปฏิบัติงานจํานวนมากมีข้อเสนอ ต้องการวันหยุด วันลาเพ่ิมมากข้ึน (62 ราย) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552, หน้า 81-85) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษา พบว่า ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต
ส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
  2.1 เพศ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม  ผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกันท้ังนี้อาจเนื่องจากปัจจุบันนี้
สังคมไทยไม่มีข้อจํากัดในเร่ืองเพศ ทําให้เพศหญิงมีสิทธิเสรีภาพและมีโอกาสในการทํางานในตําแหน่งต่าง ๆ เท่า
เทียมกับเพศชายมากข้ึน จึงทําให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศนิชา ปุจ้อย (2551, 
หน้า 52) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัทผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จํากัด” ผล
การศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานไม่แตกต่างกัน  
  2.2 อายุ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานท่ี
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มีอายุต่างกัน มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศนิชา ปุจ้อย 
(2551, หน้า 52) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จํากัด”   
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
  2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ใน
สภาพแวดล้อมการทํางานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน และสถานประกอบการท่ีผู้ปฏิบัติงานสังกัดอยู่ก็ดําเนิน
กิจการภายใต้กฎระเบียบของนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงมีวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีการศึกษาระดับใดก็จะได้รับการส่งเสริมเช่นเดียวกัน  จึงทําให้ความ
คิดเห็นของพนักงานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทัปพา วิเศษโวหาร (2552, หน้า 73 - 75) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย 
พบว่า พนักงานสตรีท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
  2.4 ตําแหน่งงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็น 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน จะมี
ลักษณะงานและองค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพการทํางานท่ีแตกต่างกัน จึงทําให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งงานมี
ความต้องการและความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับสนับสนุนการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชวรัตน์ รุกขพันธ์ุ 
(2553, หน้า 172 - 173) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานศาล
ปกครองระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่งงานต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.5 รายได้ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องจากรายได้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะ
นํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ปฏิบัติงานให้ดีข้ึนได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูง ย่อมมี
ความพึงพอใจในการทํางานและคิดว่าตนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานอยู่ในระดับมาก ส่วน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่า ย่อมมีความพึงพอใจน้อยและคิดว่าตนเองไม่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานเท่าท่ีควร จึงเรียกร้องให้มีการปรับค่าจ้างเพ่ิมข้ึนทุกปี และเป็นผลทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชวรัตน์ รุกขพันธ์ุ (2553, หน้า 172 
- 173) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานศาลปกครองระยอง” 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีตําแหน่ง
งานต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  2.6 ประสบการณ์การทํางาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับพนักงาน 
(ร้อยละ 74) ซ่ึงมีลักษะงานท่ีเน้นการผลิตในเชิงปริมาณเป็นจํานวนมาก จึงทําให้การปฏิบัติงานในแต่ละวันมีความ
คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้ผู้มีประสบการณ์ในการทํางานมานานก็ทํางานไม่แตกต่างจากผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้ามาใหม่มากนัก 
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานท้ัง 2 กลุ่มจึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทัปพา วิเศษโวหาร 
(2552, หน้า 73 - 75) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
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สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานสตรีท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
  2.7 ขนาดของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีขนาด
ของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีสายการผลิตและลักษะงานท่ีเน้นการผลิตให้ได้ผลผลิตเป็นจํานวนมาก จึงมี
ความคล้ายคลึงกันของกลุ่มงานอุตสาหกรรม และทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การทํางานไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา หมอดี (2550, หน้า 66 - 67) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 

“คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทตัดเย็บเสื้อผ้าสําเร็จรูป เขตคลอง
สาน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า แรงงานสตรีท่ีมีขนาดของโรงงานท่ีแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
  1.1 ควรปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือ
ช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพราะในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครองชีพในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีความถ่ีของข้อเสนอแนะในแบบสอบถามสูงมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเดือดร้อน
จริง 
  1.2 สง่เสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาคนท่ีทํางานแล้วและคนท่ีถูกเลิกจ้าง เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการท่ีมีระดับเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน 
  1.3 จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการจ้างงาน การเลิกจ้างอ่ืน
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมท้ังจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว  
  1.4 ให้การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซ่ึงให้ความสําคัญแก่ความปลอดภัยในการ
ทํางานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมท้ังจัดระบบการคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากข้ึน 
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บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ* 
Family’s Roles in Encouraging Language Competency of  Secondary 

School Students in Muangsamutprakan District, Samutprakan Province 
 

              นางสุนทรี พลอยแดง
** 

Mrs. Suntaree  Ploydeang 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของ
นักเรียนและผู้ปกครอง 2) เปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของ
นักเรียนตามตัวแปรสถานภาพส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง 3) ศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนและ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านภาษา และปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 400 คน และผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม 2 ชุด (สําหรับนักเรียน  และ สําหรับผู้ปกครอง) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาตามความคิดเห็น
ของนักเรียนและผู้ปกครอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการเป็นแบบอย่างท่ี
ดีและการให้คําแนะนําในการใช้ภาษา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงท่ีสุด ส่วนด้านการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
ทางด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 2) นักเรียนเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน นักเรียนท่ีมีระดับชั้นท่ีศึกษาและ
ผลการเรียนวิชาภาษาต่างกัน เห็นว่าครอบครัวมีบทบาทแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เห็นว่า ครอบครัวมีบทบาทมากกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนท่ีมีผล
การเรียนระดับดีมากและระดับดี เห็นว่า ครอบครัวมีบทบาทมากกว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับปานกลาง ระดับ
อ่อน และระดับอ่อนมาก สําหรับผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ความเก่ียวข้องกับ
นักเรียน และจํานวนนักเรียนท่ีส่งเสียให้การศึกษาต่างกัน ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ผู้ปกครองท่ีมี
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน และ ลักษณะท่ีอยู่อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) นักเรียนและผู้ปกครอง มีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรเรียนพิเศษเพ่ิมเติม ควรซ้ือ
หนังสือและสื่อเทคโนโลยี ครอบครัวควรให้กําลังใจ ควรฝึกใช้ภาษากับเจ้าของภาษา และควรทํากิจกรรมพิเศษ   
ส่วนปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด คือ ปัญหาการเรียนอ่อน พ้ืนความรู้เดิมไม่ดี เรียนแล้วไม่ได้นําไปใช้ในสถานการณ์

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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จริง สําหรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน นักเรียน มีความเห็นว่า ขาดกําลังใจและการสนับสนุนจากครอบครัว ไม่เห็น
ประโยชน์ของการเรียนภาษา อายหรือกลัวทําผิด ส่วนผู้ปกครองระบุว่า มีปัญหาการเงิน ไม่มีเวลาเอาใจใส่นักเรียน 
นักเรียนไม่เชื่อฟัง ไม่สนใจเรียน 
 
Abstract 
 This research aimed to: 1) study family’s roles in encouraging  language competency of 
secondary school students in Muangsamutprakan District, Samutprakan Province, 2) compare 
family’s roles according to  students’ and parents’opinions by personal status variables 3) study 
students’ and parents’ additional opinions on encouraging methods and obstructions or limits. 
The research samples composed of 400 secondary students and 400 parents. The data were 
collected by 2 questionnaires (for students and for parents) and were analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research results showed that 1) the family’s roles in encouraging language 
competency according to students’ and parents’ opinions in overall was at a high level, 
considering aspect by aspect it found that the aspect of good modeling and giving advice in using 
appropriate language was the highest average score of  practising while the role of supporting to 
involve in special language activities was the least average score of practising 2) comparing 
family’s roles by students’ personal variables it found that in overall the girl students and the 
boy students had no significantly different opinions on family’s roles. The students with different 
education levels and language learning achievement had significantly different opinions at the 
statistical level .05. Mathayomsuksa 5th students thought their families’ roles were higher than 
Mathayomsuksa 2nd students and the students with very good and good grades in language 
learning thought their families’ roles were higher than the students with medium, poor and very 
poor grades. Comparing family’s roles according to parents’ opinions it found that in overall the 
parents with different genders, ages, marital statuses, types of relationship with students and 
amounts of students in responsibility thought the families’ roles were not significantly different 
but the parents with different education levels, main occupations, salaries and types of housing, 
in overall, thought they were significantly different at the statistical level .05. 3) Analysis of 
students’ and parents’ additional opinions on methods to encourage language competency it 
found the same opinions as follows ; the students should learn more special language courses, 
should buy language books and technological media, family should encourage students, students 
should practise language with native speakers and should involve in special activities while the 
obstructions or limits were low achievement of language learning, having insufficient learning 
background, having no chance to use foreign language in real situation. The different problems 
which the students indicated were lacking of inspiration and family’s supporting, unseeing the 
usefulness of learning languages, being shy and afraid of doing mistakes whereas the parents 
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mentioned about lacking of money and time, the students did not obey parents and paying less 
attention in learning. 
 
ความนํา 
 ภาษามีความสําคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างย่ิงเพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารกับคนที่อยู่
รอบข้าง เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจความคิด ความรู้สึก ความต้องการ รวมถึงการใช้เพ่ือขอความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอ่ืนๆ นอกจากน้ีภาษายังเป็นพลังในการรวมตัวของคนในสังคม มี
บทบาทสําคัญท่ีทําให้คนในชาติซ่ึงพูดภาษาเดียวกันมีความผูกพันต่อกัน มีความสํานึกในชาติและเผ่าพันธ์ุของตน ซ่ึง
ส่งผลต่อเอกลักษณ์และความม่ันคงของกลุ่ม ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ ดังนั้นภาษาจึงแสดงให้เห็นพัฒนาการของอารยธรรมในด้านต่างๆ ของสังคม เช่น ศิลปะ ศาสนา 
วิทยาการฯลฯ เป็นท่ียอมรับท่ัวไปว่า ผู้ท่ีมีความรู้ด้านภาษาดี ย่อมได้เปรียบท้ังด้านการดําเนินชีวิต การศึกษาและ
การทํางาน แต่ปัจจุบันพบว่า นักเรียนไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา ตํ่ากว่า ร้อยละ 50 ต่อเนื่องกันทุกปี 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ โครงการประเมินผลทางการศึกษา
นานาชาติ PISA (Programmed for International Student Assessment) ได้ทําการศึกษาประเทศสมาชิกของ
องค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) และประเทศนอก OECD ท่ีขอเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสํารวจความรู้และทักษะของประชากรอายุ 15 
ปี ซ่ึงถือว่าเป็นวัยท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ พบว่า ในเรื่องความสามารถในการอ่าน มีนักเรียนอายุ 15 ปีของไทย 
เพียงร้อยละ 26 ท่ีมีทักษะการอ่านอยู่ในระดับดี (ระดับ 3-5) ในขณะท่ีร้อยละ 74  มีทักษะการอ่านอยู่ในระดับตํ่า 
(ตํ่ากว่าระดับ 1-2) จึงเป็นปัญหาระดับชาติท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการท่ี
สําคัญเพ่ือความเป็นเอกภาพของคนในชาติ เป็นการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคของปวงชน โดยการกระจายอํานาจให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและสนองความต้องการของท้องถ่ิน เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ครอบคลุมท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้ เ รียน เกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) 
ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี โดยกําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ให้คนไทยเป็นคนใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นคนใฝ่ดี ท่ีมีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสํานึก และมีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นคนคิดเป็นทําเป็น 
แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการส่ือสาร ท้ังนี้เพ่ือให้
คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นรูปธรรม คณะกรรมการชุดนี้
ได้จัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) พ.ศ.2553-2561 ข้ึน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ท่ีมุ่งพัฒนาคนเป็นหลัก ให้มีคุณลักษณะใฝ่ดี เป็นกําลังสําคัญของบ้านเมือง เคารพ
หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองสําหรับผู้ใหญ่ 
ครอบครัว และชุมชน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสังคม และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน การพัฒนาหลักสูตรให้คนไทยใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่าง
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พอเพียง มีสํานึกความเป็นไทย นําไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของพลเมืองในทุกระดับ นับต้ังแต่เป็นพลเมืองของครอบครัว 
พลเมืองของโรงเรียน  พลเมืองของชุมชน พลเมืองของสังคม พลเมืองของประเทศ  ตลอดจนพลเมืองของโลกใน
ท่ีสุด 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสมุทรปราการ มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพราะจังหวัดนี้อยู่ในเขตปริมณฑลท่ีมีสนามบินสุวรรณภูมิต้ังอยู่ 
และมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงมีสภาพเศรษฐกิจท่ีเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว  รวมท้ังมีแรงงาน
ภายในประเทศและแรงงานต่างชาติ ท่ีย้ายมาทํางานในโรงงานและองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ อีกหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาจึงมีโอกาสดีในการเลือกประกอบอาชีพท่ีตนมี
ความถนัดและสนใจ นอกจากนี้ ผู้ปกครองของนักเรียนก็มีความแตกต่างกันท้ังด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ สภาพ
ครอบครัว สภาพท่ีอยู่อาศัยและอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีผลการเรียนทางด้านภาษาในโรงเรียนต่างๆ ยังเป็นปัญหาอย่างมาก
และยังไม่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาให้สูงข้ึนได้ ดังท่ีกล่าวแล้ว ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า นักเรียนจะ
สามารถเรียนภาษาได้ดีและมีพัฒนาการเต็มตามศกัยภาพจะต้องเกิดจากความร่วมมือกันอย่างจริงจังท้ังของนักเรียน 
สถานศึกษา และผู้ปกครอง อิทธิพลของครอบครัว มีผลต่อพ้ืนฐานพัฒนาการและความพร้อมของเด็กเป็นอย่างมาก 
พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรเสริมแรงและสนับสนุนเด็ก รวมถึงเป็นผู้แก้ไขข้อบกพร่องในระดับบุคคล เพ่ือช่วยลด
ข้อจํากัดของโรงเรียน ไม่ปล่อยให้ภารกิจการสอนเด็กเป็นหน้าท่ีของครูและสถานศึกษาโดยลําพัง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
จัดทําโครงการวิจัยเร่ือง “บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” ท้ังนี้เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได้มาดําเนิน
โครงการร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนให้ได้ผลดีมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน จําแนกตามตัวแปรสถานภาพสว่นตัวของนักเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน จําแนกตามตัวแปรสถานภาพส่วนตัวของผู้ปกครองนักเรียน 
 5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม
ความสามารถทางด้านภาษาและอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แตกต่างกัน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพส่วนตัว
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนแตกต่างกัน 
 3. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพ
ส่วนตัวต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียน
แตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
  1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง สมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2554 จํานวน 8 โรงเรียน 
  1.2 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในข้อ 1.1 จํานวน 19,139 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 400 
คน และผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยผู้วิจัยมีกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ข้ันตอน (multi-stage sampling) ดังนี้ 
  2.1 สุ่มตัวอย่างให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 397 คน แต่เพ่ือป้องกันปัญหาข้อมูลในแบบสอบถามไม่สมบูรณ์
ผู้วิจัยจึงกําหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ท้ังกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง 
  2.2 สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ได้สัดส่วนกับจํานวนนักเรียน
ท่ีมีอยู่จริงในแต่ละระดับชั้น ซ่ึงจะได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 250 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 จํานวน 150 คน 
  2.3 สุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน จากทั้งหมด 8 โรงเรียน เพ่ือเป็นตัวแทนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีการจับฉลาก จากนั้นสุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ัง 4 แห่ง ให้ได้สัดส่วนกับจํานวน
นักเรียนท่ีมีอยู่จริงในแต่ละโรงเรียน 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเรื่องนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามสําหรับนักเรียน 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นคําถามแบบเลือกตอบ (checklist) 
จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นท่ีศึกษา และผลการเรียนวิชาภาษา 
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   ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริม
ความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 30 ข้อ แบบสอบถามในตอนนี้มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยผู้วิจัยกําหนดระดับของความ
คิดเห็นเป็น มีบทบาทหรือการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด ในระดับมาก ในระดับปานกลาง ในระดับน้อยและในระดับ
น้อยท่ีสุด 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยสร้างเป็นคําถามแบบ
ปลายเปิด(open ended form) จํานวน 2 ข้อ เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี 
  2. แบบสอบถามสําหรับผู้ปกครอง 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นคําถามแบบเลือกตอบ 
(checklist) จํานวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ลักษณะท่ี
อยู่อาศัย ความเกี่ยวข้องกับนักเรียนในปกครอง และจํานวนนักเรียนท่ีอยู่ในความส่งเสียดูแลให้การศึกษา 
   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 30 ข้อ แบบสอบถามในตอนนี้มีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) เช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยกําหนด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวเป็นมีบทบาทหรือการปฏิบัติเช่นเดียวกับชุดของนักเรียน 
   ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับ
บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยสร้างเป็น
คําถามแบบปลายเปิด(open ended form) จํานวน 2 ข้อ เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผลออกมา
เป็นระดับของบทบาทหรือการปฏิบัติของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน โดยใช้
เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 อ้างถึงใน คุณวุฒิ ไชยคําภา, 2547, หน้า 39) 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00 หมายถึง  มีบทบาทหรือการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายถึง มีบทบาทหรือการปฏิบัติในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายถึง  มีบทบาทหรือการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายถึง  มีบทบาทหรือการปฏิบัติในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายถึง  มีบทบาทหรือการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด 
  การเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัว ในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง ใช้ค่าที (t-test) สําหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ผู้ตอบ 2 กลุ่ม ส่วนผู้ตอบ 3 กลุ่มข้ึนไป ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าเอฟ (F-test) และกรณีท่ีพบว่า มีความ
แตกต่างกันจะทดสอบต่อด้วยวิธี LSD (Fisher’s Least Significant Difference) 
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  ตอนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความทางด้านสามารถทางด้านภาษา และปัญหา อุปสรรค
หรือข้อจํากัดในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และจัดหมวดหมู่
ของคําตอบท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นสังเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นสําคัญเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เสร็จแล้วก็ทําการแจงนับความถี่ของแต่ละประเด็น ก่อนนําเสนอโดยเรียงลําดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใน
เขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน สรุป
ได้ดังตารางท่ีนําเสนอ ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
  เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
 

ความคิดเหน็ 
ของนักเรียน 

ความคิดเหน็ 
ของผู้ปกครอง 

ด้านที ่ บทบาทของครอบครัว 

X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

t Sig. 

1 การจัดบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

3.47 .68 ปานกลาง 3.55 .71 มาก -1.721 .314 

2 การสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ภาษา 

3.46 .74 ปานกลาง 3.56 .75 มาก -1.911 .742 

3 การสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ด้าน
ภาษา 

3.54 .78 มาก 3.62 .76 มาก -1.407 .562 

4 การเป็นแบบอย่างท่ีดีและการให้
คําแนะนําในการใช้ภาษา 

4.49 .82 มาก 4.49 .84 มาก .068 .456 

5 การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษทางด้านภาษา 

3.45 .81 ปานกลาง 3.54 .83 มาก -1.521 .461 

6 การติดตามและประเมินผลการ
เรียนด้านภาษา 

3.60 .78 มาก 3.67 .78 มาก -1.302 .835 

 ภาพรวม 3.66 .68 มาก 3.74 .66 มาก -1.578 .227 

 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน
ว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยด้านท่ี 4 การเป็นแบบอย่างท่ีดี และการให้คําแนะนําในการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยของการ
ปฏิบัติสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ด้านท่ี 6 การติดตามและการประเมินผลการเรียนด้านภาษา และ
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ด้านท่ี 3 การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา ซ่ึงอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วนด้านท่ี 5 การสนับสนุนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมพิเศษทางด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตํ่าท่ีสุด 
  ส่วนความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า โดยภาพรวม มีความเห็นว่า บทบาท

ของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.74, 
S.D.=.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ัง 6 ด้าน โดยด้านท่ี 4 การเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีและการให้คําแนะนําในการใช้ภาษา มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติท่ีสูงสุด รองลงมาได้แก่ด้านท่ี 6 การติดตามและ
ประเมินผลการเรียนด้านภาษา และด้านท่ี 3 การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา ส่วนด้านท่ี 5 การส่งเสริมให้เข้า
ร่วมกิจกรรมพิเศษทางด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตํ่าท่ีสุด 
  เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการ
ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา พบว่า โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวท้ัง 6 ด้าน  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน 
 2. การเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนตัวของนักเรียน 
สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 เพศ ในภาพรวม พบว่า นักเรียนเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่ามีการ
ปฏิบัติมากกว่าความคิดเห็นของนักเรียนเพศชาย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ก็พบว่า บทบาทของครอบครัวในด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีและการให้คําแนะนําในการใช้ภาษา 
นักเรียนเพศหญิงมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติมากกว่าความคิดเห็นของนักเรียนเพศชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านท่ีเหลือ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ .05 
  2.2 ระดับชั้น โดยภาพรวม  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครัวว่า มีการปฏิบัติมากกว่าความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า บทบาทของครอบครัวในด้านการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
พิเศษทางด้านภาษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครัวในด้านอ่ืนๆท่ีเหลือ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.3 ผลการเรียนวิชาภาษา โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับท่ีดีกว่า มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่ามีการปฏิบัติมากกว่าความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับอ่อนกว่า 
ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า บทบาทของครอบครัวท้ัง 
6 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เช่นเดียวกัน 
 3. การเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามสถานภาพส่วนตัวของผู้ปกครอง 
สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 เพศ โดยภาพรวม พบว่า ผู้ปกครองเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่ามีการ
ปฏิบัติมากกว่าผู้ปกครองเพศชาย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด้านก็
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พบว่า โดยภาพรวม ผู้ปกครองทั้งสองเพศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวท้ัง  6  ด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน 
  3.2 อายุ โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว ว่ามีการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด้านก็พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครัวท้ัง 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3.3 ระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของครอบครัวว่ามีการปฏิบัติมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว 5 ด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ยกเว้นด้านการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางด้านภาษา ท่ีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.4 สถานภาพสมรส โดยภาพรวม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่า มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวม ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวท้ัง 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.5 อาชีพหลัก ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่า มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า โดยภาพรวม บทบาทของ
ครอบครัวในด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และด้านการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สําหรับด้านการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ท่ีเหลือ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  
  3.6 รายได้ต่อเดือน ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่า มีการปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณารายด้านก็พบว่า บทบาทของครอบครัวในด้านการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา และด้านการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางด้านภาษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับด้านการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืนๆ ท่ีเหลือพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.7 ลักษณะท่ีอยู่อาศัย  โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวว่า มีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทของครอบครัว ใน
ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ด้านการสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้านภาษา ด้านการเป็น
แบบอย่างท่ีดีและการให้คําแนะนําในการใช้ภาษา และด้านการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางด้านภาษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านอ่ืนๆ ท่ีเหลือ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  3.8 ความเก่ียวข้องกับนักเรียน  ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทของครอบครัวด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ท่ีเหลือ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  3.9 จํานวนนักเรียนท่ีส่งเสียดูแลให้การศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นต่างแตกกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวท้ัง 6 
ด้าน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา และ
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน แบบสอบถามสําหรับ
นักเรียนท้ังหมด 400  ฉบับ นักเรียนตอบเแสดงความคิดเห็น 244  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 61.10  และแบบสอบถาม
สําหรับผู้ปกครอง 400 ฉบับ ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น 259  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 64.75  สรุปผลได้ ดังนี้ 
  4.1 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับ แนวทางส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา  พบว่า  
นักเรียนต้องการเรียนพิเศษด้านภาษาเพิ่มเติมมากท่ีสุด ร้อยละ 40.20 รองลงมาคือ  ต้องการซ้ือหนังสือเกี่ยวกับ
ภาษาอ่านเพิ่มเติม ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมพิเศษด้านภาษา เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษ แข่งขันทักษะทาง
ภาษา ร้อยละ 3.76 และข้อคิดเห็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ เช่น ต้องการไปเรียนภาษาในต่างประเทศ ต้องการให้รัฐบาล
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนวิชาภาษาให้เท่าเทียมกันกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดในการส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านภาษา พบว่า มีปัญหาการอ่านมากท่ีสุดคืออ่านหนังสือไม่ออก แปลไม่ได้ ร้อยละ 21.11รองลงมาคือ มี
ปัญหาการพูด ร้อยละ17.78 และมีปัญหาพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่ดี ร้อยละ14.17 ส่วนปัญหาท่ีมีผู้ระบุน้อยท่ีสุด 3 
ลําดับท้าย คือไม่มีเวลาฝึกฝนด้านภาษาเพราะมีงานของวิชาอ่ืนมาก ร้อยละ 3.61 เรียนแล้วไม่ได้นําไปใช้ใน
สถานการณ์จริง ร้อยละ 2.78 และ ไม่กล้าถามครู/ครูไม่ใส่ใจ/ครูสอนไม่เข้าใจ/กลัวครู ร้อยละ 2.22 
  4.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา พบว่า ให้
นักเรียนได้เรียนพิเศษภาษาอ่ืนๆเพ่ิมเติม ร้อยละ 33.00 รองลงมาได้แก่ ซ้ือหนังสือให้อ่าน/ส่งเสริมการอ่านวิชา
ภาษาเกี่ยวกับภาษา ร้อยละ 26.67 ส่วนความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด2ลําดับท้าย คือ นักเรียนต้องใส่ใจในการ
เรียนเอง ต้องรู้จักรับผิดชอบตนเอง ร้อยละ 1.59 และเรียนวิชาต่างๆโดยใช้ภาษาอังกฤษ ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
เพ่ือฝึกใช้ภาษาและเรียนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝร่ังเศส ร้อยละ 1.27 
  4.4 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เก่ียวกับปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดใน
การส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือ
ข้อจํากัดในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน ได้แก่ ครอบครัวไม่มีเงินค่าเรียนพิเศษ ไม่สะดวกไป
รับส่งเรียนพิเศษ ร้อยละ 33.97 รองลงมา ผู้ปกครองต้องทํางานไม่มีเวลาเอาใจใส่/ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 
16.99 นักเรียนมีผลการเรียนอ่อน/เรียนไม่เก่ง ร้อยละ 12.36 นักเรียนไม่สนใจเรียน/ติดเพ่ือน/ด้ือ/ไม่เชื่อฟัง/มีความ
ประพฤติเกเร ร้อยละ 10.81 ส่วนปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดท่ีผู้ปกครองระบุเป็นความถ่ีน้อยท่ีสุดคือ มีอุปสรรค
เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวและสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ท่ีทําให้ไม่เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียนในเขต
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  สามารถนํามาอภิปรายได้ได้ดังนี้ 
 1. บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะในโลกปัจจุบันนี้ความรู้ ความสามารถด้านภาษาเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้บุคคลมี
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โอกาสในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีโอกาสในการทํางานท่ีดี ดังนั้นผู้ปกครองหรือครอบครัวจึงพยายาม
หาทางสนับสนุนบุตรหลานของตนให้ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาภาษาหรือให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาท่ีดี โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร ขุนนะ (2540, หน้า 117-118) สกุณี  
เกรียงชัยพร (2540, หน้า 108) ลักษณา บุญนิมิตร (2542, หน้า 145) นุชนาฎ วรยศศรี (2544, หน้า 102-103) 
ถาวร บุปผาวงษ์ (2546, หน้า 54-58) หัสนันท์ ต้ังสิทธิโชค (2550, หน้า 89) และคนอ่ืนๆ อีกหลายคน ซ่ึงพบว่า 
การส่งเสริมของครอบครัวหรือบทบาทของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา 
 2. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นว่า
ครอบครัวมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง ส่วนผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก แต่เม่ือทดสอบ
ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองแล้วพบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 อย่างไรก็ดี เม่ือ
วิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในข้อท่ีกล่าวว่า สถานท่ีอ่าน
หนังสือภายในบ้าน จัดให้มีความสบาย สงบ ปราศจากเสียงรบกวน และบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีความสนใจ
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ปกครองสูงกว่านักเรียน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยัง
ต้องการการสนับสนุนในเร่ืองนี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ตนเองมีความสามารถทางด้านภาษาสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ หัสนันท์ ต้ังสิทธิโชค (2550, หน้า 81) บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า ด้านการติดต่อสื่อสารในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการจัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมทางวิชาการและการปลูกฝังความรับผิดชอบในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดและ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ขนิษฐา จิตชินะ (2546, หน้า 89) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านครอบครัวและท่ีพัก
อาศัยมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเสนอว่า ครอบครัว
ควรจัดมุมสงบและมีหนังสือท่ีดีไว้ให้นักเรียนได้อ่านท่ีบ้าน ซ่ึงจะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านและการมีแหล่ง
เรียนรู้ภายในบ้าน ทําให้สะดวกในการค้นคว้าและมีบรรยากาศการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิวแมน (Neuman, 1986, pp, 338-339) ท่ีศึกษาเร่ือง “สิ่งแวดล้อมภายในบ้านท่ีมีผลโดยตรงกับการใช้เวลาว่าง
ของนักเรียน เกรด 5 ” ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการสนับสนุนการอ่านมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการอ่านของเด็ก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้มีบรรยากาศการ
เรียนรู้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก ย่ิงถ้าภายในบ้านมีสื่ออุปกรณ์ต่างๆท่ีอํานวยความ
สะดวก ก็จะทําให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน ในทางตรงกันข้าม ถ้าในบ้านไม่มีสิ่งเร้าท่ีดีและไม่มีความเงียบสงบ ย่อมจะ
ขัดขวางการเรียนรู้ บ้านท่ีไม่จัดมุมหนังสือ ไม่มีหนังสือท่ีน่าอ่าน ครอบครัวไม่ให้ความสําคัญกับการอ่านและไม่ให้
ความสนใจในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ย่อมทําลายโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแน่นอน 
 3. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้านภาษา พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นว่าครอบครัวมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ปกครองมีความเห็นว่ามีปฏิบัติในระดับมาก เม่ือทดสอบความคิดเห็นของนักเรียน
และผู้ปกครองแล้วพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแล้วพบว่า 
นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในข้อท่ีกล่าวว่า ผู้ปกครองแนะนําครูหรือผู้มีความสามารถทาง
ภาษาให้นักเรียนได้รู้จัก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ปกครองสูงกว่านักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนต้องการให้
ผู้ปกครองสนับสนุนด้านนี้เพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณา บุญนิมิต (2542, หน้า 115) 
วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหวา่งบทบาทของผู้ปกครอง ครู และเพ่ือนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียน
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สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้ปกครองและบทบาทของครูในการ
ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ บทบาทของ
ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของ บุษบา 
ใหม่สีทอง (2533, หน้า 55-56) เร่ือง “แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดหนองจอก” พบว่า นักเรียนต้องการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ ต้องการเป็นผู้มีการศึกษา
ภาษาอังกฤษดี ต้องการอ่านตําราหรือวรรณกรรมท่ีเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  และต้องการเรียนวิชา
ภาษาเพราะเป็นวิชาท่ีเรียนรู้กันท่ัวโลก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชา ฉิมทองดี (2551, บทคัดย่อ) เร่ือง “แนว
ทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมสํานึกสากลของเยาวชน” พบว่า มีตัวแปรท่ีส่งผลให้เยาวชนมีสํานึกสากลท้ังหมด 
10 ตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดับชั้น สถานท่ีต้ังของโรงเรียน (เขตพื้นท่ีการศึกษา) คะแนนเฉล่ียสะสม การมีเพ่ือน
ชาวต่างชาติหรือต่างวัฒนธรรม การติดตามข่าวสารต่างประเทศ การพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเมือง การเรียน
ภาษาต่างประเทศอ่ืน (นอกจากภาษาอังกฤษ) ความสามารถในการพูดภาษาถิ่น และการร่วมกิจกรรมกับ
ชาวต่างชาติ การเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในการเรียนและการทํางานในยุคโลกาภิวัตน์  ดังนั้นครอบครัวท่ีมี
บทบาทในการส่งเสริมแตกต่างกัน จึงเป็นท้ังปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวาง ด้านการยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากท่ีสุด จึงควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ 
นอกจากนี้ผลการวิจัยของ ลักษณา บุญนิมิตร (2542, หน้า 115) เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครอง 
ครู และเพ่ือนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธ์ิในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นท่ี
ทราบกันท่ัวไป ดังนั้นครอบครัวจึงควรเร่งสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา ปลูกจิตสํานึกสากล ให้บุตรหลานของตน
ใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ด้านวิทยาการท่ีก้าวหน้า  เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถดํารงตนในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
ครอบครัวจึงต้องทําหน้าท่ีสนับสนุนอย่างเต็มท่ี มิฉะนั้นจะกลายเป็นปัจจัยขัดขวางได้ เพราะวิทยาการต่างๆก้าวไกล
โดยใช้ภาษาเป็นสื่อท้ังหมด 
 4. ด้านการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีความเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ผู้ปกครองก็มีความเห็นในระดับมากเช่นเดียวกัน แต่เม่ือทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
แล้วพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่าง ข้อ คือข้อท่ีกล่าวว่า ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือท่ีนักเรียน
ชอบอย่างสม่ําเสมอ ผู้ปกครองซ้ือสื่อด้านภาษาให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือในโอกาสพิเศษ และผู้ปกครองสนับสนุน
ให้นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี สําหรับการศึกษาหรือการค้นคว้าทางภาษา แสดงว่า นักเรียนต้องการให้ครอบครัว
สนับสนุนสื่อการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน ท้ังท่ีเป็นหนังสือและสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ศึกษา
ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซ่ึงสื่อการเรียนรู้ท่ีดีช่วยให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้โดยไม่จํากัดท้ังเวลาและสถานท่ี ดังท่ี
งานวิจัยของ บุ่ย ที มินฮ์ ฮอง (Bui Thi Minh Hong, 2006) ซ่ึงทําการศึกษา “ผลการใช้ CMC (Computer 
Mediated Communication) และ CALL (Computer Assisted Language Learning) ในการสอนทักษะการพูด
กับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบว่า CMC และ CALL 
สามารถพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษารวมท้ังการออกเสียงได้เป็นอย่างดี โดยดูตัวอย่างจากภาพยนตร์ การฟัง
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เพลง การสนทนาออนไลน์ ซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาและเป็นตัวอย่างท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้
ตําราเพียงอย่างเดียว และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณี เกรียงชัยพร (2548, หน้า 108) ซ่ึงทําวิจัยเร่ือง 
“องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียน เรียงลําดับจาก
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ได้แก่ การสนับสนุนด้านการอ่านของครูในโรงเรียน แรงจูงใจในการ
อ่าน การใช้เทคโนโลยี การรับสื่อและสิ่งพิมพ์ และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของโมนิก้า รอส และคณะ (Monica Ros and others, 2011, p.200) เร่ือง “การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่านท่ีตกตํ่าลงของเด็กซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้คอมพิวเตอร์” พบว่า เด็กท่ีใช้เวลาอยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านเป็นเวลานานๆน้ัน จะทําลายความสามารถในการอ่านของเด็กลง และสรุปว่า การอ่าน
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะในการอ่านเหมือนการไล่สายตาไปบนหนังสือ ดังนั้นผู้ปกครองต้อง
ส่งเสริมและดูแลฝึกนิสัยให้นักเรียนฉลาดใช้ส่ือการเรียนรู้ชนิดต่างๆอย่างเหมาะสม ให้สามารถสืบค้นข้อมูลและใช้
งานได้ตามจุดประสงค์ เรียนรู้และพ่ึงพาตนเองได้  สรุปได้ว่า การใช้สื่อทุกชนิดท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ ผู้ปกครองควรส่งเสริมควบคู่กับการเฝ้าระวังเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 5. ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีและการให้คําแนะนําด้านการใช้ภาษา พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความเห็นในระดับมากและผู้ปกครองมีความคิดเห็นในระดับมากเช่นเดียวกัน เม่ือทดสอบความคิดเห็นพบว่า ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนเห็นว่า ครอบครัวมีบทบาทด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ให้คําแนะนําในการใช้ภาษาได้ดี โดยพบข้อท่ีกล่าวว่า คนในครอบครัวสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองชี้แนะให้นักเรียนเห็นตัวอย่างท่ีดีและไม่ดีของการใช้ภาษาในสื่อต่างๆ เช่น 
หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ฯลฯ ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ส่วนบทบาทท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือสมาชิก
ในครอบครัวพูดออกเสียงอักขระในภาษาไทยได้ชัดเจนและใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  เม่ือวิเคราะห์ใน
รายละเอียด พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีการศึกษาระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ถึงระดับปริญญาตรี มีการปฏิบัติ
บทบาทเร่ืองนี้มากกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับอ่ืนๆ นักเรียนเพศหญิงมีความคิดเห็นว่า ผู้ปกครองมีบทบาทในการ
ส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษามากกว่านักเรียนเพศชาย และนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีและดีมาก  มีความ
คิดเห็นว่าครอบครัวมีบทบาทการส่งเสริมมากกว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง-พอใช้ อ่อน และอ่อนมากอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ผู้ปกครองควรเอาใจใส่เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ท้ังการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ใน
เร่ืองการอ่านนั้นจากการวิจัยหลายฉบับมีผลการวิจัยสอดคล้องกันและชี้ชัดว่านักเรียนไทยต้องปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านอย่างเร่งด่วน โดยที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันและครอบครัวมีความสําคัญท่ีสุด จากการวิจัยของ ถาวร บุบผาวงษ์ 
(2548, หน้า 54-58) เร่ือง“ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสระบุรี” พบว่า ตัวแปรด้านการส่งเสริมการอ่านท่ีบ้านของผู้ปกครองกับการ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กันสูงสุด การส่งเสริมการอ่านท่ีบ้านของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับนิสัย
รักการอ่านของนักเรียนมากท่ีสุด และพบอีกว่ามีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนใน
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เรียงตามลําตับจากมากไปหาน้อย คือ 1.การส่งเสริมการอ่านท่ีบ้าน
ของผู้ปกครอง 2.การส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดท่ีโรงเรียน 3.การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และ 4.การเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดกวดขันของผู้ปกครอง ผู้วิจัยสรุปไว้ว่า การปลูกฝังหรือพัฒนาให้นักเรียนรักการอ่าน ควรให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายดูแลกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ปกครองต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้วย 
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 6. ด้านการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ  พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นว่าครอบครัวมีบทบาทในระดับ
ปานกลาง ผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าครอบครัวมีบทบาทในระดับมาก เม่ือทดสอบพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันในข้อท่ีกล่าวว่า ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักเรียนฝึก
ใช้ภาษาในการแสดงบทบาทสมมุติหรือการแสดงละครต่างๆ แสดงว่านักเรียนต้องการการสนับสนุนในเร่ืองนี้เพ่ิม
มากข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักเรียน ในขณะที่ผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนเรียนพิเศษมากท่ีสุด เพราะ
เห็นว่าเป็นแนวทางท่ีดีสําหรับแก้ปัญหาการเรียนอ่อนหรือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน ตลอดจนมีผล
ต่อการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับสูงข้ึน ดังนั้น นักเรียนจึงใช้เวลาช่วงวันหยุดในการเรียนพิเศษและไม่มีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางภาษา นอกจากน้ี นักเรียนอีกจํานวนมากท่ีต้องการให้ครอบครัวสนับสนุนให้เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางภาษาแต่ครอบครัวมีข้อจํากัดในเร่ืองค่าใช้จ่าย ไม่มีเวลา ขาดความพร้อมในการดูแลนักเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรักลูกรีเสิร์ช เซ็นเตอร์ (kapook.com) เร่ือง “การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ลูก ในยุค
เศรษฐกิจตกตํ่า” ท่ีทําการสํารวจครอบครัวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่าการส่งเสริมการเรียนได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ร้อยละ 57.7 ผู้ปกครองลดการพานักเรียนไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้ลดลงถึงร้อยละ 80 และบาง
กลุ่มเปล่ียนมาทํากิจกรรมในครอบครัวแทน และจากงานวิจัยของ ถิรลักษณ์ เอกนัย (2548, หน้า 59-60) เร่ือง
“กจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” พบว่า หลัง
การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนสามารถฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟาร่า สุไลมาน 
(2547, หน้า 51) เรื่อง “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร” พบว่า ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนเพ่ิมข้ึนจากระดับพอใช้สู่ระดับดี เจตคติของผู้เรียนเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางสู่ระดับดี เกมภาษาและ
กิจกรรมในค่ายภาษาอังกฤษทุกประเภทมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงระดับมากต่อเกมภาษาและกิจกรรมในค่าย
ภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศสุดา ปงลังกา (2550, 38-41) เร่ือง “การพัฒนาความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของนักเรียนสูงข้ึนและนักเรียนมีพัฒนาการด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ว่า การเข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางภาษาช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้
ภาษา มีเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาดีข้ึน แนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาได้คือ 
ครอบครัวควรสนับสนนุให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางภาษาท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจัดให้
มากข้ึน โดยติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางภาษาท่ีสนใจ บางโครงการ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย หากไม่เร่งแก้ปัญหาน้ี คนไทยจะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
และรับมือกับการเข้าสู่สมาคมอาเซียนตลอดจนเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ปัญหานี้จะวนเวียนซํ้าซาก เป็นอุปสรรค
ในการศึกษา การทํางาน การเลี้ยงดูครอบครัว การให้การศึกษาแก่บุตร จากงานวิจัยทุกฉบับท่ีศึกษาพบว่า บทบาท
ของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง หากไม่เร่งแก้ไขการ
เรียนภาษาให้ผู้เรียนนําไปใช้ได้เหมาะสมกับการทํางานตามหน้าท่ีรับผิดชอบและการดําเนินชีวิต ก็จะนําไปสู่ความ
เสียหาย เสียเปรียบท้ังในส่วนบุคคล สังคม และส่งผลถึงประเทศชาติโดยรวมอย่างแน่นอน 
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 7. ด้านการติดตามและประเมินผลการเรียนด้านภาษา พบว่า นักเรียนมีความเห็นว่า  ครอบครัวมีบทบาท
อยู่ในระดับมากและผู้ปกครองมีความเห็นว่ามีบทบาทในระดับมากเช่นเดียวกัน เม่ือทดสอบพบว่า นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อก็พบว่า ใน
ครอบครัวมีการปรึกษาหารือเร่ืองการยกระดับการเรียนภาษามากท่ีสุด รองลงมาคือการติดตามผลการเรียนวิชา
ภาษา การดูแลให้ทําการบ้านส่งครู ให้คําปรึกษาและประเมินผลงานนักเรียน แต่พบข้อท่ีน่าสังเกตว่า ข้อท่ีมีการ
ปฏิบัติตามบทบาทน้อยท่ีสุดคือผู้ปกครองติดต่อกับครูผู้สอนเพ่ือสอบถามข้อมูลความก้าวหน้า และรับทราบ
พฤติกรรมในการเรียนภาษาของนักเรียน  จากการวิจัยนี้พบว่า ผู้ปกครองติดตามผลการเรียนจากนักเรียนและจาก
รายงานผลการเรียนของนักเรียนมากกว่าการติดตามสอบถามความก้าวหน้าทางการเรียนและปัญหาทางการเรียน
ภาษากับครูผู้สอนโดยตรง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองมีความสําคัญมากเพราะช่วย
แก้ไขข้อบกพร่อง ขจัดอุปสรรค และส่งเสริมความสามารถได้ตรงจุดและรวดเร็ว ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทาง
ภาษาดีข้ึนก่อนท่ีจะสอบประเมินผลปลายภาคหรือปลายปี ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ  รักลูก รีเสิร์ช เซ็นเตอร์  
(2551, www.kapook.com) เร่ือง “พ่อแม่กับการเรียนรู้ของลูกในยุคน้ํามันแพง” พบว่า กิจกรรมท่ีผู้ปกครองให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนส่วนใหญ่ ได้แก่ พ่อแม่ไปร่วมประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ 80.9 รองลงมาคือ ไปร่วมกิจกรรม
ในโอกาสพิเศษต่างๆเช่น วันพ่อ วันแม่ ร้อยละ 69.3 ไปร่วมงานแสดงผลงานนักเรียน ร้อยละ 57.0 และพบว่า 
กิจกรรมท่ีพ่อแม่ทําน้อยท่ีสุดคือการปรึกษาหารือกับครูท่ีโรงเรียน ร้อยละ 12.9  โดยท่ีพ่อแม่มีความคิดเห็นว่า การท่ี
นักเรียนเป็นคนฉลาด เรียนเก่งนั้นเป็นหน้าท่ีของโรงเรียน ซ่ึงมีอยู่ถึง ร้อยละ 41.5 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณิชา ฉิมทองดี (2551, หน้า 112-114) เร่ือง “แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมสํานึกสากลของเยาวชน”  ซ่ึง
พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่าต้องพัฒนาการกํากับติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และนําไปสู่การสร้างสํานึกสากลอย่างแท้จริง การประเมินผลการเรียน ต้องเน้นการประเมินกระบวนการคิดของ
ผู้เรียนเป็นหลัก ควบคู่กับการประเมินองค์ความรู้และการปฏิบัติ ซ่ึงต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง ผ่านวิธีการท่ี
หลากหลาย ข้ีนอยู่กับกระบวนการเรียนรู้นั้นๆและให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้องเรียน ต้องใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักษณา บุญนิมิตร (2542, หน้า 
115) เร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครอง ครู และเพ่ือนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ 
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษ” ซ่ึงพบว่า บทบาทของผู้ปกครองและ
บทบาทของครูมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้ปกครองหรือครอบครัว 
ควรติดตามและให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการติดตามและประเมินผลการเรียนทางด้านภาษาเป็นรายบุคคลด้วย 
เพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเร่ือง “บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้าน
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ปกครอง เนื่องจากความรู้ความสามารถทางด้านภาษาของบุคคล มีความสําคัญ
อย่างย่ิงต่อโอกาสในการได้งานทํา รวมถึงการมีรายได้ท่ีดี ดังนั้นหากผู้ปกครองมีความปรารถนาท่ีจะให้บุตรหลาน
ของตนประสบความสําเร็จในอนาคต จึงควรเพิ่มบทบาทในส่งเสริมความสามารถทางภาษาของนักเรียนให้มากขึ้น
ทุกด้าน ดังนี้ 
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  1.1 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน นอกเหนือจากมีความรัก ความอบอุ่น มีความ
เข้าใจอันดีต่อกันแล้ว การจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิง เช่น จัดมุมหนังสือหรือมีตู้หนังสือ มี
หนังสือดีท่ีน่าอ่าน ในบรรยากาศท่ีสงบ สบาย ปราศจากสียงรบกวน สมาชิกในครอบครัวให้ความสนใจในสิ่งท่ี
นักเรียนอ่าน ส่งเสริมในเร่ืองท่ีนักเรียนชอบ เป็นการส่งเสริมการอ่านท่ีบ้าน สร้างนิสัยรักการอ่านและเพ่ิมพูนความรู้
ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีขีดจํากัด 
  1.2 การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา โดยครอบครัวให้กําลังใจ ให้ความสําคัญการเรียนภาษา ชี้แนะ
ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในการสื่อสารในโลกปัจจุบันให้ความสําคัญการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชี้แนะ แนะนําให้นักเรียนเห็นตัวอย่างผู้ท่ีมีความสามารถทางภาษาและประสบความสําเร็จด้านการเรียนและการงาน
อาชีพ ผู้ปกครองให้คําชมเชย ให้รางวัลหรือโอบกอด เม่ือนักเรียนต้ังใจเรียนและมีพัฒนาการดีข้ึน อาจให้รางวัล
พิเศษ เล่าความสําเร็จให้บุคคลอ่ืนๆได้รับทราบด้วยความภาคภูมิใจ เป็นต้น 
  1.3 การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านภาษา ครอบครัวควรใช้สื่อต่างๆที่แพร่หลายในปัจจุบันให้เกิด
ประโยชน์กับการเรียนภาษาของนักเรียนให้มากที่สุด เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุ 
ภาพยนตร์ ซีดี วีซีดี คอมพิวเตอร์หรือสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีผู้ปกครองสามารถสนับสนุนได้ ในปัจจุบัน ผู้ปกครอง
ต้องปรับตัวให้ทันสมัย รู้ทันสื่อ ดูแลและแนะนําการใช้งานสื่อได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินโดยไม่จําเป็นและไม่คุ้มค่า 
  1.4 การเป็นแบบอย่างท่ีดีและการให้คําแนะนําในการใช้ภาษา  ครอบครัวควรให้คําแนะนําท่ีดีและเป็น
ตัวอย่างท่ีดีในเรื่องรักการอ่าน พัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในขณะท่ีควรเฝ้าระวัง แนะนํา 
ตักเตือนการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนท่ีรับเอามาจากสังคมรอบตัว หรือมาจากสื่อต่างๆ ท้ังการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจําวันและการเล่าเรียนเขียนอ่าน เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาและเป็นพ้ืนฐานท่ี
ดี 
  1.5 การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางด้านภาษา ครอบครัวควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางภาษาให้มากข้ึน ท้ังการเรียนพิเศษและการทํากิจกรรมพิเศษ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
ท่ีไม่ดีนัก การเรียนและการฝึกทักษะต่างๆ จะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง จดจําและนําไปใช้ได้จริง 
  1.6 การติดตามและประเมินผลการเรียนด้านภาษา หากติดตามผลการเรียนจากรายงานผลการเรียน
อย่างเดียว หลังจากท่ีผ่านการสอบประเมินผลการเรียนแล้วนั้น อาจจะสายเกินไปเพราะทําให้นักเรียนเสียเวลาและ
เสียโอกาสท่ีดีในการแก้ข้อบกพร่องหรือได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้รวดเร็วและทันเวลา ดังนั้นการให้ความร่วมมือ
กับโรงเรียนและครูผู้สอนในการประชุมระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียนหรือระดับห้องเรียนจึงจําเป็นอย่างย่ิง ข้อมูล
การเรียนท้ังหมดท้ังจากครูผู้สอน จากผู้ปกครอง จากผลงานนักเรียน และการปรึกษาหารือในครอบครัว ต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางยกระดับผลการเรียนให้ดีข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับครู ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เน้นการปฏิบัติ และเน้นการเรียน
ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มากข้ึน เช่น ฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมพิเศษทางภาษาให้สนุก สร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่าย หรือย่อท้อ นอกจากน้ี ครูควรทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ครูต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ดี สอนเก่ง ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถชี้แนะ และให้คําแนะนําในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักเรียนได้ดี 
รวมท้ังเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ปกครองและผู้เรียน ครูควรรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของแต่ละ
คน ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆทางภาษาอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือให้มีสํานึกสากล อย่างไรก็ดี ครูควรให้ข้อคิดถึงการแสดงออกทางภาษาและ
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วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับความเป็นไทย พร้อมให้การส่งเสริมนักเรียนให้สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเข้าสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลก 
 3. ข้อเสนอแนะสําหรับโรงเรียนและผู้รับผิดชอบนโยบายการศึกษา  
  3.1 โรงเรียนควรเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียนในด้านภาษาให้สูงข้ึน จนสามารถแข่งขันกับ
นักเรียนของชาติอ่ืนๆได้  โดยเฉพาะชาติในสมาคมอาเซียน ะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรมีบทบาทในการ
สนับสนนุงบประมาณเพื่อให้การศึกษาด้านภาษาของนักเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึน  
  3.2 รัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านภาษาให้ทัดเทียมกับการเรียน
การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารได้ดี และสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียน
การสอนอย่างเต็มท่ี เช่น จัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาต่าง ๆ ให้น่าสนใจ จัดห้องเรียนทางภาษาให้ทันสมัย จัด
ให้มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างๆ  สนับสนุนสื่อการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เพียงพอ จัดหาครูหรือ
อาสาสมัครชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถสูง ให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียน จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริมการ
ใช้ทักษะทางภาษา ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานที่ให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของนักเรียน ปลูกฝังสํานึกสากลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนงานและโครงการต่อเนื่องท่ีผู้ปกครอง
ยอมรับและมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
 4. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  4.1 ควรมีการศึกษา เร่ืองบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของ
นักเรียนทุกระดับท่ัวจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน/จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน 
  4.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของ
นักเรียน ระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระหว่างจังหวัดต่างๆ 
  4.3 ควรศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาของนักเรียน โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีลึกซ้ึง และครอบคลุมตัวแปรต่างๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ในการวิจัยเรื่องนี้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครยีดในการปฏิบตัิงานของพนักงานศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง* 

Factors Effecting Stress on the Staff Work Performance of Complaint 
Acceptance Center of  T.O.T. (Public) Co., Ltd. in Bangkok  

Metropolis Area 
 
             นางสาวธิติชญา  ก่อกุศล** 
             Miss Thitichaya  Korkusol 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน 2) ปัจจัยท่ี
เกี่ยวกับงานท่ีมีต่อความเครียดของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง 
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน จํานวน 250 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ผล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ในเขตนครหลวง 
ได้แก่ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะงานอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยเกี่ยวกับด้านปริมาณงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมี
ผลมากท่ีสุดกับเพศหญิง ช่วงอายุ 20-39 ปี สถานภาพโสดและหย่าร้าง อายุงาน 1-10 ปี 11-20 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 6,001-12,000 บาท 2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ในเขต
นครหลวง คือ ความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา ระบบรางวัลในการตอบแทน และความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 
 
Abstract 

 The purposes of this research were to study 1) the factors influencing working stress, and 
2) working factors influencing working stress of personnel in the Complaint Center of T.O.T. 
(Public) Co., Ltd. in Bangkok Metropolis Area. The sampling group was composed of 250 
personnel in the Complaint Center. The instrument for data collection was a questionnaire. The 
data obtained were analyzed by percentage, average mean, standard deviation, t-test, and 
ANOVA. 
 The results of the research revealed that 1) the factors moderately influencing working 
stress of personnel in the Complaint Center of T.O.T. (Public) Co., Ltd. in Bangkok Metropolis Area 
were characteristic of working while the quantitative working highly affecting personnel’s stress 

                                           
 * บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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were: female, aged between 20-39, single and divorced, 1-10, 11-20 years of working experience 
and 6,001-12,000 bhat average monthly salaries;  2) working factors influencing working stress of 
personnel in the Complaint Center of T.O.T. (Public) Co., Ltd. in Bangkok Metropolis Area were 
office intra-relationship with their superiors, rewarding system, and progress of work. 
 
ความนํา 
 ความเครียดเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลผู้ท่ีเกิดความเครียดเอง และยังส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลผู้ท่ีเกิดความเครียดอาศัยอยู่ท่ีหรือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ของ
สมาชิกของสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับเพ่ือนร่วมงาน งานท่ีปฏิบัติ ตําแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบหรือแม้กระท้ังองค์กร
ท่ีบุคคลนั้นทํางานอยู่ ความเครียดเป็นปัญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนได้กับบุคคลท้ังเพศ วัย หรือมีระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกัน รวมท้ังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็นองค์กรท่ี ประกอบธุรกิจประเภทโทรคมนาคมซ่ึงประกอบด้วย  ฝ่ายต่าง 
ๆ หลายฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร, ฝ่ายนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยี, 
ฝ่ายแผนงานโครงข่าย, ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, ฝ่ายขายและบริการ
ลูกค้า เป็นต้น โดยลักษณะงานของแต่ละฝ่ายนั้นมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงฝ่ายขายและบริการลูกค้า ซ่ึง
จะต้องพบปะกับลูกค้าและตอบปัญหาในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าตลอดจนปัญหาของลูกค้า , ข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อความเครียดท้ังด้านบวก (eustress) และความเครียดท่ีส่งผล
ทางด้านลบ (distress) (Selye, 1982) ของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
 Sherman and Other (1998, p.496) ได้กล่าวถึงว่า งานเป็นสาเหตุท่ีนําไปสู่ความเครียดในอเมริกาและ
ท่ัวโลก จากการศึกษาพนักงานในออฟฟิศ จํานวน 5,300 คน ใน 16 ประเทศ พบว่าร้อยละ 54 อ้างว่า งานเป็น
สาเหตุท่ีทําให้เกิดความเครียดในชีวิตของพวกเขา ตามมาด้วยเรื่องเงินร้อยละ 29 ปัญหาครอบครัวร้อยละ 20 ความ
เจ็บป่วยและการหมดกําลังใจร้อยละ 20 พนักงานชาวสเปนเป็นผู้มีความเครียดจากการทํางานน้อยท่ีสุดร้อยละ 38 
ขณะท่ีชาวฮ่องกงเป็นผู้ได้รับความเครียดจากการทํางานมากที่สุดร้อยละ 67 ส่วนชาวอเมริกาอยู่ในระดับกลางร้อย
ละ 52 
 ฉะนั้นผู้วิจัย มีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง ซ่ึงพนักงานของศูนย์นี้เป็นศูนย์ท่ีสังกัด ฝ่ายขายและบริการลูกค้า จะต้อง
แก้ไขปัญหาและรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง
ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความเครียดของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและ นําข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาปรับปรุงคุณภาพการทํางานของศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรทําให้
องค์กร   มีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของลูกค้า ทําให้องค์การสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่ และสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าใหม่ ๆ ในบริการใหม่ ๆ ท่ีทางบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้มีบริการให้แก่ลูกค้า 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติการของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง  
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติการของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในเขตนครหลวง  จําแนกตามลักษณะประชากร  แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน)ในเขตนครหลวง จํานวน 720 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในเขตนครหลวง เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (purposive random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน 250 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ตําแหน่งงาน สถานภาพ  ระดับการศึกษา  
อายุการทํางาน  รายได้ต่อเดือน จํานวน 7 ข้อ 
 2. ปัจจัยด้านการทํางาน จํานวน 18 ข้อ 
 3. ข้อมูลสภาวะสุขภาพท่ีมีผลต่อความเครียด จํานวน 6 ข้อ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยเรียกเก็บจากพนักงานปฏิบัติงานบริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในเขตนครหลวง จํานวน 250 ชุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2 
และเพศชาย ร้อยละ 34.8 มีช่วงอายุ 20-29 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 59.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 30.4 
ส่วนใหญ่มีตําแหน่งระดับ 1-4 ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือระดับ 5-8 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 66.0 
รองลงมาคือ สถานภาพสมรสและอาศัยอยู่ดัวยกัน ร้อยละ 30.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
92.0 รองลงมา คือ ปริญญาโท ร้อยละ 6.0 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือ 1-10 ปี ร้อยละ 67.2 รองลงมา 
คือ 11-20 ปี ร้อยละ 26.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 8, 001-10,000 บาท ร้อยละ 35.2 รองลงมา คือ 
12,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 33.2 
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 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะงานอยู่ระดับปานกลาง ( X  = 3.12) เม่ือ
เรียงลําดับความสําคัญของปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในปริมาณงาน มีความเห็นด้วยระดับน้อย 
( X  = 2.48) ความสัมพันธ์ในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก คือ ( X  = 3.81) และ ( X  = 3.63) ระบบ

รางวัลในการตอบแทนและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีความเห็นด้วยระดับปานกลาง คือ ( X  = 2.98) และ 
( X  = 2.96) 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานด้านปริมาณงาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเร่ืองไม่ได้รับคําสั่งในการทํางาน
นอกเหนือจากเร่ืองร้องเรียน มากกว่าเดือนละ 2 คร้ัง จํานวนงานมีความสมดุลกับเจ้าหน้าท่ีมีความพอใจในระดับ

ปานกลาง ( X  = 2.50 – 3.49) และลักษณะงานท่ีทําอยู่ มีลักษณะท่ีไม่ซํ้าซากจําเจอยู่ในระดับน้อย ( X  = 1.50 – 
2.49) 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเร่ืองให้
คําแนะนําปรึกษาและมีความเป็นกันเอง ปกป้องช่วยเหลือและเป็นกําลังใจเม่ือเผชิญกับปัญหา เปิดโอกาสให้เข้าพบ

และแสดงความคิดเห็น การยอมรับและให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน มีความพอใจในระดับมาก ( X  = 3.50 – 
4.49) 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับระบบรางวัลในการตอบแทน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเร่ืองรายได้ ค่าตอบแทน มี
ความสมดุลกับปริมาณงานและความรับผิดชอบในการทํางาน โบนัสมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน 
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงและค่าท่ีพัก เหมาะสมดี มีความพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 
2.50 – 3.49) 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานด้านความพึงพอใจในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเร่ือง งานท่ีท่านทําต้อง
ใช้เวลารวดเร็วในการตัดสินใจ งานที่ทําต้องใช้ทักษะและความชํานาญอย่างมาก งานท่ีทําอยู่เหมาะกับความรู้ 
ความสามารถ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.50 – 4.49) ยกเว้นความรู้สึก

ม่ันคงในการทํางานไม่กลัวว่าอนาคตอาจถูกย้ายไปปฏิบัติงานท่ีสาขา มีความพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 2.50 – 
3.49) 
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเร่ืองการเลื่อนตําแหน่ง
ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถ พิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันพิเศษมีความยุติธรรม มีการสนับสนุนให้ฝึกอบรม

เพ่ิมเติมอย่างมีระบบมีความพอใจในระดับปานกลาง ( X  = 2.50 – 3.49) 
 กลุ่มตัวอย่างมีอาการเครียดโดยรวมจะเกิดข้ึนบ่อยๆ ( X  = 2.50 – 3.49) โดยเรียงลําดับอาการดังนี้ (1) 
อาการเครียดทําให้ทํางานผิดพลาด ลืมบ่อย ใจลอย (2) อาการเครียดทําให้ต่ืนเต้น ขาดความม่ันใจ เม่ือต้องสนทนา
กับลูกค้า (3) อาการเครียดทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือแรงกว่าปกติ (4) อาการเครียดทําให้มีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ 
ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัวในขณะปฏิบัติงาน (5) อาการเครียดทําให้โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียวง่าย หรือ
อารมณ์เสียง่าย (6) อาการเครียดทําให้กลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจ 
 ผลของการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ตําแหน่งงาน อายุการ
ทํางาน รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่ออาการเครียด ของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ในเขตนครหลวง
แตกต่างกัน เป็นดังนี้ 
 เพศท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจากทํางานผิดพลาด ลืมบ่อย ใจลอย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศหญิงจะมี มากกว่าผู้ชาย 
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 อายุท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจาก (1) อาการเครียดโดยรวม (2) กลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ 
กระส่าย กระวนกระวายใจ  (3) มีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว (4)โกรธง่าย หงุดหงิด
ง่าย หรืออารมณ์เสียง่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า (1) อาการเครียดโดยรวม มี
ความเครียดมากท่ีสุดอยู่ช่วงอายุ 20 – 29 ปี และ 40 – 49 ปี (2) อาการเครียดท่ีเกิดจาก กลางคืนนอนไม่หลับ 
กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจ จะพบในช่วงอายุ 20 – 29 ปี มากท่ีสุด (3) อาการเครียดท่ีเกิดจากการปวด
ศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว จะพบในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มากท่ีสุด (4) อาการเครียดท่ีเกิดจาก
การโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์เสียง่าย จะพบในช่วงอายุ 40 – 49 ปี มากท่ีสุด 
 ตําแหน่งท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจากกลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวาย
ใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยตําแน่งระดับ 1-4 จะมีความเครียดจากกลางคืนนอนไม่
หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจมากท่ีสุด 
 สถานภาพท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจาก (1)หัวใจเต้นเร็วหรือแรงกว่าปกติ  (2) ต่ืนเต้น ขาด
ความม่ันใจ เม่ือต้องสนทนากับลูกค้า (3)มีอาการปวดศีรษะปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า (1) อาการเครียดท่ีเกิดจากหัวใจเต้นเร็วหรือแรงกว่าปกติ จะพบกลุ่มคน
โสดมากท่ีสุด (2) อาการเครียดท่ีเกิดจากการต่ืนเต้น ขาดความมั่นใจ เม่ือต้องสนทนากับลูกค้า จะพบในกลุ่มคนโสด
มากท่ีสุด (3) อาการเครียดท่ีเกิดจาก มีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว จะพบในกลุ่มอย่า
ร้างมากท่ีสุด 
 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ระยะเวลาการทํางานท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจาก (1) กลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย 
กระวนกระวายใจ (2) มีอาการปวดศีรษะปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า (1) อาการเครียดท่ีเกิดจากกลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจ จะ
พบในกลุ่มท่ีมีช่วงเวลาทํางาน 1-10 ปีมากท่ีสุด (2) อาการเครียดท่ีเกิดจาก มีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง 
ปวดเม่ือยตามตัว จะพบในกลุ่มท่ีมีช่วงเวลาทํางาน 11-20 ปีมากท่ีสุด 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจาก (1) กลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย 
กระวนกระวายใจ  (2) โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์เสียง่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยพบว่า (1) อาการเครียดท่ีเกิดจากกลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจ จะพบในผู้มีรายได้
ในช่วง 6,001–8,000 บาท มากท่ีสุด (2) อาการเครียดท่ีเกิดจาก มีโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์เสียง่าย จะ
พบในผู้มีรายได้ในช่วง 8,001–10,000 บาท มากท่ีสุด 
 ผลของการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานท่ีมีต่อความเครียดของการปฏิบติังานของพนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในเขตนครหลวง เป็นดังนี้ 
 เพศ  ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียด  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เช่นเดียวกันทุกด้าน  
 อายุ  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความเครียดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อยู่ 4  ด้าน  
มีเพียง  1  ด้านเท่านั้น คือ  ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา  ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  
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 ตําแหน่ง  ผลการวิจัยพบว่า  ตําแหน่งท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดท่ีเกิดจากกลางคืนนอนไม่หลับ กระ
สับ กระส่าย กระวนกระวายใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยตําแน่งระดับ 1-4 จะมี
ความเครียดจากกลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจมากท่ีสุด 
 สถานภาพ  ผลการวิจัย  พนักงานท่ีมีตําแหน่งท่ีแตกต่างกันจะมีความเครียด  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เชน่เดียวกันทุกด้าน 
 ระดับการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  ท่ีแตกต่างกันจะมีอาการเครียดไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 อายุการทํางาน  ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานท่ีมีอายุการทํางานท่ีแตกต่างกันจะมีความเครียด  ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 อยู่ 4 ด้าน มีเพียง 1 ด้านเท่านั้น คือ ด้านความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม ท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผลการวิจัยพบว่า  พนักงานท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันจะมีความเครียด  ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เช่นเดียวกันทุกด้าน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ข้อแรกซ่ึงศึกษาว่าความเครียดท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
ในเขตนครหลวง ได้ผลดังนี้ ส่วนใหญ่จะมีอาการเครียดดังต่อไปน้ี (1) อาการเครียดทําให้ทํางานผิดพลาด ลืมบ่อย ใจ
ลอย (2) อาการเครียดทําให้ต่ืนเต้น ขาดความม่ันใจ เม่ือต้องสนทนากับลูกค้า (3) อาการเครียดทําให้หัวใจเต้นเร็ว
หรือแรงกว่าปกติ โดยจะเกิดข้ึนบ่อยๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร โปรยรุ่งโรจน์ (2539) ได้ศึกษาเร่ือง
ความเครียดของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออก และ แสงระวีวรรณ 
ชูพาณิชสกุล (2542) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดของพนักงานท่ีทํางานกับคอมพิวเตอร์ ซึงมีความเครียดน้อย
กว่าพนักงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ในเขตนครหลวง  
 1. อาการเครียดท่ีทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือแรงกว่าปกติ จะมีผลกับสถานภาพโสด มากท่ีสุด 
 2. อาการเครียดท่ีทําให้ต่ืนเต้น ขาดความมั่นใจ เม่ือต้องสนทนากับลูกค้า จะมีผลกับสถานภาพโสด มาก
ท่ีสุด 
 3. อาการเครียดท่ีทําให้กลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจ จะมีผลกับช่วงอายุ 20-
29 ปี ตําแหน่งระดับ 1-4 ท่ีมีอายุงาน 1-10 ปี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001–8,000 บาท มากท่ีสุด 
 4. อาการเครียดท่ีทําให้อาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว จะมีผลกับช่วงอายุ 30-
39 ปี สถานภาพหย่าร้าง และที่มีอายุงาน 11-20 ปี มากท่ีสุด 
 5. อาการโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์เสียง่าย จะมีผลกับช่วงอายุ 40-49 ปี สถานภาพหย่าร้าง 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001–12,000 บาท มากท่ีสุด 
 6. อาการทํางานผิดพลาด ลืมบ่อย ใจลอย จะมีผลกับเพศหญิง มากท่ีสุด 
 จากวัตถุประสงค์ข้อสองซ่ึงศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานท่ีมีต่อความเครียดของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน  
ในเขตนครหลวง ได้ผลดังนี้ 
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 1. อาการเครียดท่ีทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือแรงกว่าปกติ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานดังนี้ (1) 
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา และ (2) ระบบรางวัลในการตอบแทน โดยระดับความเครียดแบบน้ีจะ
เกิดข้ึนนานๆ คร้ัง และ บ่อยๆ ตามลําดับ 
 2. อาการเครียดท่ีทําให้ต่ืนเต้น ขาดความมั่นใจ เม่ือต้องสนทนากับลูกค้า มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ี
เกี่ยวกับงานดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา และ (2) ระบบรางวัลในการตอบแทน โดยระดับ
ความเครียดแบบน้ีจะเกิดข้ึนนานๆ คร้ัง และ บ่อยๆ ตามลําดับ 
 3. อาการเครียดท่ีทําให้เครียดท่ีทําให้กลางคืนนอนไม่หลับ กระสับ กระส่าย กระวนกระวายใจ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา โดยระดับความเครียดแบบนี้จะ
เกิดข้ึนนานๆ คร้ัง 
 4. อาการเครียดท่ีทําให้ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว ในขณะปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงานดังนี้ (1) ความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา และ (2) ความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน โดยระดับความเครียดแบบน้ีจะเกิดข้ึนนานๆ คร้ัง และ บ่อยๆ ตามลําดับ 
 5. อาการเครียดท่ีทําให้โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์เสียง่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ
งาน 
 6. อาการเครียดท่ีทําให้เครียดทํางานผิดพลาด ลืมบ่อย ใจลอย มีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน
ความสัมพันธ์ในหน่วยงานกับผู้บังคับบัญชา โดยระดับความเครียดแบบน้ีจะเกิดข้ึนนานๆ คร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เม่ือพบความเครียดต้องบอกตัวเองว่า ต้องทําใจให้สงบ แล้วค่อย ๆ คิด โดยเร่ิมหาต้นเหตุของปัญหาให้
พบ แล้วจึงแก้ท่ีต้นเหตุนั้นๆ 
 2. วางแผนป้องกันการเกิดความเครียดด้วยการจัดแผนการทํางาน การกิน การนอน ออกกําลังกาย ทํา
กิจกรรมกับสังคมให้เหมาะสม 
 3. ถ้าเกิดปัญหาใดๆ จนเกิดความเครียดอย่างมาก ให้หาเพื่อนท่ีไว้ใจได้พูดคุยปรับทุกข์ 
 4. ต้องหัดเป็นคนสนุกสนาน ตลกขบขันบ้าง จะช่วยให้ชีวิตไม่เคร่งเครียดมากเกินไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ความเครียดจากการทํางานของพนักงานศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ในเขตนครหลวงหมายถึง เป็นปัจจัย
เกี่ยวกับต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือการปฏิบัติตนของแต่ละบุคคลตามที่กล่าวมาแล้ว
และจะส่งผลต่อความเครียดของเราได้ เม่ือเรารับเข้ามาว่าเป็นปัญหา และพยายามแก้ไขปัญหาน้ัน 
 ความเครียด ถ้ามีไม่มากจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน คือจะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานนั้นๆ ให้
สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย แต่ถ้าความเครียดมีมาก จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทําให้บุคคลไม่สามารถควบคุม
ตนเองให้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายได้ เนื่องจากความเครียดจะรบกวนให้บุคคลไม่มีสมาธิ ครุ่นคิดแต่
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หงุดหงิดและอารมณ์เสียง่าย มองไม่เห็นปัญหา ไม่รับฟังการตักเตือนของใคร ถ้าต้องทํางาน
เนื่องจากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ถ้าเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน ก็อาจ
ผิดพลาดในตัวเลข ฯลฯ หรือถ้าเป็นงานท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ เพราะผู้ปฏิบัติ
ไม่มีสมาธิในการทํางาน หรือเกิดการทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างานเนื่องจากความหงุดหงิด จะเห็นได้ว่า
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ความเครียดเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก ท้ังในการปฏิบัติงานในองค์การหรือ
การประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรยึดม่ันถือม่ันในสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองมากเกินไป 
ไม่ควรมีการชิงดีชิงเด่น หรือแข่งขันกัน หรือคิดแต่เพียงจะต้องสําเร็จโดยไม่คํานึงถึงความเป็นไปได้ตามสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบันท่ีดํารงอยู่ แต่หากประสบกับความเครียดแล้วบุคคลก็ต้องรู้วิธีในการขจัดความเครียดนั้น ๆ ให้
หมดไปโดยเร็ว โดยอาจใช้วิธีง่าย ๆ ดังนี้ 
 ผลการการวิจัยในคร้ังนี้สามารถนาํไปใช้ในการบริหารบุคลากรในองค์กรท่ีต้องให้บริการลูกค้า เช่น ถ้าต้อง
เป็นงานท่ีต้องสนทนากับลูกค้าก็พยายามหลีกเลี่ยงคนโสดเพ่ือหลีกเลี่ยง อาการเครียดท่ีทําให้ต่ืนเต้น ขาดความ
ม่ันใจ เป็นต้น 
 ถ้าต้องรับพนักงานเข้ามาทํางานในหน่วยงานนี้ก็รับคนท่ีแต่งงานแล้ว อายุน้อยกว่า 30 ปี เพราะจะไม่มี
อาการเครียดจาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเม่ือยตามตัว และโกรธง่าย หงุดหงิดง่าย หรืออารมณ์เสีย
ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเป็นประชากรในศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ในเขตนครหลวงเท่านั้น ดังนั้นใน
การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาประชากรในเขตอื่นๆ ด้วย เพ่ือจะได้มีข้อมูลเพ่ิมเติม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ให้มากย่ิงข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม หรือเจาะลึกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เป็นกลุ่ม ๆ ไป เพ่ือให้ทราบถึงความเครียดและศึกษาพนักงานเฉพาะกลุ่มให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 3. ควรมีการศึกษาถึงผลการฝึกอบรมพนักงานก่อนและหลัง เพ่ือนํามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล
เพ่ือท่ีจะได้วางแผนงานการดําเนินงานและกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้ตรงเป้าหมายได้มากย่ิงข้ึน 
 4. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม
เปลี่ยนไป ทําให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเครียดได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความหมายของชาดกและประวัติความเป็นมาของมหานา
รทกัสสปชาดก 2) วิเคราะห์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก 3) ความหมาย ประเภท 
ความสําคัญของอุเบกขาบารมี และ 4) เพ่ือนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดกมา
ประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เป็นการวิจัยเอกสารโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่นพระไตรปิฏก เอกสาร
ผลงานการวิจัยของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผลงานของผู้รู้ในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง นําเสนอเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 1) ชาดกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าท่ีมีมาในชาติก่อนๆ ตามที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฏก 
ความเป็นมาของมหานารทกัสสปชาดก เป็นเร่ืองท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าขณะประทับ ณ กัปปาสิก
วนาสณฑ์ ก่อนเสด็จต่อไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรดชฎิล 3 พ่ีน้อง มหานารทกัสสปชาดกเป็นชาดกเร่ืองท่ี
แปดในจํานวนชาดกสิบเร่ือง ท่ีพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติ เป็นพรหมปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้
และทรงสอนมิให้ประมาท พระเจ้าอังคติราชทรงเชื่อฟังโอวาทของมหานารทกัสสปะและทรงบําเพ็ญกุศลต่างๆเป็น
อันมาก คร้ันสวรรคตแล้วได้ไปอุบัติในเทวโลก  2)หลักธรรมท่ีได้จากการปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก คือ 
อุเบกขา ซ่ึงหมายถึงการวางจิตเป็นกลาง 3)ประเภทของอุเบกขา มี 10 ประเภท ได้แก่ ฉฬังคุเบกขา พรหมวิหา
รุเบกขา โพชฌังคุเบกขา วิริยุเบกขา สังขารุเบกขา เวทนุเบกขา วิปัสสนุเบกขา ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ฌานุเบกขา และ
ปริสุทธุเบกขา 4) การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เป็นสิ่งท่ีดี แต่ควรประกอบด้วยการ
วางอุเบกขา  และพิจารณาว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่ีได้กระทําไว้ จะดีหรือชั่วก็ตาม กรรมนั้นย่อมส่งผล
อย่างยุติธรรมตามท่ีเขาผู้นั้นได้กระทําไว้อย่างแน่นอน 
 
Abstract 
 The objectives of this thesis were: 1) to study the meaning of Jataka and the history of 
Mahanaradakassapa Jataka; 2) to analyze the Dharmic Principles of Buddhism appeared in 
Mahanaradakassapa Jataka; 3) to study the meaning, the category, the importance of Equanimity 
Perfection and 4) to apply the Dharmic Principles appeared in Mahanaradakassapa Jataka to the 
present society. It was a documentary research by studying data from a variety of sources; for 
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instance, the Tipitaka, the research papers of expert academics, the work pieces of the Buddhist 
Scholars and analyzed together with the recommendations rendered by the thesis advisors, then 
summarized and presented in a descriptive style. 
 The research findings were: 1) the Jataka was the story of the Buddha in the previous 
lives mentioned in the Tipitaka. The Buddha narrated Mahanaradakassapa Jataka at 
Kappasikavanason while he was traveling to Uruvelasenanigama to preach the three matted-hairs 
ascetics. Mahanaradakassapa Jataka was the eighth among ten Jatakas.  The Buddha was born the 
Brahma God releasing King Angatiraja from wrong view. King Angatiraja had confidence in the 
preaching of Mahanaradakassapa and performed a lot of good deeds. After death the King was 
born in the celestial realm; 2) Dharmic Principles of Buddhism appeared in Mahanaradakassapa 
Jataka was Upekkha.  Upekkha was equanimity of even mindedness; 3) the categories of Upekkha 
were Chalangupekkha, Brahmaviharupekkha, Bojjhangupekkha, Viriyupekkha, Sankharupekkha, 
Vedanupekkha, Vipassanupekkha, Tattramajjhattupekkha, Jhanupekkha, and Parisuddhupekkha; 4) 
to apply the Dharmic Principles in the daily life.  It was good to have loving-kindness, 
compassion, and altruistic joy. But it should have follow with Upekkha.  And consider that all 
being were determined by their own karma.  Whatever  karma a person had done either good or 
bad, he would get the fruit of his karma. 
 
ความนํา 
           เร่ืองดี ชั่ว ผิด ถูก ควรไม่ควร เป็นเร่ืองท่ีมนุษย์ติดใจสงสัย และเห็นแตกต่างกันมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล 
ความลังเลสงสัยในเร่ืองบุญ บาป กรรม นรก สวรรค์ ก็เช่นเดียวกัน ผู้ท่ีจะบําเพ็ญความดีให้สูงสุดมักไม่พอใจเม่ือมีผู้
มีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ประกาศความเชื่อของตนและปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ผู้ท่ีเห็นว่าตนมีสัมมาทิฐิ
ถูกต้องแล้วมักจะมีปฏิกิริยาต่อต้านในทันที และบ่อยคร้ังมักจะมีวาทะถ้อยคํารุนแรงเพื่อให้ผู้ท่ีมีความเห็นผิดละท้ิง
ความเห็นผิดของตนเสีย โดยลืมไปว่าตนเองไม่อาจจะยัดเยียดความเห็นท่ีถูกให้ใครได้ ถ้าเขาไม่มีจิตสํานึกยอมรับ
ด้วยตัวของเขาเอง และไม่เข้าใจว่าโลกนี้เป็นแดนปรากฏการณ์ของบุญและบาป แม้จะพยายามสร้างความดีงามมาก
เท่าใด ก็จะมีความชั่วปรากฏอยู่เสมอ การจะทําให้โลกบริสุทธ์ิปราศจากบาปน้ันเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ผู้ท่ีเอาแต่คิดดี
และเกลียดคนไม่ดีก็จะเป็นพวกต่อต้านโลกไปโดยปริยาย ซ่ึงจะก่อความทุกข์ใจแก่ผู้ท่ีมีความดีอยู่แล้วว่า ทําไมโลกนี้
จึงไม่ดีได้ดังใจ และจะทําให้บั่นทอนการบําเพ็ญความดีของตนไป   
 การท่ีจะเป็นคนดีย่ิงๆ ข้ึนไปนั้น ต้องรู้จักบําเพ็ญอุเบกขา คือให้ปล่อยวางอย่างรู้เท่าทันวิถีโลก และจะ
บําเพ็ญอุเบกขาได้ดีต้องมีปัญญาเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้ว่า โลกนี้มีท้ังส่วนดีส่วนเลว และส่วนท่ีไม่ดีไม่เลว  ในโลกนี้
จะหาอะไรท่ีดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะในอีกด้านหนึ่งของสิ่งท่ีดีก็ยังมีเลวอยู่ด้วย ท้ังนี้เม่ือพิจารณาอีกแง่หนึ่งก็จะ
เห็นส่วนท่ีไม่ดีไม่เลวของสิ่งนั้น เม่ือเข้าใจโลกได้เช่นนี้จึงจะบําเพ็ญอุเบกขาบารมีได้สนิทใจ ปล่อยให้โลกเป็นไปตาม
กฎแห่งกรรมไม่เข้าไปแทรกแซงกฎแห่งกรรมให้เสียหลักการแห่งความดีงาม หรือการปล่อยให้โลกเป็นไปตามกฎแห่ง
กรรมนั่นเอง  จะเห็นได้ว่า จะบําเพ็ญอุเบกขาบารมีได้ต้องมีปัญญาหรือความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเป็นองค์ประกอบเสมอ
หากปราศจากปัญญาแล้ว อุเบกขาก็จะกลายเป็นเพียงข้ออ้างเพ่ือปัดความรับผิดชอบของคนเห็นแก่ตัวและเป็น
ข้ออ้างสําหรับผู้ท่ีไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงเท่านั้นเอง 
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     พระพุทธศาสนาชี้ทางแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วยความรู้ท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโลก
และชีวิต ระบบความรู้นี้ เร่ิมต้นท่ีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และตกทอดมาถึงปัจจุบันในรูปของ พระไตรปิฎกหรือ
พระบาลี รวมท้ังคําอธิบายความชั้นหลังๆ คือ อรรถกถาฎีกา และอนุฎีกา  สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานท่ีผู้ปรารถนาจะ
แสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและโลก จะใช้สติปัญญาของตนค้นคว้า วิเคราะห์ นํามาตรวจสอบกับประสบการณ์
และใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาชีวิตของตนได้ (ระวี  ภาวิไล, 2536, หน้า 1) 
     พระพุทธองค์จะทรงเลือกเร่ืองท่ีคล้ายๆ กับชีวิตของพระองค์ หรืออาจเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนมาแล้วมาเล่า
โดยใช้วิธีเลียบๆ เคียงๆ ยกเป็นนิทานเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ อันเป็นวิธีท่ีหลีกเลี่ยงการยกยอตัวเอง คนฟังศรัทธาผู้
พูดอยู่แล้ว  เม่ือเป็นเร่ืองท่ีผู้เล่าบอกว่าเป็นเร่ืองในอดีตชาติของผู้เล่า ความเลื่อมใสศรัทธาก็ย่ิงเพ่ิมพูนข้ึน เหมือน
คนเราในปัจจุบันนี้ ท่ีถ้ารักและศรัทธาใครเราก็จะเลื่อมใสเชื่อฟังผู้นั้น ชาดกจึงเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสแสดงเป็นเสมือนนิทานประกอบการเทศน์ เพ่ือยกตัวอย่างของพระองค์ในอดีตมาเล่า
กํากับการแสดงธรรม เพ่ือให้ผู้ฟังได้เข้าใจย่ิงข้ึน ลักษณะของการตรัสชาดกได้แก่ การยกมาเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้เข้าใจดีข้ึน การยกมายืนยันเหตุการณ์ปัจจุบันให้มีน้ําหนักน่าเชื่อถือข้ึน การกล่าวถึงอดีตให้
ผู้ฟังมีจิตคล้อยตาม และเห็นคุณเห็นโทษในสิ่งท่ีกระทําอยู่ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในเร่ือง มหานารทกัสสปชาดก คือ ชาดกว่าด้วยการบําเพ็ญ
อุเบกขาบารมี นารทชาดกเป็นชาดกลําดับท่ี 8 เป็นพระชาติท่ีมีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเร่ืองอ่ืนๆ อีก 9 เร่ืองท่ี
เหลือซ่ึงมีประวัติความเป็นมาดังนี้  มหานารทกัสสป เป็นชาดกท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเร่ืองราวในอดีตของพระองค์
เม่ือคร้ังเกิดเป็นมหานารทกัสสปะทรงมีปณิธานท่ีจะบําเพ็ญ อุเบกขาบารมี 
 จากเร่ืองมหานารทกัสสปชาดก แสดงให้เห็นความความเชื่อเร่ืองบาปบุญคุณโทษนั้น ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะชี้แจง
ให้เข้าใจกันได้ง่ายๆ เพราะมีเหตุผลฝ่ายมิจฉาทิฎฐิท่ีคอยทําลายความเชื่อดังกล่าวอยู่เสมอ และหากไม่มีปัญญา
แยกแยะแล้วก็อาจหลงผิดได้ง่าย เหมือนพระเจ้าอังคติราชได้ฟังคําของคุณาชีวกก็หลงผิดเป็นมิจฉาทิฐิไป  ซ่ึงผู้วิจัย
เห็นว่าชาดกเรื่องนี้มีเนื้อหาเหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นคติธรรมสอนผู้คนในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของมหานารทกัสสปชาดก 
 2. เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก 
 3. เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท ความสําคัญของอุเบกขาบารมี 
 4. เพ่ือนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดกมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก ท้ัง
ความหมาย ประวัติความเป็นมาของมหานารถกัสสปชาดก ความหมายประเภทของอุเบกขาบารมี อิทธิพลของมหา
นารทกัสสปชาดกท่ีมีต่อสังคมไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดกนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Quantitative Research) ซ่ึงเน้นวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยมีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมท้ังคัมภีร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก 
 2. รวบรวมเอกสารทุติยภูมิ มีเอกสารและผลงานของท่านผู้ รู้พร้อมท้ังผลงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป (drawing and verifying 
conclusion) 
 1. นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า มาสังเคราะห์ และทําการแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาในแต่ละบทโดยดําเนินการเม่ือทําข้อสรุปชั่วคราวและกําจัดข้อมูลท่ีเกินความจําเป็นซ่ึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเด็นท่ีจะศึกษาน้อยท้ิงไป 
 2. ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการแยกประเภทนํามาวิเคราะห์ อธิบายให้ความหมายท่ีเหมาะสมของเนื้อหาและ
คําตอบในการวิจัยในคร้ังนี้ 
 3. ดําเนินการสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเชิงวิเคราะห์เร่ืองมหานารทกัสสปชาดก สรุปได้ดังนี้ 
 มหานารทกัสสปชาดก คือ เร่ืองราวของพระพุทธเจ้าเม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นมหาพรหมนารท ทรงมี
ปณิธานท่ีจะบําเพ็ญ อุเบกขาบารมี มหานารทกัสสปชาดกปรากฏอยู่ในประไตรปิฎก ขุททกนิกายชาดก มหานิบาต 
และอรรถกถา ขุททกนิกายชาดก มหานิบาต ทรงเล่าถึงการกลับชาติมาในสมัยพุทธองค์  อลาตะเสนาบดีในอดีตชาติ
ได้เกิดมาเป็นพระเทวทัต สุนามะอํามาตย์เป็นพระภัททชิ วิชัยอํามาตย์เป็นพระสารีบุตร พระนางรุจาราชธิดา เป็น
พระอานนท์ พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในกาลนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะ ส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นพระ
ตถาคต 
 ด้านหลักธรรมท่ีปรากฏในมหารารทกัสสปชาดก สรุปได้ดังนี้ 
 หลักธรรมสําหรับนักบวช 
 พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประจําใจเพ่ือให้ตนดํารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธ์ิเฉกเช่นพรหม 
ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ พรหมวิหาร เรียกอีกอย่างว่า อัปปมัญญา 4 ซ่ึงเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีแผ่
ออกไป ไม่จํากัด ชาติ ชั้น วรรณะ ของบุคคลแต่ประการใด 
 พรหมจรรย์ในพุทธศาสนา หมายถึง หลักความประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรืหลักการครองชีวิตท่ีดีงาม 
ท่ีถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ ท่ีจะนําไปสู่จุดหมาย คือ ความดับทุกข์  หรือความสิ้นสุดปัญหา อยู่อย่างเป็นอิสระ ไร้
ทุกข์ พระมหานารถกัสสปะได้ไปเกิดเป็นพรหมณ์นั้น เนื่องจากประพฤติปฏิบัติตามหลัก พรหมวิหาร 4  จัดได้ว่าเป็น
อานิสงส์ของพรหมจรรย์ข้ันกลางน้ันเอง 
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 หลักธรรมสําหรับนักปกครอง 
 ราชธรรม ๑๐ หรือ ทศพิธราชธรรม  ธรรมของพระราชา  กิจวัตรท่ีพระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ คุณธรรม
ของผู้ปกครองบ้านเมืองธรรมของนักปกครอง 
 จักรวรรดิวัตร 5 วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ, พระจริยาท่ีพระจักรพรรดิพึงทรงบําเพ็ญสมํ่าเสมอ, ธรรม
เนียมการทรงบําเพ็ญพระราชกรณีย์ของพระเจ้าจักรพรรดิ, หน้าท่ีของนักปกครองผู้ย่ิงใหญ่ 
 สังคหวตัถุ แปลว่า วิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืนท่ียังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือ
ท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบย่ิงข้ึน สังคหวัตถุ ก็คือ วิธีทําให้คนรัก 
 หลักธรรมสําหรับผู้ครองเรือน 
 ศีล คือข้อปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้
ต้ังอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข เพ่ือประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานคือความสุขและไม่มีการเบียดเบียนกันในสังคม 
 ศีล 5 หรือ เบญศีล เบญจศีลเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติ คู่กับ "เบญจธรรม" อันเป็นข้อพึงปฏิบัติ การรักษาเบญจ
ศีลให้บริบูรณ์ควรกระทําพร้อมกับรักษาเบญจธรรมด้วย แต่การรักษาเบญจศีลนี้มิใช่ข้อบังคับของพุทธศาสนิก เป็น
คําแนะนําให้พึงยึดถือด้วยความสมัครใจเท่านั้น 
 อุโบสถศีล หรือศีล 8 หมายถึง การรักษาระเบียบทางกายวาจา  ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ย่ิงๆ 
ข้ึนไป  ศีลท่ีรักษาเป็นอุโบสถหรือศีลท่ีรักษาในวันอุโบสถได้แก ่ ศีล 8 ท่ีอุบาสกอุบาสิกาสมาทานรักษาเป็นการจําศีล
ในวันพระ คือวันข้ึน และ แรม 8 ค่ํา 15 ค่ํา (แรม 14 ค่ําในเดือนขาด) อุโบสถศีลเป็นธรรมสําหรับบุคคลผู้ต้องการ
ฝึกย่ิงข้ึนไป เป็นการฝึกกายวาจา เพ่ือช่วยฝึกจิตใจ ไม่ให้ฝากความสุขไว้กับวัตถุภายนอกมากเกินไป จิตใจจะได้เป็น
อิสระมากขึ้น การเจริญอุโบสถศีลมีเป้าหมายเพ่ือเป็นฐานการฝึกจิตท่ีเป็นข้ันของสมาธิต่อไป ซ่ึงอานิสงส์คือ มี
ความสุขในโลกนี้ โลกหน้า และถึงซ่ึงพระนิพพานในท่ีสุด 
 ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 
4 ประการ  ฆราวาสธรรม คือ คุณสมบัติของผู้ท่ีสามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่
ญาติมิตรให้เกิดข้ึนได้สําเร็จด้วยกําลังความเพียรของตน 
 หลักธรรมสําหรับมิตรสหาย 
 พระพุทธเจ้าตรัสแบ่งมิตรไว้ในขุททกนิกาย จูฬนิเทสเป็น 2 จําพวก ได้แก่ 
 1.  อาคาริกมิตร ได้แก่ มิตรผู้ครองเรือน เช่น บุคคลบางคนในโลกนี้ให้สิ่งท่ีให้ได้ยาก สละสิ่งท่ีสละได้ยาก 
ทําสิ่งท่ีทําได้ยาก ทนต่อสิ่งท่ีทนได้ยาก บอกความลับแก่เพ่ือน ปกปิดความลับของเพ่ือน ไม่ทอดท้ิงในคราวมี
อันตราย แม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพ่ือน เม่ือเพ่ือนสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ดูหม่ิน 
 2.  อนาคาริกมิตร ได้แก่ มิตรไม่ผู้ครองเรือน เช่น พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นท่ีรัก เป็นท่ีพอใจ เป็นท่ี
เคารพ ควรแก่การยกย่อง พูดสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ทนฟังถ้อยคําได้ กล่าวถ้อยคําได้ลึกซ้ึง และไม่ชักนําไปในเร่ืองไม่
สมควร ชักชวนให้บําเพ็ญในทางอธิสีล ชักชวนให้หม่ันเจริญสติปัฏฐาน 4 ชักชวนให้หม่ันเจริญสัมมัปธาน 4 ชักชวน
ให้หม่ันเจริญอิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 
 หลักธรรมสําหรับบุตร 
 ความกตัญญู หมายถึง ความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญา
บริบูรณ์ รู้อุปการคุณท่ีผู้อ่ืนกระทําแล้วแก่ตน ผู้ใดก็ตามที่ทําคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตาม น้อยก็ตาม เช่น เลี้ยง
ดูสั่งสอน ให้ท่ีพัก ให้งานทํา ฯลฯ ย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซ้ึงอยู่เสมอ ไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย  อีกนัยหนึ่ง ความ
กตัญญู หมายถึง ความรู้บุญ หรือรู้อุปการะของบุญท่ีตนทําไว้แล้ว รู้ว่าท่ีตนเองพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ดีมีสุข
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อยู่ในปัจจุบันก็เพราะบุญท้ังหลายที่เคยทําไว้ในอดีตส่งผลให้ จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลย และสร้างสมบุญใหม่
ให้ย่ิงๆ ข้ึนไป รวมความ กตัญญู จึงหมายถึง การรู้จักบุญคุณ อะไรก็ตามท่ีเป็นบุญ หรือมีคุณต่อตน แล้วก็ตามระลึก
นึกถึงด้วยความซาบซ้ึงไม่ลืมเลย หน้าท่ีของลูกท่ีดี นอกจากกตัญญู กตเวที ซ่ึงหมายถึงการรู้คุณและการทดแทนคุณ
แล้วนั้น ยังมีหน้าท่ีท่ีได้ระบุไว้ในคําสอนในศาสนาพุทธอีกด้วยนั้นก็คือ การบํารุงบิดามารดา หรือเป็นบาลีว่า "มาตา
ปิตุอุปฏฐานัง การตอบแทนพระคุณของบิดามารดาได้นั้น ในชั้นสูงท่ีสุดทางพระพุทธศาสนายกย่องคือพยายาม
เปลี่ยนทัศนคติของบิดารมารดา ท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิ คือจากความเห็นผิดมาสู่ความเห็นถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัย 
 ในการทําวิทยานิพนธ์นี้ ทําการศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในมหานารทกัสสปชาดกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทเท่านั้น ซ่ึงผู้วิจัยได้ศกึษาพบว่า ยังมีประเด็นท่ีน่าศึกษาอีก เช่น 
 1. ศึกษาอุเบกขาบารมีท่ีปรากฏอยู่ในชาดกเรื่องใดเรื่องหนึ่งในจํานวน 547 เร่ือง 
 2. ศึกษาชาดกเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใน 547 เร่ือง 
 3. ศึกษาหลักธรรมท่ีปรากฏในชาดกเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน 547 เร่ือง 
 4. ศึกษาเปรียบเทียบการสร้างอุเบกขาบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการสร้างบารมีอุเบกขาใน
พระพุทธศาสนามหายาน 
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หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเรื่อง มักกะลีผล ของ สทัุสสา อ่อนค้อม* 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา 
อ่อนค้อม  2) การจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ 
สุทัสสา อ่อนค้อม  3) คุณค่าท่ีธรรมนิยายเร่ืองมักกะลีผล มีต่อชีวิตและสังคม   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการวิจัยจะใช้วิธีคัดเลือกเนื้อหาท่ีกล่าวถึงหลักพุทธธรรมอันเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะนําเสนอเนื้อหา
การวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา
ท่ีเป็นหลักคําสอนเร่ืองการดําเนินชีวิต  2) สามารถจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏ
ตามจุดมุ่งหมายได้เป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับพ้ืนฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายขั้นตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบัน  
(2) ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์เบื้องหน้า หรือชีวิตในโลกหน้า (3) ระดับ
สูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุด หมายถึง ประโยชน์ท่ีเป็นแก่นแท้ของชีวิต คือ พระนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  3) คุณค่าท่ีธรรมนิยายเร่ืองมักกะลีผล มีต่อชีวิตและสังคม 
คือ มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเป็นความรู้เพ่ือการดําเนินชีวิตท้ังในทางโลกและทางธรรม รวมถึงมีการนําเสนอเนื้อหาท่ี
มุ่งปรับแก้ทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติท่ีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่มากในหมู่พุทธศาสนิกชนและบุคคล
ท่ัวไป เพ่ือความเข้าใจและการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องตามความมุ่งหมายของหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง อันจะยัง
ประโยชน์สุขให้เกิดกับชีวิตและสังคมทุกระดับได้ครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงข้ึนไป 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study: 1) the Buddhist principles appeared in the 
dharmic novel titled Makkaleephon by Sudassa Onkom; 2) the classification and ranking priorities 
of Buddhist principles appeared in the dharmic novel titled Makkaleephon by Sudassa Onkom; 
and 3) the values of dharmic novel titled Makkaleephon towards life and society. It was a 
qualitative research. The methods used were selecting contents concerning the Buddhist 
principles which were the essential teaching in Buddhism. It was presented in a descriptive style.  

                                           
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The research findings were: 1) the content of the dharmic novel titled Makkaleephon 
concerned the Buddhist principles in Buddhism which emphasized on how to lead a life; 2) in 
terms of classification and ranking priorities, they were classified into 3 level: (1) basic level: 
destination on the visual level or benefits obtainable here and now, (2) intermediate level: 
destination beyond the visual level or the good to be won in the life to come, and (3) highest 
level: the supreme destination or benefits which were the essence of life or Nirvana. This was the 
ultimate goal of life according to the teaching of Buddhism; and 3) the values of the dharmic 
novel titled Makkaleephon towards life and society were the presentation of content concerning 
the knowledge of how to lead a life of wholesomeness both in secular and spiritual aspects. 
Moreover, there was a presentation of content designed to correct erroneous attitudes and 
behaviors that were prevalent among Buddhists and the general public. The relevant objectives 
were to achieve the correct understanding leading to proper behaviors in accordance with the 
real purposes of Buddhism. The expected outcome of the research was to bring more benefits 
and happiness to life and society at all levels.  
 
ความนํา 
 “การเรียนรู้” ในชีวิตของมนุษย์โดยท่ัวไปน้ัน  เกิดข้ึนนับต้ังแต่คลอดออกจากครรภ์มารดา  จนกระทั่ง
สิ้นลมหายใจ  การเรียนรู้ในช่วงชีวิตหนึ่งนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ  จากสรรพสิ่งท่ีมีอยู่รอบกายรวมถึงตัว
ของตัวเองด้วย  โดยเรียนรู้ได้จากวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน  จากในห้องเรียน  หรือจากการพิจารณาตัวเอง เป็น
ต้น  และรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ท่ีนับเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมีความสําคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือ “การอ่าน” 
 การอ่าน  นับเป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีสําคัญทางหนึ่ง  เพราะเป็นช่องทางการเรียนรู้โลกกว้างได้โดยไม่
ต้องเดินทางไปให้ถึงถ่ินท่ีกําลังศึกษา  ช่วยฝึกสมาธิและเปิดโอกาสให้กับจินตนาการรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจได้
อย่างมากมายไม่มีขีดจํากัด    

แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีการอ่านยังคงเป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีได้รับความสนใจน้อยมากเม่ือเทียบกับการ
เรียนรู้วิธีอ่ืนๆ  เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะความน่าเบื่อหน่ายของเนื้อหาท่ีนําเสนอ หนังสือท่ีดีมีสาระ
ความรู้มากมายถูกนําเสนอในรูปแบบวิชาการซ่ึงมีผู้สนใจอ่านเฉพาะกลุ่มท่ีต้องการศึกษาเฉพาะเรื่องเท่านั้น 
 แต่ถ้าหากหนังสือท่ีดีมีสาระความรู้เหล่านั้นได้รับการแต่งเติมเร่ืองราวให้มีสีสัน เม่ืออ่านแล้วรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ชวนให้ติดตาม  แม้จะสอดแทรกสาระความรู้เข้าไปมากมายเพียงใด  ผู้อ่านมักจะไม่เกิดการ
ต่อต้านและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการอ่าน  เพราะได้รับท้ังความบันเทิงควบคู่กันไปกับสาระความรู้ 
 หนังสือประเภทหนึ่งท่ีสามารถเป็นได้ท้ังสิ่งท่ีให้ความบันเทิงและความรู้ท่ีทรงคุณค่าย่ิงคือหนังสือ “ธรรม
นิยาย” ธรรมนิยายสามารถทําหน้าท่ีเป็นหนึ่งในส่ือการสอนและการเรียนรู้ “หลักพุทธธรรม” อันเป็นองค์ความรู้
แท้จริงท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิต  ธรรมนิยายสามารถทําให้ผู้ท่ีเร่ิมต้นศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือไม่ต่อต้านการเรียนรู้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี  และยังสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความมุ่งหวังในการแก้ไขปรับปรุงชีวิตให้ดีข้ึน  รวมถึงทําให้เกิดการค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําสั่ง
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติได้อีกด้วย 
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 ธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล เป็นธรรมนิยายเรื่องท่ีหนึ่งในธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  
ของ  สุทัสสา อ่อนค้อม  เป็นธรรมนิยายท่ีได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีการตีพิมพ์เพ่ิมอย่างสมํ่าเสมอ โดยคร้ัง
แรกตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารรายปักษ์กุลสตรีเป็นเวลาถึง 4  ปีเต็ม จากนั้นได้มีการพิมพ์รวมเล่มเป็นคร้ังแรกใน
เดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2539 และพิมพ์ซํ้านับจนถึงปี พ.ศ. 2552 เป็นจํานวนถึง 17 คร้ัง  เนื่องจากธรรมนิยายเร่ือง
มักกะลีผล นี้เป็นธรรมนิยายท่ีมีการบรรยายและดําเนินเร่ืองราวไว้อย่างสนุกสนานน่าติดตาม  และตลอดเร่ืองนั้นมี
การสอดแทรกสาระความรู้ไว้อย่างมากมาย  โดยเฉพาะความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเร่ือง กฎแห่งกรรม อันเป็นแก่น
ของเรื่อง 
 ธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล  เป็นเร่ืองราวชีวประวัติในวัยเด็กจนถึงการบวชเป็นพระภิกษุของ พระธรรม
สิงหาบุราจารย์ หรือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี  ซ่ึง
สุทัสสา อ่อนค้อม ได้นํามาเรียบเรียงและแต่งข้ึนใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของธรรมนิยาย  โดยให้ เด็กชายเจริญ จรูญ
รัตน์ เป็นตัวเอกดําเนินเร่ืองราวชีวิตจากวัยเด็กจวบจนเจริญวัยข้ึนเป็น  นายเจริญ จรูญรัตน์  และได้บวชเรียนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็น พระเจริญ ฐิตธมฺโม  สอนวิปัสสนากรรมฐานให้อุบาสกอุบาสิกาอยู่ท่ีวัดพรหมบุรี
จนกระทั่งกรมการศาสนามีคําสั่งให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสท่ีวัดป่ามะม่วง จังหวัดสิงห์บุรี  ธรรมนิยายเร่ืองนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพสังคมไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2477 ถึง 
พ.ศ. 2500  และยังสอดแทรกสาระความรู้ทางพุทธธรรมไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะหลักกฎแห่งกรรมนั้นปรากฏอยู่
อย่างชัดเจนในบทบาทของตัวละครท่ีมีการนําเสนอไว้หลากหลายรูปแบบของกรรม  ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจําวันนับต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยเองก็ได้รับอิทธิพลจากธรรมนิยายชุดนี้เป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกัน จากเดิมท่ีเคยใช้ชีวิตเหมือนบุคคลส่วนใหญ่ของสังคมทุนนิยมในปัจจุบัน คือแข่งขันกันอย่างหนักในทุก
ด้านเพื่อหาเลี้ยงชีพและดํารงตนอยู่ในสังคมตามกําลังสติปัญญาท่ีมี เม่ือมีเวลาว่างก็จะท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย 
โดยไม่มีความสนใจท่ีจะเข้าวัดฟังธรรมหรือค้นคว้าศึกษาในแก่นธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างท่ีควรจะเป็น  
แต่ด้วยความมีนิสัยรักการอ่าน เม่ือมีโอกาสได้อ่านธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้ว เกิดความรู้สึก
เปรียบเสมือนได้รู้จักโลกใบใหม่ท่ีมีความลุ่มลึกพร้อมท้ังความสงบเรียบง่ายน่าสนใจและน่าค้นคว้ามากกว่าโลกท่ีเคย
เรียนรู้มาตลอดชีวิต จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในหลักพุทธธรรมและวิธีการปฏิบัติธรรมในแนว
สติปัฏฐาน 4 ตามท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ืองนี้ให้ลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตนเองถึงหลัก
พุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าแก่นแท้ของหลักพุทธธรรมคืออะไรและเป็นอย่างไร  มีคุณค่าต่อ
ชีวิตและสังคมในด้านใด สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างไรและทําให้ชีวิตดีข้ึนได้จริงอย่างท่ี
ปรากฏในธรรมนิยายเร่ืองนี้หรือไม่  
 จากจํานวนคร้ังของการพิมพ์ท่ีผ่านมา  ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า  ผู้อ่านจํานวนมากท่ีได้อ่านธรรมนิยายชุดสัตว์
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์จากพุทธธรรมท่ีสอดแทรกอยู่ในธรรมนิยายเช่นเดียวกับผู้วิจัย ซ่ึง
อาจมีผลมากน้อยแตกต่างกันไป แต่ล้วนทําให้การดําเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางท่ีดีข้ึนบ้างไม่มากก็
น้อย  และเชื่อว่าหลายท่านได้เร่ิมศึกษาพุทธธรรมอย่างจริงจังด้วยการปฏิบัติเป็นคร้ังแรกหลังจากการได้อ่านธรรม
นิยายชุดนี้เช่นกัน   

เนื่องด้วยหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งท่ีรอการพิสูจน์ได้ไม่จํากัดกาลเวลา 
เพียงแต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง มิใช่เพียงเรียนรู้แต่ในทางทฤษฎีเท่านั้น  จึงทําให้ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังท่ีจะเข้าใจและ
เข้าถึงในหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระศาสดา และเนื่องด้วยคุณประโยชน์ท่ีได้รับอย่างมากมายจากการอ่าน
ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี้ ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการเร่ิมต้นศึกษาแก่นพุทธธรรม
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ให้กับผู้วิจัย จึงนําหนังสือธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ซ่ึงเป็นหนังสือเร่ืองแรกในชุดธรรมนิยายนี้  มาศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมอันเป็นแก่นสาระสําคัญของธรรมนิยายเร่ืองนี้ว่า องค์ความรู้ท่ีสอดแทรกอยู่นั้นตรงกับหลัก
พุทธธรรมในหมวดหมู่ใดบ้าง เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎกและตําราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
และหลักพุทธธรรมนั้นมีความสําคัญในข้ันใด  มีคุณค่าต่อการดําเนินชีวิตและสังคมไทยในด้านใดบ้าง  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 
2. เพ่ือศึกษาการจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ 

สุทัสสา อ่อนค้อม 
3. เพ่ือศึกษาคุณค่าของธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม ท่ีมีต่อชีวิตและสังคม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง  มักกะลีผล ของ สุทัสสา         
อ่อนค้อม ซ่ึงผู้วิจัยจะศึกษาจากหนังสือธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ฉบับปกแข็ง พิมพ์คร้ังท่ี 17 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2552 พิมพ์ท่ีหอรัตนชัยการพิมพ์  จํานวน 2 เล่ม 
 1. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีกล่าวถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏอยู่ในธรรมนิยายเร่ือง  มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  2.1 นิยามและความหมายของหลักพุทธธรรม 
  2.2 การจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรม 
  2.3 คุณค่าของหลักพุทธธรรมท่ีมีต่อสังคม 
  2.4 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 
  2.5 การจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล 
ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 
  2.6 คุณค่าของธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม ท่ีมีต่อชีวิตและสังคม 
 3. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  3.1 เอกสารข้ันปฐมภูมิได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา 
  3.2 เอกสารชั้นทุติยภูมิได้แก่ตํารา หนังสือและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
  3.3 หนังสือธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 
 4. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  4.1 นิยามและความหมายของหลักพุทธธรรม 
  4.2 การจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรม 
  4.3 คุณค่าของหลักพุทธธรรมท่ีมีต่อสังคม 
  4.4 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 280 

  4.5 การจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล 
ของ สุทัสสา อ่อนค้อม 
  4.6 คุณค่าของธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม ท่ีมีต่อชีวิตและสังคม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้านิยามและความหมายของหลักพุทธธรรมจากเอกสารข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ  คือ 

พระไตรปิฎก อรรถกถา  ฎีกา  และจากหนังสือและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาค้นคว้าการอธิบายขยายความหลักพุทธธรรม  การจัดหมวดหมู่หลักพุทธธรรม  ลําดับความสําคัญ

ของหลักพุทธธรรม และคุณค่าของหลักพุทธธรรมท่ีมีต่อสังคม จากหนังสือและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ศึกษาค้นคว้าและเปรียบเทียบหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อน

ค้อม กับหลักพุทธธรรมท่ีศึกษาจากเอกสารอ้างอิงข้างต้น  โดยการศึกษาจะวิเคราะห์จากรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการสนทนาของตัวละคร  
    3.2 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการคิดคํานึงของตัวละคร  
    3.3 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ของตัวละคร  
    3.4 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการบรรยายประกอบโดยผู้แต่ง 
4. วิเคราะห์คุณค่าของธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม ท่ีมีต่อชีวิตและสังคม  โดย

ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติตนของตัวละครในเรื่องนี้  เปรียบเทียบกับคุณค่าท่ีได้รับจากการปฏิบัติตน
ตามหลักพุทธธรรมตามท่ีได้มีการศึกษาจากเอกสารอ้างอิง  และศึกษาการปรับแก้ทัศนคติและการปฏิบัติตนท่ี
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในธรรมนิยาย  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิง
ข้างต้น 

5. สรุปผลของการศึกษาวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 'ธรรมนิยาย' จัดเป็นวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตและสังคมในเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งผลต่อการปลูกฝัง 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดําเนินชีวิตให้มีการพัฒนาชีวิตท้ังทางด้านจิตใจ ด้านร่างกาย และด้านสังคมไปในทาง
ท่ีดีข้ึน สามารถสร้างความสงบสุขให้กับท้ังชีวิตส่วนตนและสังคมส่วนรวมได้ 
 ธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม เป็นธรรมนิยายท่ีสอดแทรกหลักพุทธธรรมอันเป็นหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีมีความปกติสุข พอเพียง ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือสังคมท่ีสงบสุขและร่มเย็น โดยผู้เขียนได้เน้นให้เห็นโทษท่ีได้รับจากการประพฤติตนขัดกับหลักพุทธธรรมท่ี
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้ในเรื่องของกรรมและกฎแห่งกรรม อันเป็นประเด็นหลักในการ
นําเสนอเรื่องราวของธรรมนิยายนี้ และผู้เขียนยังได้สอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้องไว้เพ่ือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเก่ียวกับพระพุทธศาสนาผ่านบทบาทของตัวละครไว้มากมายหลาย
เร่ือง  ทําให้ผู้วิจัยและผู้ท่ีได้มีโอกาสอ่านธรรมนิยายเรื่องนี้มีความเข้าใจในชีวิตและพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องมาก
ย่ิงข้ึน 
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 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของหลักพุทธธรรมและคุณค่าของธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ท่ีมีต่อชีวิตและ
สังคมเป็นอย่างมาก  จึงทําการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยไว้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลจากการวิจัยหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ  สุทัสสา อ่อนค้อม พบว่า
ธรรมนิยายเร่ืองมักกะลีผลได้นําเสนอหลักพุทธธรรมอันเป็นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีมุ่งเน้นให้มนุษย์เข้าใจ
ในกฎธรรมชาติและนําความรู้นั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆใน
โลกนี้ โดยการนําเสนอผู้เขียนได้สอดแทรกหลักพุทธธรรมผ่านบทบาทของตัวละครต่างๆ ท้ังในบทสนทนา บท
บรรยายความคิดคํานึงของตัวละคร และบทบรรยายประกอบเร่ือง ซ่ึงหลักคําสอนเหล่านี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์ได้จริงในชีวิตประจําวัน และเม่ือนําคําสอนหรือองค์ความรู้ท่ีพบในธรรมนิยายมาศึกษา
เปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิงทางพระพุทธศาสนา พบว่ามีความมุ่งหมายท่ีตรงกันกับความมุ่งหมายในทาง
พระพุทธศาสนาทุกประการ อาทิเช่น เร่ืองวิชาคาถาอาคม หรือไสยศาสตร์ เป็นศาสตร์ท่ีมีมาก่อนการเกิดข้ึนของ
พระพุทธศาสนา เป็นวิชาท่ีก่อให้เกิดท้ังประโยชน์และโทษข้ึนกับการนําไปใช้ หากผู้รู้ในศาสตร์เหล่านี้ต้องเผยแพร่
วิชาจะต้องเลือกมอบวิชาให้กับผู้ท่ีมีคุณธรรมเป็นสําคัญ  สิ่งท่ีสูงกว่าวิชาคาถาอาคมคือ อภิญญา เป็นความรู้ข้ันสูงซ่ึง
มีท้ังโลกียอภิญญา และโลกุตตรอภิญญา คืออาสวักขยญาณ คือญาณท่ีทําให้อาสวะสิ้นไป อันเป็นอภิญญาเพียงข้อ
เดียวท่ีพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึงซ่ึงก็คอื พระนิพพาน นั่นเอง 
 2. ผลการวิจัยการจัดหมวดหมู่และลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล 
ของ สุทัสสา อ่อนค้อม พบว่าธรรมนิยายเร่ืองมักกะลีผล มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม อันเป็นหลักคําสอน
เพ่ือการดําเนินชีวิตของพระพุทธศาสนาอยู่ในทุกบท ซ่ึงสามารถจัดลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏใน
ธรรมนิยายได้เป็น 3 ระดับตามจุดมุ่งหมาย คือ 
 2.1 ระดับพ้ืนฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายข้ันตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบัน หมายถึง เป้าหมาย
ประโยชน์ในระดับชีวิตประจําวันท่ีมนุษย์ในสังคมต้องการ  
 2.2 ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชน์เบื้องหน้า  เน้นท่ีความเจริญ
งอกงามแห่งจิตใจ เป็นคุณค่าท่ีแท้จริงของชีวิต  ได้แก่ความเชื่อและความเข้าใจในเรื่องของกรรมและกฎแห่งกรรม  
ซ่ึงจะมีผลให้ผู้มีความเชื่อและศรัทธามีความเกรงกลัวท่ีจะกระทําความชั่ว และมุ่งกระทําแต่ความดีเพ่ือสั่งสมบุญกุศล
ไว้ยังประโยชน์ให้กับชีวิตในโลกหน้า 
 2.3 ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อย่างย่ิง หมายถึง ประโยชน์ท่ีเป็นแก่นแท้
ของชีวิต เป็นจุดหมายสุดท้ายท่ีชีวิตพึงปฏิบัติเพ่ือการบรรลุ  คือ พระนิพพาน  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
ดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
 3. ผลการวิจัยคุณค่าของธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม ท่ีมีต่อชีวิตและสังคม จาก
การศึกษาธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อนค้อม สามารถสรุปคุณค่าของธรรมนิยายท่ีมีต่อชีวิตและ
สังคม ได้เป็นหัวข้อหลักดังนี้ คือ 
 3.1 ธรรมนิยายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้องตรงตามท่ีมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก 
และเอกสารอ้างอิง 
 3.2 ธรรมนิยายได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักพุทธธรรมท่ีมีต่อชีวิตและสังคมเป็นอย่างมาก 
 3.3 ธรรมนิยายได้ปรับแก้ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม ท่ีมีความ
ผิดพลาดคลาดเคล่ือนอยู่ในหมู่พุทธศาสนิกชน 
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 3.4 ธรรมนิยายได้นําเสนอตัวอย่างของบุคคลท่ีดํารงตนอย่างเป็นสุข และได้รับความเจริญในชีวิตด้วย
หลักพุทธธรรม และจากข้อสรุปข้างต้น  สามารถขยายความได้ดังนี้ 
 ธรรมนิยายเร่ืองมักกะลีผล มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเป็นความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตท้ังในทาง
โลกและทางธรรม  กล่าวคือ นําเสนอ หลักพุทธธรรม ซ่ึงเป็นหลักคําสอนท่ีมีในพระพุทธศาสนา  มุ่งชี้แนะแนว
ทางการประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จในชีวิตครอบครัว หน้าท่ีการงานและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุขไม่ว่าจะมีฐานะอยู่ในระดับใดก็ตาม  และธรรมนิยายยังได้นําเสนอหลักธรรมคําสอนท่ีจะนําไปปฏิบัติเพ่ือการ
บรรลุธรรมในระดับ โลกุตตรธรรม อีกด้วย  เหล่านี้คือสิ่งท่ีผู้เขียนต้องการนําเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นถึงคุณค่าท่ีสําคัญ
ย่ิงของหลักพุทธธรรมท่ีมีต่อชีวิตและสังคม 
 นอกจากนี้ธรรมนิยายยังได้มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีปรับแก้ทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่มากในหมู่พุทธศาสนิกชนและบุคคลท่ัวไป  ท้ังนี้
ผู้เขียนมีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องตรงตามเป้าหมายของหลักพุทธธรรมอย่าง
แท้จริง  อันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดกับชีวิตและสังคมทุกระดับได้ครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงข้ึนไป 
 จึงกล่าวได้ว่าธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล นี้ ไ ม่เพียงมีคุณค่าต่อการสืบต่อหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเท่านั้น  แต่ด้วยเพราะหลักพุทธธรรมท่ีถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้องนั้นจะเป็นหลักคําสอนท่ีทรงคุณค่า
ย่ิงต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์ในทุกชนชั้น ทุกสังคม  ธรรมนิยายเรื่องมักกะลีผล จึงมีคุณค่ามากกว่าความบันเทิงท่ี
ได้รับจากการอ่านย่ิงนัก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของสุทัสสา อ่อนค้อม นี้  ทําให้ทราบถึงหมวดหมู่ของหลักพุทธ
ธรรมท่ีมีการจัดแบ่งไว้ตามความมุ่งหมาย และทําให้ทราบถึงคุณค่าของหลักพุทธธรรมท่ีแท้จริงตามความมุ่งหมายนั้น  
รวมถึงการได้ปรับความรู้ความเข้าใจท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท้ังในด้านปริยัติและปฏิบัติดังท่ี
ปรากฏอยู่ในธรรมนิยายเร่ืองนี้ 

ผลจากการวิจัยนี้พบว่า คุณค่าของธรรมนิยายท่ีมีต่อท้ังชีวิต สังคมและพระพุทธศาสนาน้ัน มีสอดแทรกอยู่
อย่างมากมายในเรื่องราวของตัวละครท่ีผู้เขียนได้นําเสนอไว้ เพราะการให้ความรู้ท่ีถูกต้องและการแก้ไขความเข้าใจท่ี
ผิดพลาดคลาดเคล่ือนในหลักพุทธธรรมท่ีมีอยู่ท่ัวไปในหมู่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นธรรมทายาทนั้น เป็นเร่ืองสําคัญย่ิงอัน
จะส่งผลต่อการสืบต่อหลักพุทธธรรมท่ีถูกต้องและจะยังประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติได้เป็นอย่างมาก   

จากเร่ืองราวต่างๆ ท่ีปรากฏอยู่ในธรรมนิยายนั้นเป็นเคร่ืองยืนยันถึงเจตนารมย์ของผู้เขียนและสิ่งท่ี
ต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนว่า หลักพุทธธรรมเป็นหลักคําสอนท่ีเกี่ยวข้องและสําคัญต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์เป็น
อย่างมาก และการทําความเข้าใจในหลักพุทธธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการอ่านหรือการฟังเพียงประการ
เดียว แต่ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและการปฏิบัติอย่างจริงจังตามหลักคําสอนท่ีพระพุทธองค์ทรงวาง
แนวทางไว้อย่างละเอียด จึงจะสามารถบรรลุถึงจุดมุ่งหมายและคุณค่าของหลักพุทธธรรมได้อย่างแท้จริง    

ในยุคปัจจุบันการศึกษาพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในส่วนของปริยัติสามารถทําได้สะดวกข้ึนเป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารมากมายหลายช่องทาง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น แต่ท้ังนี้สิ่งท่ีตามมาพร้อมกับความสะดวกสบายท่ีได้รับคือ ความบกพร่องของข้อมูลท่ีพึงได้รับ
จากการสื่อสาร ซ่ึงสาเหตุนั้นมาจากท้ังทางด้านผู้สื่อสารและผู้รับสาร กล่าวคือ 
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ผู้สื่อสารอาจมีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมไม่เพียงพอ หรือผู้สื่อสารมีเจตนาด้านอ่ืนแอบแฝง เช่น 
ความต้องการทางด้านชื่อเสียงหรือทรัพย์สินเงินทอง จึงทําให้ขาดความรับผิดชอบต่อการตีความหลักธรรมคําสอน  
เกิดเป็นหลักคําสอนท่ีมีความบิดเบือนและถูกสื่อสารออกไปอย่างผิดพลาดคลาดเคล่ือน 

และผู้รับสารอาจมีพ้ืนฐานไม่เพียงพอท่ีจะเข้าถึงความมุ่งหมายท่ีแท้จริงในหลักธรรมคําสอน หรือไม่
สามารถตรวจสอบองค์ความรู้ท่ีได้รับว่ามีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนท่ีจุดใด 

สิ่งเหล่านี้ดูคล้ายจะส่งผลเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริง
นั้น  ผลเสียท่ีแท้จริงกลับเกิดข้ึนต่อพุทธศาสนิกชนและสังคมมนุษยชาติมากย่ิงกว่า เพราะหลักพุทธธรรมยังคงความ
เป็นหลักคําสอนท่ีบริสุทธ์ิท้าทายต่อการพิสูจน์ถึงความเป็นจริงอย่างไม่ข้ึนต่อกาลเวลา แต่หลักพุทธธรรมท่ีถูกตีความ
อย่างผิดพลาดคลาดเคล่ือนนั้นย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตและดับทุกข์ได้อย่างถูกทาง แต่จะเป็นการเพ่ิมพูน
ปัญหาให้กับชีวิตมากข้ึนอย่างไม่อาจคาดคิดได้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพราะเป็นด้วยอวิชชานั่นเอง 

จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้สื่อสารและผู้รับสารจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องในหลักพุทธธรรมท่ีกําลังเผยแผ่
และทําการศึกษาอยู่ในขณะนี้ และการจะตรวจสอบความถูกต้องนั้นยังคงต้องอาศัยหลักพุทธธรรมนั่นคือ หลัก
โยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตร ความเพียรและการพ่ึงตนเอง กล่าวคือผู้ท่ีทําการศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการ
พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักคําสอนท่ีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา  หรือหนังสืออ้างอิงท่ีมีความ
น่าเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น พุทธธรรม ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) เป็นต้น  และหากยังคงมีความเคลือบ
แคลงสงสัยก็ต้องใฝ่หาผู้รู้ผู้เป็นกัลยาณมิตรเพ่ือสอบถามเพ่ิมเติม  ท้ังนี้ย่อมต้องอาศัยหลักการพ่ึงพาตนเองและความ
เพียรพยายามในการค้นคว้าและลงมือปฏิบัติธรรมนั้นอย่างจริงจังประกอบด้วยเป็นสําคัญ 

หากหลักพุทธธรรมได้รับการตีความอย่างถูกต้องด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ิและได้รับการเผยแผ่สู่สังคม
มนุษยชาติอย่างกว้างขวางเพียงพอ เชื่อได้ว่าปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยู่ท่ัวทุกหนแห่งในโลกนี้จะบรรเทาเบาบาง
ลงได้อย่างมาก เพราะการเข้าใจและการเข้าถึงหลักพุทธธรรมได้อย่างถูกต้องด้วยการปฏิบัติธรรมจะนํามาซ่ึงสันติสุข
ในชีวิตและสันติภาพในโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอน   

และสิ่งท่ีเป็นเคร่ืองยืนยันถึงการยอมรับในหลักพุทธธรรมว่าเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า สามารถสร้างสันติสุขให้กับ
ชีวิตและสร้างสันติภาพขึ้นในโลกนี้ได้คือ ผลงานความเรียงรางวัลชนะเลศิระดับนานาชาติของ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุจิตรา อ่อนค้อม ซ่ึงได้มีการแปลเป็นภาษาไทย จัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อว่า “การสร้างสันติภาพโลกแบบย่ังยืน” 
(2546) ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อความบางส่วนจากความเรียง ดังนี้ 

“ความเรียงเรื่อง การสร้างสันติภาพโลกแบบย่ังยืน นี้ แปลมาจากความเรียงภาษาอังกฤษเร่ือง  
Creating Sustainable World Peace ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ  จากองค์กรนักคิดใหม่ 
(Rethinkers’ Organization)  เมือง Toronto ประเทศ Canada  เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2546  เป็นการนําคําสอน
ของพระพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาสังคมและสร้างสันติภาพแบบย่ังยืนให้เกิดข้ึนในโลก...” 

“...เนื้อหาหลักท่ีนํามาเขียนก็คือเร่ือง อริยสัจ 4  ซ่ึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา  โดยเร่ิมต้ังแต่ทุกข์ไป
จนถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ท่ีสําคัญคือ นําวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ท่ีหลวงพ่อ
ท่าน (ในขณะนั้นคือ พระเดชพระคุณพระเทพสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) สอนตามหลักมหาสติปัฏ
ฐานสูตรมาอธิบายให้ผู้อ่านสามารถนําไปปฏิบัติได้  และด้วยเหตุนี้เองท่ีทําให้ข้าพเจ้าได้รับจดหมายขอบคุณจากชาว
ต่างประเทศ ซ่ึงเขียนมาขอบคุณท่ีทําให้เขาได้รู้เร่ืองการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีการเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ  
ซ่ึงไม่มีใครเคยแปลมาก่อน...” (อารัมภบท)   
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“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา พระพุทธองค์ทรงสอนเราให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  มิใช่ด้วยการ
ใช้ความรุนแรง  การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เราต้องใช้ปัญญา ปัญญาจะเกิดข้ึนได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏ
ฐาน 4  เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะใช้ความเกลียดชัง  ความโลภ และความหลงมาแก้ปัญหาความขัดแย้ง...”  (คํานํา-แปล
จากฉบับภาษาอังกฤษ)   

“...เม่ือเข้าใจและเห็นแจ้งในอริยสัจ 4 แล้ว จิตของเราก็จะบริสุทธ์ิหลุดพ้น และเราก็จะบรรลุถึงความดับ
ทุกข์หรือนิพพานซ่ึงเป็นสันติภาพแบบย่ังยืน 

วิธีท่ีจะขจัดทุกข์หรือทําจิตใจให้ผ่องใสก็คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นี้เป็นทางท่ีบุคคลจะพบกับ
สันติภาพแบบย่ังยืน  และแม้แต่สันติภาพโลก...วิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การนั่งหลับตาเพ่ือจะเห็นสวรรค์วิมาน  หรือ
เพ่ือจะได้อิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ  แต่เป็นการศึกษาชีวิตและวิธีการท่ีจะขจัดทุกข์ออกไปจากชีวิตของเรา วิปัสสนา
กรรมฐานยังช่วยแก้ปัญหาชีวิตและนําไปสู่การเห็นสัจจธรรม วิธีปฏิบัติก็คือมองเข้ามาในตัวเรา สังเกตการเคล่ือนไหว
ของกายและจิต  สังเกตว่าจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศล  ย่ิงเรามองเข้ามาในตัวเรามากเท่าไร เราก็จะได้เรียนรู้
ปัญหาของตัวเราเองได้มากเท่านั้น  แล้วก็จะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน  เม่ือเป็นดังนี้ก็จะช่วยโลกให้
เข้าถึงสันติภาพแบบย่ังยืนได้ ความยุ่งเหยิง ความขัดแย้ง อุปสรรคต่างๆ อยู่ในตัวเรานี่เอง และมันสามารถสะท้อน
ออกมาสู่โลกภายนอกได้  หากปราศจากสันติภาพภายในเสียแล้ว  สันติภาพโลกก็มีไม่ได้  สงครามท่ีจะหยุดสงคราม
ท้ังปวง  ก็คือการต่อสู้ภายในจิตใจของเรา  ศัตรู  อยู่ในตัวเราน่ีเอง  ไม่ได้อยู่ข้างนอก  การต่อสู้กับศัตรู  อันได้แก่  
โลภะ โทสะ  และโมหะ  ท่ีมีอยู่ในตัวเราแต่ละคนนี้  เราชนะมันได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง
สันติภาพให้กับโลก  พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักยุทธศาสตร์ท่ีถูกต้องไว้ให้เม่ือกว่า 2500 ปีมาแล้ว  หลัก
ยุทธศาสตร์ท่ีจะขจัดความขัดแย้งและความสับสนในตัวบุคคล  และช่วยนําสันติภาพแบบย่ังยืนมาสู่โลก  ก็คือ  สติ
ปัฏฐาน 4.” (สุจิตรา อ่อนค้อม, 2546: 163-164) 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย     

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของ สุทัสสา อ่อน
ค้อม  ซ่ึงเป็นธรรมนิยายเร่ืองท่ี 1 ในธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรม
นิยายนี้สามารถก่อประโยชน์แก่ผู้สนใจในด้านพระพุทธศาสนาเพราะสามารถนําหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดีย่ิง  อนึ่ง ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี้ ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่ายังมีแนวทางท่ีจะศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ละเอียดและกว้างขวางได้อีก คือ 
 1. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ืองอ่ืนๆ ในธรรมนิยายชุดสัตว์โลก
ย่อมเป็นไปตามกรรม อาทิ ธรรมนิยายเร่ือง นารีผล  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม วัฏจักรชีวิต และความหลงใน
สงสาร    
 2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านอ่ืนท่ีปรากฏในธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
อาทิ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 3. ควรให้มีการศึกษาวิเคราะห์งานเขียนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาและวิธีปฏิบัติตนเพ่ือการ
เข้าถึงหลักพุทธธรรม  โดยเฉพาะงานเขียนท่ีอาจมีการตีความและนําเสนอที่ไม่ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายท่ี
แท้จริงในทางพระพุทธศาสนา   
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พระสถาปนา พุทธิวังโส กับภูมิปญัญาไทยในการพัฒนาประติมากรรม 
โดยการนาํวสัดุท่ีใชแ้ล้วกลับมาใชใ้หม่* 
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Development  

by Recycling the used Materials 
 
                  นางวีณา  ตังละแม** 

Mrs.Veena  Tunglamea 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความเป็นมาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การทํา
ประติมากรรม โดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 2) ภูมิปัญญาไทยในการทําประติมากรรม และ 3) แนวทาง
อนุรักษ์ รวมท้ังการถ่ายทอดในการทําประติมากรรมของพระสถาปนา พุทธิวังโส ให้สืบทอดเป็นมรดกไทยต่อไป ใน
เขตชุมชนบางกอกน้อย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย 
และผู้รับการถ่ายทอด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การศึกษา การสํารวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต 
การศึกษาเอกสารอ้างอิง การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นสําคัญ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พระสถาปนา พุทธิวังโส เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นําทางด้านภูมิปัญญาไทยอย่าง
แท้จริง ในการพัฒนาประติมากรรมโดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจจากการรักธรรมชาติ 
รักต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง และสังเกตการณ์การทํางานของผู้รู้ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) พระสถาปนา พุทธิวังโส มีกระบวนการทํา
ประติมากรรมโดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 8 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการสํารวจพ้ืนท่ี ข้ันตอนการออกแบบ 
ข้ันตอนการประกอบโครงสร้าง ข้ันตอนการปั้น ข้ันตอนตรวจสอบและการตกแต่ง ข้ันตอนการแต่งสีและเคลือบสี 
ข้ันตอนการติดต้ังชิ้นงาน และข้ันตอนการทดสอบระบบ 3) แนวทางอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทย ท่านมี
กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน ค้นคิดแนวทางท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนา รวมท้ังการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่บุคคลในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้คนรุ่นหลังรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว โดยเน้นการนําวัสดุท่ีใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ให้มีประโยชน์ และเน้นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน องค์ประกอบ
ในการถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด และวิธีการถ่ายทอด ได้แก่ การสังเกต การฝึกทําด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติจาก
เพ่ือนบ้านท่ีเป็นผู้รู้ และการเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอ่ืน 
 

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the background of the creative 
inspiration of Thai wisdom in developing the sculpture by recycling the used materials to reuse, 
2) Thai wisdom in creating sculpture, and 3) the way to conserve as well as instruct recycling the 
used materials to reuse of Phra Sathapana Buddhivangso to perpetuate this heritage in 
Bangkoknoi community. It was a qualitative research. The research population was divided into 2 
groups: the instructors of Thai wisdom, and the practitioners. The methods of collecting data 
were: field study, interviewing, observation, documentary studying, group conversation and 
contents analysis. 
 The research findings were: 1) Phra Sathapana Buddhivangso was the true expert and the 
leader of Thai wisdom in developing the sculpture by recycling the used materials to reuse; he 
had inspired by his love of nature, trees and pets; he had a lot of experiences concerning 
animal’s way of life and environments; apart from this, he had studied  the construction and 
observed the working of the local wisdom experts;  2) Phra Sathapana Buddhivangso had eight 
regular stages in the process of doing the sculpture by recycling the used materials to reuse-- 
survey the area, design, forming the structure, sculpture, inspection and decoration, color 
decorating and painting, setting the sculpture, and test the system;  3) his ways  of conserving  
and developing Thai wisdom, were the process of analyzing the present problems, seeking the 
way to conserve, developing and instructing people in several organizations to impart their 
knowledge to their descendants about how to conserve the environments by recycling the used 
materials to reuse, and emphasizing the creation of  social mind to  conserve the sustainable 
environments through  instruction, the practitioners, and the way to instruct consisting of 
observation, self-practice, practice with the neighbors who were experts, and the training given by 
other organizations. 
 
ความนํา 
 ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมกันมาต้ังแต่อดีต และเป็นเร่ืองของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากิน 
และพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ (กุลจิตรา ภังคานนท์, 2531, หน้า 12) 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงใช้ภูมิปัญญาสร้าง
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใช้พระปรีชาสามารถแก้ไขวิกฤติการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศจนรอดพ้นภัยพิบัติหลายคร้ัง พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงค้นหา
วิธีการต่างๆ แล้วกําหนดโครงการพัฒนาจํานวนมากแต่สิ่งหนึ่งท่ีพระองค์จะยํ้าเสมอต่อพสกนิกรของพระองค์นั่นก็
คือ เศรษฐกิจพอเพียง (สามารถ จันทร์สูรย์, 2549, หน้า 8) ซ่ึงนับเป็นภูมิปัญญาไทยหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินประการ
หนึ่ง 
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 การพัฒนาต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน บางคร้ังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดช่องว่างทางสังคม เกิดการแย่ง
ชิงทรัพยากรและวิกฤตการณ์การพัฒนา หมู่บ้านหลายหมู่บ้าน บุคคลบางกลุ่มได้เรียนรู้และปรับตัวเพ่ือลดความ
รุนแรงของผลกระทบจากการพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
และสังคมศาสตร์ของชุมชน โดยอาศัยองค์ประกอบ 2 ประการคือ มรดกทางภูมิปัญญาหรือความรู้ในชีวิตจริงท่ีมีอยู่
เดิมในชุมชนและประสบการณ์ผนวกกับการพัฒนาสมัยใหม่ เป็นกระบวนการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาประสานกับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนของชุมชน สังคมไทยได้เรียนรู้จากการปรับตัวของชาวบ้านโดยกระแส
ภูมิปัญญานี้ และเล็งเห็นว่าการพัฒนาท่ีผ่านมาได้ให้ความสําคัญกับความรู้และผู้ทรงภูมิปัญญาไทยน้อยกว่าความรู้
ทางสากลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกระแสความรู้สมัยใหม่ 
 ในยุคปัจจุบัน บทบาทของภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาสังคมเร่ิมได้รับการยอมรับมากข้ึนจากหลาย
หน่วยงาน ท้ังองค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน มูลเหตุท่ีภูมิปัญญาไทยมีบทบาทในหลากหลายหน่วยงานและในการ
พัฒนาทุกด้าน เพราะภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลาย ท่ีแวดล้อมวิถีชีวิตของคนในสังคม ภูมิปัญญาไทยจึงเกี่ยวข้อง
กับทุกมิติทางสังคมโดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง หรืออีกนัยหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาของสังคม เป็นผู้เรียนรู้ 
สืบทอด พัฒนา ถ่ายทอด และนําความรู้ทางปัญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม 
 ภูมิปัญญาเริ่มค่อยๆ ก้าวจากระดับท้องถ่ินข้ึนสู่ระดับชาติ ท้ังในความหมายที่เป็นองค์ความรู้ และ
ความหมายของบุคคลในฐานะของผู้ทรงภูมิปัญญาให้ได้รับการยอมรับและมีบทบาทเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมอย่างย่ังยืน สมดุลและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสังคมไทย 
 ประเทศไทยได้จัดทําแนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วยการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไทยขึ้นมาใช้ในการเรียนการ
สอนมาต้ังแต่เร่ิมประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 เป็นต้นมา ต่อมาได้บรรจุสาระสําคัญของ
เร่ืองภูมิปัญญาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 (สามารถ  จันทร์สูรย์, 2549, หน้า 9) 
 ดังนั้น พระสถาปนา  พุทธิวังโส จึงจัดเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาบุคคลหนึ่งท่ีได้ทําวัสดุรีไซเคิลสร้างผลงาน
ประติมากรรมรูปสัตว์ข้ึนท่ีเรียกว่า “สัตว์มีชีวิต” โดยมุ่งหวังให้ผู้ท่ีเห็นผลงานของท่านแล้วเกิดความเบิกบาน บางคน
อาจจะตึงเครียดมาจากท่ีอ่ืน แต่เม่ือได้มาเห็นธรรมชาติ เห็นนก เห็นน้ําตก ได้ยินเสียงน้ําตกทําให้เกิดความสบายใจ 
ผู้ท่ีสร้างสรรค์ก็มีความสุขไปด้วย ดังท่ี พระสถาปนา พุทธิวังโส กล่าวว่า “งานท่ีเราสร้างแม้จะเป็นสิ่งท่ียากลําบาก 
แต่การท่ีมองเห็นผู้อ่ืนเป็นสุข เม่ืองานเสร็จคนทําก็เป็นสุขด้วย” 
 อย่างไรก็ตามงานท่ี พระสถาปนา  พุทธิวังโส กระทํานั้น จัดเป็นงานท่ีปรับภูมิทัศน์บริเวณน้ันให้ดูดีข้ึน มี
ชีวิตชีวาท่ีดี ร่มร่ืนสวยงาม เด่นสง่า ทําให้บริเวณน้ันมีคุณค่าและมีราคามากข้ึน ซ่ึงการทํางานของท่านนั้น ไม่ได้หวัง
ในเกียรติยศชื่อเสียงแต่อย่างใด ท้ังหมดท่ีท่านทําไปเพ่ือท่ีจะปฏิรูปและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เป็นท่ีเจริญตา 
เจริญใจ และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือทําให้บุคคลในสังคมเกิดความสุข ความเจริญใจ จากการท่ีได้เห็นงานสร้างสรรค์ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและผลงานรีไซเคิลของท่าน ทําให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการมีจิตสํานึกร่วมกันในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้มองเห็นคุณค่าของงานประติมากรรมรีไซเคิลของ พระสถาปนา   
พุทธิวังโส เป็นอย่างมาก และต้องการให้ภูมิปัญญานี้ปรากฏอยู่ต่อไป จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาให้ได้คําตอบเกี่ยวกับ
ความเป็นมา แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ประติมากรรมรีไซเคิล แนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาการทํา
ประติมากรรมรีไซเคิล เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังสนใจเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย และให้สืบทอดเป็นมรดกไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมา แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาประติมากรรมโดยการนําวัสดุท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของพระสถาปนา  พุทธิวังโส 
 2. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาไทยในการทําประติมากรรมโดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของพระ
สถาปนา พุทธิวังโส  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทย รวมท้ังการถ่ายทอดในการทําประติมากรรม
โดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ของพระสถาปนา  พุทธิวังโส ให้สืบทอดเป็นมรดกไทยต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดประติมากรรมรีไซเคิล 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีด้วยกันท้ังหมด 2 กลุ่ม คือ 
  2.1 ผู้ถ่ายทอดประติมากรรมรีไซเคิล 
  2.2 ผู้รับการถ่ายทอดประติมากรรมรีไซเคิล 
 
วิธีการใช้ในการวิจัย 
 วิธีการใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
 1. การสํารวจ (basic Survey) เป็นการสํารวจเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนในพ้ืนท่ีทําการวิจัย 
 2. การสังเกต (observation) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และแบบไม่มี
ส่วนร่วม (non-participant observation) 
 3. แบบสัมภาษณ์ (interview guide) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี ได้แก่ การศึกษาเอกสารต่างๆ การศึกษาภาคสนาม การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลท้ังมีรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือทุกประเภท 
 2. นําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ 
 3. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มจากเครื่องมือ 
 4. นําข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลแล้วมาเรียบเรียงตามความมุ่งหมาย และนําเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการเขียนพรรณนา 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง พระสถาปนา พุทธิวังโส กับภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาประติมากรรมโดยการนําวัสดุท่ีใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การทํา
ประติมากรรม โดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาไทยในการทําประติมากรรม และเพ่ือ
ศึกษาแนวทางอนุรักษ์รวมท้ังการถ่ายทอดในการทําประติมากรรมของพระสถาปนา พุทธิวังโส ให้สืบทอดเป็นมรดก
ไทยต่อไป ในเขตชุมชนบางกอกน้อย ซ่ึงเป็นภูมิลําเนาเดิมของพระสถาปนา พุทธิวังโส ท่านได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างก่อสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย จบปริญญา
ตรีด้านตกแต่งภายในท่ีประเทศฟิลิปปินส์ ท่านได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาศิลปกรรม จาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จากประวัติของท่านดังท่ีได้กล่าวมาแล้วจะพบว่า 
ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทางด้านประติมากรรมจนได้รับการยกย่องจากสังคมท่ัวไปอย่าง
กว้างขวาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย และผู้รับการ
ถ่ายทอด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การศึกษา การสํารวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษา
เอกสารอ้างอิง การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็นสําคัญ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พระสถาปนา พุทธิวังโส เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นําทางด้านภูมิปัญญาไทยอย่าง
แท้จริงในการพัฒนาประติมากรรม โดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจจากการรักธรรมชาติ 
รักต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตสัตว์และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง และการสังเกตการณ์ทํางานของผู้รู้ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) พระสถาปนา พุทธิวังโส มีกระบวนการทํา
ประติมากรรมรีไซเคิล 8 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการสํารวจพ้ืนท่ี ข้ันตอนการออกแบบ ข้ันตอนการประกอบโครงสร้าง 
ข้ันตอนการปั้น ข้ันตอนการตรวจสอบและการตกแต่ง ข้ันตอนการแต่งสีและเคลือบสี ข้ันตอนการติดต้ังชิ้นงาน และ
ข้ันตอนการทดสอบระบบ 3) แนวทางอนรัุกษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทย ท่านมีกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
ปัจจุบัน ค้นคิดแนวทางท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนา รวมท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้คน
รุ่นหลังรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว โดยเน้นการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มีประโยชน์ และเน้นการสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน องค์ประกอบในการถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด และวิธีการ
ถ่ายทอด ซ่ึงมีการสังเกต การฝึกทําด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติจากเพ่ือนบ้านท่ีเป็นผู้รู้ และการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง พระสถาปนา พุทธิวังโส กับภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาประติมากรรมโดยการนําวัสดุ
ท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีผลการวิจัยสมควรจะนํามาอภิปราย ซ่ึงผู้วิจัยจัดเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 ภูมิปัญญาไทยส่วนบุคคลของ พระสถาปนา พุทธิวังโส สามารถแยกเป็นข้อย่อยได้ดังนี้ 
 1) ท่านมีความรู้พ้ืนฐานด้านนี้ และช่างสังเกตเร่ืองธรรมชาติ รวมท้ังการประดิษฐ์ตกแต่งสวนหย่อม จัด
ภูมิทัศน์ต่างๆ สั่งสมไว้เป็นประสบการณ์มาต้ังแต่เยาว์วัย อาทิ ครอบครัวของท่านชอบปลูกต้นไม้นานาพันธ์ุ และมัก
ไปเดินดูเลือกซ้ือต้นไม้จากตลาดขายต้นไม้บ่อยคร้ัง จนทําให้มีความรู้เร่ืองต้นไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะไม้
ประดับ ท่านสังเกตลักษณะรูปร่างและการเคลื่อนไหวของสัตว์นานาชนิด จนรู้จักธรรมชาติของสัตว์และเก็บไว้ใน
ความทรงจํา นอกจากนั้นท่านยังสนใจไต่ถามผู้ท่ีมีความชํานาญในการจัดสวนหิน การจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็น
องค์ความรู้ท่ีท่านสนใจและสังเกตจดจําได้นํามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานของท่านเอง 
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 2) ท่านเป็นผู้ท่ีใฝ่ศึกษาหาความรู้ท้ังในระบบและนอกระบบ เพราะท่านศึกษาในสถานศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาตรี และมีความเชี่ยวชาญ จนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คัดเลือกให้ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักด์ิ 
สาขาศิลปกรรม 
  นอกจากนั้นท่านยังศึกษานอกระบบ คือ ศึกษาค้นคว้าจากตําราท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับบทบาทและ
ความสําคัญของการรีไซเคิล องค์ความรู้ของการจัดภูมิทัศน์ประติมากรรมรีไซเคิลในยุคต่างๆ การวางแผนภูมิทัศน์ 
การออกแบบภูมิทัศน์ 
  ศึกษาจากการทดลองด้วยตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะของกระดาษ ปูนซีเมนต์ และเหล็ก ซ่ึงเป็นสิ่งท่ี
ต้องมาประดิษฐ์เป็นวัสดุรีไซเคิล 
 3) การมีความคิดสร้างสรรค์ พระสถาปนา พุทธิวังโส ใช้ความรู้ด้านประติมากรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมรีไซเคิล เร่ิมต้ังแต่การทํา “โครงสร้าง” ประติมากรรมต่างๆ ด้วยเหล็ก วิธีการหมักกระดาษ
หนังสือพิมพ์แล้วนํามาผสมกับปูนซีเมนต์เพ่ือเป็นวัสดุรีไซเคิลมาทําประติมากรรมเป็นสัตว์นานาชนิด ภูเขา น้ําตก ได้
เสมือนของจริงตามธรรมชาติ 
  นอกจากนั้นท่านยังคิดค้นการทําโครงสร้างให้สัตว์เหล่านั้น มีความเคลื่อนไหวได้เม่ือถูกแรงลม ทํา
ให้เหมือนสัตว์มีชีวิตเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ 
 4) ท่านเป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะสูงมาก เห็นได้จากการช่วยพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ให้แก่สถานศึกษา วัดวาอาราม และหน่วยงานต่างๆ แม้บางคร้ังจะต้องสรรหางบประมาณในการจัดทําเองก็ตาม 
  ท่านเป็นผู้ท่ีมุ่งหวังสร้างสรรค์ให้อนุชนรุ่นหลังมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการทํา
ประติมากรรมสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์หายาก ใกล้จะสูญพันธ์ุ มาปั้นไว้เตือนใจอนุชนให้สํานึกว่า ถ้าเราไม่ช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ให้คงอยู่ตลอดไปก็จะเหลือแต่รูปปั้นไว้ให้ดูเฉกเช่นนี้ 
  นอกจากนั้นท่านยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทําวัสดุรีไซเคิล กระบวนการทําโครงสร้าง
ประติมากรรมและวิธีการปั้นสัตว์ต่างๆ ภูเขา น้ําตก เพ่ือเป็นการสืบทอดความรู้มิให้สูญสลายตลอดไป 
  ดังท่ี สามารถ จันทร์สูรย์ กล่าวว่า การเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น ต้องเรียนรู้จากผู้รู้ ต้อง
ฝึกฝนด้วยตนเองเกิดความรู้สึกชอบสิ่งนั้นมาต้ังแต่เด็ก เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นท่ี 2 ผลงานและวิธีการทําประติมากรรมโดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของพระ
สถาปนา พุทธิวังโส ในสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมมากมาย อาทิ 
 1) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสิ่งก่อสร้างให้แก่สถานท่ีต่างๆ เช่น 
  -  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
  -  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
  -  โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 
  -  โรงเรียนพณิชยการสยาม 
  -  โรงเรียนวังไกลกังวล 
  -  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 
  -  มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย 
  -  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
  -  วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร 
  -  วัดพิชัยญาติวรวิหาร 
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  -  วัดยานนาวา 
  -  สถานีตํารวจนครบาลบางย่ีขัน 
  -  เขตบางกอกน้อย 
  -  เขตจตุจักร 
  -  เขตตลิ่งชัน 
  -  คลองบ้านม้า (สาขาคลองแสนแสบ) 
  -  พาราไดซ์ฟาร์ม 
  -  สวนธรรมชาติบําบัด สมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง 
 2) จัดต้ังศูนย์รีไซเคิล เพ่ือฝึกฝนให้อนุชนรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตัว และให้สถานศึกษา
ได้นําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประกอบการสอน อาทิ 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนไกลกังวล อําเภอหัวหิน 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม บางกอกน้อย 
  -  ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
  -  ศูนย์รีไซเคิลมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  -  ศูนย์รีไซเคิลสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ดอนเมือง 
  -  ศูนย์รีไซเคิลสํานักงานเขตตลิ่งชัน 
 3) การเป็นวิทยากร ท่านสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านประติมากรรมรีไซเคิลให้แก่นักเรียน ชุมชน 
และเจ้าหน้าท่ีในองค์กรต่างๆ เป็นผู้นําในการสร้างอาชีพงานปั้น จนทําให้ชาวบ้านมีรายได้ตามรูปแบบ “หนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์” และท่านพร้อมท่ีจะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ท่านจึงได้รับรางวัลมากมาย ผลงานและ
เกียรติคุณได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น หนังสือพิมพ์หลายฉบับ วารสาร วิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์ 
 4) ผลงานกิจกรรมอ่ืนๆ 
  4.1) จัดตกแต่งรถบุปผาชาติ “ปีแห่งการเฉลิมฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จากวัสดุรี
ไซเคิลโดยได้รับรางวัลท่ี 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (เมษายน 2545) 
  4.2) จัดตกแต่งรถบุปผาชาติ “วันวิสาขบูชา” จากวัสดุรีไซเคิล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ (24 
พฤษภาคม 2545) 
  4.3) ตกแต่งเวทีน้ําตกธรรมชาติจากรีไซเคิลในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องบางกอกคอนแวนชั่น 
เซ็นทรัลพลาซ่า (4 มิถุนายน 2545) 
  4.4) ร่วมกิจกรรมสร้างสวนหย่อม น้ําตกรีไซเคิลใน งานเสมา’ 45 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 ดังท่ี ดนัย  ไชยโยธา (2534) กล่าวไว้ว่า การถ่ายทอดความรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้
วิถีทางสังคมที่เขาอาศัยอยู่ กระบวนการนี้จะทําได้ต่อเม่ือบุคคลมีการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน โดยการ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีมีต่อกันอย่างไม่ขาดสาย 
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 ประเด็นท่ี 3 แนวทางอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทย รวมท้ังการถ่ายทอดในการทําประติมากรรม
โดยการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ของพระสถาปนา พุทธิวังโส 
 พระสถาปนา พุทธิวังโส มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง การวางโครงสร้างต่างๆ เป็นนักค้นคว้า วิจัย
ทดลองรวมกับพรสวรรค์ทําให้เกิดความคิดริเร่ิมนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า มีวิสัยทัศน์ท่ี
ก้าวทันสถานการณ์ท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาธรรมชาติเสื่อมโทรม ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมถูกทําลาย 
กําจัดขยะท่ีกําลังล้นโลกกลับมาใช้ใหม่ให้เข้ากับหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์จากความเป็น
เมืองให้กลายเป็นภูมิทัศน์เท่าเทียมธรรมชาติ มีพันธ์ไม้ต่างๆ สัตว์ต่างๆ แหล่งน้ํา ก้อนหิน ทางเดินแผ่นหินเลียนแบบ
ธรรมชาติ ทําให้เมืองเกิดการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทําให้ผู้สัญจรไปมาเกิดความเจริญตา เจริญใจ มี
จิตสํานึกในการรักษาธรรมชาติและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี 
 พระสถาปนา พุทธิวังโส เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทําประติมากรรมรีไซเคิลให้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือฝึกฝนให้เยาวชนคนรุ่นหลังให้รู้จัก
รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเราให้ดีข้ึน โดยเน้นการนําวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นรูปสัตว์
นานาชนิด และสามารถตกแต่งอาคารให้สวยงาม ทําให้บ้านวัด โรงเรียน มีความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ดังท่ี นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (2536) ได้กล่าวไว้ว่า การสั่งสมและการกระจายความรู้ภูมิ
ปัญญานั้น ต้องนํามาบริการชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้ แต่มีกระบวนการ
ถ่ายทอดท่ีซับซ้อน ต้องเข้าใจกระบวนการท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. ควรจะอนุรักษ์ผลงานประติมากรรมรีไซเคิลท่ีท่านสร้างสรรค์ไว้ในสถานท่ีต่างๆ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามนั้นคงอยู่ต่อไป เพ่ือเตือนใจอนุชนรุ่นหลังให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะหลายแห่งได้ร้ือถอน 
ยกเลิกไปหมดแล้ว ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายอย่างย่ิง 
 2. กระทรวงวัฒนธรรม น่าจะได้พิจารณายกย่อง พระสถาปนา พุทธิวังโส ให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาท่ี
ท่านเชี่ยวชาญ เป็นการอนุรักษ์และยกย่องบุคคลท่ีสมควรแก่ฐานะ และเป็นการประกาศเกียรติคุณของท่านในวง
กว้างกว่าท่ีเป็นอยู่อีกด้วย 
 3. ควรจะมีหน่วยงานหรือสถาบัน ท่ีรับผิดชอบเปิดสอนกระบวนการทําวัสดุรีไซเคิล เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์
ด้านอ่ืนๆ เช่น การทําร้ัวบ้าน และสอนการปั้นสัตว์ต่างๆ อย่างจริงจัง เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาไทย และเป็นการสร้าง
อาชีพให้ผู้ท่ีสนใจอีกโสดหนึ่งด้วย 
 4. ด้วยผลงานประติมากรรมรีไซเคิลนั้นเกิดจากความคิดและทักษะของผู้สร้างประติมากรรม จึงควรมีการ
ขยายผลรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคนิควิธี การสร้างประติมากรรมให้เป็นระบบ เป็นตําราท่ีใช้ประกอบการ
เรียนรู้การสอนต่อไป 
 5. เพ่ือให้ผู้สนใจทําวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยในระดับสูงข้ึนต่อไป เช่น การสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประติมากรรมรีไซเคิลเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและทําให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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นิทานพ้ืนบ้านของชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร* 
The Folktales of Krokkrak Sub – district, Muang District, Samutsakorn Province 

 
                นางอัจฉราวรรณ  ชัยมงคล** 

Mrs. Acharawan  Chaimongkhon 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือรวบรวม และจําแนกประเภทของนิทานพ้ืนบ้าน ตําบลโกรกกราก อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน 
ตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 3) เพ่ีอศึกษาบทบาทของนิทานพ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนในตําบล
โกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต และการสัมภาษณ์วิทยากร ชาวตําบล
โกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 28 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นิทานพ้ืนบ้านท่ีรวบรวมได้มีจํานวน 77 เร่ือง แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ นิทาน
ปรัมปรา นิทานท้องถ่ิน เทพนิยาย นิทานเร่ืองสัตว์ และนิทานตลกขบขัน 2) นิทานพ้ืนบ้านสะท้อนให้เห็นถึง ความ
เชื่อเร่ืองกฎแห่งกรรม เร่ืองตายแล้วเกิดใหม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เร่ืองบนบานศาลกล่าว อานิสงส์แห่ง การทําบุญ 
ภูตผีปีศาจ เร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เวทมนตร์คาถา และลักษณะดีชั่วของคน ค่านิยมท่ีพบได้แก่ ค่านิยมเรื่องความกตัญญู 
การยกย่องผู้รู้ ผู้มีปัญญา ความร่ํารวย ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ความขยันหม่ันเพียร และความซื่อสัตย์ 
ประเพณี และพิธีกรรมท่ีพบในนิทานพ้ืนบา้นได้แก่ ประเพณีทอดกฐิน การบวช การแต่งงาน การตักบาตรน้ําผึ้ง และ
พิธีกรรมการไหว้แม่ย่านาง วิถีชีวิตท่ีพบในนิทานพ้ืนบ้านท่ีเห็นเด่นชัดคือเร่ือง การประกอบอาชีพประมง และอาชีพ
ค้าขาย 3) บทบาทของนิทานพ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนในตําบลโกรกกราก ในด้านต่างๆ คือการปลูกฝังให้คนทําความดี การ
ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง การสร้างความสามัคคีในสังคม การธํารงไว้  ซ่ึงพระพุทธศาสนา การให้ความรู้ และคติ
สอนใจ การให้ความบันเทิง การส่งเสริมการสร้างจินตนาการ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความคิดระหว่างคนรุ่นใหม่
กับคนรุ่นเก่า 
 
Abstract 
 The objectives of this thesis were: 1) to collect and classify the folktales of Krokkrak Sub-
district, Muang District, Samut Sakhon Province. 2) to analyze the beliefs, the values, the 
traditions, the way of life in the folktales of Krokkrak Sub-district, Muang District, Samut Sakhon 
Province; and 3) to study the roles of the folktales towards the people of Krokkrak Sub-district, 
Muang District, Samut Sakhon Province. Collecting data was done by observation and interview 
twenty-eight informants from Krokkrak Sub-district, Muang District, Samut Sakhon Province. 

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
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 The research findings were: 1) seventy-seven stories of the folktales were collected and 
divided into five categories: fairy tale, legend, myth, animal tale and jest, 2) the folktales of 
Krokkrak reflected the beliefs of the law of karma, the life after death, the natural phenomena 
concerning making a votive prayer, the advantages of making merit, the evil spirits, the sacred 
things, the magic incantation, and the good or bad characteristics of a person. The findings 
concerning values were:  gratitude, appreciation of the wise, the intellectuals, the wealth, and 
the confidence in Buddhism, the industriousness, and the faithfulness. The traditions and the 
rituals found in the folktales were: the Kathin ceremony, the ordination ceremony, the wedding 
ceremony, the honey offering to the monk ceremony and paying respect to Mae Ya – nang 
ceremony. The prominent way of life found in the folktales had been the fishery and the trade; 
and 3) the roles of the folktales towards the people of Krokkrak Sub-district in many aspects 
were to cultivate the people to do good, to promote the people to rely on their own selves, to 
create harmony in society, to maintain Buddhism, to give knowledge and moral saying, to 
entertain, to help people promote imagination and to be an intermediary between the new 
generation and the old one. 
 
ความนํา 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อสังคมไทยมากขึ้น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้สภาพสังคมไทย เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมด้ังเดิม เกิดสื่อท่ีเร้า
ความสนใจและให้ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายการวิทยุ ละครโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น สื่อดังกล่าวเข้ามามีบทบาทสําคัญ ต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบันมากกว่านิทานพ้ืนบ้าน ซ่ึงเคยเป็นสิ่งถ่ายทอดความบันเทิงของคนในท้องถ่ินมาแต่อดีต นิทานเป็นเร่ืองเล่าท่ี
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาทางมุขปาฐะ หรือ เล่าสู่กันฟัง ถือเป็นสิ่งบันเทิงท่ีหาได้ง่ายในอดีต นิทานนับว่าเป็นวรรณกรรม
ท่ีมนุษย์ท่ัวโลกรู้จักกันมากท่ีสุด เพราะนิทานเป็นเร่ืองเล่าท่ีอาจกล่าวได้ว่ามีมาคู่โลกนับต้ังแต่มนุษย์เร่ิมมีภาษา รู้จัก
ใช้ภาษาพูดเพ่ือติดต่อบอกกล่าวเรื่องราวและความในใจต่อกัน ขณะเดียวกันมนุษย์ก็รู้จักใช้ภาษาพูดเพ่ือเล่านิทาน
ควบคู่กันไปด้วย (วิมล  ดําศรี, 2539, หน้า 11) นิทานเป็นเร่ืองเล่าท่ีนิยมแพร่หลายทั่วไปของคนทุกชนชั้นและทุก
ถ่ิน นิทานเป็นข้อมูลท่ีพบมากท่ีสุดและมีความสําคัญในการศึกษาวรรณกรรมท้องถ่ิน เพราะนิทานจะเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีประมวลเร่ืองราวความรู้สึกนึกคิด วัฒนธรรม ความเชื่อของคนในแต่ละท้องถ่ินไว้อย่างชัดเจน และ
หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และจินตนาการของคนในท้องถ่ินซ่ึงเป็นเจ้าของนิทานนั้น ๆ (เรไร  
ไพรวรรณ์, 2551, หน้า 27) 
 เนื้อเร่ืองในนิทานส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ความเชื่อ  
ค่านิยม  ประเพณี  และวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตจริงของผู้เล่านิทานในพ้ืนท่ีนั้น ๆ นิทานกอร์ปด้วย
เนื้อหาและอารมณ์ท่ีผิดแผกแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง มีต้ังแต่เร่ืองท่ีหยาบไปจนถึงเร่ืองท่ีประณีต เร่ืองท่ีจงใจ
สะท้อนชีวิตจริง ไปจนถึงเร่ืองท่ีจงใจแผลงจากชีวิตจริง ท้ังนี้ท้ังนั้นการศึกษานิทานพ้ืนเมืองจะทําให้เราทราบถึง
อารมณ์ ความคิดเห็นจินตนาการ ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนได้เป็นอย่างดี (กิ่งแก้ว อัตถากร, 2514, หน้า 
8) นิทานอาจเป็นเร่ืองท่ีมิได้มุ่งแสดงประวัติหรือข้อเท็จจริงอะไร เล่าเพ่ือความสนุกสนานเป็นจุดใหญ่ และมัก
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สอดแทรกข้อคิด คติธรรมไว้ในเนื้อเร่ืองด้วย การเล่าการฟังนิทานนอกจากจะทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
แล้ว นิทานยังมีหน้าท่ีในการผดุงมาตรฐาน จริยธรรมทางสังคมอีกด้วย (ประจักษ์  สายแสง, 2516, หน้า 57)  
 นิทานพ้ืนบ้านเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมชุมชน และเป็นเร่ืองราวที่เล่าขานสืบต่อกันมา การศึกษานิทาน
พ้ืนบ้านจึงทําให้สามารถเข้าใจในสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม สามารถนํามาใช้ในงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างสัมพันธภาพอันดีของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านหนึ่งด้วย ช่วยให้สังคมมีระเบียบเรยีบร้อยสมํ่าเสมอ ช่วยอธิบายความหมาย ช่วย
ตีความค่านิยมของสังคม (เสาวลักษณ์  อนันตศานต์, 2538, หน้า 46) นอกจากน้ีนิทานยังสามารถหลอมรวมจิตใจ
ของผู้คนในทุกวัย นอกจากนิทานจะให้ความบันเทิงแก่ผู้ฟังแล้วยังให้ข้อคิดคติสอนใจ และความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ตลอดจนความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซ่ึงถือได้ว่านิทานมีบทบาทสําคัญย่ิงต่อ
ชีวิตของผู้คนในอดีต 
 ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เยาวชนไทยถูกกลืนหายไปกับสื่อวัฒนธรรมท่ีแปลกปลอมทําให้คุณค่าแท้ของวัฒนธรรมถูก
คุณค่าเทียมเข้ามาครอบงําจนไม่มีผู้กล่าวถึง และอนุรักษ์สืบทอดวรรณกรรมเพ่ือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทยไว้ 
การศึกษานิทานพ้ืนบ้านจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยท่ีกําลังจะสูญหายไปจากสังคมปัจจุบัน 
เพราะเยาวชนไทยในปัจจุบันหลงใหลวัฒนธรรมของต่างชาติรับอิทธิพลจากชาติอ่ืนเข้ามาครอบคลุมการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน แบบ “กู่ไม่กลับ” ในอนาคตอาจจะไม่หลงเหลือวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยให้คงอยู่อีกต่อไป  จึง
จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องฟ้ืนฟูและสืบทอดนิทานพ้ืนบ้านท่ีเป็นมรดกสําคัญของท้องถ่ินเพ่ือให้เยาวชนไทยได้ต่ืนตัวหวง
แหนและตระหนักในความสําคัญท่ีจะรักษาคุณค่าของนิทานพ้ืนบ้านให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตท่ีงดงามแบบไทยต่อไป 
 จังหวัดสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ท่ีมีลักษณะปัญหาเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จังหวัด
สมุทรสาครต้ังอยู่ในบริเวณท่ีราบเจ้าพระยาตอนล่างมีชายฝั่งติดกับอ่าวไทยเป็นท่ีราบลุ่มตํ่า มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ในอดีตพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นก้นอ่าวไทยมากก่อนจากการสํารวจและถ่ายภาพดาวเทียมสรุปได้
ว่าเม่ือประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนืออยู่ถึงลพบุรี ด้านทิศตะวันออกถึงสระบุรี นครนายก 
ปราจีนบุรี ด้านทิศตะวันตกอยู่ถึง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี เมืองชายฝั่งเหล่านี้มีหลักฐานทาง
โบราณคดีเก่าแก่ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์เร่ือยมาจนถึงยุคทวาราวดี มีเมืองต่างๆ เป็นเมืองท่าริมทะเลติดต่อค้าขาย
ทางนํ้า ทางทะเล 
 อําเภอเมืองสมุทรสาคร ตามประวัติศาสตร์ใช้ชื่อว่าเมืองสาครบุรี หรือ เมืองท่าจีนเพ่ิงจะเปลี่ยนชื่อเรียกว่า
เมืองสมุทรสาคร เม่ือพุทธศักราช 2440 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงจัด
ระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยตราพระราชบัญญัติปกครองท้องท่ี จัดระเบียบการปกครองท้องท่ี
เป็นมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เมืองสมุทรสาครจึงได้รับการยกฐานะเป็นอําเภอชื่อว่าอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ข้ึนอยู่ภายในเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร ตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร ต้ังอยู่ริม
ฝั่งแม่น้ําท่าจีน ประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาตินอกเหนือจากคนไทย โดยท่ัวไปเป็นคนไทยเชื้อสายจีน 
นอกจากนี้ยังมีคนไทย เชื้อสายรามัญหรือมอญ และคนไทยเชื้อสายลาวโซ่งอีกด้วย จึงเป็นผลให้ประชากรแต่ละกลุ่ม
ต่างก็สืบทอดและธํารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชน แตกต่างกันออกไปบ้าง กลายเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินของกลุ่มชนต่าง ๆ ประกอบกับ สภาพแวดล้อมของสังคมโลกเข้ามามีอิทธิพลต่อ
เยาวชนในตําบลโกรกกรากอย่างเห็นได้ชัด ท้ังในเรื่องอิทธิพลของส่ือต่าง ๆ จึงทําให้น่าวิตกว่านิทานพ้ืนบ้านซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน จะถูกลืมและถูกกลืนหายไปในท่ีสุด 



 
วารสารวชิาการ “ลานปญญา” ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 300 

 จากลักษณะดังกล่าวผู้ศึกษาจึงพิจารณาเห็นว่าตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเป็นกลุ่ม
ชนท่ีเก่าแก่ เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ท่ีน่าสนใจจึงเลือกศึกษานิทานพ้ืนบ้าน จากท้องถ่ินนี้ ซ่ึง
จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี เพ่ือให้ มีความเข้าใจคนในท้องถ่ินมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรวบรวม และจําแนกประเภทของนิทานพ้ืนบ้าน ตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านตําบลโกรกกราก 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 3. เพ่ือศึกษาบทบาทของนิทานพ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนในตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้นิทานพ้ืนบ้านประเภทต่าง ๆ ของชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. ได้ทราบถึงความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ตําบลโกรกกราก อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 3. ทําให้เข้าใจถึงบทบาทของนิทานพ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนในตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 4. ได้อนุรักษ์นิทานพ้ืนบ้าน ของชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครไว้สืบทอดต่อไป 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง “นิทานพ้ืนบ้านของชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” เพ่ือจําแนก
ประเภทของนิทานพ้ืนบ้าน และวิเคราะห์ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต และบทบาทของนิทาน
พ้ืนบ้านท่ีมีผลต่อคนในตําบลโกรกกราก วิธีการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง จากประชาชนจํานวน 28 
คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 20 คน ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีอายุ
ต้ังแต่ 40 ปีข้ึนไปและสามารถเล่านิทานพ้ืนบ้านได้ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแบบสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตําบลโกรกกราก  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร และแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์สําหรับรวบรวมนิทานพ้ืนบ้าน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้สํารวจแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พร้อมท้ังศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
เก็บรวบรวมข้อมูลนิทานพ้ืนบ้านด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และบันทึกนิทานพ้ืนบ้านจากผู้เล่านิทานด้วยเคร่ือง
บันทึกเสียง จําแนก จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ เนื้อหาของนิทานพ้ืนบ้าน และสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แล้วเสนอผล
การวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 นิทานพ้ืนบ้านของชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีรวบรวมได้ มีจํานวนท้ังสิ้น 77 
เร่ือง จําแนกประเภทของนิทานตามรูปแบบ ได้ 5 ประเภท คือ 

 1. นิทานปรัมปรารวบรวมได้ 8 เร่ือง 
 2. นิทานท้องถ่ินรวบรวมได้ 37 เร่ือง 
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 3. เทพนิยายรวบรวมได้ 8 เร่ือง 
 4. นิทานเรื่องสัตว์รวบรวมได้  17 เร่ือง 
 5. นิทานตลกขบขันรวบรวมได้ 7 เร่ือง 
 การวิเคราะห์ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณีและพิธีกรรม วิถีชีวิต และบทบาทนิทานพ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนใน
ตําบลโกรกกราก วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 1. ความเชื่อท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านมี 9 ประการ ดังนี้ 
 1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม 
 1.2 ความเชื่อเร่ืองตายแล้วเกิดใหม่ 
 1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
 1.4 ความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดของคนท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 
 1.5 ความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์แห่งการทําบุญ 
 1.6 ความเชื่อเกี่ยวกับภูติ ผี ปีศาจ 
 1.7 ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
 1.8 เวทมนตร์คาถา 
 1.9 ลักษณะดีชั่วของคน 
 2. ค่านิยมท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านมี 6 ประการ ดังนี้ 
 2.1 ค่านิยมเรื่องความกตัญญู 
 2.2 ค่านิยมเรื่องการยกย่องผู้รู้ ผู้มีปัญญา 
 2.3 ค่านิยมเรื่องความร่ํารวย 
 2.4 ค่านิยมเรื่องความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
 2.5 ค่านิยมเรื่องความขยัน หม่ันเพียร 
 2.6 ค่านิยมเรื่องความซ่ือสัตย์ 
 3. ประเพณีและพิธีกรรมท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านมี 4 ประเพณี และ 1 พิธีกรรม ดังนี้ 
 3.1 ประเพณีการทอดกฐิน 
 3.2 ประเพณีการบวช 
 3.3 ประเพณีการแต่งงาน 
 3.4 ประเพณีเทศกาลตักบาตรน้ําผึ้ง 
 3.5 พิธีกรรมการไหว้แม่ย่านาง  
 4. วิถีชีวิตท่ีปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านในเรื่องการประกอบอาชีพ มี 2 อาชีพ ดังนี้   
 4.1 อาชีพประมง 
 4.2 อาชีพค้าขาย 
 5. บทบาทของนิทานพ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนในตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีดังนี้ 
 5.1 การปลูกฝังให้คนทําดี  
 5.2 การส่งเสริมการพ่ึงพาตนเอง 
 5.3 การสร้างความสามัคคีในสังคม  
 5.4 การธํารงไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนา 
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 5.5 การให้ความรู้ และคติสอนใจ 
 5.6 การให้ความบันเทิง 
 5.7 การส่งเสริมการสร้างจินตนาการ 
 5.8 เป็นสื่อกลางท่ีเชื่อมโยงความคิดระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้พบว่า ชาวตําบลโกรกกราก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่จะเป็นคน
ท้องถ่ินสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รุ่นปู่รุ่นย่า เร่ืองเล่าและนิทานต่างๆ ส่วนใหญ่ผู้เล่าก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ท่ีได้เล่าให้ฟังในสมัยเม่ือยังเด็ก นิทานบางเร่ืองให้ข้อคิดในการสอนให้ปฏิบัติตัวดี หรือมีคติธรรมในเร่ือง 
ต่างๆ ผู้เล่านิทานจะมีท้ังเพศหญิงและเพศชาย ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 40-89 ปี ลักษณะการเล่า
นิทาน ผู้เล่าจะเล่าแบบเป็นกันเองโดยมีคนในครอบครัวรวมท้ังเพ่ือนบ้าน เป็นผู้คอยเสริมเร่ืองราว ทําให้บรรยากาศ
ในการเล่านิทานสนุกสนาน และมีชีวิตชีวามากข้ึน โดยได้รับความสนใจจากผู้อยู่ร่วมในวงสนทนาเป็นอย่างดี ทําให้
ได้ฟังลักษณะนิทานที่หลากหลาย ดังท่ี วาสนา เกตุภาค กล่าวไว้ว่า (2521, หน้า 55) นิทานก็คือเร่ืองเล่าท่ีมีมาแต่
โบราณ เป็นเคร่ืองให้ความบันเทิงใจชิ้นแรกสําหรับมนุษยชาติ นิทานเป็นสิ่งท่ีนิยมกันในกลุ่มชนทุกชั้นทุกวรรณะ ทุก
เชื้อชาติภาษา 
 สําหรับนิทานท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมได้เป็นจํานวนมาก คือ นิทานท้องถ่ินเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองราวท่ี
เกี่ยวกับความเชื่อ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลาง หรือเป็นเร่ืองราวท่ีมีคติสอนใจให้แง่คิด ของคนใน
ท้องถ่ิน ซ่ึงบางเรื่องอาจมีเนื้อเร่ืองแปลก พิสดาร พ้นวิสัยความเป็นจริง แต่ก็ยังเชื่อว่าเร่ืองเหล่านั้นมีเค้าความจริง มี
ตัวบุคคลจริง มีสถานท่ีกําหนดแน่นอน นิทานท่ีเกี่ยวกับความเชื่อ ท่ีผู้วิจัยพบอย่างเด่นชัดว่ามีผลต่อพฤติกรรมของ
คนในตําบลโกรกกราก คือ ตํานานหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ซ่ึงเร่ืองนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาใน
องค์หลวงพ่อปู่ของชาวตําบลโกรกกราก เกี่ยวกับการดําเนินวิถีชีวิตท้ังในเรื่องของการประกอบอาชีพ และการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน  จากตํานานเร่ืองเล่าดังกล่าวได้มีนักวิชาการ และพุทธศาสนิกชนบางส่วน แสดงความคิดเห็นจาก
กรณีท่ีองค์หลวงปู่วัดโกรกกราก สวมแว่นดําซ่ึงแตกต่างไปจากลักษณะของพระพุทธรูปโดยท่ัวไป ดูเป็นการไม่
เหมาะสม ถึงแม้จะมีเหตุผลเล่าขานกันว่าเป็นกุศโลบายของพระครูธรรมสาคร ญาณวฒโน หรือ หลวงปู่กรับ ซ่ึง
ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นท่ีไม่ต้องการให้ญาติโยมมาปิดทองท่ีดวงตาองค์พระพุทธรูป จึงได้นําแว่นตาดํามา
สวมให้ จนเป็นท่ีเชื่อถือกันโดยท่ัวไปของผู้มากราบไหว้ บนบานศาลกล่าว ว่า หากผู้ใดขอพรจากท่านได้ประสบ
ความสําเร็จแล้ว ก็จะซ้ือแว่นตามาถวายท่านแทนการปิดทองท่ีดวงตาจนเป็นธรรมเนียมท่ีถือปฏิบัติสืบกันมา อย่างไร
ก็ตามได้มีผู้ให้ความเห็นว่าการแก้ปัญหาเพ่ือไม่ให้มีคนมาปิดทองท่ีดวงตาองค์พระพุทธรูป โดยวิธีการสวมแว่นตาน้ัน 
ดูเป็นการแก้ปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง ถึงแม้การกระทําดังกล่าวเกิดข้ึน เพราะความศรัทธาในองค์หลวงปู่วัดโกรกกรากก็
ตาม แต่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องประกอบไปด้วยปัญญา 
 นอกจากนี้ความเชื่อถือศรัทธาท่ีคนในตําบลโกรกกรากมีต่อองค์หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากนั้นยังส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมในการแสดงออกของคนในตําบลที่สะท้อนความเชื่อเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิของหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก 
ดังเช่นเม่ือชาวบ้านขับรถผ่านหน้าวัดโกรกกราก ก็จะบีบแตรเพ่ือแสดงความเคารพ เป็นการขอพรให้ตนเองประสบ
โชคดี ไม่เกิดภัยอันตรายใดๆ หรือแม้แต่เดินผ่านหน้าวัด ก็จะยกมือไหว้เพ่ือระลึกถึงหลวงพ่อปู่ ในด้านการประกอบ
อาชีพประมง เรือทุกลําก่อนออกไปจับสัตว์น้ํา เม่ือผ่านหน้าวัดโกรกกรากก็จะจุดประทัดเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อน
ออกเรือ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการขอพรจากหลวงพ่อปู่ เป็นการบํารุงขวัญและสร้างกําลังใจให้เกิดความเชื่อม่ัน
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ในความปลอดภัยและประสบความโชคดีในการออกเรือหาสัตว์น้ํา รวมท้ังเม่ือนําเรือกลับเข้าฝั่งผ่านหน้าวัด
โกรกกราก ก็จะจุดประทัดเป็นการแสดงความเคารพและบอกกล่าวแด่ท่าน สิ่งเหล่านี้เป็นเร่ืองท่ีถือปฏิบัติเป็นปกติ
ในชีวิตประจําวันของชาวตําบลโกรกกราก ท่ีมีองค์หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะอยู่ในยามทุกข์ยามโศก หรือยามสุขสบาย ทุกคนจะยึดม่ันและเคารพศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อปู่ และเชื่อม่ันว่า
หากตนเองได้ปฏิบัติสิ่งท่ีดีงาม มีจิตใจเมตตา ทําบุญทําทาน รักษาศีล และมีธรรมะอยู่ในใจแล้ว หลวงพ่อปู่ก็จะดูแล
คุ้มครองให้มีความสุขความเจริญในชีวิตย่ิงๆ ข้ึนไป 
 เร่ืองของความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนาท่ีมีหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกรากเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของ
พระพุทธศาสนา ท่ีมีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวและกวย กรณีศึกษาตําบลหนองฮะและตําบลเสม็จ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของ
สรณา  อนุสรณ์ทรางกูร (2548, บทคัดย่อ) ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า พระพุทธศาสนามีบทบาทสําคัญต่อความเชื่อของ
ชาวไทยลาวบ้านค้อและชาวไทยกวยบ้านหนองม้าใน 2 ประเภท คือ บทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อความเชื่อ
โดยตรง ได้แก่ เชื่อในกฎแห่งกรรม นรกสวรรค์ บุญบาป การทําบุญให้ทาน และการรักษาศีล และบทบาทของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อความเชื่อโดยอ้อม พิธีกรรมความเช่ือใดเกิดข้ึนจะต้องนําพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาเข้าไป
เกี่ยวข้องเสมอ 
 ตํานานเร่ืองหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความศักด์ิสิทธ์ิขององค์หลวงพ่อปู่ ท่ี
ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา และยึดเป็นท่ีพ่ึงทางใจ ส่งเสริมให้เกิดแรงศรัทธาในการบํารุงพระพุทธศาสนาแล้ว 
อีกประการหนึ่งท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ หลักในการบริหารจัดการดูแลพระพุทธศาสนา ของเจ้าอาวาสในสมัยนั้น 
คือหลวงปู่กรับ โดยท่านได้พิจารณาเห็นสมควรว่าไม่ต้องการให้พุทธศาสนิกชนปิดทองท่ีดวงตาขององค์หลวงพ่อปู่ 
จึงได้มีกุศโลบาย ในการนําแว่นตามาใส่ให้กับองค์หลวงพ่อปู่ แทนการปิดทอง จึงทําให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามจนเป็น
เอกลักษณ์ของหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก มาจนทุกวันนี้ และเจ้าอาวาสท่านเดิมจนถึงเจ้าอาวาสท่านปัจจุบัน ก็มีแนว
ปฏิบัติท่ีสืบเนื่องกันมา คือ นําแว่นตาเหล่านั้นไปให้คนท่ีมีปัญหาทางสายตาใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นสาธารณะกุศล 
หรือเพ่ือเอาไปใส่หรือบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลักการบริหารจัดการท่ีให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแล
พระพุทธศาสนา วัดโกรกกรากจึงมีชื่อเสียงและเพ่ิมความศรัทธาให้กับประชาชนมากย่ิงข้ึนจน เป็นท่ีรู้จักกันอย่างดี
ท้ังคนในตําบลโกรกกราก และคนในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีหลั่งไหลกันมานมัสการองค์หลวงพ่อปู่ไม่ขาดสายในแต่ละวัน 
 เร่ืองแม่ย่านาง ได้สะท้อนถึงความเชื่อของผู้ประกอบอาชีพประมง ท่ีจะต้องบนบานศาลกล่าว และเซ่นไหว้
เพ่ือขอพร แม่ย่านางก่อนออกเรือทุกคร้ังเพ่ือความโชคดีในการจับสัตว์น้ํา ความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองแม่ย่านางของคนใน
ตําบลโกรกกรากนั้นเป็นสิ่งท่ีคนในตําบลมีความผูกพันอย่างเหนียวแน่น ในการประกอบพิธีดังกล่าว เพราะวิถีชีวิต
ของผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ดังนั้นการยึดม่ันในสิ่งท่ีเคารพศรัทธาของชาวประมง จึงเป็นผลทางด้านจิตใจ ทําให้
เกิดความเชื่อม่ันว่าหากทําพิธีกรรมท่ีถูกต้องในการกราบไหว้ หรือเซ่นสังเวย แม่ย่านางแล้วจะได้รับโชคลาภ และ
ได้รับความคุ้มครองจากแม่ย่านาง ทําให้ปลอดภัยจากการเดินเรือ และมีโชคในการจับสัตว์น้ํา แต่หากการใดท่ีทํา ใน
สิ่งท่ีไม่เหมาะสมแสดงถึงการลบหลู่ต่อแม่ย่านางแล้วก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ นําความเสียหายมาสู่เจ้าของเรือได้ ความ
เชื่อดังกล่าว ก่อให้เกิดพิธีกรรมในการไหว้แม่ย่านางอย่างสมํ่าเสมอ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสําหรับผู้ท่ีประกอบ
อาชีพประมงในตําบลโกรกกราก 
 บทบาทของนิทานพ้ืนบ้านในการสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองผีหรือวิญญาณ ยังคงมีอยู่ในตําบล
โกรกกราก ท่ีเชื่อในเรื่องของผีและวิญญาณว่ามีจริง ดังปรากฏให้เห็นจากนิทานในเรื่องแม่นาคพระโขนง ผีกระสือ ผี
คุย เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าว แม้จะยังไม่มีข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจน แต่หลายคนก็เชื่อม่ันว่าเร่ืองเหล่านี้มีจริง ดังท่ีกล่าวกัน
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ว่า “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่” คําพูดนี้ทําให้เห็นว่าอาจจะมีความเชื่ออยู่ในใจและเป็นข้อคิดเตือนใจไม่ให้กระทําในสิ่งท่ีไม่
เหมาะสมตามความเชื่อของสังคมไทย การเชื่อมโยงความคิดดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของผีในนิทาน
พ้ืนบ้านท่ีมีต่อคนในตําบลโกรกกรากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง บทบาทของผีในนิทานพ้ืนบ้านล้านนา ของ 
ศุภลักษณ์ ปัญโญ, (2550, บทคัดย่อ) ซ่ึงพบว่าชาวล้านนามองว่าผีและมนุษย์สามารถพบปะ พูดคุย ทํากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันได้ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ท้ังในลักษณะของมิตรท่ีสามารถพ่ึงพาอาศัยและศัตรูท่ีคอยทําร้ายและ
เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน และยังสะท้อนให้เห็นถึงมโนนึกของชาวล้านนาท่ีตระหนักดีว่าผีมีอํานาจเหนือมนุษย์ 
สามารถบันดาลความสุขสวัสดี ทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงลงโทษเมื่อมนุษย์กระทําในสิ่งไม่เหมาะไม่ควรได้ 
 นอกจากนี้นิทานพ้ืนบ้าน ยังเป็นแหล่งความรู้ท่ีสําคัญ และมีคุณค่าอย่างย่ิง เป็นการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และเร่ืองราวต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ หรือสภาพภูมิศาสตร์รวมท้ังความ
เป็นมาของสังคมในอดีต ท่ีผูกอยู่ในนิทานถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับรู้ และได้ใช้แง่คิด คติสอนใจ ท่ีปรากฏอยู่ในนิทาน
เป็นเครื่องมือในการอบรมบ่มเพาะ ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามให้เกิดข้ึนในจิตใจของคน ซ่ึงจะ
ส่งผลให้คนในสังคมมีจิตใจท่ีดีงาม ยึดม่ันในคําสอนของพระพุทธศาสนาอันจะนําไปสู่การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมอืงต่อไป 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่านิทานท้องถ่ินเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าขานกันอย่างแพร่หลายและเป็นท่ีจดจําสืบทอด
กันมา เพราะเนื้อหาของนิทานพ้ืนบ้านนอกจากจะให้ความสนุกสนานบันเทิงแล้วยัง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ชีวิตของผู้คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ  ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีดีงาม ล้วนผูกพันและเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิต ท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถือว่ามีบทบาทต่อพฤติกรรมของคนในตําบลโกรกกรากในด้านต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อการดําเนินชีวิตเป็นอย่างย่ิง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนํานิทานท้องถ่ินจัดทําเป็นบทเรียนของ
หลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ท่ีให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของท้องถ่ิน ควรส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทยต่อไป 
 3. ควรมีหน่วยงานของท้องถ่ินรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นิทานท้องถ่ินเพ่ือให้เยาวชน
ไทย ได้ศึกษาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถ่ินของตน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการใช้ภาษาในนิทานพ้ืนบ้านท้ังท่ีเป็นมุขปาฐะและอมุขปาฐะในท้องถ่ินต่างๆ  
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับคติชนวิทยาประเภทต่างๆ เช่น ปริศนาคําทาย ความเชื่อ เป็นต้น 
 3. ควรศึกษาการแพร่กระจายของนิทานพ้ืนบ้านในท้องถ่ินต่างๆ 
 4. ควรศึกษานิทานพ้ืนบ้านของชนชาติอ่ืนท่ีอพยพมาอยู่ในตําบลโกรกกราก หรือตําบลอ่ืนๆ ใน จังหวัด
สมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ท่ีทําให้ชาวไทย
มุสลิมและผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบกับการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 81 คน จากชุมชน 9 มัสยิด ในแขวงบางมด และแขวงทุ่งครุ            
เขตทุ่งครุ นําเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า มุสลิมในเขตทุ่งครุอพยพโยกย้ายถ่ินฐานจากหลายแห่ง เพ่ือมาต้ังรกรากอยู่บริเวณ เขต
ทุ่งครุ มีการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านการเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย การตาย และการ
เข้าสุหนัต เป็นไปตามหลักการศาสนาและที่ไม่ปรากฏในหลักการศาสนา มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมการเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัต ไปในสองทิศทาง คือ สอดคล้องกับ
หลักการของศาสนาอิสลาม และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม สําหรับปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
กล่าวคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามมากข้ึน และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก  
ปัจจัยท่ีทําให้ชาวไทยมุสลิมและผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดจากการท่ีชาวไทยมุสลิมนําหลัก 
คําสอนของศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม รวมไปถึงความเข้าใจ การให้เกียรติซ่ึง
กันและกัน เคารพในทุกศาสนาท่ีอยู่ร่วมกัน 
 
Abstract 
        The purposes of this research were to study the historical background, culture and 
Lifestyle, Cultural changes of Thai Muslims in District Bangkok including all factors that can make 
the Thai Muslims and people respect other religion live coexist peacefully. The instrument is an 
research interview includes participatory observation from simples of 81 interviewees in 91 
mosque communitiesin Bangmod ditrict and Thungkhru ditrict, Thungkhru Ditrict  the  present  by 
Describetive  Analyze. 
        The research discovered the Muslims in Thungkru ditrict move abode from many for come 
to settle down stay the area Thungkhru ditrict there is cultural practice and lifestyle, with birth, 
marriage, costume, death and circumcision had been accorded with the religious doctrine and 
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had not, and the conduct which was not found in the doctrine. There were changes in the  
conduct dealing with drith, marriage, costume, death and circumcision in two away be that  
increasingly accorded with the Islamic Doctrine and the changing of social condition. The factors  
of changes came from the acquisition of more knowledge and comprehension in the doctrine, 
especially from The Western culture coming. The factors that can make the Thai Muslims and  
other religious people live together in peace caused from the doctrine that be emotional anchor  
as well as understand, dignity and religious respect. 
 
ความนํา 
 ประชากรในสังคมไทยมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนากันมากข้ึน โดยแต่ก่อนประชากรส่วนใหญ่จะนับ
ถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด แต่เม่ือมีวัฒนธรรมจากหลายๆ ประเทศเข้ามา รวมถึงการอพยพโยกย้ายถ่ินฐานของคนชาติ
ต่างๆ จึงได้มีการเผยแผ่คําสอนของศาสนานั้นๆ ให้แก่ประชาชน จึงทําให้ประชาชนในบางส่วนมีทางเลือกในการท่ี
จะนับถือศาสนาท่ีตนศรัทธาและเลื่อมใสมากขึ้น ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งท่ีประชาชนในสังคมไทยนับถือกัน
มากพอสมควร โดยมีคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามกระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ของประเทศไทยประมาณ 2,213,381  
คน (สํานักกิจการความม่ันคงภายใน ส่วนประสานราชการ กรมการปกครอง 2550) ซ่ึงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใน
บริเวณทางภาคใต้ของประเทศไทย ม.ว.ร. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ได้กล่าวว่า “สําหรับศาสนาอิสลาม หรือคนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามนั้น น่าจะมีอยู่ในดินแดนท่ีเรียกว่า ประเทศไทยนี้ ต้ังแต่เร่ิมประวัติศาสตร์ของชาติไทย เพราะว่า
ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่เข้ามาถึงอินโดนีเซียและในแหลมมลายูนั้น ก่อนท่ีคนอีกเผ่าหนึ่งจะได้เคลื่อนมาจากยูนาน
ใต้” ตามภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ศาสนาอิสลามเข้าสู่ประเทศไทยจากแหลมมลายู จากอนุทวีป (คืออินเดีย  
ปากีสถาน บังกลาเทศ) และอิหร่าน ทางตะกั่วป่า มะริด ตะนาวศรี เข้ามาโดยพ่อค้าจากอิหร่าน อาหรับ และจาก
อินเดีย ทางเหนือเข้ามาโดยพวกยูนนาน (จีนฮ่อ) ทางแถบจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง นอกจากนี้ยังมีพวกจาม  
จากแคว้นจัมปาที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาต้ังถ่ินฐานในตําบลบางครัว  ใจกลางกรุงเทพมหานคร เม่ือต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ (ดิเรก  กุลสิริสวัสด์ิ, 2539, หน้า 461) หากจะเร่ิมต้นประวัติศาสตร์ของชาติไทย จากจุดเร่ิมต้นของ
กรุงสุโขทัย คือประมาณ พ.ศ. 1800 หรือพุทธศตวรรษท่ี 18 ก็กล่าวได้ว่าศาสนาอิสลามได้ เข้ามาในดินแดนท่ีเป็น
อาณาเขตของประเทศไทยในปัจจุบันก่อนจากนั้น คือก่อนท่ีคนไทย (คนไต) จะเคลื่อนท่ีมาจากมลายู 
 ในสมัยเร่ิมแรกท่ีคนไทยเคล่ือนย้ายมาจากจีนตอนใต้เข้ามาในสุวรรณภูมิน้ัน ผู้คนบ้านเมืองเหล่านี้เป็นผู้
นับถือศาสนาอิสลามแทบท้ังสิ้น และในสมัยท่ียังคงอยู่ในเมืองจีนนั้น ก็ยังมิได้นับถือพุทธศาสนา คงจะเป็นการ
เคารพนับถือบรรพบุรุษเย่ียงคนจีนโดยท่ัวไป และมีการนับถือภูมิผีกันตามแบบโบราณ ดังจะเห็นได้จากการต้ังศาล
พระภูมิตามบ้านเรือนนั้นก็เป็นการบูชาเจ้าท่ี เจ้าทาง ซ่ึงคนไทยเราก็ขนเอาประเพณีนี้มาจากเมืองจีนนั้นเอง ดังนั้น
ในดินแดนแถบนี้โดยเฉพาะในจังหวัดต่างๆ ภาคใต้ลงไปนับแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงปลายแหลมมลายู                     
ผู้คนใน สมัยนั้นจะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงศาสนาอิสลามนี้เองได้เข้ามาแทนท่ีศาสนาพุทธ (ประยูร
ศักด์ิ  ชลายนเดชะ, ม.ป.ป. , หน้า 6-7) 
 การขยายตัวของศาสนาอิสลามตามนครรัฐต่างๆทางเกาะสุมาตรา เกาะชวา แหลมมลายู และตามหมู่เกาะ
ต่างๆ ในทะเลใต้เป็นไปในรูปท่ีว่า เม่ือนครรัฐได้กลายเป็นรัฐอิสลามไปแล้ว นครรัฐเหล่านั้นก็พยายามเผยแผ่ศาสนา
อิสลามเข้าไปสู่ประชาชนในรัฐใกล้เคียง พร้อมกันนั้นก็ได้พยายามเผยแผ่ชักจูง แนะนํา ตลอดจนใช้อิทธิพลทาง
การเมืองประกอบเข้าไปด้วย จึงทําให้รัฐใกล้เคียงกลายเป็นรัฐอิสลามไปด้วย การขยายตัวของศาสนาอิสลามในระยะ
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นี้ได้แผ่ขยายข้ึนมาจากตอนเหนือของมลายู เข้ามาสู่ตอนใต้ของประเทศไทยและปรากฏหลักฐานเจ้าผู้ครองนครทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยในระยะนั้น จนถึงนครศรีธรรมราชปรากฏว่าเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งสิ้น (ประยูรศักด์ิ  
ชลายนเดชะ, ม.ป.ป., หน้า 13-14) 
 การเข้ามาของอิสลามในประเทศไทยที่จะกล่าวถึงนี้ จะกล่าวถึงการเข้ามาของอิสลามในดินแดนของ
ปัตตานีแต่เดิมท่ีมีสถานภาพเป็นอาณาจักรอิสระอาณาจักรหนึ่งในภูมิภาคแถบนั้น ชื่อว่าอาณาจักรลังกาสุกะ
อาณาจักรนี้ไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีแต่บันทึกของชาวต่างประเทศ จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 15  
หลังจากนั้นอาณาจักรบริเวณเดียวกันนี้เกิดอาณาจักรใหม่ชื่อว่า อาณาจักรปัตตานี ซ่ึงได้แก่บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและบางส่วนของสงขลาแห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ต่อมาอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธ
ศตวรรษท่ี 12-18) ได้แผ่อาณาเขตครอบคลุมบริเวณปัตตานี แหลมมลายู บางส่วนของบอร์เนียว ชวาสุมาตรา  
อิทธิพลของพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากในบริเวณน้ี พอล่วงมาถึงพุทธศตวรรษท่ี 12 เมืองเล็กๆ ในเกาะสุมาตรา
ได้รวมกันเข้าเป็นอาณาจักรเรียกว่า “อาณาจักรศรีวิชัย” และได้แผ่อํานาจไพศาลเข้ามาสู่ดินแดนไทยทางภาคใต้
ตลอดไปจนถึงเมืองเพชรบุรี ซ่ึงติดกับเขตแดนของอาณาจักรทวาราวดี ต่อมาอาณาจักรท้ังสองเส่ือมลง เมืองต่างๆ  
ก็ต้ังตัวเป็นอิสระในภาคใต้ มีเมืองตามพรลิงค์ ซ่ึงต่อมาเปล่ียนชื่อเป็นนครศรีธรรมราชได้แข็งเมืองไม่ข้ึนต่ออาณาจักร
ศรีวิชัย เม่ืออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอํานาจ ปรากฏว่าในเกาะสุมาตราได้เกิดอาณาจักรใหม่ข้ึนเรียกว่า อาณาจักรมัช
ปาหิต  บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองสามารถแผ่อิทธิพลไปถึงอาหรับและอินเดีย ปรากฏว่ามีชาวอาหรับและอินเดีย ซ่ึง
นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาติดต่อค้าขาย และทําการเผยแผ่ศาสนาด้วยในคราวเดียวกัน ประมาณปี พ.ศ. 1980 
(ค.ศ. 1437, ฮ.ศ. 857) ชาวอาหรับและอินเดียได้นําศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ท่ีเมืองสิงคโปร์ มะละกา กลันตัน  
ไทรบุรี และเมืองปัตตานี (อุทัย หิรัญโต, 2521, หน้า 14-16) 
 นอกจากจะเกิดอาณาจักรมัชปาหิตท่ีชวาแล้ว อาณาจักรปัตตานีก็เกิดข้ึนในอาณาบริเวณของอาณาจักร
ลังกาสุกะ เดิมประมาณปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 14 และอิสลามได้แผ่ขยายและรุ่งเรืองอย่างมาก หลังจากที่ราชวงศ์นี้
ได้เข้ารับอิสลาม (เสาวนีย์  จิตต์หมวด, 2531, หน้า 65-66) ปัตตานีเป็นรัฐเดียวท่ีสามารถจะขยายตัวในรูปของ
วัฒนธรรมการเมือง เศรษฐกิจ ได้นานมากกว่าหนึ่งศตวรรษ ปัตตานีจึงเป็นแหล่งสําคัญด้านประวัติศาสตร์ของโลก
มาเลย์ท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศทางตะวันตกต่างๆ ออกมาล่าเมืองข้ึน หรือเป็นยุคของการล่าอาณานิคม ของ
ประเทศตะวันตก จึงทําให้อาณาจักรหรือรัฐต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียอาคเนย์ต้องตกเป็น
อาณานิคม แต่ปัตตานีก็ยังคงสามารถรักษาอธิปไตยไว้ได้ และกลายเป็นอาณาจักรท่ีรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางในด้าน
ต่างๆ ดังกล่าวท้ังนี้ด้วยการเข้าไปทําสัมพันธไมตรกีับอาณาจักรท่ีเข้มแข็งคือ สุโขทัย “อาณาจักรนี้ก็ตกอยู่ในอิทธิพล
ของสุโขทัยในลักษณะเป็นอุปถัมภ์ เพ่ือมาสะสมอาวุธหรือกําลังไปต่อต้านตะวันตก ซ่ึงเท่ากับเป็นการตกอยู่ใน
อิทธิพลของกรุงสุโขทัยโดยอัตโนมัติ” (เสาวนีย์  มะดากะกุล, 2530, หน้า 163-164) ในการท่ีปัตตานีส่งเคร่ืองราช
บรรณาการให้กรุงสุโขทัยนั้น จึงทําให้เกิดคําถามในวงวิชาการขึ้นว่าเป็นการประกาศด้วยยอมเป็นเมืองประเทศราช  
หรือเป็นเพียงนโยบายทางการเมืองและเพ่ือป้องกันตนเองจากอาณานิคมตะวันตกเท่านั้น เพราะไทยก็ได้ส่งเครื่อง
ราชบรรณาการลักษณะเดียวกันไปยังพระเจ้ากรุงจีนด้วยเช่นกัน (เสาวนีย์  จติต์หมวด, 2531, หน้า 79-80) 
 จนกระทั่งเม่ือ พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมืองปัตตานีและเมืองประเทศราชในแหลม
มลายู รวมท้ังเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง ต่างต้ังตนเป็นอิสระไม่ยอมข้ึนต่อกรุงธนบุรี คร้ันถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้ยกทัพไปปราบ โดยพระอนุชาของพระองค์เป็นทัพหลวง  
ประกอบกับแม่ทัพเรือคือ พระยาราชวังสัน (ฉิม) ซ่ึงเป็นมุสลิมไปทําการปราบเมืองปัตตานีขัดขืนไม่ยอมเป็นเมืองข้ึน
ต้ังแต่ก่อนจึงต้องทําการกวาดต้อนผู้คนและศาสตราวุธเป็นจํานวนมากเข้ามายังกรุงเทพฯ ชาวปัตตานีท่ีถูกกวาดต้อน
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เข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 1 นี้  ได้เข้าไปอยู่อาศัยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาข้าวอยู่แถวมีนบุรี และหนองจอก
เป็นส่วนใหญ่ แล้วทรงโปรดให้ผู้มีเชื้อสายเจ้าเมืองปัตตานีคนเดิมให้เป็นเจ้าเมืองปกครองดูแลต่อไป แต่ให้เปลี่ยนไป
อยู่ภายใต้อํานาจการปกครองของเมืองสงขลา อีกชั้นหนึ่ง (ประยูรศักด์ิ  ชลายนเดชะ, ม.ป.ป., หน้า 23) 
 ในการศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาชุมชนชาวมุสลิมท่ีอยู่ในบริเวณ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริเวณน้ีมีประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจํานวนมาก โดยผู้วิจัยเห็นว่าในพ้ืนท่ีเขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองยังคงสภาพสังคมและวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมไว้อยู่ มี
ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ประมาณ ร้อยละ 60 จากจํานวนประชากรท้ังสิ้น 113,008 คน (สํานัก
บริหารการทะเบียน) และนอกจากนั้นเป็นผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืน แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พ่ึงพาอาศัย ซ่ึงกันและกัน  
ไม่มีการขัดแย้งทางศาสนา จึงทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา โดยส่วนใหญ่ประชากรท่ีนับถือศาสนา
อิสลามจะอาศัยอยู่บริเวณมัสยิด “มุสลิมจะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเม่ืออยู่ท่ีใดก็จะสร้างมัสยิดเป็นศูนย์กลางและมีผู้นํา  
คือ อิหม่าม ซ่ึงเป็นโดยภาระหน้าท่ีตามหลักการ  นอกจากจะทําหน้าท่ีในการละหมาดและประกอบศาสนกิจต่างๆ  
แล้วยังต้องทําหน้าท่ีดูแลบําบัดทุกข์บํารุงสุขของสัปปุรุษในชุมชนอีกด้วย” (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, ม.ป.ป., หน้า 101) 
ในกรุงเทพมหานครมีมัสยิดท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้องรวม 175 แห่ง (สํานักกิจการความม่ันคงภายใน ส่วนประสาน
ราชการ กรมการปกครอง 2550) จึงถือได้ว่าพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครมีประชากรมุสลิมอาศัยกันเป็นจํานวนมากโดย
มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน ดังนี้ 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 1 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือพ.ศ. 2328 ทรงโปรดเกล้าให้กรม
พระราชวังบวรฯ ยกทัพไปปราบพม่า ทางภาคใต้แล้วเลยไปตีเมืองปัตตานี การณ์นี้ได้กวาดต้อนผู้คนจากเมือง
ดังกล่าวซ่ึงเป็นมุสลิมในกรุงเทพฯ ถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ขุนนาง จะนํามาไว้ท่ีสี่แยกบ้านแขก ส่วนประชาชนพลเมืองจะ
นํามาอยู่ตามที่ต่างๆ หลายแห่ง ส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณรอบๆ กรุง ชานกรุง เช่น ท่ีธนบุรีบริเวณส่ีแยกบ้านแขก  
รอบๆ ชานกรุงเทพฯ คือบริเวณทุ่งครุใน อําเภอพระประแดง บางคอแหลม มหานาค พระโขนง คลองตัน มีนบุรี    
หนองจอก ภาคกลางท่ีจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี อยุธยา นนทบุรีท่ีตําบลท่าอิฐ และภาคใต้จังหวัด
สุราษฎ์ธานีตําบลท่าทอง (ดิเรก  กุลสิริสวัสด์ิ, 2517, หน้า 77) และเม่ือระยะเวลาผ่านไปผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
มากข้ึน  จึงได้มีขยายการนับถือศาสนาอิสลามเป็นวงกว้างมากขึ้นทําให้มีมุสลิมบางส่วนโยกย้ายไปอยู่ตามพ้ืนท่ีต่างๆ 
ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเขตทุ่งครุ ซ่ึงมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นเช่นกัน 
 ดังนั้นการศึกษาวัฒนธรรม ของชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร น่าจะทําให้รู้ถึงลักษณะ
รูปแบบของวัฒนธรรมอิสลามที่ชาวไทยมุสลิมยึดถือปฏิบัติกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงทําให้เกิดความเข้าใจในวิถี
การดํารงชีวิตของชาวไทยมุสลิมได้ และรวมไปถึงปัจจัยการอยู่ร่วมกันของชาวไทยมุสลิมกับผู้ท่ีนับถือศาสนาอื่นได้
อย่างสันติสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทยมสุลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างชาวมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอ่ืน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ด้านเนื้อหา ศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในเร่ืองของพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการเกิด การแต่งงาน  
การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัต ท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในพ้ืนท่ีทําการศึกษา และศึกษาการอยู่ร่วมกันของชาว
ไทยมุสลิมกับผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข 
 2. ด้านพ้ืนท่ี ศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เฉพาะในพ้ืนท่ีแขวงบางมด 
และแขวงทุ่งครุ เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนชาวมุสลิมอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ท่ีนับถือ
ศาสนาอ่ืนอย่างสันติสุข 
 3. ด้านประชากร ศึกษาประชากรท่ีอาศัยอยู่โดยรอบบริเวณมัสยิด 9 มัสยิด ในเขตทุ่งโดยแบ่งเป็น 2 แขวง  
คือ แขวงบางมด 4 ชุมชนมัสยิด ได้แก่ มัสยิดดาริสสลาม มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) มัสยิดอัตตักก์วา มัสยิด
นูรุ้ลฮูดา แขวงทุ่งครุ 5 ชุมชนมัสยิด มัสยิดดารุนนาอีม มัสยิดคอลีดีน มัสยิดอัลอิสติกกอมะห์ (มัสยิดอาจารย์เซ็ง)  
มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ มัสยิดเนียะอฺมาตุลลอฮิ์ 
 4. ด้านเวลา ศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษา ได้ทําการศึกษา
เอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนกันยายน 2554  
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวัฒนธรรมอิสลามของชาวไทยมุสลิมใน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(quantitative research) โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (documentary research)โดยค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ือง
ของวัฒนธรรมอิสลาม ในเรื่อง การเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัต รวมไปถึงศึกษาถึง
ปัจจัยในการอยู่ร่วมกันของชาวไทยมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอ่ืน เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงสิ่งท่ีได้ค้นคว้า 
 2. วิจัยภาคสนาม (field research) ซ่ึงมีวิธีจัดเก็บข้อมูลดังนี้ 
  2.1 การสังเกต โดยใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ในพ้ืนท่ี
ท่ีทําการศึกษาภายใต้กรอบท่ีกําหนด คือ เร่ืองการเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัต รวมไป
ถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอ่ืน 
  2.2 การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบ
แนวคิดทฤษฏีท่ีสร้างไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
 3. ผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ 
  เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมใน เขตทุ่งครุ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา จึงเป็น
ประชากรท่ีนับถือศาสนาอิสลามและผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 
 
ผลการวิจัย 
 วัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีวิถีปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมท่ี
เกี่ยวกับการเกิด การแต่งงาน การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัต รวมไปถึงปัจจัยท่ีทําให้ชาวไทยมุสลิมท่ีผู้ท่ี
นับถือศาสนาอ่ืนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พอสรุปได้ดังนี้ 
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 1. วัฒนธรรมการเกิด ชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือมีการอะซานและอิกอมัตท่ีหูท้ังสองข้างของทารกที่เพ่ิงเกิด โกนผมไฟเม่ือ
ทารกเกิดมาได้ 7 วัน การเปิดปากทารก และการทําอากีเก๊าะฮฺ ซ่ึงมุสลิมในชุมชนนี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมี
การปฏิบัติตามประเพณีท่ีบรรพบุรุษปฏิบัติมา ซ่ึงไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามท่ีบัญญัติไว้มุสลิมจะทําหรือไม่ทํา
ไม่ถือว่าผิดหลักการศาสนา คือ การข้ึนเปล เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีต เพ่ือเป็นการรับขวัญเด็กท่ี
เพ่ิงเกิดมา ปัจจุบันนี้พิธีข้ึนเปลไม่ค่อยมีให้เห็นมากนัก เนื่องจากการได้รับความรู้เร่ืองหลักการของศาสนาอิสลาม
จากโรงเรียนสอนศาสนา ประกอบกับมีการแปลคัมภีร์อัล-กุรอาน และหะดีษ เป็นภาษาไทย ทําให้ชาวไทยมุสลิมมี
โอกาสได้ศึกษาหาความรู้และทราบถึงหลักการศาสนาได้ง่ายข้ึน อีกท้ังการผลิตสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิก
เพ่ิมมากข้ึน จึงทําให้มุสลิมได้รับความรู้ในเร่ืองของหลักการทางศาสนาอย่างถูกต้องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง
ของประเพณีท่ีเคยปฏิบัติในอดีตให้เป็นไปตามหลักการทางศาสนา และการเปลี่ยนแปลงในการต้ังชื่อของบุตรหลาน  
โดยมีการต้ังชื่อท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอาหรับ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเม่ือสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม จึงถือ
ปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ 
 2. การแต่งงาน ชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีวิธีปฏิบัติเร่ืองของการแต่งงานตามหลักการ
ศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เช่น การเลือกคู่ครอง การนิกะฮฺ และการจัดงานเลี้ยงฉลอง ในเร่ืองของข้ันตอนการนิ
กะฮฺไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่จะเปล่ียนแปลงในเรื่องของการเลือกคู่ครอง และสถานท่ีการจัดพิธีแต่งงาน การเลือก
คู่ครองในปัจจุบันนี้คนวัยหนุ่มสาวจะเป็นคนท่ีเลือกคู่ครองให้กับตัวเอง ซ่ึงในสมัยก่อนพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองเป็น 
ผู้เลือกให้ ท้ังนี้เนื่องจากสิทธิเสรีภาพของวัยรุ่นเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับการเข้าสังคมมากขึ้น จึงมีโอกาส พบเพื่อน
ต่างเพศต่างวัยมากข้ึน ส่วนสถานท่ีประกอบพิธีงานแต่งงานมุสลิมยังคงมีการประกอบพิธีท่ีมัสยิด มีมุสลิมบาง
ส่วนประกอบพิธีท่ีบ้าน เพราะความสะดวกในการต้อนรับแขกท่ีมาร่วมแสดงความยินดี ในเรื่องของประเพณีปฏิบัติท่ี
ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม แต่เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดมา คือ วันต้ังงาน วันสุกดิบ วันงาน การ
แห่ขันหมาก การปูท่ีนอน การกั้นประตูเงินประตูทอง ในชุมชนท่ีทําการศึกษายังคงมีปฏิบัติอยู่ แต่ในมุสลิมบางคนไม่
มีประเพณีเหล่านี้แล้ว อาจเพราะมุสลิมได้ศึกษาถึงหลักการศาสนาอย่างเข้าใจ จึงไม่นําประเพณี ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ใน
หลักการของศาสนามาปฏิบัติ และปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกประการหน่ึง คือ สภาพทางเศรษฐกิจใน
สังคมไทยเป็นสาเหตุสําคัญท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดพิธีการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการแต่งงาน 
 3. การแต่งกาย ชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีการแต่งกายท่ีเป็นไปตามหลักการศาสนามาก
ข้ึน โดยเฉพาะในเพศหญิงเร่ิมคลุมฮิญาบกันอย่างแพร่หลาย และยังส่งเสริมให้เยาวชนหญิงคลุมฮิญาบต้ังแต่เด็ก  
ส่วนการแต่งกายท่ีเป็นข้อควรละเว้นตามหลักศาสนาจะได้รับการปฏิบัติตามเช่น ในเพศหญิง จะไม่สวมชุดว่ายน้ํา
หรือแต่งกายท่ีรัดรูป หากเป็นเพศชายการแต่งกายด้วยเคร่ืองประดับทองคําและเสื้อผ้าจากไหมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตของ
ชาวไทยมุสลิมน้อยมาก แต่ขณะเดียวกันผู้ชายมุสลิมจะสวมหมวกเป็นประจําโดยเฉพาะผู้สูงอายุและไม่ได้ออกไป
ทํางานนอกชุมชน ส่วนผู้ท่ีออกไปทํางานนอกชุมชนจะไม่สวมหมวกยกเว้นต้องไปปฏิบัติศาสนากิจหรืองานบุญต่างๆ  
สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแต่งกายน้ัน มีลักษณะการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับคําสอนของ
อิสลามเนื่องจากได้รับความรู้ทางศาสนาท่ีชัดเจน อีกท้ังยังส่งผลไปถึงบุตรหลานท่ีได้รับการปลูกฝังให้แต่งกาย
สอดคล้องกับหลักการอิสลามด้วย 
 4. การตาย ชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีวิถีปฏิบัติท่ีเป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลาม
ทุกข้ันตอน เช่น การปฏิบัติกับมัยยิตในเร่ืองการอานน้ําคนตาย การห่อมัยยิต การละหมาดญานะซะหฺ การฝังมัยยิต  
เป็นไปอย่างเคร่งครัด รวมท้ังการสอนปฏิญาณตนและการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานให้กับผู้ใกล้เสียชีวิต เป็นสิ่งท่ีกลุ่ม
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ตัวอย่างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ในส่วนท่ีไม่ได้มีบัญญัติไว้ในหลักการศาสนาแต่ถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลาช้า
นาน เช่น การทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การแจกจ่ายเงินให้กับผู้ท่ีมาละหมาดญะนาซะฮฺ การอ่านตะละเก็นตฺ  
เป็นสิ่งท่ีมีการปฏิบัติในบางชุมชนเท่านั้น ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวกับการอาบนํ้า
คนตาย การห่อมัยยิต การละหมาดญะนาซะหฺและการฝังมัยยิตซ่ึงเป็นข้อกําหนดของศาสนา แต่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับการปฏิบัติท่ีไม่ได้อยู่ในหลักการอิสลาม เช่น การทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การแจกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ท่ีมาละหมาดญะนาซะฮฺ การอ่านตะละเก็นตฺ  ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการได้รับความรู้
เร่ืองหลักการของศาสนาอิสลามจากโรงเรียนสอนศาสนา ประกอบกับมีการแปลคัมภีร์อัล-กุรอาน และหะดีษ เป็น
ภาษาไทย ทําให้ชาวไทยมุสลิมมีโอกาสได้ศึกษาหารความรู้หลักการศาสนาได้ง่ายข้ึน อีกท้ังการผลิตสื่อสารสนเทศ 
และสื่ออิเล็กทรอนิคเพ่ิมมากข้ึน จึงทําให้มุสลิมได้รับความรู้ในเร่ืองของหลักการทางศาสนาอย่างถูกต้องจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของประเพณีท่ีเคยปฏิบัติในอดีตให้เป็นไปตามหลักการทางศาสนา 
 5. การเข้าสุหนัต การเข้าสุหนัตของชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เม่ือเด็กเกิดมาท่ี
โรงพยาบาลบิดามารดาจะให้หมอทําการขริบไปในคราวเดียวกันเลย ไม่มีการจัดงานร่ืนเริงเพ่ือเชิญญาติพ่ีน้องมาร่วม
รับประทานอาหาร ดังท่ีบรรพบุรุษได้เคยกระทํามา เนื่องจากไม่ใช่สิ่งท่ีศาสนากําหนด การจัดงานเลี้ยงต้องข้ึนอยู่กับ
ฐานะของแต่ละบุคคล หากบุคคลนั้นไม่มีกําลังทรัพย์ในการจัดงานไม่ถือว่าผิดแต่ประการใด ในทางศาสนากําหนดให้
มุสลิมต้องเข้าสุหนัตขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพ่ือให้เกิดความสะอาด ปราศจากโรค ส่วนในเร่ืองการจัดงานร่ืน
เริงนั้นถือว่าเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แต่การท่ีประเพณีดังกล่าวได้หายไป เช่น การแห่เด็ก
ท่ีเข้าสุหนัต  การร่วมกันทํากับข้าวในวันจัดงาน การตีกระบี่กระบอง รํากริช ปัจจัยมาจากการท่ีมุสลิมได้ศึกษาและ
เข้าใจถึงหลักการและแนวทางท่ีท่านศาสดาได้กําหนดไว้ถึงเร่ืองความไม่ฟุ่มเฟือย การประหยัด รวมไปถึงสภาพ
เศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันท่ีมีความผันผวนทางด้านการเงิน ทําให้สินค้าราคาแพง จนทําให้มุสลิมบางบ้านไม่มีกําลัง
พอในการจัดงานเลี้ยงฉลองได้ 
 6. ปัจจัยท่ีทําให้ชาวไทยมุสลิมและศาสนาอ่ืนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครอาศัยอยู่แบบสังคมเมือง มีความหลากหลายทางศาสนา  
ชาวไทยมุสลิมได้อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธได้อย่างสงบสุข ท้ัง 9 ชุมชนมัสยิด ให้ความช่วยเหลือกันท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน ต่างเข้าใจถึงหลักการของแต่ละศาสนา เม่ือมุสลิมมีงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ชาวไทย
พุทธมักจะให้ความร่วมมือและเข้าร่วมงานอย่างเต็มท่ี ต่างฝ่ายต่างให้เกียรติซ่ึงกันและกัน อาจจะมีบ้างท่ีมีขัดแย้งกัน
ซ่ึงไม่ได้เกี่ยวกับเร่ืองของศาสนา แต่สามารถพบปะพูดคุยทําความเข้าใจกันได้  มุสลิมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกน้ี
เปรียบเสมือนพ่ีน้องกัน ท่ีตัดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด ดังนั้นปัจจัยท่ีทําให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุขนั้น เป็นเพราะความรัก ความเข้าใจ ความมีน้ําใจและการให้เกียรติกัน รวมไปถึงการนําหลักคําสอนของ
ศาสนามาเป็นเคร่ืองยึดเหนียวความสามัคคีของคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ด้านการเกิด จากงานวิจัยของรัชนี  ไผ่แก้ว (2545) ได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมชุมชนหนองจอก ได้
กล่าวถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดและพิธีการต่างท่ีเกี่ยวข้อง เช่นมีการปฏิบัติพิธีการที่เป็นไปตามหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลาม คือ การอะซานและกอมัตให้กับทารกแรกเกิด การตัดหรือโกนผมไฟ การเชือดสัตว์ (อากีเก๊าะฮฺ)  
และการต้ังชื่อบุตร มีรายละเอียดในวิธีปฏิบัติท่ีไม่แตกต่างกัน การศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ  
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กรุงเทพมหานคร แสดงว่าการปฏิบัติตามหลักอิสลาม ท่ีมีในคัมภีร์อัล-กุรอาน ซุนนะหฺและหะดีษของท่านศาสดามูฮํา
หมัด(ศ็อลฯ) ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของประเทศไทยย่อมจะมีแนวทางในการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นการ
ปฏิบัติท่ีไม่ได้อยู่ในคําสอนของศาสนา มักจะมีการปฏิบัติท่ีไม่เหมือนกัน หรืออาจจะไม่มีการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ก็
เป็นได้ 
  ส่วนการข้ึนเปลพบว่าท้ังในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และชุมชนหนองจอก มีวิธีปฏิบัติท่ีไม่เหมือนกัน  
โดยการข้ึนเปลในชุมชนหนองจอกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการข้ึนเปลไว้ดังนี้ เม่ือนําเด็กข้ึนเปลแล้วให้ไกวเปล  
และเห่กลอมด้วยภาษาอาหรับสลับกับการอ่านอัล-กุรอาน ส่วนตัวเปลประดับด้วยริบบิ้นหลากสีพร้อมท้ังใส่เงิน  
ขนมไว้ในเปลด้วย สําหรับพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครพบว่าวิธีปฏิบัติของการข้ึนเปล การเห่กล่อม การตกแต่ง
เปล มีปฏิบัติเป็นส่วนน้อย ท้ังนี้เพราะมิใช่หลักการของอิสลาม 
  การตั้งชื่อให้กับเด็กนั้นในการศึกษาของผู้วิจัยในพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการตั้งชื่อแบบ
ไทยควบคู่ไปกับชื่อในภาษาอาหรับและการต้ังชื่อเป็นภาษาอาหรับเพียงอย่างเดียวไม่พบเห็นแล้ว สําหรับการศึกษา
ชุมชนหนองจอก พบว่ามีการตั้งชื่อท้ังภาษาอาหรับและภาษาไทยเช่นเดียวกับชุมชนในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 2. ด้านการแต่งงาน จากกงานวิจัยของคํานวณ  นวลสนอง (2540) ได้ศึกษาประเพณีท้องถ่ินของชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดพัทลุงและการศึกษาของ มงคล  ทองนุ่น (2535) ในเร่ืองโลกทัศน์ท่ีปรากฏในประเพณีของชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดสตูลพบว่าได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งงานของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดพัทลุงและจังหวัด
สตูลโดยสามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 
  2.1 ในส่วนท่ีเป็นพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเรียกว่า นิกะหฺ กับพิธีอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในการแต่งงานต้ังแต่การสู่
ขอ การกําหนดวันแต่งงาน การจัดงานเลี้ยงฉลองวันแต่งงาน รวมท้ังการจัดขบวนแห่ขันหมากโดยเห็นว่าในส่วนของ
พิธีนกิะหฺ ซ่ึงเป็นแบบแผนทางศาสนาจะมีข้อกําหนดไปในแนวทางเดียวกันซ่ึงมิอาจจะปรับเปลี่ยนได้ 
  2.2 ส่วนลักษณะของการต้ังขบวนแห่ขันหมากของจังหวัดสตูลและพัทลุงจะมีเคร่ือง ขันหมากท่ีต่างไป
จากเขตชุมชนทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะไม่มีการนําขบวนด้วยต้นอ้อยแต่ยังมีพานขันหมาก 
 3. ด้านการแต่งกาย จากงานวิจัยของเสาวนีย์  จิตต์หมวด (2535) ในเร่ืองวัฒนธรรมอิสลาม กล่าวถึง  
รูปแบบของการแต่งกายท่ีถูกต้องของมุสลิมท้ังชายและหญิงซ่ึงมีท้ังข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นทําให้สามารถชี้ได้
ว่าการแต่งกายของมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนท่ีใดก็ต้องมีการแต่งกายในรูปแบบท่ีเป็นไปตามหลักศาสนา เช่น การคลุม
ฮิญาบ ของสตรีเป็นเพราะคําสอนของศาสนาท่ีกําหนดให้สตรีต้องปกปิดอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้มิดชิดยกเว้น  
ใบหน้าและมือเท่านั้น ซ่ึงเป็นการห้ามอวดสัดส่วนของร่างกายหรือแม้แต่การสวมชุดว่ายน้ํา ในท่ีสาธารณะที่มีท่ังชาย
และหญิง การห้ามเพศชายสวมใส่เสื้อผ้าท่ีทําจากไหมและทองคํา เป็นต้น ซ่ึงเร่ืองเหล่านี้ สอดรับกับผลการวิจัยของ
ผู้วิจัยในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่าการแต่งกายของมุสลิมในพ้ืนท่ีทําการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักคํา
สอนของศาสนาเช่นเดียวกับเร่ืองวัฒนธรรมอิสลามข้างต้น เพียงแต่ในการคลุมฮิญาบ ยังไม่ได้มีการปฏิบัติครบถ้วน
ท้ังหมด 
 4. ด้านการตาย จากงานวิจัยของนิรันดร์  ขันธวิชญ์ (2542) ในเรื่องความเชื่อและการปฏิบัติศาสนกิจของ
มุสลิมในท้องถ่ินต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคํานวณ  นวลสนอง (2540) เร่ืองประเพณีท้องถ่ินของชาว
ไทยมุสลิม ในจังหวัดพัทลุงซ่ึงได้ศึกษาวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการตายของมุสลิมในพ้ืนท่ีนั้นพบว่า สิ่งท่ีเป็นฟัรดูกีฟายะห์  
ได้แก่ อาบน้ําคนตาย การห่อมัยยิต การละหมาดญะนาซะหฺเม่ือเปรียบเทียบกับชุมชนมุสลิมเขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกันเพียงแต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีต่างกันบ้าง เช่น การอ่านตะละเก็นตฺการอ่าน
ดุอาอฺให้คนตายบ้างท่ีไม่มีการอ่านให้ การแจกเงินให้กับผู้ท่ีมาร่วมละหมาดญานาซะหฺ เป็นต้น 
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 5. ด้านการเข้าสุหนัต จากงานวิจัยของ สมัย  วิถีรุ่งโรจน์ (ม.ป.ป.) ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมในเมือง
สงขลา และ วิสันต์  แวดือราแม (2549) ศึกษาประเพณีเข้าสุหนัตของชาวไทยมุสลิม ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี กล่าวถึงการเข้าสุหนัตท่ีเป็นศาสนบัญญัติท่ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือและการรักษาความสะอาด
ของอวัยวะเพศ และเป็นการแสดงถึงการบรรลุศาสนภาวะของมุสลิมในการประกอบศาสนกิจได้ โดยเด็กท่ีเข้ารับการ
เข้าสุหนัตต้องมีอายุ 6-7 ปีข้ึนไป งานวิจัยของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีจะสอดคล้องกันในเร่ืองของประเพณี
ท่ีจัดการทําบุญ เชิญญาติพ่ีน้องมาพบปะสังสรรค์และร่วมกันรับประทานอาหาร จัดการแสดงและวงดนตรีอิสลามมา
ขับกล่อมในงาน จึงเชิญหมอมาการขริบให้แก่เด็กท่ีบ้าน ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัยในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ใน
การเข้าสุหนัตต้องพาไปเข้าท่ีโรงพยาบาลและไม่มีพิธีการใดๆ อีก 
  การเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้านต่างๆ จากทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีของ เดอร์คไฮม์ ท่ี
กล่าวถึงหน้าท่ีของสถาบันศาสนาท่ีต้องเข้ามาจัดระเบียบและพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงวิถีปฏิบัติใดๆ ก็ตามที่คนในสังคม
กระทําอยู่และเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนา ตัวสถาบันต้องเป็นผู้มีหน้าท่ีจัดระบบเหล่านั้นให้ถูกต้อง  
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านพิธีการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของศาสนา โดยสิ่งใดท่ีไม่มีอยู่ในคําสอนของศาสนาอิสลาม ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง  
จะหายไปจากการปฏิบัติของคนในสังคม จึงแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทฤษฎีดังกล่าว 
  ส่วนทฤษฎีการสังสรรค์ทางวัฒนธรรมหรือการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการผสมกลมกลืน ซ่ึงได้
กล่าวถึงการรับเอาวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นเวลานาน ท่ีทําให้อาจจะรับ
เอาวิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมอ่ืนเข้าได้ ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าการปฏิบัติตนด้านต่างๆ ของชาวไทยมุสลิมในเขต 
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เร่ืองท่ีไม่มีอยู่ในหลักการอิสลาม น่าจะเป็นผลจากการรับเอาวัฒนธรรมรอบข้างมาประพฤติ
ปฏิบัติต้ังแต่คร้ังท่ีก่อนอพยพครัวเรือนมาจากหัวเมืองภาคใต้ ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่านี้เคยมีวัฒนธรรมของศาสนิกอ่ืนอยู่ก่อน  
และเม่ือกลุ่มตัวอย่างเข้ามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 ก็ได้พบวิถีปฏิบัติท่ีวัฒนธรรมของศาสนาอ่ืน
ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีท่ีอพยพมา ทําให้บรรพบุรุษของคนในชุมชนท่ีทําการศึกษารับเอาแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้มาใช้ใน
การดําเนินชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ควรมีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอิสลามในแนวทางท่ีศาสนากําหนดอย่างถูกต้องเพื่อ
เผยแพร่ เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันของมุสลิมในทุกชุมชนท้ังในรูปแบบของเอกสารการพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมด้านวัตถุของพ้ืนท่ีชุมชนมุสลิมเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เช่น  
ลักษณะอาคารบ้านเรือง การละเล่น และอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท่ีชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครด้านการ
เกิด การแต่งงาน การแต่งกาย การตาย และการเข้าสุหนัต ในประเด็นท่ีไม่ปรากฏตามคําสอนของศาสนาอิสลาม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน 
การให้บริการ สภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ และแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบคู่ขนาน คือศึกษาท้ังในแง่มุมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุดในการศึกษาความคิดเห็นด้านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี และใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ ของผู้ให้บริการคือคนขับ
แท็กซ่ีจํานวน 43 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความถี่ 
 ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาจากมุมมอง 2 ด้าน ด้านหนึ่งผู้ให้บริการประเมินตนเอง อีกด้านหนึ่งผู้รับบริการ
ประเมินผู้ให้บริการ โดยประเมินด้านกาย วาจา และใจ จริยธรรมประกอบด้วยหลักการ 3 ข้อ คือ 1) ไม่ทําความชั่ว
ท้ังปวง 2) ทําแต่ความดี และ 3) ทําใจของตนให้สะอาดบริสุทธ์ิ หลักการ 3 ข้อนี้ เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ี
ปรากฏในพระไตรปิฎก เรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการแสดงออกกับผู้โดยสาร
ได้แก่  น้ําเสียง สีหน้า การแสดงออกของผู้รับบริการ การดื่มเหล้า การจราจรท่ีเป็นปัญหา ความเครียดจากปัญหา
หลายๆเรื่องเช่นปัญหาครอบครัว แก๊สแพง ค่าครองชีพสูงข้ึน การรอต่อคิวเพ่ือเติมแก๊ส ปัจจัยด้านบวกจากการเข้า
วัดอย่างสมํ่าเสมอช่วยให้ แสดงออกต่อผู้โดยสาร ในกรณีท่ีผู้ขับแท็กซ่ีเป็นคนต่างจังหวัด การกลับบ้านท่ีต่างจังหวัด
ทําให้มีเวลามากข้ึน ได้พักผ่อน พาพ่อแม่ไปวัด ร่วมทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าของวัดในหมู่บ้าน เป็นต้น 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: to study ethical behavior in service of the taxi 
drivers in Bangkok and to study the relationship between social and economic factors as well as 
the ethical behavior in service, life, standard living conditions, and the concept of ethical 
problems in service of taxi drivers. Collecting data was a parallel type studying both aspects: the 
taxi drivers and the passengers. In terms of the taxi drivers the 400 questionnaires were used to 
study the opinions of ethical behavior in service of taxi drivers. The interview techniques were 
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used to study the opinions, life and economic conditions of the 43 taxi drivers. Quantitative data 
were analyzed by using computer program. The statistics used in the analysis included 
percentage, mean and frequency. 
 The research findings were: the analysis of ethical behavior in service of taxi drivers in 
Bangkok was studied in two views; the self-assessment for the service providers or the taxi drivers 
and for the passengers, the service providers or the taxi drivers were assessed by the passengers 
in terms of bodily, verbal and mental actions. Morality was consisted of three principles. They 
were 1) not to do any evil, 2) to cultivate good, and 3) to purify the mind. These three principles 
were the main teaching of the Buddha appeared in the TipiTaka in the name of Ovada-
patimokkha or the Three Admonitions of the Buddha. The factors affecting the behavior of the 
passengers were the facial expression, the tone, drinking alcohol, traffic problems and a lot of 
stress caused by the problems of living such as family problems, expensive gas, higher cost of 
living or waiting for the queue to fill gas. The positive factor from coming to the temple regularly 
helped to give expression to the passengers. If the taxi drivers were rustics, returning home to the 
provinces made them have more time to rest and to take their parents to the temples, to join 
the Kathin ceremony or to hold a Forest-Robe Presentation ceremony of the village and so on. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบันนี้โลกได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสังคมก็มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลาจนได้
ชื่อว่าเป็นโลกยุคโลกาภิวัฒน์คนก็หันไปให้ความสําคัญกับวัตถุจนมองข้ามความสําคัญทางด้านจิตใจ จิตใจก็จะเสื่อม
ลงเรื่อย ๆ สื่อทุกชนิดท้ังวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์มีข่าวฆ่า ข่มขืน ฉกชิงว่ิงราว ไม่เว้นแต่ละวัน ซ่ึงสะท้อนให้
เห็นว่าคนในสังคมยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เม่ือขาดคุณธรรม จริยธรรมแล้วจะส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายด้าน 
 ทุกวันนี้คนหลายอาชีพ หลายระดับ ขาดจริยธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคัญ เพราะจริยธรรมเป็นเร่ืองของการ
ประพฤติปฏิบัติหรือพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีมาตรการแห่งความประพฤติดีเป็นหลัก การตัดสินการกระทํา จริยธรรม
ทําให้คนในสังคมมีจิตใจสูง และมีคุณธรรมควบคู่กัน จะส่งผลให้สังคมน่าอยู่ข้ึน คนในสังคมก็มีชีวิตท่ีดี คือ พัฒนา
จิตใจของคนให้มีคุณธรรมเพื่อให้ชีวิตเกิดสุข  
 อาชีพคนขับแท็กซ่ีในปัจจุบัน ได้ส่งผลกลายเป็นปัญหาและอันตรายต่อผู้โดยสารซ่ึงเป็นความเสี่ยงค่อนข้าง
สูง เพราะผู้โดยสารต้องอยู่กับคนขับในท่ีคับแคบ ในลักษณะห้องปิด ซ่ึงถ้าคนขับรถแท็กซ่ีไร้คุณธรรม อาจทําร้าย
หรือก่ออาชญากรรมต่อผู้โดยสารได้โดยง่าย 
 อาชีพขับรถแท็กซ่ี เป็นการให้บริการต่อสาธารณชน ท่ีมีความแตกต่างกว่าอาชีพบริการต่อสาธารณชน 
อ่ืนๆ อีกหลายระดับ นั่นคือผู้โดยสารต้องอยู่กับคนขับในท่ีคับแคบ ในลักษณะห้องปิด ประตูหลังสามารถถูก
ดัดแปลงให้ถูกล็อคโดยคนขับด้านหน้า และผู้โดยสารไม่สามารถเปิด ออกได้ แล้วยังเป็นการให้บริการแบบเคล่ือนท่ี 
ควบคุมโดยผู้ให้บริการ เวลาให้บริการก็เป็นแบบ ทุกเวลา ซ่ึงย่อมรวมความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนมากในยามดึก ผู้หญิงท่ีมี
ความจําเป็นต้องนั่งรถแท็กซ่ีกลับบ้านในยามวิกาล เช่น เคยมีคนมาส่งแต่ติดธุระ รถส่วนตัวอยู่ในอู่ซ่อม หรือไม่มีรถ
ส่วนตัวและทํางาน กลางคืน ต้องใช้รถแท็กซ่ีเป็นพาหนะเป็นประจํา ไม่สามารถทราบได้ถึงพ้ืนฐานจิตใจของคนท่ีรถ
แท็กซ่ี ให้นั่งอยู่ เพราะฉะน้ันผู้ให้บริการ จึงจําเป็นท่ีจะต้องถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบความ
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เหมาะสมหลาย ข้ันตอน ต้ังแต่ความสามารถในการขับข่ีอย่างปลอดภัย ไม่เป็นโรคติดต่อ บุคลิกภาพดี กิริยามรรยาท
เหมาะสมกับอาชีพให้บริการ ไม่มีประวัติเคยก่ออาชญากรรม ชํานาญเส้นทาง ท่ัวท้ังเขตท่ีให้บริการ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้นําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม และยกระดับจิตใจของคนขับแท็กซ่ี ให้มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ก่อนท่ีความไร้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมท่ีมีน้ําใจ เสียสละ และซ่ือสัตย์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพชีวิต ความเป็นอยู่และแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับ
แท็กซ่ี 
 3. เพ่ือศึกษาทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ของผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
 ประชากร คือ ผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ขับแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานครท้ังหมด 
ซ่ึงมีแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนอยู่ท้ังหมดจํานวน 86,258 คัน (กรมการขนส่งทางบก, 2549) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 เขต คือ เขตปทุมวัน เขต
วัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักรใช้วิธีอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการแจก
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน ผู้ขับแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ จํานวน 43 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
sampling) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมีท้ังหมด 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
 1. การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 คําถามเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นคําถามเพื่อคัดเลือกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วง 6 เดือนท่ี
ผ่านมาเคยใช้บริการแท็กซ่ีหรือไม่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี ในลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลางน้อย น้อยท่ีสุด จํานวน 23 ข้อ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี เป็นแบบ
คําถามปลายเปิด 
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 2. การสัมภาษณ์ 
 เพ่ือให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับคนขับแท็กซ่ี จํานวน 43 ราย 
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) โดยสอบถามถึงประวัติ ชีวิตประจําวัน และ
ทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรมด้านการให้บริการ ในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ีมีแต่หัวข้อท่ีต้องการ
สัมภาษณ์ เป็นประเด็นกว้างๆ ส่วนคําถามเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ นั้นไม่เหมือนกันหมด ผู้ให้สัมภาษณ์แต่
ละคนอาจให้รายละเอียดปลีกย่อยท่ีต่างกัน ซ่ึงคําถามเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ นั้นจะเกิดข้ึนต่อเนื่องจากการให้
ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน เพ่ือท่ีผู้วิจัยจะได้รับรู้โดยความเป็นจริงท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ ตามสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งออกเป็นสองข้ึนตอน ข้ันข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด ในเขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และ
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จะถูกนํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป โดยตัวแปรต่างๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพ่ือเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวเลขแล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative statistics) โดยการศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความถี่ (frequency) และค่าเฉลี่ย (mean) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนแรกประกอบด้วยข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ความถ่ี
ในการใช้บริการต่อเดือน ส่วนท่ีสองประกอบด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของ
คนขับแท็กซ่ีจากระดับพฤติกรรมท่ีได้รับจริง ซ่ึงเป็นคําถามในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลางน้อย น้อยท่ีสุด จํานวน 23 ข้อ และส่วนท่ีสามเป็นคําถามปลายเปิด เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี  
 2. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการแปลผลจากการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับคนขับแท็กซ่ี จํานวน 40 คน โดยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีใช้การวิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าความถี่ (frequency) และ ค่าเฉลี่ย (mean) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดได้แก่ ลักษณะทางสังคม 
ประวัติชีวิต ชีวิตประจําวัน ครอบครัว ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้านการบริการ การประกอบอาชีพ 
และชีวิตในอนาคต และหลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว จะทํามาเขียนในลักษณะของการบรรยาย แล้วนํามาสรุปวิเคราะห์
เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้านการบริการของคนขับแท็กซ่ีแต่ละรายว่ามีส่วนคล้ายหรือแตกต่างกัน
อย่างไร และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้านการบริการ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน และหลังจากนั้นทําการเขียนบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับ สาเหตุท่ีเป็นปัญหาจริยธรรม
ในด้านการบริการและแนวทางแก้ไข 
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สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยสรุปภาพรวมหรือสาระสําคัญของการวิจัย 
โดยภาพรวมดังกล่าวได้จากการรวมสาระสําคัญจากการศึกษาวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการวิจัยนี้มุ่งเน้นเพ่ือตอบ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังท่ีจะเสนอต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ กลุ่มผู้ใช้บริการแท็กซ่ีภายใน 6 เดือนท่ีผ่านมา และกลุ่มคนขับแท็กซ่ี 
 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 423 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงจํานวนร้อยละ 56 เป็นชาย
จํานวนร้อยละ 44 โดยมีช่วงอายุต้ังแต่ 25 มากกว่า 55 ปี ค่าเฉลี่ยอายุจากจํานวนประชากรอยู่ท่ี 31ปี 9.6 เดือน 
กลุ่มท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วง อายุ 25-30 ปี คืออยู่ท่ี ร้อยละ 56 ของจํานวนท้ังหมด ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงคนทํางาน 
หรือวัยท่ีมีแน้วโน้มจะใช้บริการแท็กซ่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รองลงมาอยู่ในกลุ่ม 31-35 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 14.3 ของจํานวน
ท้ังหมด โดยกลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 55 ปีข้ึนไป คือไม่มีเลย  ค่าเฉลี่ยระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ีปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า กลุ่มท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คือร้อยละ 59.3 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด น้อยท่ีสุดอยู่ท่ีสูงกว่าปริญญาโท คือ ร้อยละ 6 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 รายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน คือร้อยละ 44.8 
ของจํานวนประชากรท้ังหมด รองลงมาคือระดับรายได้ 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน คือร้อยละ 26 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด น้อยท่ีสุดอยู่ท่ีตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน คือ ร้อยละ 5.8 ของจํานวนประชากร  จํานวนคร้ังใน
การใช้บริการแท็กซ่ีโดยเฉล่ียต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 423 ตัวอย่าง กลุ่มท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 1 – 5 คร้ัง
ต่อเดือน คือร้อยละ 51 ของจํานวนประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ 6 – 10 คร้ังต่อเดือน คือร้อยละ 35.5 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมด น้อยท่ีสุดอยู่ท่ี11 – 15 คร้ังต่อเดือน คือ ร้อยละ 3.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 ค่าบริการแท็กซ่ีโดยเฉล่ียต่อคร้ัง จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ีมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 101 - 200 คร้ังต่อคร้ัง คือ
ร้อยละ 57.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด น้อยท่ีสุดอยู่ท่ีมากกว่า 301 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คือ ไม่มีเลย สาเหตุท่ีได้
กลุ่มตัวอย่างในระดับท่ีค่าใช้บริการแท็กซ่ีต่อคร้ังมากกว่า 301 บาทต่อคร้ัง ไม่มีเลยนั้น อาจเป็นเพราะมีการบริการ
ขนส่งสาธารณะ ชนิดอ่ืนๆ เช่น รถไฟฟ้า รถประจําทาง ท่ีทําให้ประหยัดกว่า ประชาชนท่ัวไปจะรู้สึกไม่คุ้มกับการ
จ่ายค่าบริการแท็กซ่ีท่ีมากกว่า 301 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง 
 แจกแจงเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการแท็กซ่ี จากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มท่ีมากท่ีสุด คือต้องการไปถึงจุดหมายอย่าง
รวดเร็ว ร้อยละ 46.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด เหตุผลรองลงมาคือ ต้องการความสบาย อยู่ท่ีร้อยละ 19.8 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมด กลุ่มน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี สภาพการจราจร คือ ร้อยละ 1.5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 ให้สัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เพศชายท้ังหมด 42 คน และเพศหญิง 1 คน อายุโดยเฉล่ียของผู้ให้
สัมภาษณ์อยู่ท่ี 43 ปี 1.4 เดือน ช่วงอายุท่ีให้สัมภาษณ์มากท่ีสุดอยู่ในระหว่าง 41-45 ปี ร้อยละ 32.6 ของจํานวน
ผู้ให้สัมภาษณ์ และน้อยท่ีสุด คือช่วงอายุ 31-35 ปี คือ ร้อยละ 9.3 ของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด ระดับการศึกษาของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า อยู่ในระดับ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คือ ร้อยละ 65.1 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด น้อยท่ีสุด คือ ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า คือ ร้อยละ 11.6 ของจํานวนประชากรท้ังหมด  
 สถานภาพสมรสของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าร้อยละ 69.8 ของให้สัมภาษณ์มีสถานภาพสมรสแล้ว กว่าร้อยละ
27.9 มีสถานภาพโสด ส่วนอีก ร้อยละ 2.3 หรือ 1 คนของผู้ให้สัมภาษณ์มีสถานภาพหย่า จํานวนบุตรของผู้ให้
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สัมภาษณ์ พบว่าโดยส่วนใหญ่มีบุตรอยู่ท่ี 1-2 คน ถึงร้อยละ 48.8 ของผู้ให้สัมภาษณ์ กลุ่มท่ีน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
2.3 หรือ 1 คนท่ีมีบุตร 6 คนข้ึนไป 
 ระยะเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ขับรถมากกว่า 7 ปีข้ึนไป ถึงร้อยละ 48.8 
ของจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนกลุ่มคนท่ีน้อยท่ีสุด คือเพ่ิงเร่ิมต้นไม่ถึงปี และ กลุ่มท่ีขับรถต้ังแต่ 1-4 ปี คือร้อยละ 
14 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในกลุ่มคนจํานวนนี้จากการวิเคราะห์พบว่า เป็นกลุ่มช่วงอายุ 41-45 ปี  
 แจกแจงตามรายได้ของผู้ให้สัมภาษณ์หลังจากหักค่าเช่ารถและค่าแก๊ส พบว่า กลุ่มท่ีมากท่ีสุด รายได้อยู่ท่ี 
10,001-12,000 บาท ต่อเดือน จํานวนร้อยละ 34.9 ของจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด รองลงมาคือระดับรายได้อยู่ท่ี
มากกว่า 15,001 บาทต่อเดือน คือร้อยละ 18.6 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด น้อยท่ีสุดคือกลุ่มระดับ
รายได้ 12,001-15,000 บาทต่อเดือน 
 แจกแจงตามลักษณะท่ีอยู่อาศัยของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าร้อยละ 76.7 ของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่าท่ีพักอาศัย
อยู่ แต่อาศัยกับผู้อ่ืนและ บ้านของตนเอง มีค่าความถี่เท่ากัน คือ ร้อยละ 11.6 ของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด ภูมิลําเนา
เดิมของผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วอพยพมาทํางานท่ี
กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือคนในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครเอง อยู่ท่ีร้อยละ 41.9 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด ค่าความถี่ท่ีน้อยท่ีสุด อยู่ท่ีภาคเหนือ คือ ร้อยละ 2.3 หรือเพียงแค่ 1 คนของจาํนวนคนท่ีสัมภาษณ์ท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทําให้ทราบว่า ร้อยละ 81.4 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ยึดอาชีพ
คนขับรถแท็กซ่ีเป็นอาชีพหลัก มีประชากรจํานวนร้อยละ 18.6 หรือ 8 คนขับรถแท็กซ่ีท่ีขับรถแท็กซ่ีเป็นอาชีพเสริม 
โดยช่วงเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีของผู้ให้สัมภาษณ์ ทําให้ทราบว่าช่วงเวลาหรือฤดูกาลมีผลต่อการประกอบอาชีพด้วย กว่า
ร้อยละ 14 ของจํานวนประชากรท้ังหมด จะมีอาชีพเป็นเกษตรกร หรือชาวนา พอหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะกลับเข้า
กรุงเทพมหานครมาทําอาชีพคนขับรถแท็กซ่ีอีก กลุ่มระยะเวลาท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดอยู่ท่ี 9-12 ชั่วโมง จํานวนร้อยละ 
44.2 ของจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด ส่วนท่ีน้อยท่ีสุดอยู่ในช่วงความถ่ี 5-8 ชั่วโมง จํานวนร้อยละ 14 หรือ 6 คน
ของผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด ช่วงเวลาท่ีขับรถโดยเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ให้สัมภาษณ์ ค่าความถี่ท่ีมากท่ีสุด คือ เวลา
กลางวัน ร้อยละ 39.5 ของจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ ช่วงเวลากลางคืน คือร้อยละ 34.9 ของจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์
ท้ังหมด จํานวนท่ีน้อยท่ีสุดคือ ท้ังกลางวันและกลางคืน ร้อยละ 9.3 หรือ 4 คนของจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า จํานวนชั่วโมงท่ีขับมีผลกับรายได้ท่ีเกิดข้ึน แต่ช่วงความถ่ีระหว่าง 9-12 ชั่วโมงต่อ
วัน และ มากกว่า 12 ชั่วโมงอยู่ในช่วงความถ่ีท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาเพราะว่า ช่วงเวลาในการเช่ารถต่อกะ คือ 12 
ชั่วโมง ต่อวัน ถ้าหักเวลาล้างรถ ทําความสะอาดรถ ต่อแถวเพ่ือเติมแก๊ส ก็จะเหลือโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อ
วัน ส่วนในกลุ่มคนท่ีมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันนั่น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นเจ้าของรถเอง กับกลุ่มท่ีเช่าควบ
สองกะ เพ่ือให้ได้ในช่วงเวลาท่ีสะดวก 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลางน้อย น้อย
ท่ีสุด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกาย ด้านวาจา ด้านจิตใจ 
 ด้านกาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการ ทางกาย ของผู้ได้รับบริการจาก
ท้ังหมดสิบข้อผลปรากฏว่า ค่าความถี่มากท่ีสุดอยู่ท่ีระดับ “ปานกลาง” ท้ังในแง่บวกและลบ ในเชิงบวก ได้แก่ ได้รับ
บริการด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส่ ได้รับบริการด้วยความเต็มใจ ได้รับบริการด้วยความสุภาพนุ่มนวล ผู้ให้บริการแต่ง
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การสะอาดเรียบร้อย ผู้ให้บริการวางตัวเป็นมิตร ให้เกียรติผู้โดยสาร ผู้ให้บริการมีความเอื้อเฟ้ือช่วยยกของข้ึน-ลง
จากรถ และผู้ให้บริการต้อนรับด้วยมิตรไมตรี/อัธยาศัยดี 
 ในด้านลบ ได้แก่ ผู้ให้บริการมีอาการเศร้าซึม เบื่อหน่าย ผู้ให้บริการมีกริยาเพิกเฉย ไม่สนใจผู้โดยสารในรถ 
และมีกริยาเพิกเฉยไม่สนใจรับผู้โดยสาร 
 ด้านวาจา ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับรถแท็กซ่ีทางวาจาของ
ผู้ได้รับบริการ มีผลอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ท้ังในข้อผู้ให้บริการกล่าวสอบถามเส้นทางโดยความสุภาพ ผู้ให้วาจาใช้
น้ําเสียงท่ีไพเราะ ชัดเจน ผู้ให้บริการตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม ผู้ให้บริการให้คําแนะนําเส้นทางท่ีเหมาะสม และให้
คําแนะนําและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน รวมทั้งข้อท่ีเป็นด้านลบอย่างได้รับการปฏิเสธเม่ือถูกขอร้องจากผู้
ให้บริการ 
 ด้านจิตใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการ ของคนขับรถแท็กซ่ีทางด้านใจ
ของผู้ได้รับบริการ ผลออกมาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ท้ังในด้านผู้ให้บริการอารมณ์ม่ันคง ควบคุมอารมณ์ได้ ผู้
ให้บริการใส่ใจความรู้สึกของผู้โดยสาร ผู้ให้บริการมีความซ่ือสัตย์ไม่คิดเงินเกินมิเตอร์ และผู้ให้บริการรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีไม่ไล่ผู้โดยสารกลางทาง และในแง่ลบคือผู้ให้บริการพาอ้อม ผู้ให้บริการใจลอยขาดสมาธิ หรือขับวกวน
เส้นทางเพื่อเพ่ิมเงิน ออกมาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เช่นกัน 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี  
 ในการสํารวจจากแบบสอบถามในหัวข้อนี้เป็นแบบคําถามปลายเปิด สามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปน้ี  
 1. ไม่ควรกล่าวถึงการเมือง การวิจารณ์การเมืองกับผู้โดยสาร 
 2. การแนะนําเส้นทางของผู้ให้บริการ จึงเป็นจริยธรรมการบริการในด้านจิตใจ และทางวาจาที่จําเป็น
อย่างย่ิงในช่วงเวลาท่ีผู้โดยสารต้องการ อย่างผู้โดยสารจากต่างจังหวัด เป็นต้น 
 3. ใส่ใจดูแลสภาพภายในของรถ เช่น รักษาความสะอาด ดูแลและขจัดกลิ่นภายในรถ อย่างกลิ่นบุหร่ี กลิ่น
อับ  
 4. การเปิดเพลงเสียงดังขณะมีผู้โดยอยู่ในรถ  
 5. การขับรถท่ีไม่สุภาพ ขับฉวัดเฉวียงไม่ห่วงผู้โดยสาร  
 6. ไม่ควรปฏิเสธรับผู้โดยสาร 
 ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการบริการและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาของผู้ประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออกกับผู้โดยสาร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการขับรถแท็กซ่ี และ
ประมวลสามารถสรุปถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการแสดงออกกับผู้โดยสารได้ดังต่อไปน้ี 
 1. น้ําเสียง สีหน้า การแสดงออกของผู้รับบริการ ทําให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ให้บริการ จากตัวอย่างท่ี
ผู้ให้สัมภาษณ์ยกมาให้เห็น คือ ผู้โดยสารท่ีข้ึนรถแล้วคุยโทรศัพท์เสียงดัง ไม่สนใจกับการถามเส้นทางของผู้ให้บริการ 
ทําให้ได้ผลออกมาไม่ตรงตามท่ีผู้โดยสารต้องการ ผู้โดยสารบางท่านก็จะพูดจาเสียดสี หรือบางคนขอลงกลางทางก็มี  
 2. การด่ืมเหล้าของผู้โดยสาร บางคร้ังผู้โดยสารข้ึนรถ เมาเหล้า แต่ผู้ให้บริการตัดสินใจรับผู้โดยสารแล้ว 
และอยู่ในระหว่างจะส่งถึงจุดหมาย แต่ผู้โดยสารอ้วกบนรถ พอบนรถมีกลิ่นอ้วก ผู้โดยสารขอลงจากรถเอง ทําให้
ผู้ให้บริการโมโหได้บ้าง อาจพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารได้ 
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 3. การจราจรท่ีเป็นปัญหา ในบางเส้นทางรถติด ผู้โดยสารต้องการไปถึงจุดหมายให้เร็วทันใจ จึงบอกให้
ผู้ให้บริการกดแตร่เพ่ือเร่งให้คันหน้าไปเร็วข้ึน หรือในบางครั้ง ผู้โดยสารเป็นคนขอให้ผู้ให้บริการขับรถเร็วข้ึน หรือ
เปลี่ยนช่องทางบ่อยๆ เพ่ือจะได้ทันใจผู้โดยสาร 
 4. ความเครียด ผู้ให้บริการบางคร้ังมีความเครียดจากปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น เครียดเรื่องปัญหาครอบครัว 
เครียดค่าแก๊สท่ีแพงข้ึน ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน การรอต่อคิวเพ่ือเติมแก๊สท่ีนาน (รถแท็กซ่ีใช้แก๊สธรรมชาติ NGV มีคิวท่ี
ต่อยาวมาก) ความเครียดเหล่านี้ในบางคร้ัง ทําให้ผู้ให้บริการ อาจมีอาการใจลอย เพราะพยายามคิดแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในขณะขับรถได้  
 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นปัจจัยให้เพ่ิมจริยธรรมในการบริการ ในการสัมภาษณ์คร้ังนี้สามารถสรุปเป็นหัวข้อได้
ดังนี้ 
 1. ต้องการให้ลดค่าครองชีพลง เพราะเป็นการช่วยลดความเครียดแก่ผู้ให้บริการ 
 2. ต้องการความช่วยเหลือในด้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร อยากให้มีความช่วยเหลือด้านภาษา
มากกว่านี้ บางคร้ังมีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติ ก็ยากท่ีจะให้บริการได้อย่างดี 
 3. ขอให้ลดดอกเบี้ยในการผ่อนรด เพราะบางคร้ังผู้ให้บริการอยากมีรถเป็นของตัวเอง แต่ติดท่ีดอกเบี้ยค่า
ผ่อนรถท่ีแพงมาก 
 
การอภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผลจากการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานครพบว่า 
 1. ระดับพฤติกรรมเชงิจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาคร้ัง
นี้เป็นการศึกษาจากมุมมอง 2 ด้านหากัน คือ ในด้านของผู้ให้บริการประเมินตนเอง และในด้านของผู้รับบริการ
ประเมินผู้ให้บริการ โดยประเมินในด้านกาย ด้านวาจา และด้านจิตใจ 
  จากการศึกษาทําให้ทราบว่า จริยธรรมประกอบด้วยหลักการอย่างง่าย คือ การทําดี ละเว้นความชั่ว 
และการทําจิตใจให้ผ่องใส เช่นท่ีพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาในโอวาทปาฏิโมกข์  
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออกประมวลสามารถสรุปถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมใน
การแสดงออกกับผู้โดยสารได้ดังต่อไปน้ี 
  น้ําเสียง สีหน้า การแสดงออกของผู้รับบริการ ทําให้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ให้บริการ จากตัวอย่างท่ี
ผู้ให้สัมภาษณ์ยกมาให้เห็น คือ ผู้โดยสารท่ีข้ึนรถแล้วคุยโทรศัพท์เสียงดัง ไม่สนใจกับการถามเส้นทางของผู้ให้บริการ 
ทําให้ได้ผลออกมาไม่ตรงตามท่ีผู้โดยสารต้องการ ผู้โดยสารบางท่านก็จะพูดจาเสียดสี หรือบางคนขอลงกลางทางก็มี  
  การด่ืมเหล้า บางคร้ังผู้โดยสารข้ึนรถ เมาเหล้า แต่ผู้ให้บริการตัดสินใจรับผู้โดยสารแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างจะส่งถึงจุดหมาย แต่ผู้โดยสารอ้วกบนรถ พอบนรถมีกลิ่นอ้วก ผู้โดยสารขอลงจากรถเอง ทําให้ผู้ให้บริการ
โมโหได้บ้าง อาจพูดจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารได้ 
  การจราจรท่ีเป็นปัญหา ในบางเส้นทางรถติด ผู้โดยสารต้องการไปถึงจุดหมายให้เร็วทันใจ จึงบอกให้
ผู้ให้บริการกดแตร่เพ่ือเร่งให้คันหน้าไปเร็วข้ึน หรือในบางครั้ง ผู้โดยสารเป็นคนขอให้ผู้ให้บริการขับรถเร็วข้ึน หรือ
เปลี่ยนช่องทางบ่อยๆ เพ่ือจะได้ทันใจผู้โดยสาร 
  ความเครียด ผู้ให้บริการบางคร้ังมีความเครียดจากปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น เครียดเรื่องปัญหาครอบครัว 
เครียดค่าแก๊สท่ีแพงข้ึน ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน การรอต่อคิวเพ่ือเติมแก๊สท่ีนาน (รถแท็กซ่ีใช้แก๊สธรรมชาติ NGV มีคิวท่ี
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ต่อยาวมาก) ความเครียดเหล่านี้ในบางคร้ัง ทําให้ผู้ให้บริการ อาจมีอาการใจลอย เพราะพยายามคิดแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในขณะขับรถได้  
  ปัจจัยด้านบวกจากการเข้าวัดสมํ่าเสมอช่วยให้แสดงออกต่อผู้โดยสาร การเข้าวัดนี้มีความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวโดยตรง เพราะถ้าอาศัยการตัดสินใจของคนขับแท็กซ่ีเพียงผู้เดียว จะใช้เวลาส่วนมากในการขับรถ 12 
ชั่วโมง เม่ือมีเวลาว่างก็อยากจะพักผ่อนอยู่บ้าน แต่ถ้ามีครอบครัวในกรณีท่ีเป็นคนในกรุงเทพมหานคร ครอบครัวจะ
เป็นคนชักชวน เพ่ือเข้าวัดตามวันหยุดเทศกาลต่างๆ เพ่ือเวียนเทียน หรือใส่บาตร เป็นต้น น้อยคร้ังท่ีจะอยู่วัดนาน
พอจนได้ฟังเทศนาจากพระ อาจมีบางในการทําบุญวันเกิด หรือการช่วยงานศพ 
  ในกรณีท่ีผู้ขับแท็กซ่ีเป็นคนต่างจังหวัด การกลับบ้านท่ีต่างจังหวัดทําให้มีเวลามากขึ้น ได้พักผ่อน การ
พาพ่อแม่ไปวัด หรือการไปร่วมกิจกรรมท่ีวัดถือเป็นเร่ืองท่ีกระทํา เช่น การกลับบ้านช่วงสาร์ท เดือนสิบของชาว
ภาคใต้ การทอดกฐิน ทอดผ้าป่าของหมู่บ้าน เป็นต้น 
  ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี หลักของพระพุทธศาสนาคือ การทําดีละเว้นความชั่ว ซ่ึง
ประกอบด้วย กาย วาจา และใจ ถ้าคนเราเข้าวัดเข้าใกล้หลักธรรมคําสอนมากขึ้น ย่อมเป็นการเรียนรู้การละเอียด
และเกรงกลัวต่อบาป เป็นการสร้างจริยธรรมให้แก่ท้ังผู้ให้บริการและผู้โดยสาร 
  สภาพชีวิต ความเป็นอยู่และแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ี อาชีพ
คนขับรถแท็กซ่ีถือเป็นอาชีพบริการท่ีประสบความเครียดรอบด้านมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ จากการศึกษา ทําให้ทราบว่า 
ครอบครัวเป็นปัจจัยทางอ้อมส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้มีจริยธรรม ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาเป็นส่วนเสริมครอบครัว
กล้าแข็ง การไม่โกหกกัน ไม่ด่ืมเหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่คิดนอกใจ และไม่คิดลักทรัพย์ก็จะทําให้มีภูมิคุ้มกันด้าน
จริยธรรมมากข้ึน จากการศึกษาพบว่าในอาชีพคนขับแท็กซ่ีมีน้อยมากท่ีเลือกการหย่าเป็นการตัดสินชีวิตคู่ บุตรเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีช่วยสร้างโซ่ทองคล้องครอบครัวไว้ด้วยกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้งาน 
 ควรมีการจัดระเบียบแท็กซ่ีในทุกมิติ หลายฝ่ายออกมาเสนอแนวทางแก้ไขในมิติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ดังนี้ 
 1. เจ้าของอู่ต้องมีการเก็บประวัติของคนขับแท็กซ่ีในอู่ในถูกต้อง 
 2. มีการอบรมให้ความรู้เร่ืองพฤติกรรมด้านจริยธรรมชุมชนกับคนขับแท็กซ่ีอย่างมีมาตรฐาน มีการรวมตัว
เข้าไปจัดการแก้ปัญหาแท็กซ่ีถูกต้อง  
 3. ติดต้ังเคร่ืองกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสาร เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศในเอเชีย ออกแบบปลดล็อค
เอง 3 ประตูของผู้โดยสาร ยกเว้นประตูคนขับรถท่ีสามารถล็อคได้สําหรับคนขับเพียงคนเดียว 
 4. ควรมีปุ่มสัญญาณบริเวณด้านประตูแต่ละด้าน หากเกิดปัญหาสามารถกดสัญญาณเตือนให้ดังข้ึนได้ 
 5. มีเกณฑ์และมรรยาทสําหรับผู้ขับรถแท็กซ่ีและผู้โดยสารในแต่ละด้าน เช่น 
  5.1 หากคนขับรถแท็กซ่ีหรือผู้โดยสารจะชวนคุย ให้มีการขออนุญาตกันก่อน 
  5.2 ไม่เปิดรายการวิทยุเสียงดัง โดยมรรยาทควรถามผู้โดยสารก่อน 
  5.3 ห้ามสูบบุหร่ีบนรถแท็กซ่ีโดยเด็ดขาด หรือควรเว้นเลยโดยเด็ดขาด เพราะผู้ให้บริการท่ีสูบบุหร่ีจะ
หายใจเข้าและออกมีกลิ่นอบอวนอยู่ภายใจรถ 
  5.4 แต่งกายให้เป็นแบบเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงและความเป็นระเบียบ 
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  5.5 ต้องไม่แสดงความไม่พอใจหากผู้โดยสารต้องการแจ้งทะเบียนรถทางโทรศัพท์กับเพ่ือนหรือญาติพ่ี
น้อง 
  5.6 หากต้องการเข้าห้องน้ํา ควรขออนุญาตผู้โดยสารแล้วแวะเข้าท่ีปั๊มน้ํามันใกล้เคียงหรือสถานท่ีท่ี
เหมาะสมตามสมควร และผู้โดยสารสามารถออกจากรถได้ 
  5.7 ผู้ขับรถแท็กซ่ีไม่มีสิทธิวางเงื่อนไขกับผู้โดยสาร เช่น ปฏิเสธไม่ไปส่งผู้โดยสาร โดยอ้างว่าต้องส่งกะ 
เพราะหากต้องการส่งกะ ควรปิดไฟป้ายรับผู้โดยสาร  
 6. ผู้โดยสารทุกคนควรโทรแจ้งทะเบียนรถขณะนั่งรถแท็กซ่ี จะเป็นการส่งข้อความหรือโทรศัพท์ชวนคุยกับ
คนคุ้นเคยได้ 
 7. ผู้โดยสารไม่ควรแต่งกายล่อแหลมจนเกินเหตุ ควรมีการวางแผนเพ่ือการนั่งแท็กซ่ีอย่างเหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาเร่ืองจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร ทําให้ได้ประเด็นต่างๆ 
ท่ีน่าสนใจ จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. ปัจจัยท่ีมีผลในเชิงจริยธรรมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซ่ี 
 2. ศึกษาความเข้มแข็งขอบครอบครัวเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. ปัจจัยท่ีส่งผลจากพระพุทธศาสนาต่อจริยธรรมของคนขับรถแท็กซ่ี 
 4. ปัจจัยท่ีส่งผลจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาต่อจริยธรรมอันพึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคม
โลก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) บริบทของชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนวัดบางหัวเสือ  2)
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและสภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดบางหัวเสือ 3) ผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของชุมชนวัดบางหัวเสือ และ 4) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบริเวณชุมชนวัดบางหัวเสือให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ประชากรผู้ให้ข้อมูลได้แก่ นักท่องเท่ียว ผู้นําชุมชน 
ประชาชนในพื้นท่ี และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  การ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นเชิงปริมาณ ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุมชนวัดบางหัวเสือเป็นชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยา สภาพพ้ืนท่ีมีลําคลองต่างๆ แยก
จากแม่น้ําเข้ามาหลายสาย ทําให้ในอดีตประชาชนในย่านนี้มีอาชีพทําสวน ตกกุ้ง และจับปลา สําหรับการเดินทาง 
ใช้เรือเป็นพาหนะ และมีท่าเทียบเรือของวัดเป็นศูนย์รวมของผู้เดินทาง ต่อมาได้จัดให้มีตลาดริมน้ําข้ึนในปี พ.ศ. 
2547 ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาชมวัดและซ้ือสินค้าจํานวนมาก 2) ชุมชนวัดบางหัวเสือมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท่ีสําคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตลาดริมน้ํา สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของโบสถ์วัดบางหัวเสือ ซ่ึงภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติท่ีสวยงาม 3) ผลจากการท่องเที่ยวทําให้ชุมชนมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีอาชีพใหม่ๆ เกิดข้ึน มีการฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี และรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมท้ังมีการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสนองความต้องการของตลาด 4) แนวทางในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดบางหัวเสือให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ควรดําเนินการดังนี้ 4.1) ด้าน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ควรมีการเพ่ิมแสงสว่างภายในตู้ท่ีเก็บวัตถุโบราณ เพ่ือให้ดึงดูดความสนใจ รวมถึงควรมีป้ายบอก
ท่ีมาและความสําคัญของสิ่งของต่างๆ ตลอดจนมีมัคคุเทศก์นําชม 4.2) ด้านตลาดริมน้ํา ควรควบคุมราคาสินค้าท่ี
จําหน่ายโดยติดป้ายบอกราคา และควรส่งเสริมมารยาทอันดีของพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงควรทําความสะอาดตลาดเป็น
ประจํา 4.3) ด้านจิตรกรรมฝาผนัง ควรมีเอกสารอธิบายรายละเอียดของภาพต่างๆ เพ่ือผู้ชมได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 4.4) ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นระเบียบ

                                           
 * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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เรียบร้อย และสะดวกสบาย ควรให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ควร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้กว้างขวางมากขึ้น ควรเสริมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชน และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้น่าสนใจและมีคุณภาพสูงข้ึน นอกจากน้ีภาครัฐควรเข้ามาพัฒนา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และกําหนด กฎ ระเบียบ ให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน  4.5) ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ควรมีบริการล่องเรือชมทัศนียภาพของแม่น้ํา ควรจัดให้มีโฮมสเตย์ และควรจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว
อ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to study 1) the context and the way of life of the 
people in Wat Banghuasue Community 2) tourism resources and the current state of cultural 
tourism of Wat Banghuasue Community 3) the present impact of tourism on the community and 
4) strategies to develop cultural tourism of Wat Banghuasue Community to reach its maximum 
potentiality. The informants oomposed of tourists, community leaders, local people and 
government officers. The research tools were an interview form and a questionnaire. The 
quantitative data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation and the 
qualitative data were analyzed  by content analysis. 
 The research results found that 1) Wat Banghuasue Community was a nearby Chaopraya 
River community, so a lot of canals liked from the river to this area caused  the pople’s careers 
to be gardeners and fishery. In the past, the people traveled  by boat and Wat Banghuasue jetty 
was the center of travellers. Later in 2004, the community built a market nearby the river the 
same time as the government highly promoted tourism so it caused changing way of life of the 
community because lots of tourists came in to visit Wat Banghuasue and buy goods in the 
market. 2) The important tourism resources of this area were a folk museum, a nearby river 
market and a modern architectural design temple which there were many beautiful wall 
paintings of Lord of Buddha Stories inside. 3) The impact of tourism  caused the community 
adapt itself for social and economic change, new careers occurred, the people recovered the 
community traditions and increased their products to serve the demand of the market. 4) 
Strategies to develop cultural tourism of Wat Banghuasue Community to reach its maximum 
potentiality were as follows : 4.1) the folk museum aspect; it should put more light in the storage 
cupboard of antique objects to attract tourists, having object explanation labels and having 
guides to introduce the things  4.2) the nearby river market aspect; the price of goods should be 
controlled, having  price labels, promoting sellers’ estiquette and cleaning the market continually 
4.3) the wall painting asapect;  it should have information materials about the paintings in details 
to help the visitors study by themselves 4.4) the tourism management aspect; physical 
enviromment should be designed and decorated in a tidy and comfortable place, local people 
should involve in taking care of tourists’safety, tourism activities should be broaden informed, 
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the awareness of conserving community culture and tradition should be enhanced and the 
community products should be developed to be high quality and more interesting, moreover the 
government organization should support building infrastuctures and setting rules to suit the 
community condition. 4.5) the toursim activity aspect; it should provide river cruises to view the 
scenery, build homestays and provide activities connected to nearby tourism places. 
 
บทนํา 
 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาก่อให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และค่านิยมทางวัตถุท่ีแผ่อิทธิพลไปสู่ทุกภูมิภาคท่ัวโลก หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยได้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและนําพาให้ประชาชนไปสู่การกินดีอยู่ดี ดังนั้นแต่ละประเทศจึง
พยายามคิดหาวิธีการพัฒนาสังคมรูปแบบต่างๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และการท่องเท่ียวก็เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีสามารถผลักดันประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับเจ้าของ
ประเทศ โดยนําทรัพยากรการท่องเท่ียวออกมาใช้ประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอย่าง
เต็มท่ี การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในรูปสินค้าและบริการโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนอาจไม่ได้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในท้องถ่ิน ย่ิงกว่านั้นการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องท่ีไม่ถูกวิธียังส่งผลกระทบไปสู่การทําลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอ่ืน ๆ ในชุมชน 
(กรกฎ ตราชู, 2546, หน้า 56) 
 จากผลกระทบดังกล่าวหลายประเทศจึงเร่ิมตระหนักถึงการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
จึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะปรับวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ให้มีความย่ังยืนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินให้มากท่ีสุด ผลจากการประชุม Earth Summit ท่ี
กรุงริโอ เดอ จาไนโร ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ. 2535 มีส่วนผลักดันให้เกิดกระแสสําคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 3 ด้าน คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านตลาดการท่องเท่ียว และด้าน
การศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีโดดเด่นของวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม
เป็นผลรวมของการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์ และภูมิธรรม ภูมิปัญญา ท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ วัฒนธรรม
นั้นรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท้ังหมดของสังคม นับต้ังแต่ภายในจิตใจของมนุษย์ มีค่านิยม คุณค่าทางจิตใจ 
คุณธรรม ลักษณะนิสัย แนวความคิดและสติปัญญา ภูมิปัญญาท้องถ่ินสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิตและ 
สังคม ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินได้สร้างสรรค์และสะสมมรดก
ทางภูมิปัญญาไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชนนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา
ภูมิปัญญาท้องถ่ินยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาชนบทในด้านต่างๆอีกมากมาย เช่น ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร 
ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน และด้านการ
พัฒนาหมู่บ้าน ด้วยเหตุนี้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงเป็นรากฐานท่ีสําคัญของชุมชน (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2544, หน้า 
22) 
 อาชีพและการทํามาหากินของชุมชนผูกพันกับวิถีชีวิตท่ีสืบสานประเพณีของชุมชน ต้นทุนทางทรัพยากร
ต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นท่ีทําให้องค์กรภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดงบประมาณสนับสนุน 
พร้อมท้ังใช้กลวิธีท่ีหลากหลายที่จะดึงความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเท่ียว และมีการพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจัดให้หมู่บ้าน
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เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชูลักษณะเด่นของแต่ละหมู่บ้านข้ึนมาได้ทําให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์
อย่างแท้จริง ระบบการท่องเที่ยวจึงได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จอย่างท่ีคาดหวังไว้ ชุมชนต้องการให้มีการ
พัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นระบบ และย่ังยืน โดยชุมชนเป็นผู้คิดรูปแบบและกําหนดทางเลือกเอง เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการในแนวราบ ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรมีสิทธ์ิใน
การร่วมจัดการทรัพยากร ซ่ึงจะทําให้เกิดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีเหมาะสมและเกิดความย่ังยืนของ
ชุมชน (กิตติชัย  เจริญชัย, 2548, หน้า 18) 
 กล่าวได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้โลก "ไร้พรมแดน" มากข้ึน การแพร่ซึมของความคิด 
รูปแบบ และกระบวนทรรศน์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม หรือท่ีเรียกว่า "กระแสโลกาภิวัตน์" 
ส่งผลต่อทุกคน ทุกชุมชน และทุกสังคมทั่วโลก กระแสน้ีจะมีท้ังผลดีสําหรับผู้ท่ีรู้เท่าทันและผลเสียโดยเฉพาะสําหรับ
กลุ่มท่ีปรับตัวไม่ทันหรือไม่รู้เท่าทัน กระแสความเปล่ียนแปลงดังกล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบให้สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมตามยุคสมัย อันเป็นเหตุให้ภูมิปัญญาคนไทยที่เป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมได้รับผลกระทบ คนรุ่นใหม่
บางกลุ่มขาดการยอมรับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนา สําหรับองค์กรภาครัฐท่ีได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนมีบทบาทและหน้าท่ีในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินมากท่ีสุดองค์กรหนึ่งในปัจจุบันนี้ได้แก่เทศบาลเมืองปู่
เจ้าสมิงพราย ฉะนั้นจึงเป็นองค์กรภาครัฐท่ีควรส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมและชุมชนเห็นความสําคัญและคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การให้ความสําคัญกับเจ้าของพ้ืนท่ี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว เพ่ือเป็น
หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน(วิไลลักษณ์ รัตนะเพียรธัมมะ อ้างถึงใน รัฐฑิตยา 
หิรัณยหาด, 2544 , หน้า 24) 
 ด้วยเหตุผลและความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาบริบทของ
ชุมชนบางหัวเสือ วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึง ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยว สภาพปัจจุบันด้าน
การท่องเที่ยว ปัญหาและผลกระทบจากการท่องเท่ียว เพ่ือหาคําตอบเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างย่ังยืนแก่ชุมชนวัดบางหัวเสือ รวมท้ังเพ่ือเป็นกรณีศึกษา และอาจ
นําไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนวัดบางหัวเสือ 
 2. เพ่ือศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดบาง
หัวเสือ  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบจากการท่องเที่ยว ท่ีมีต่อชุมชนวัดบางหัวเสือ 
 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบางวัดหัวเสือ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บร่วบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่มดังนี้ 
  1.1 ประชาชน ประกอบด้วย ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีและผู้ค้าท่ีมาขายสินค้าในตลาดริมน้ําวัดบาง
หัวเสือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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  1.2 ผู้นําชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีปกครองดูแลชุมชนวัดบางหัวเสือได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
ผู้อํานวยการกอง พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
  1.3 นักท่องเท่ียว ท่ีมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และซ้ือสินค้าของชุมชนวัดบางหัวเสือ อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชุด ประกอบด้วย 
  ชุดท่ี 1 แบบสอบถามนักท่องเที่ยวประกอบเนื้อหา 4 ส่วน 
   ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามข้อมูลท่ัวไป จํานวน 6 ข้อ 
   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีจํานวน 9 ข้อ  
   ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นการต่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คําถามเป็นแบบเลือกตอบ 
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบ ลิเคิร์ท (likert’s  scale) มีจํานวน 30 ข้อ  
   ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ จํานวน 1 ข้อ  
  ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นคําถามแบบปลายเปิด 6 ส่วน 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นคําถามข้อมูลท่ัวไป 
   ส่วนท่ี 2 ประวัติความเป็นมาของการท่องเที่ยว มีจํานวน10 ข้อ 
   ส่วนท่ี 3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนวัดบางหัวเสือ   
   ส่วนท่ี 4 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนวัดบางหัวเสือ  
   ส่วนท่ี 5 ปัญหาหรือผลกระทบของการท่องเที่ยวบริเวณชุมชนวัดบางหัวเสือ    
   ส่วนท่ี 6 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณชุมชนวัดบางหัวเสือ   
  ชุดท่ี 3  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบการสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นคําถามแบบปลายเปิด จํานวน 
6 ข้อ เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริเวณชุมชนบางหัวเสือในด้านบริหารจัดการให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างเดือน กรกฎาคม –  สิงหาคม พ.ศ 2554 ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วางแผนเพื่อดําเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการลงพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องตามความมุ่งหมายของการวิจัย  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยว  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน  ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน พระสงฆ์ และผู้อาวุโส รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนวัดบางหัวเสือ  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group)  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี ด้วยการนัดวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือขอจัดสัมมนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางหัวเสือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วสังเคราะห์ให้เป็น
ประเด็นสําคัญ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
  1.1 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวแห่งนี้ จากโทรทัศน์ (ร้อยละ 45.0) อินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 25.0) 
  1.2 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เดินทางมา 1 คร้ัง (ร้อยละ 
87.0) 2 คร้ัง (ร้อยละ 10.0 ) และ 3 คร้ัง (ร้อยละ 3.0) 
  1.3 นักท่องเท่ียวท่ีมาเที่ยวยังแหล่งท่องเท่ียวแห่งนี้ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 501 – 
1,000 บาท (ร้อยละ 73.0) มีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 500 บาท หรือตํ่ากว่า (ร้อยละ 24.0) 
  1.4 เหตุผลท่ีนักท่องเที่ยวมาเท่ียวยังแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ส่วนใหญ่สนใจแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม
ต่าง ๆ (ร้อยละ 38.0) ทัศนศึกษา และซ้ือหาสินค้าทางการเกษตร (ร้อยละ 34.0) 
  1.5 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือปรากฏดังตารางท่ี 
1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าร่วมเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
 

ลําดับท่ี แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว X  S. D. ระดับความคิดเห็น 

1 ด้านความสะอาด 4.18 .61 เห็นด้วยมาก 
2 ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.33 .48 เห็นด้วยมาก 
3 ด้านความเป็นเอกลักษณ์ 3.31 .94 เห็นด้วยปานกลาง 
4 ด้านความปลอดภัย 3.31 .84 เห็นด้วยปานกลาง 
5 ด้านการให้บริการต่าง ๆ  4.26 .65 เห็นด้วยมาก 
 ภาพรวม 3.95 .66 เห็นด้วยมาก 

 
  จากตารางท่ี 1 พบว่า ในภาพรวมนักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 3.95 S.D.= .66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ด้าน และเห็นด้วยปานกลาง 2 ด้านโดยการพัฒนาด้านความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด ( X = 4.33 S.D. = .48) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ 
การพัฒนาด้านการให้บริการต่าง ๆ ( X = 4.26 S.D.= .65) และการพัฒนาด้านความสะอาด ( X = 4.18 S.D. = 
.61) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เช่นเดียวกัน ส่วนการพัฒนาด้านความความเป็นเอกลักษณ์ และด้านความปลอดภัย 
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มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด ( X = 3.31 S.D.= .94 และ X = 3.31 S.D.= .94 ตามลําดับ) ซ่ึงความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การพัฒนาท้ัง 2 ด้านดังกล่าวแล้วอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
 สรุปแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือ 
 จากการประมวลความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นําชุมชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือ สามารถประมวลประเด็นสําคญัได้ ดังนี้ 
 1. ด้านพิพิธภัณฑ์ 
  1.1 ควรมีการจัดหมวดหมู่ของส่ิงของ และจัดวางไว้ให้โดดเด่นเพ่ือให้เห็นได้ชัดเจน ของนักท่องเที่ยว 
เช่น มีไฟเปิดให้สว่างตามตู้โชว์สิ่งของเครื่องใช้โบราณ เพ่ือให้เห็นได้ชัดเจน 
  1.2 ควรมีป้ายความรู้บอกถึงท่ีมาและประวัติสิ่งของสําคัญต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 
  1.3 ควรจัดทางเดินให้เป็นระบบ โดยมีลูกศรบอกทิศทางการเดินเวียนเข้าชม 
  1.4 ควรจัดให้ผู้เข้าชมได้ชมพิพิธภัณฑ์ เป็นรอบ ๆ และมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้นําชม
ในวันท่ีมีนักท่องเที่ยวมาชมมาก 
  1.5 ควรจัดให้มีการเฝ้าดูแลโบราณวัตถุ และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ตลอดจนตรวจตราความปลอดภัย
ในพิพิธภัณฑ์ 
 2. ตลาดริมน้ํา 
  2.1 ควรจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดีมาจําหน่าย เช่น สินค้าทะเลสดใหม่ สินค้าทะเลแปรรูป รวมถึง
พืชผัก ผลไม้จากสวน 
  2.2 ควรควบคุมราคาสินค้าท่ีจําหน่วย โดยติดป้ายบอกราคา ส่งเสริมมารยาทอันดีของพ่อค้าแม่ค้า 
รวมถึงควรทําความสะอาดตลาดเป็นประจาํ 
 3. ด้านจิตรกรรมฝาผนัง 
  3.1 ควรมีเอกสารคู่มือการศึกษา เพ่ืออธิบายรายละเอียดของภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ท่ีมีอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดบางหัวเสือ เพ่ือช่วยการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชน และ
เพ่ือช่วยให้ผู้ชมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยสะดวก เพราะสถานท่ีนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน คําอธิบาย
รายละเอียดของภาพวาดต่าง ๆ จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  เพราะว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
เวลาน้อย บางคร้ังได้แต่เพียงถ่ายภาพเท่านั้น หากได้เอกสารกลับไปด้วยก็คงจะเป็นประโยชน์มาก จะได้เข้าใจว่า 
ภาพแต่ละภาพมีความหมายอย่างไร รวมทั้งทําให้ผู้ท่ีมาเท่ียวสามารถเลือกชมเลือกอ่านได้ตามท่ีตนต้องการ 
โดยเฉพาะเด็ก ๆ เวลามาเที่ยวกับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องซักถามมาก เม่ือมีคําถามก็สามารถอ่านเองได้ 
  3.2 ควรมีการดูแลรักษาไม่ให้นักท่องเท่ียวสัมผัส ลูบคลํา ภาพเขียน หรือภาพนูนปั้นตลอดจน
ประติมากรรมต่าง ๆ เนื่องจากจะทําให้เกิดการหลุดลอกของส่ิงท่ีทาสีไว้ ซ่ึงจะทําให้มีสภาพเสื่อมโทรมได้ง่าย จึงควร
สร้างความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวและร่วมมือกันในการดูแลรักษา 
 4. ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
  4.1 ด้านกายภาพของพ้ืนท่ี ควรจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สะดวกสบาย โดยภาครัฐควรจะเป็นผู้กําหนดกฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังกฎระเบียบในการควบคุมการ
ก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพชุมชน ตลอดจนกฎระเบียบในการควบคุมดูแล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังองค์กรปกครองท้องถ่ินควรสนับสนุนในด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือให้พ้ืนท่ีมี
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ความสะอาดเรียบร้อย และควรเร่งพัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  ใน
แหล่งท่องเที่ยว 
  4.2 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว ควรมีเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในชุมชน
ท้องถ่ินช่วยกันตรวจตรา และเฝ้าระวังพวกมิจฉาชีพ และฝึกอบรมผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดทําป้ายเตือนภัยอันตรายให้นักท่องเที่ยวรู้จักระมัดระวังตนเอง รวมท้ังควรผลักดันให้มีการ
บังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่นักท่องเที่ยว 
  4.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือตาม
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของภาครัฐ และเอกชนท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ท้ังนี้เนื่องจากศูนย์บริการการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรปราการมีเพียงแห่งเดียว 
  4.4 ควรมีการบริการรถสาธารณะให้พอเพียงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเนื่องจากแหล่ง
ท่องเท่ียวของชุมชนแห่งนี้ไม่มีรถโดยสารเข้าถึง ทําให้ผู้เดินทางลําบาก และไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร จึงมีผู้
เดินทางจากท่ีอ่ืนมาท่องเที่ยวน้อย 
  4.5 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการท่องเท่ียวให้มากขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องเป็นผู้นําไปประชุมสร้างความเข้าใจ และมอบหมายหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ รวมท้ังจัดการอบรมความรู้
ความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ได้ผลรวมท้ังมีการประเมินผล โดยคนในท้องถ่ิน 
  4.6 ควรสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท้ังคนในชุมชนท้องถ่ิน และ
นักท่องเท่ียว มิให้มีการสร้างมลภาวะต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลดลง โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนต้ังแต่การวางแผนโครงการ การบริหารจัดการท่องเที่ยว การติดตามผล เพราะ
กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านจะเกิดข้ึนได้จากการได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ 
  4.7 ควรส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าและของท่ีระลึกเพ่ือจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวโดยให้มีหลากหลาย
ประเภทมากข้ึน รวมท้ังผลิตอาหารพ้ืนบ้าน ประเภท อาหารทะเลสด และอาหารสําเร็จรูปท่ีเป็นฝีมือการปรุงของคน
ในท้องถ่ิน นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้จักนําเอาผลิตผลที่มีอยู่ของแต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวมา
จําหน่ายเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว จัดให้มีการฝึกอาชีพในท้องถ่ินเพ่ือผลิตสิ่งของต่างๆ เป็นการสร้างอาชีพ และ
เพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีมีอยู่จัดอบรมให้ชาวบ้านได้รู้จัก การท่องเท่ียวเชิง
เกษตร คือ สวนเกษตรท่ีนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและซ้ือผลผลิตได้ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงทางด้านเศรษฐกิจ 
  4.8 ควรส่งเสริมการแต่งกายท่ีสุภาพ เรียบร้อย และเป็นแบบเดียวกันของผู้ประกอบกิจการด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในตลาด  ท้ังนี้เพ่ือให้มีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากนักท่องเที่ยว 
  4.9 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาด้านตลาดการท่องเท่ียว และการขยาย
ตลาด รวมถึงควรมีบทบาทในการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน และควรมีการประสานแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
 5. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  5.1 ควรมีการให้ความรู้และสื่อสารให้นักท่องเที่ยว เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต้อง ให้นักท่องเที่ยวได้
ตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และร่วมมือกันดูแลรักษา เช่น ตู้
พระไตรปิฎกโบราณ วัตถุโบราณ พระพุทธรูปโบราณ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิถีชีวิตชุมชน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ฯลฯ 
  5.2 ควรส่งเสริมให้ประชาชนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป เช่น ประเพณีก่อ
พระทราย งานอาหารดีเจดีย์หน้าวัด ประเพณีสงกรานต์ของคนไทยเชื้อสายมอญ ฯลฯ เป็นต้น และส่งเสริมการ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีมีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การทําสวนมะพร้าว การทําน้ําตาลปีบ การ
ก่อตับจาก ฯลฯ 
  5.3 ควรมีบริการการท่องเท่ียวแบบใหม่ ๆ เช่น จัดให้มีโฮมสเตย์ จัดท่ีพักริมน้ํา มีบริการล่องเรือชม
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของแม่น้ําเจ้าพระยา ตลอดจนสถานท่ีสําคัญ เช่น พระสมุทรเจดีย์ ศาลากลางจังหวัด ฯลฯ  
และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
 
อภิปรายผล 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยเรื่องนี้มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือ ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่าย ท้ังนักท่องเที่ยว ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนในพ้ืนท่ี เห็นว่า ควรมีการบริหาร
จัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน รวมถึงควรร่วมมือช่วยกันดูแลรักษา และปรับปรุงพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตลาดริมน้ํา วิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนวัดบางหัวเสือฯลฯให้มีสภาพท่ีดี และจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอ มีการให้
ความรู้และสื่อสารเพ่ือปลูกจิตสํานึกให้นักท่องเท่ียวเกิดความตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสําคัญของทรัพยากร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนควรประสานให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมร่วมมือกันในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยรัฐฑิตยา หิรัณยนาด (2546, หน้า 75) ท่ีทําการวิจัยเร่ือง “แนว
ทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อําเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านหนองขาวมีการผสมผสานการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชน
หลายชาติพันธ์ุ จนกลายเป็นวัฒนธรรมเฉพาะ และมีการสืบทอดดํารงรักษาเอกลักษณข์องท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี จึงมี
ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าทางการศึกษา มีความปลอดภัย มีสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน และมีศักยภาพของพ้ืนท่ีในการรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ การให้ชุมชนบริหารจัดการเองในรูปของคณะกรรมการและวางแนวทาง
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวด้วย ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะ การท่องเท่ียวในชุมชนท้องถ่ินจะดําเนินต่อไปได้
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืนจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี  รวมถึงทุก
ฝ่ายต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าท่ีจะเกิดกับชุมชนตลอดจนสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ยังสามารถ
อภิปรายผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านท่ีเก็บรักษาของเก่า ซ่ึงทางวัดและชุมชนร่วมกันสะสมไว้เป็นสมบัติของ
ชุมชนวัดบางหัวเสือ ซ่ึงมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ และสิ่งของเครื่องใช้ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาหา
ความรู้ และชมความงดงามของพระอุโบสถ ผลการศึกษาพบว่า 
   ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้ังในด้าน
การให้ความรู้และการวางระบบในการเข้าชม ต้ังแต่การวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล   
โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในท้องถ่ิน ก็สามารถมาร่วมทําหน้าท่ีมัคคุเทศก์น้อยเพ่ืออธิบายข้อมูลและนําชมพิพิธภัณฑ์ได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ พึงพรรัตน์ (2546, หน้า 33) ท่ีศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของผู้นําท้องถ่ินท่ีมีต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก” ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําท้องท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเท่ียวในระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียว ดังนั้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเท่ียวควรจัดบุคลากรมาอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวแก่ผู้นําชุมชน
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ท้องถ่ิน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้นําชุมชนท้องถ่ินเป็นแกนนําในการจัดรณรงค์ให้
ประชาชนและผู้ประกอบการช่วยกันดูแลรับผิดชอบการท่องเที่ยวให้มากข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากการร่วมมือของประชาชน
จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านจะเกิดข้ึนได้จากการได้มีส่วนร่วมและลงมือ
ปฏิบัติ 
  1.2 ด้านตลาดน้ําวัดบางหัวเสือ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งภายในวัด ผล
การศึกษาพบว่า ควรมีการอนุรักษ์ และส่งเสริม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถ เลือกซ้ือ เลือกชิม อาหารหลากหลายที่
แสนอร่อย ขึ้นชื่อเป็นท่ีเลื่องลือนําชื่อเสียงมาสู่ตําบลบางหัวเสือ เช่น ขนมครก ขนมจีน แหนมเนือง ปลาแห้ง ไข่เค็ม 
และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติ คือผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากกะลามะพร้าว ผลลูกมะพร้าว  และลูก
ตีนเป็ด ฯลฯ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่าต่อชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด ของ เทิดชาย ช่วยบํารุง (2550,  
บทคัดย่อ) ท่ีได้อธิบาย ภูมิปัญญาไทยว่า เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนท่ีเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ กับ
สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชุมชนหลาย ๆ ชาติพันธ์ุ รวมไปถึงโลกทัศน์ท่ีมีต่อสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เคยเอ้ืออํานวยให้คนไทยสามารถแก้ปัญหาให้ดํารงอยู่และสร้างสรรค์อารยธรรม
ของเราเองได้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3  ด้านจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถชั้นบน มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงเป็นภาพวาดท่ีเขียน
เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และมีภาพปูนปั้นลักษณะนูนประกอบอยู่ด้านล่างของภาพ และตามฝาผนังอย่าง
สวยงามวิจิตร นอกจากน้ีบนเพดานก็ยังมีโคมไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบางหัวเสือควรอนุรักษ์ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมท่ีสร้างความประทับใจ ควร
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเพ่ือช่วยให้การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน และประชาชนรวมถึงควร
เผยแพร่ข้อมูลให้นักท่องเท่ียวทราบความพิเศษ และรายละเอียดของภาพจิตรกรรมฝาผนังไปก่อนล่วงหน้า  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูสวัสด์ิ  สุขเลี้ยง (2545, หน้า 11) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “การพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมหมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย”ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวสนใจวิถีชีวิต 
มรดกวัฒนธรรมศิลปะ และกิจกรรมของชุมชนท้องถ่ิน โดยจะเย่ียมชมสินค้าหัตถกรรม และศึกษาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่าง ๆ ซ่ึงนักท่องเที่ยวจะเข้าสัมผัสเพ่ือแสวงหาประสบการณ์
ด้านวัฒนธรรมจากพ้ืนท่ี ๆ เข้าไปท่องเท่ียว เย่ียมชมแหล่งศิลปะของชุมชน ดังนั้น การพัฒนาคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมในด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และการพัฒนา อนุรักษ์ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมท่ีสร้าง
ความประทับใจ จึงเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 
  1.4 ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมท้ังในด้านกายภาพ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การบริการรถ
สาธารณะ การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลผลิต  
การสร้างเอกลักษณ์การแต่งกายของผู้ให้บริการ และพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐ และเอกชน 
รวมถึงการให้ความรู้และการสื่อความหมายแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรมอย่างย่ังยืน ตลอดจนควรประสานให้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร
เชิงวัฒนธรรมร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ 
(Peter F. Drucker อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2546, หน้า 16) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนมีวัตถุประสงค์อันดับ
แรกคือ การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอันดับท่ีสองคือ การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
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ของท้องถ่ิน ส่วนการเผยแพร่ของดีของชุมชนและการศึกษาร่วมกันของชุมชนเป้าหมายกับนักท่องเท่ียวเป็น
วัตถุประสงค์อันดับรองลงมา ดังนั้นจึงควรพัฒนาทางด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือเป็นการบริการ
และอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียว
ของจังหวัดและของเอกชน ควรมีการผลิตสินค้าและของท่ีระลึกแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการท่ีคุ้มค่ากับการมาท่องเที่ยวท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะสภาพของเส้นทาง ลักษณะการเดินทาง ระยะทาง
จากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว  ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถาน
รักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย จะเป็นปัจจัยในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และยัง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ พจนา  สวนศรี (2546, หน้า 19)  เร่ือง “การท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนโดยชุมชน” ผล
การศึกษาพบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
แหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ อีกท้ังปัจจัยหลักของการท่องเที่ยว มักจะพิจารณาจากลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
หลากหลายในการทํากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
  1.5 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผลของการศึกษาพบว่า การพัฒนาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัดบาง
หัวเสือ ควรจัดโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ิมกิจกรรมทางนํ้า มีการจัดบริการโฮมสเตย์ บ้านพักริม
แม่น้ํา และกิจกรรมการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้เคียงนอกหนือจากกิจกรรมท่ีมีอยู่เดิม 4  
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและพุทธประวัติ 2) กิจกรรมไหว้พระทําบุญ 3) กิจกรรมการเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ และ 4) กิจกรรมการเลือกซ้ือสินค้า อาหาร ท้ังนี้เนื่องจากนักท่องเท่ียวต้องการประสบการณ์ ท่ี
หลากหลายมากขึ้น ท้ังจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงการเรียนรู้
ทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สอดคล้องกับแนวคิด ทะนงศักด์ิ  คุ้มไข่น้ํา (2543, หน้า 31) ท่ีกล่าวว่า  
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้องศึกษา ให้ทราบความต้องการท่ีแท้จริงเพ่ือจะได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรการทําวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 2. ควรศึกษาการปรับตัวของชุมชนวัดบางหัวเสือในด้านต่าง ๆ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนหลังจากการฟ้ืนฟูตลาดน้ํา ในปี พ.ศ. 2547  โดยศึกษาเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงการมี
ส่วนร่วม การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน  
 3. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการแต่ละด้านของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัดบางหัว
เสือ เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากท่ีสุด 
 4. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถ่ินต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบความสําเร็จ 
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