






 

 

คํานํา 

ดวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
และการมีสวนรวมในภาคใตของประเทศไทย (STEP Project II) กําหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 1 ประจําป 2559: การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ  ระหวางวันที่ 21 – 23 
กันยายน 2559 ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี  และอาคารสถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปดพ้ืนที่ในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดการ
ถายทอดองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มารวมประชุมไดสรางเครือขายใน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาตอไป อีกทั้ง วันที่ 21 กันยายน ของทุกป เปนวันสันติภาพสากล (International 
Day of  Peace หรือ World Peace Day) สถาบันสันติศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในวันดังกลาว 
จึงกําหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใตชื่อ “ประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร
กับการสรางสันติภาพ”  

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบดวยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยกับการสรางสันติภาพ
ในสังคมไทย” การเสวนา ในหัวขอ “เครือขายประชาสังคม กับการสรางสันติภาพชายแดนใต” และการ
นําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย จํานวน 33 บทความ การจัดเสวนา หัวขอ “การประเมินสถานการณของผูชาย 
และเยาวชนในพ้ืนที่ขัดแยงชายแดนใตของประเทศไทย และแนวทางการดูแลชวยเหลือ” ตลอดจนการ
จัดแสดงนิทรรศการผลงาน และผลิตภัณฑจากการสงเสริมการสรางสันติภาพในพ้ืนที่ชายแดนใต   

คณะผูดําเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ใครขอขอบพระคุณเจาภาพรวม ที่ไดใหการสนับสนุน 
และอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม ขอขอบคุณวิทยากร ตลอดจนผูนําเสนอผลงานวิจัย ผูเขารวม
ประชุมวิชาการ คณะทํางานจากสถาบันสันติศึกษา และคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่มีสวนรวมสําคัญในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ 

 
 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กันยายน 2559 
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สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศไทย การขับเคลื่อน
และการสนับสนุนการวิจัยจึงเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหกาวไปสูมหาวิทยาลัย
วิจัยในระดับนานาชาติไดอยางภาคภูมิ การที่มหาวิทยาลัยจะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พรอมทั้งพัฒนา
ผลงานวิจัยใหไดรับการยอมรับจากระดับชาติและระดับนานาชาติไดนั้น บุคลากรและนักศึกษาจําเปน
จะตองมีพ้ืนที่ที่สรางโอกาสในการเสนอผลงาน และเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางผูวิจัยและ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของกัน ทั้งจากในสถาบันเดียวกันและสถาบันอ่ืนๆ ภายในประเทศ ในการนี้
จึงนับวาเปนโอกาสอันดีที่ สถาบันสันติศึกษา อันเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดพื้นที ่ใหนักวิจัยไดนําเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ดวยการจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจําป 2559: การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสราง
สันติภาพ ระหวางวันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาและนักวิชาการได
นําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพ่ือทําใหเกิด
การถายทอดองคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มารวมประชุมไดสราง
เครือขายในการวิจัยเพื่อการพัฒนาตอไป 

ผมหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเปนอีกกาวหนึ่งที่เปดโอกาส ใหกับอาจารย 
นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยตางๆ ตลอดจนผูสนใจทุกทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
เพ่ือเปนเครือขายการสรางสรรคงานวิจัย และสามารถพัฒนาองคความรูที่ไดจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติในครั้งนี้ใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติไดในอนาคต  

สุดทายนี้ ผมในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบคุณเจาของผลงานวิจัย
ทุกทานที่ไดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคา จนทําใหการนําเสนอผลงานระดับชาติค รั้งนี้ มี
ความสมบูรณ เปนไปตามเจตนารมณของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้  

 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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สารจากผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2547 เพ่ือเปนองคกรใน
การสรางองคความรู และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพดานสันติภาพ และพัฒนากระบวนการในการแกปญหา 
หรือความขัดแยงดวยสันติวิธี  โดยเนนปญหาในสังคมไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต และเชื่อมโยงกับ
กระบวนการสรางสันติภาพระดับสากล อีกทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีวัฒนธรรมสันติภาพ (Culture of 
Peace) เพ่ือใหอยูรวมกันกับผูอื่นอยางมีความสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวขอ “การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ” 
ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2559 เปนการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการตางๆ เพ่ือทําใหเกิดการถายทอดองคความรู และเพ่ือใหนักวิจัยและนักวิชาการที่มารวมประชุม
ไดสรางเครือขาย ในการวิจัยเพ่ือการพัฒนาตอไป นอกจากนี้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกป ถือวาเปนวัน
สันติภาพสากล (International  Day of Peace หรือ World Peace Day) ที่สถาบันสันติศึกษาได
ตระหนักวาเปนวันที่มีความสําคัญ โดยองคกรสหประชาชาติไดประกาศใหเปนวันที่หยุดใชความรุนแรงทั่ว
โลก และหยุดการทําสงครามตลอดทั้งวัน เพ่ือมุงหวังใหเคารพตอชีวิตทั้งมวล เคารพศักดิ์ศรีของแตละ
บุคคล โดยไมแบงชนชั้น หรือลําเอียง ไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตอเด็ก เยาวชน และสตรี  

การที่จะใหผูคนตระหนักถึงวันนี้สําคัญ เริ่มตนจากความสงบภายในจิตใจของแตละบุคคล เปน
ความสงบ “เพียงหนี่งนาที” ซึ่งทําใหตระหนักถึงตัวเองรูเทาทันตัวเอง ที่จะใชสติปญญา แกปญหาตาง ๆ
ดวยสันติวิธี  

สถาบันสันติศึกษาขอบคุณคณาจารย ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยที่รวมเปนคณะกรรมการพิจารณา 
และคัดเลือกบทความ ขอบคุณวิทยากร วิทยากรพิเศษ ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ที่มาเปนประธานเปดงาน และอาจารยนักศึกษาทุกทานที่มารวมงาน 

ขอสันติจงปรากฎในใจของทาน 
 

 
 
 

รองศาสตราจารย ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ 
ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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Message on the International Day of Peace 

21 September 2016 

The International Day of Peace is annually observed around the world on 21 September 
and is dedicated to strengthening the ideals, values, and tenets of peace — both within 
and among all nations and peoples. Every year on this day, people around the world 
commit to promoting an atmosphere of nonviolence and promise to sustain an ethos of 
peaceful coexistence through various activities. 

The theme of this year’s observance is “The Sustainable Development Goals: Building 
Blocks for Peace.” Peace is an essential foundation — the bedrock and often a 
prerequisite — for sustainable development, while wars and armed conflicts undermine 
and act as countervailing agents to the pillars of sustainable development.  On this day, 
we are offered a chance to reflect upon the priority of peace and our capacity and 
moral imperative to deliver it; indeed, it is within our power to allocate budgets for 
development and human capacity building rather than for weapons or military 
hardware. Surely, it within our power to realize a world in which people may travel to 
work freely and without fear to earn a living. It is certainly within our power to imagine a 
world in which children and women are guaranteed education and economic and social 
well-being. These are not mere lofty ambitions; they are attainable realities. In 
actualizing these goals, sustainable development has proven a core mechanism, vital 
for building peace in all nations. 

UNDP, in partnership with Prince of Songkla University, has been working to engender 
peace and development in Southern Thailand since 2010 through the “Southern 
Thailand Empowerment and Participation Project (STEP Phases I & II) (2010-2014, 2015-
2017).” STEP endeavors to promote social cohesion in the southern border provinces 
by developing the capacities of local authorities, empowering communities, and creating 
common and safe spaces for dialogue among various actors. UNDP and its 
implementing partners, Prince of Songkla University; civil society organizations; and 
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partners in government agencies, will continue to build a resilient society in the 
southern border provinces of Thailand by expanding participatory planning and 
sustainable livelihoods activities. 

On this year’s International Day of Peace, let us invest ourselves wholeheartedly in the 
conviction that positive steps can be taken that will diminish and invalidate the use of 
violence in attempting to address a wide range of challenges in the southern border 
provinces. Let us take proactive measures that will facilitate the development of a truly 
peaceful community. Above all, let us work together in to guarantee that no one is left 
behind and that sustainable development is achieved for everyone. 

  

 

Martin Hart-Hansen 
Deputy Resident Representative 

United Nations Development Programme 
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สารเนื่องในวันสันติภาพสากล 

21 กันยายน 2559 

ในปนี้ นับเปนโอกาสอันดีที่สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในฐานะที่เปน
สถาบันที่บมเพาะและใหความรูทางวิชาการในดานสันติภาพ ไดริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมในวันสันติภาพสากล 
(International Day of Peace) ซึ่งองคการสหประชาชาติประกาศและกําหนดใหเปนวันที่ 21 กันยายน
ของทุกป  

วันสันติภาพสากลถือเปนวันแหงการรวมสรางจิตสํานึกในการไมใชความรุนแรงและการพยายาม
ที่จะยุติสงครามและความขัดแยงที่เกิดขึ้นทั่วโลก  สงครามและความขัดแยงถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญ
และเรงดวนที่สุดของมนุษยชาติ และแนนอนที่สุดสันติภาพยอมเปนสิ่งที่นาปรารถนากวาสงคราม  
อยางไรก็ดี สันติภาพมิใชเพียงแคการยุติหรือการไรซึ่งสงคราม (absence of war) เทานั้น หากแตรวมถึง
การจัดโครงสรางทางสังคมที่ดีและสงเสริมคุณคาแหงชีวิตและการสรางเสริมคุณภาพชีวิตในเชิ งบวก  
(life –affirming and life-enhancing values) และแมวา สวนมากแลว คนเราตองการสันติภาพ แต
บอยครั้งที่มีความเห็นตางอยูไมนอยหรือในระดับรุนแรงในประเด็นที่วาจะทําอยางไรเพ่ือใหไดมาซึ่ ง
สันติภาพ 
แมดูเหมือนวาการแกไขปญหาสงครามหรือความขัดแยงไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากหรือเปนไปไมได 
หากทุกคนไมวาจะอยู ณ ที่ใดในโลกนี้ ไมวาจะเปนพ้ืนที่ความขัดแยงหรือไมก็ตาม ไมวาจะเปนผูสราง
ความขัดแยงหรือสรางสันติภาพก็ตาม ปฏิบัติตนหรือหนาที่อยางมีเหตุมีผล สรางสรรค รับฟงและเขาอก
เขาใจ สันติภาพก็ยังจะเปนความหวังและความเปนจริงได  
ดิฉันเชื่อวา บุคคล องคกร ตลอดจนสถาบันตางๆ ในทุกระดับ มีบทบาทสําคัญที่จะรวมสรางสันติภาพใน
พ้ืนที่ความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ดังนั้น การมี
สวนรวมของทุกภาคสวนจะนํามาซึ่งความรวมมือในการประกอบสวนตางๆของสันติภาพใหเปนรูปเปน
รางไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 

Naruedee Janthasing (นฤดี จันทสิงห) 
Senior Project Manager  

Southern Thailand Empowerment and Participation project (STEP II Project) 
United Nations Development Programme  
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ 
ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
09.05 – 09.15 น. กลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ 

ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา 
09.15 – 09.30 น. กลาวเปดงาน โดย รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “การวิจัยกับการสรางสันติภาพในสังคมไทย” โดย 

ศาสตราจารย  สุริชัย หวันแกว  อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

10.30 – 12.00 น.  เสวนา ในหัวขอเรื่อง “เครือขายประชาสังคม กับการสรางสันติภาพ
ชายแดนใต”  
โดยวิทยากร: 
นายมูฮําหมัด ดือราแม  บรรณาธิ ก าร โ ร ง เ รี ยนนั กข า ว

ชายแดนใต 
นายแวอิสมาแอล แนแซ  ผูอํานวยการวิทยาลัยประชาชน 
นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผูอํานวยการสํานักปาตานีรายาเพ่ือ

สันติภาพและการพัฒนา 
นางสาวนฤดี จันทสิงห  ผูจัดการ STEP Project II 
ดําเนินรายการโดย  
ดร. ธัญรดี ทวีกาญจน อาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 17.00 น. นําเสนอผลงานวิชาการ 
กลุมความขัดแยงและสันติภาพ:  

ณ หองประชุม ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา 
กลุมการศึกษาและสันติภาพในองคกร:  

ณ หองบรรยาย 1 สถาบันสันติศึกษา 
กลุมชุมชน ทองถิ่น และการพัฒนา:  

ณ หองบรรยาย 2 สถาบันสันติศึกษา 
(พรอมรับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน) 
การเสวนา “การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพื้นที่
ขัดแยงชายแดนใตของประเทศไทยและแนวทางการดูแลชวยเหลือ”  

ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี  

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 

05.00    พรอมกัน ณ สถาบันสันติศึกษา 
05.30   ออกเดินทางสูเกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย 
12.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย 
13.30   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ปารานากันแมนชั่น 
14.30 เยี่ยมชมยานจอรจทาวน เมืองมรดกโลก และศึกษาพหุลักษณวัฒนธรรม 
16.00   ชมปอมปน และไปขึ้นรถรางขึ้นเขาชมเกาะปนัง 
19.00   ถนนคนเดิน และอาหารเย็น 
21.00   เขาท่ีพัก  

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 

08.00   วัดเขาเตา 
11.00   เดินทัศนศึกษาชุมชนชาวประมงปนัง 
12.00   อาหารเที่ยง 
13.00   หางควีนสเบย 
14.30   เดินทางกลับหาดใหญ 
18.30   ดิวตี้ฟรี 
20.30   เดินทางกลับถึงหาดใหญ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ประชัน คะเนวัน   มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
รองศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย สุทธิศักดิ์ ดือเระ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มนตรี เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดร.นิวดี สาหีม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ปภาวิน พชรโชตสิุธี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

 

 

 

 

กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 

กลุมความขัดแยงและสนัติภาพ: ณ หองประชุม ช้ัน 3 สถาบันสันตศิึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ดําเนินรายการโดย: 1. ดร.ฐิติวุฒ ิบุญยวงศวิวัชร 
                         2. ดร. ฆายนยี ช. บุญพันธ 

ลําดับ เวลา  ชื่อบทความ 
1 13.00 - 13.20 น. Peace Education: The Pathway to Peace  

โดย: ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และ บรรพต ตนธีรวงศ* 
2 13.20 – 13.40 น. การแกไขความขดัแยงโดยใชกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการสื่อสารในสังคมไทย  

โดย: อนุชา  มวงใหญ 
3 13.40 – 14.00 น. รูปแบบการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลมิในจังหวัดสุราษฎรธานี  

โดย: ประสิทธ์ิ  พันธวงษ, สามารถ  บุญรัตน และ บุญรตุน  ครุฑคง* 
4 14.00 – 14.20 น. สมาธิศึกษาในพุทธศาสนา: สํานักวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงหบุรี  

โดย: มนตรี เพรชนาจักร 
5 14.20 – 14.40 น. บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตกับการเปลี่ยนผานความแยง  

โดย: ฟารีดา ปนจอร 
6 14.40 – 15.00 น. บทบาทของ ‘เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันตภิาพชายแดนใต’ในการจัดสานเสวนาเพ่ือ

สรางสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  
โดย: รอฮานี จือนารา* และวิชัย กาญจนสุวรรณ 

7 15.00 – 15.20 น. พัฒนาการและการปรับตัวของพูโลในความขัดแยงในพ้ืนท่ีชายแดนใต/ปาตานี  
โดย: ซาการียา บิณยูซูฟ* ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  และตายูดิน อุสมาน 

8 15.20 – 15.40 น. ทางเลือกในการจัดการตนเองอยางสันติวิธีของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีขดัแยงผานกิจกรรมการบรจิาค
เพื่อสาธารณประโยชน (วะกัฟ)  

โดย: อิมรอน ซาเหาะ 
9 15.40 – 16.00 น. สภาสันตสิุขตําบล : พื้นที่กลางในการจัดการความขัดแยงของชุมชน  

โดย: อุสมาน หวังสนิ*, อดุลยวิทย เปาะหะ และพิพัฒนพงษ หงสสัมฤทธิ์ 
10 16.00 – 16.20 น. พลวัตชุมชนความขัดแยงในชุมชนลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาจากความรุนแรงสูสันติวัฒนธรรม กรณีศึกษา

ชุมชนเกาะขาม  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
โดย: ยุรี แกวชูชวง* และ นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 

11 16.20 – 16.40 น. การวิเคราะหเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอนระหวางป 
2547 -2558  

โดย: สุวรา แกวนุย* และสุรจติ เพชรจอม 
 16.40 – 17.00 น. รับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 
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8 15.20 – 15.40 น. ทางเลือกในการจัดการตนเองอยางสันติวิธีของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีขดัแยงผานกิจกรรมการบรจิาค
เพื่อสาธารณประโยชน (วะกัฟ)  

โดย: อิมรอน ซาเหาะ 
9 15.40 – 16.00 น. สภาสันตสิุขตําบล : พื้นที่กลางในการจัดการความขัดแยงของชุมชน  

โดย: อุสมาน หวังสนิ*, อดุลยวิทย เปาะหะ และพิพัฒนพงษ หงสสัมฤทธิ์ 
10 16.00 – 16.20 น. พลวัตชุมชนความขัดแยงในชุมชนลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาจากความรุนแรงสูสันติวัฒนธรรม กรณีศึกษา

ชุมชนเกาะขาม  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
โดย: ยุรี แกวชูชวง* และ นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 

11 16.20 – 16.40 น. การวิเคราะหเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอนระหวางป 
2547 -2558  

โดย: สุวรา แกวนุย* และสุรจติ เพชรจอม 
 16.40 – 17.00 น. รับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
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กลุมการศึกษา และสนัติภาพในองคกร: ณ หองบรรยาย 1 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดําเนินรายการโดย:  1. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ 

  2. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม 

ลําดับ เวลา  ชื่อบทความ 
1 13.00 - 13.20 น. การบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวทิยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

โดย: ชวัลวิชญ  วรรธนะสูตร* และ ประชัน  คะเนวัน 
2 13.20 – 13.40 น. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผักไลในศตวรรษที่ 21 

โดย: สุชิน  ชาญสูงเนิน 
3 13.40 – 14.00 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนทีส่อดคลองกับพัฒนาการทาง

สมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

โดย: บัณฑิต  พวงดอกไม 
4 14.00 – 14.20 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง

สมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง 
เศษสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดย: ปนัดดา จันตะคุณ*, วัลลภา อารีรัตน และ อรณุศรี อึ้งประเสรฐิ 
5 14.20 – 14.40 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)  ท่ีสงเสริม

การคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดบัอนันต ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
โดย: ปติพล มานิสสรณ*, วัลลภา อารีรัตน และ อรณุศรี อึ้งประเสรฐิ 

6 14.40. – 15.00 
น. 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โดย: ลิขิต พรหมพลเมือง*, วัลลภา อารีรัตน และ อรณุศรี อึ้งประเสริญ 
7 15.00 – 15.20 น. การพัฒนาการคิดวเิคราะหและทกัษะการทํางานกลุมโดยใชการจดักิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการ

สอนซิปปารวมกับผังกราฟกรายวชิา  ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

โดย: ชลธิชา  สุคนธขจร* และ นลิมณี พิทักษ 
8 15.20 – 15.40 น. การศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด   ขอนแกน 
โดย: สริญญา จําปาวอ*  และ มณฑา ชุมสุคนธ 

9 15.40 – 16.00 น. การศึกษาคานิยม 12 ประการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

โดย: ดารารัตน  นาหอม 
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10 16.00 – 16.20 น. การเปรยีบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาประวตัิศาสตรระหวาง
นักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL (Problem – Based 
Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Proกับการเรียนปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6  

โดย: ภูวนาท  พูนสวัสดิ์* และ มณฑา ชุมสุคนธ 
11 16.20 – 16.40 น. เจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน   

โดย: ศิรินทร  อินทรวิชะ 
12 16.40 – 17.00 น. The Study Problem of English Language in High School Student of Narathiwat 

province, Thailand 
By: Patarapong Kroeksakul*, Prasob Chanamuya and Phaisarn Keawbutdee 

 17.00 – 17.20 น. รับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน 

กลุมชุมชนทองถิน่ และการพัฒนา: ณ หองบรรยาย 2 สถาบันสันตศิึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
ดําเนินรายการโดย: 1. รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มณุีแนม 

 2. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 

ลําดับ เวลา  ชื่อบทความ 
1 13.00 - 13.20 น. นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนือ้สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมสีวนรวมของประชาชน 

บานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ  
โดย: สนธยา ชมภู*,  แขขวัญ สุนทรศาลทูล, จุฬา  เจรญิวงศ, ธีรภทัร กิจจารักษ, กฤชสร เข็ม
เหล็ก และ ศุภชัย คลองขยัน 

2 13.20 – 13.40 น. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

โดย: จุฬาลักษณ  กอบัวกลาง* และ ประชัน  คะเนวัน 
3 13.40 – 14.00 น. การมีสวนรวมของชุมชนในแผนพัฒนาตําบล กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง 

จังหวัดบุรีรมัย  
โดย: ไพศาล  แกวบุตรดี*,  ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ประชัน คะเนวัน, ธนาพันธ นัย
พินิจ, สมชาติ แนนอุดร, โกเมน กันตวธีระ, อาวุธ รื่นภาคพจน, อารีย นัยพินิจ, และภัทรพงษ 
เกริกสกลุ 

4 14.00 – 14.20 น. การวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกบักันระหวาง อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอและผลิตภณัฑ
มวลรวมภายในประเทศของ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยใชวิธี มัลติวาริเอด คอปูลา 

โดย: เปด อินพมธิราช*, ชูเกียรติ ชัยบุญศร,ี อนุภาค เสารเสาวภาคย 
5 14.20 – 14.40 น. การวิเคราะหสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคญัเพื่อพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว: โดยใช

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต  
โดย: บุญปน เข็มพอนเทพ*, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนภุาค เสารสาวภาคย 
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6 14.40 – 15.00 น. การศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจดัการขยะมลูฝอยอยางยั่งยืน ของหมูบานและชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย 

โดย: ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ*,  มะลิ ดัดถุยาวัฒน และ ประชัน คะเนวัน 
7 15.00 – 15.20 น. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชนใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช จังหวัดบุรรีัมย  
โดย: สกุลรัตน นุชผักแวน* และ ประชัน คะเนวัน 

8 15.20 – 15.40 น. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรรีัมย  
โดย: จันทรจิรา  ธิติพิศุทธิ์กุล* และ ประชัน  คะเนวัน 

9 15.40 – 16.00 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบรุีรัมย  
โดย: ณัฐวุฒิ  นวดกลาง* และ ประชัน  คะเนวัน 

10 16.00 – 16.20 น. การพัฒนารูปแบบองคกรแหงความสุขในระดับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลดงมลูเหล็ก  
โดย: จิรโรจน บุญราช* และ จุฬา  เจริญวงค 

 16.20 – 17.00 น. รับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
 
การเสวนาหัวขอ “การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแยงชายแดนใตของประเทศไทยและแนว

ทางการดูแลชวยเหลือ” ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เวลา หัวขอการนําเสนอ 
13.00 – 16.00 น. การนําเสนอผลการศึกษา: การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแยงชายแดนใตของ

ประเทศไทยและแนวทางการดูแลชวยเหลือ 
โดย: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรสีมภพ จิตรภริมยศรี 

วิทยากรรวมแลกเปลี่ยน: นายกิตติ สุระคําแหง: ผูอํานวยการสํานักบริหารยตุิธรรม ศอ.บต.  
 แพทยหญิงเพชรดาว โตะมีนา: ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 12 
 นางสาวซาราห บินเยาะ: ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน  

วิชาการ 12 สงขลา 
 ตัวแทนผูชายที่ไดรับผลกระทบ 

ดําเนินรายการโดย: ศาสตราจารย สุริชัย หวันแกว 
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สารบัญ 

 
รายการ หนา 

คํานํา  
สารจากอธิการบด ี  
สารจากผูอํานวยการสถาบันสันตศิึกษา  
Message on the International Day of Peace from Deputy Resident Representative United Nations 
Development Programme  
สารเนื่องในวันสันติภาพสากล จาก ผูจัดการโครงการอาวุโส (STEP II Project)  
กําหนดการ  
รายนามผูทรงคณุวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ  
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย  
กลุมความขัดแยงและสนัติภาพ  
Peace Education: The Pathway to Peace  

 ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และ บรรพต ตนธีรวงศ  
การแกไขความขดัแยงโดยใชกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการสื่อสารในสังคมไทย   

 อนุชา  มวงใหญ  
รูปแบบการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลมิในจังหวัดสุราษฎรธานี   

 ประสิทธ์ิ  พันธวงษ, สามารถ  บญุรัตน และ บุญรุตน  ครุฑคง  
สมาธิศึกษาในพุทธศาสนา: สํานักวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงหบุรี   

 มนตรี เพรชนาจักร  
บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตกับการเปลี่ยนผานความแยง   
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Peace Education: The Pathway to Peace 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 บทความนี้ มุงสะทอนใหเห็นถึงหลักคิดสําคัญในการเปดโลกแหงการเรียนรูบนวิถีแหงพุทธ     
ที่ชวยจรรโลงโลกสังคมใหเกิดสันติภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูในสังคมไทยใหเปนสัมมาสิกขา 
ทําใหผูเรียนเกิดความเห็นถูกในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม สามารถเผชิญกับปญหาความขัดแยงตาม
สมมุติโลกไดอยางมี สติ ขันติ และเขาถึงสันติภายใน  ผูเขียนนําเสนอ 5 กฎทอง บันไดแหงการเรียนรู  
ที่สําคัญและเปนเปาหมายของการศึกษาเพ่ือสันติภาพ คือ 1) รักษาศีล 5 ดวยหลัก หมั่นเติม หมั่นรด 
หมั่นตอกย้ํา 2) เรียนรูเปนผูให ดวย การปลูกฝงการเสียสละแบงปน การใชวาจา การทําประโยชน 
การไมถือตนขมทาน 3) เรียนรูจักลมหายใจแหงความรัก คือ รักตนเองเพ่ือแบงปนรักใหผูอ่ืน ดวย 
วิปสสนาภาวนาและสวดมนตภาวนา 4) ปรับเปลี่ยนการใชชีวิตที่พอเพียง 5) การรูจักวางใจ เรียนรูให
อภัย  

คําสําคัญ: สันติ, ศึกษา, มรรคา, สันติภาพ 
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ABTRACT 

 This article aims to reflect the mindsets that open to the world of learning 
through the Buddhist pathway that helps sustain social peace by introducing the 
Samma Sika learning process in Thai society.  It enables learners to develop the right 
views in proceeding virtuous life and encounter any conflict problems in this 
assumed world with mindfulness, tolerance, and appreciation of inner peace. The 
authors proposed the five golden rules as the ladder of learning and the goal of 
peace education, namely: 1) observing the Five Precepts with the 3 principles of 
supplementation, encouragement, and accentuation; 2) learning to be a provider by 
instillation on giving and sharing, the use of speech, doing benefit, and avoiding 
overbearing; 3) learning to nurturing the breath of love, i.e. love oneself and share 
the love to others by means of vipassana bhavana and chanting; 4) modifying life 
toward sufficiency; and 5) learning to let go and forgive. 

Keywords: Peace, Education, Pathway, Peacefulness.                                                                                     
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Buddhism is an education for peace 

 Buddhism is an education for peace, a golden phrase given by the Venerable 
Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto) in the book “Education for Peace”1   The words 
were raised here as the starting point to encourage readers to think along:  What is 
the true meaning of education?, In what way does it involve with the world peace 
building?, and Whether or not has education in Thai society today actually achieved 
its goal? According to the Venerable Bhikkhu Buddhadasa Indapanno, the word 
“education” was defined as “something that provides progresses in the proper way 
so that human can achieve at best in every single step of their own development”2, 
with its extended implication that progresses in the proper way means the 
knowledge offering only advantages over disadvantages for human to acquire best 
gains.  The word “best” relies on one’s own wisdom to gradually learn what is best 
in life until one could penetrate the best of Buddhism, that is, no birth, no death 
(nirvana).  To reach this point, human requires evolution through learning from birth 
to death. As an ideologist in the Western world, Jean Jacques Rousseau defined 
education as developing a person to fit a changing opportunity and changing 
environment, to make use of a person’s capability. Similarly, John Friedrich Herbart 
referred to education as making a citizen whose conduct is good and his habits are 
fine. According to John Dewey, education is not a preparation for life, it is growth, it is 
a social process, it brings experience to life.3  It can be seen that true education for a 
wise man is not an education for a livelihood or for one’s interests regardless of 
damage of others or environment, but true education is intended to develop a 
human being to learn and live the life that grows with merits in both the knowledge 
and conduct, as a well-informed person who creates for the world benefits and 
conducts virtues as human, i.e. the noble-minded.    
 However, it is found in education today that despite higher level of education 
and increased literacy rate as a result of compulsory education, it fails to lead 
                                                                            

1 Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto). Education for Peace. 2nd Printing, (Bangkok: Sahadhammik  
  Co.Ltd.,1995) p 4. 
2 Buddhadasa (Indapanno). World Education,(Bangkok: Dhammasapa and Luedham Institute,2006.)p.14. 
3 Voranuch  Toontakij. The Meaning of Education. [Online], Source:  http://www.km.skn.go.th. (4 May 2016). 
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people in our society to experience happiness or peace of mind.  As the Venerable 
Bhikkhu Buddhadasa Indapanno put it, “the more learning, the more ignorance; the 
more learning, the more uncomprehending; the more learning, the more drug 
addicting; the more learning, the more lusting; the more learning, the more 
disrespect to learning institutions as benefactor; the more learning, the more 
disrespect to sacred institutions; the more learning, the more allurements; and the 
more learning, the more mistaking the wrong for right”4 These statements reflect the 
fact of violence problems in Thai society such as adolescent drug abuse, increased 
rates of divorce, unstable family institution due to less recognition of filial piety, use 
of alcohol that pose health hazard and social difficulties, environmental degradation, 
polluted environment, etc. It may be that education in the present day is seemed 
not directed toward its real purposes, rather, it serves the greed and desire that 
induces exploitation and acquired legitimation for one’s self or group-interests.  Such 
desire, conceit, and dogma have led human to play a range of undesirable roles 
which result in the lack of peace,5  and hence the word of peace or the state of 
peace in Thai society became more obscure.   
 The authors put it in this way because we agree to the Venerable Phra 
Brahmagunabhorn (P.A.Payutto) in that peace is not merely the absence of wars or 
hostilities or fights as in general meaning, but the word “peace” (“Santipap in Thai 
language) derived from a combination of 2 Pali words, “santi (peace)” and “pava 
(“state” in Thai language).  Taken together, santipap means a state of peace referring 
to tranquility, a synonym for nirvana, as in the Buddha’s words “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” 
Peace is the highest bliss, and “นิพฺพานํ ปร สุขํ” Nirvana is the ultimate happiness; 
peace is nirvana6 Therefore, peace in the Buddhism sense is to attain nirvana.  If the 
society understands peace in this point, the society will be without oppression.  It 
will becomes a desirable society, a society with genuine peace because people 
attain a peace of mind and a call for human rights is unnecessary as its members 
learn to respect and wish well toward one another.  It might be seen as an idealistic 
                                                                            

4 Buddhadasa (Indapanno). World Education.2006 pp2-5. 
5   Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto). Education for Peace. 2nd Printing, p19. 
6 Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto). Education for Peace. 2nd Printing, p 4. 
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society out of reach if in deprivation of effective vehicle. This vehicle is known in the 
practice of Buddhism as Sikkha which refers to study, perception, disciplines, a set of 
training in 3 aspects including 1) adhisila-sikkha: training in higher morality; 2) 
ashicitta-sikkha: training in higher mentality; and 3) adhipanna-sikkha: training in higher 
wisdom, which are all named as the threefold training.7   Sikkha is meant for living a 
virtuous life by observing the Noble Eightfold Path.  According to the Buddha’s words 
“The Noble Eightfold Path as virtuous to discard boredom, lust, to extinct, to attain 
tranquility, highest knowledge, enlightenment, and nirvana, all incorporated into the 
threefold training,8 which comprises sila including samma-vaca (right speech), 
samma-kammanta (right action), samma-ajiva (right livelihood), samadhi including 
samma-vayama (right effort), samma-sati (right mindfulness), samma-samadhi (right 
concentration), and panya including samma-dhitti (right view),samma-sankappa (right 
intention).9 For all of the eight principles of conduct, samma-dhitti or the right view is 
at the heart as the starting point of the learning process in Buddhism. In Samm-dhitti 
Sutta, the Venerable Sariputta instructed that 1) A thorough understanding of  
unwholesome which include taking life, stealing, sexual misconduct, false speech, 
divisive speech, abusive speech, idle speech, the desire to have other’s belongings, 
and hatred. Mitcha-dhitti is unwholesome with its root causes arising from lobha 
(greed), dosa (enmity), moha (delusion). 2) A thorough understanding of wholesome 
including abstaining from taking life, from stealing, from sexual misconduct, abstaining 
from false speech, from divisive speech, from abusive speech, from idle speech, from 
the desire to have other’s belongings, from hatred. Samma-dhitti is wholesome with 
the root causes arising from aloba (non-greed), adosa (non-enmity), amoha (non-
delusion).  A person who possess such reflection is the one with samma-dhitti or the 
right view as a mean to attain nirvana.10  Based on this teaching, it can be understood 
that individuals with the right view live their life with no intention to exploit, harm, 

                                                                            

7 Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto). Dictionary of Buddhist Terms. 10th Printing. (Bangkok. S.R.Printing  Mass 
Product Co.Ltd.) p285. 
8 MA.168/159. 
 9  M.(Thai)12/462/502-503. 
10 M.(Thai) 12/89/81/85. - 23 - 
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but respect others, and even become less selfish to the extent of being selfless with 
the mind free from greed, hatred, and delusion.  It enables human being to proceed 
gradually in attaining this state.  Samma-dhitti in Buddhism has 2 types. Lokiya 
samma-dhitti involves the teaching while in the state of existence and ego, what  
human beings should hold is making merits and charity, parents as benefactor, this 
life-next life, merit and demerit, hell and heaven, etc.  Lokuttara amma-dhitti 
denotes the knowledge to recognize suffering, the origination of suffering, the 
cessation of suffering, and the way leading to cessation of suffering.11   Basically, 
lokiya samma-dhitti is considered the entry or the first step to sustain favorable 
world by accumulating merits for oneself and extending love to others, while 
abandoning all those factitious things to free oneself from suffering.  
 The concept of learning following the Buddha’s way takes on the perception 
based on the birth of human beings as suffering in addition to their encounter with 
ageing, illness and death which are fundamental to all.  Learning in Buddhism thus 
begins with how they can break free of these problems, learn about the problems 
from truth, and how to live one’s life as a human being.  Based on the Buddha’s 
teaching, defilement, craving, and attachment within oneself are believed to dictate 
a human being as good or bad.   However, human beings are capable of learning and 
empowering themselves to transcend these things, and hence lead themselves a 
virtuous life. They can even escape from the dominance of defilement stream of 
either the inner self or the outer world and environment to seek an autonomous life, 
and escape from all sufferings as well.  
As the chart suggests, the learning in Buddhism defines a clear aim of developing 
human beings to attain virtuous life, as reflected by good physical, verbal and 
mental behaviors to refinw the inner defilements and craving within oneself.  It not 
only leads the way to happiness independent of external factors but also 
encourages positive interaction within a society that brings about peacefulness. 
 
 

                                                                            

11 Buddhadasa (Indapanno). World Education.(Bangkok:Dhammasapa and Luedham Institute, 2006) p131. 
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A chart presenting the aim of learning by Buddhist principles12 

The real purpose of learning is not merely to establish behavioral changes 
(somewhat permanent), rather, it ultimately aims to equip a human being with 
acquired wisdom of learning not to oppress or harm oneself or others. It is a spiritual 
development as an intellectual who can free oneself from the domination of the 
global stream of defilement toward the virtuous and happy life for the benefit of 
oneself and society or environment. It corresponds to the Buddha’s intention of 
Buddhism propagation that พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย which means for the 
benefit, for the support, for the happiness of people at large, for the patronage and 
perfection of the humankind on earth.  It hence affirms that Buddhism is an 
education for peace.  To guide those interested people in the management of 
learning in their educational institutions, the authors introduced the following five 
golden rules as a ladder of learning for peace that should be studied and practiced 
by both the teachers and learners.  

The five golden rules as the ladder of learning for peace  
 The Buddha’s teaching as a principle for practice was embedded in the 
Patimokkha (principle teaching), saying “Not performing evil, doing all kinds of kusala, 
purification of one’s citta”, this is the teaching of the Buddha. “Forbearing patience is 
the highest ascetism, nirvana is supreme”, the Buddha say. “He, verily, is not a 
recluse who harms another nor is he an ascetic who oppresses others, not insulting, 
                                                                            

12   Khantong Wattanapradith, Basic Concept in the Management of Learning Process in Buddha’s way: A case 
Study of Manager of Learning Process in Buddha’s way. A Thematic Paper for A Doctoral Degree in Buddhism 
Studies (Graduate school: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2013).pp.69-70. 
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not harming, restraint according to the patimokkha, knowing moderation of food, a 
secluded dwelling, endeavor as to higher consciousness”, this is the teaching of the 
Buddha.13  This teaching covers the matters needed to be learned and studied by 
human beings so as to bring themselves toward peacefulness.  The authors adopted 
the Buddha’s teaching based on our wisdom and teaching experiences, introduced 
and shared ideas as a guideline for study that enable learner’s development and 
appreciation of genuine peace of mind.  What follows is called the 5 golden rules as 
a ladder of learning for peace.  
 Step 1 Observing the 5 Precepts: This is a universal rules fundamental to 
the proper conducts that keep human society in happiness.  In the Buddhism sense, 
they provide minimum standard rules of conduct for human,14  as rules to be 
practiced by those devout layman and laywoman.15   The Five Precepts instructed by 
the Buddha focus on abstaining from oppression but empathizing toward one 
another.  In the authors’ perspective, for a society to attain true peace, the first 
picture visible is the absence of oppression, insulting, harming among its members.  If 
each of them basically observes the five precepts, the society in which they live will 
be able to approach peace and order. Instructed in the Patimokkha as a rule for 
practice, one should abandon akusala or all evils.  Accordingly, one should primarily 
avoid the oppression, an element included in the first 4 Precepts, that is, performing 
no harm to the life, asset, belongings of others, and abstaining from false speech.  It 
also includes abstaining from oppression on oneself by avoiding alcohol as a cause 
of self-destruction and carelessness. The chaos appeared in our society makes it 
become even far from peace as days go by is partly due to our failure to observe the 
five precepts.  As a result, people in the society are in suspicion and distrust of one 
another.  Particularly with respect to the fourth precept, it is possible that lying 
became the cause of undermined good relationship between couples, friends, and 
colleagues.  However, some might argue that for certain matter the truth might as 

                                                                            

13 ขุ.ขุทก.(Thai) 25/183-185/90-91. 
14 Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). Buddha-Dhamma Revised and Extended Edition.15th Printing, p. 772.       
15 See details in องฺ.ปฺจกฺ.(Thai)22/179/300. 

well lead to a conflict. So, it requires individual’s wit to negotiate.  The authors 
however believe in the Buddha’s teaching to mainly consider the intent.  
 In addition to abstaining from false speech, the Patimokkha also pointed out 
not to insult verbally.  This is important because it appears in Thai society today that 
a number of created discourses can be deemed dark discourses of mitcha-dhitti, 
despite their polite statements, they envelope a weapon ready to poke at each 
other, like a sword under the monk robe.  Accordingly with cleavages in Thai society, 
people reject to tolerate others.  To apply the five percepts in management of the 
learning process,  the practice of Buddhist principles by observing at the extent of 
the Five Precepts requires faith as a key component that provides support as an 
anchor for people to embrace and to resist any allurements, hence preventing them 
from doing evils.16  Faith in here means faith in cause-effect, a belief in the law of 
karma with basic understanding and realizing the reason that for any conduct, its 
effect attributes to its cause.17   In this respect, teachers or those concerned are 
required to carry on the supplementation, encouragement, and accentuation. To 
elaborate, supplementation is to provide knowledge and take on the Buddha’s 
teaching to show its significance and the aim of being born as human, that is, to 
create but not to destroy; to abandon but not to take.  Encouragement is to assure, 
empower, and show that observing the Five Precepts is not for beyond to reach and 
can begin any day and at any time. Accentuation is to repeatedly emphasize on the 
aim of life and appreciation of peace, ways to reach that point by self-training to 
abstain all oppressions, and to create class atmosphere to nurture noble individuals 
who determine to develop themselves as perfect noble-minded human beings by 
observing the Five Precepts.  
 Step 2 Learning to be a giver:  Although the five Precepts provide the 
bedrock for the attainment of peace and order in the society, it is not sufficient to 
sustain the power of peace, like an oasis in the desert where water is deprived.  
Being a provider encourages and enhances the spirit of both the giver and the 
receiver.  Giving is not only in the form of external asset, but one needs to learn to 
                                                                            

16, Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). Buddha-Dhamma Revised and Extended Edition.15th Printing, p. 649.     
17  Ibid., p.774. 
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well lead to a conflict. So, it requires individual’s wit to negotiate.  The authors 
however believe in the Buddha’s teaching to mainly consider the intent.  
 In addition to abstaining from false speech, the Patimokkha also pointed out 
not to insult verbally.  This is important because it appears in Thai society today that 
a number of created discourses can be deemed dark discourses of mitcha-dhitti, 
despite their polite statements, they envelope a weapon ready to poke at each 
other, like a sword under the monk robe.  Accordingly with cleavages in Thai society, 
people reject to tolerate others.  To apply the five percepts in management of the 
learning process,  the practice of Buddhist principles by observing at the extent of 
the Five Precepts requires faith as a key component that provides support as an 
anchor for people to embrace and to resist any allurements, hence preventing them 
from doing evils.16  Faith in here means faith in cause-effect, a belief in the law of 
karma with basic understanding and realizing the reason that for any conduct, its 
effect attributes to its cause.17   In this respect, teachers or those concerned are 
required to carry on the supplementation, encouragement, and accentuation. To 
elaborate, supplementation is to provide knowledge and take on the Buddha’s 
teaching to show its significance and the aim of being born as human, that is, to 
create but not to destroy; to abandon but not to take.  Encouragement is to assure, 
empower, and show that observing the Five Precepts is not for beyond to reach and 
can begin any day and at any time. Accentuation is to repeatedly emphasize on the 
aim of life and appreciation of peace, ways to reach that point by self-training to 
abstain all oppressions, and to create class atmosphere to nurture noble individuals 
who determine to develop themselves as perfect noble-minded human beings by 
observing the Five Precepts.  
 Step 2 Learning to be a giver:  Although the five Precepts provide the 
bedrock for the attainment of peace and order in the society, it is not sufficient to 
sustain the power of peace, like an oasis in the desert where water is deprived.  
Being a provider encourages and enhances the spirit of both the giver and the 
receiver.  Giving is not only in the form of external asset, but one needs to learn to 
                                                                            

16, Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). Buddha-Dhamma Revised and Extended Edition.15th Printing, p. 649.     
17  Ibid., p.774. - 27 - 
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give pleasant speech and kindly speech that indicate respect toward others.  One 
also has to learn to do a favor for others such as social contribution.  Finally, one 
needs to behave decently with equal treatment, behave in a cordially or friendly 
manner.  All of the above is contained in Sangkahavattu 4 (the principles of service 
and social integration), a universal rules fundamental to the conduct for the well-
being of social integration.  It is the principle of how to govern one’s heart, to 
embrace the heart of one another, and to be loved.  It is also considered a principle 
of social welfare.  It creates bonds and holds together the hearts of members in the 
society for its unity and that they live together with love and well-wishes.18  
Sangkahavattu 4 is important in that it contributes to peace building and peaceful 
society. There is a story of Hataka Ubasaka of Arlawi town who has a large number of 
followers and is well-beloved by everyone because he supports others based on 
sangkahavattu 419   The story provides the lesson learned for instruction in various 
aspects. Instillation of giving and sharing requires the giver to consider if the 
receiver wants what is given and if it is useful for the receiver, that is, giving should 
be made intellectually not randomly. Instillation of the use of speech is to 
establish a culture of using word of kindness, politeness, respect, and usefulness 
instead of words of ill-wish (despite politeness).  It should also take into account 
whether the listener wants to hear it or not. Instillation of doing benefits is to 
discourage inconsideration but encourage offering help for the work at hand with 
generosity.  This can be trained and fulfilled in the peace class. Instillation of 
avoiding overbearing is to create the atmosphere in class where there is only us but 
not them and everyone is treated equally.  It recalls the past when learning had 
taken place in the temple, a great wisdom of our ancestor to keep us in the same 
cast as temple boys that allows for learning a pure relationship.  It is important to 
note that teachers have to avoid paying attention to only learners who benefit them. 
Learners are to be treated fairly. This reflects the atmosphere to be absorbed by 

                                                                            

18 Boonyavee Sirirat. The Role of Visakha Maha Upasika in Promoting Peaceful Society by Sankahavattu 4,  
    Journal of Peace Studies, p 4. 
19 องฺ.สตฺตก (Thai)23/24/267. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 28 -



learners and in turn promotes their confidence and power to do benefaction 
collectively.  
 Step 3 Nurturing the breath of love: Learners learn to be self-aware and 
love themselves so they can share love to others.  To teach learners to be self-
aware, Buddhism offers a tool called Vipassana Bhavana which involves the learning 
of inner world, refining and training one’s mind, cutting off mental engine for 
discomposure and anxiousness, and bring one’s mind into tranquility. 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University encourages students to attend a 
Vipassana Meditation class for 30 days and 45 days respectively in the master and 
doctoral programs as a requirement prior to graduation.  It benefits students as it  
keeps them on the right track to complete their study.  It is also possible to 
introduce Vipassana Bhavana as a class culture by arranging time for students to train 
to control their mind to concentrate on something.  Buddhism employed breath as a 
fundamental tool as it is available at no cost and the training can take place at any 
place and any time. Breath is particularly important. Our society today is in hectic 
situation because we each breathe out with flame and selfishness.  Training to 
breathe out with happiness will help sustain the breath of society and of this world 
to become a better place to live.  Cool breath keeps us cool in mind to the extent 
that we want to share it with others.  Chanting is another way to focus ourselves to 
the chanting verses, while in control of vocalizing, contemplating the chanting verses, 
and extending loving kindness to all after finishing the chanting.  It is a tool for our 
mind to learn to share good things as Kusala to others, following the principle of 
Ovathapatimok on purification of one’s citta. 20 It is thus to transfer or transform the 
mind.  This matter is confirmed in a reliable scientific investigation by Dr.Masaru 
Emoto, a Japanese modern physician who carried out a research on the crystals of 
water and wrote a book on his research entitled Hidden Messages in Water. He 
discovered that human mind and environment effect crystal formation of water since 
human is composed of 70% water.  He used a very powerful microscope with high-
speed photography to take photos of crystal formation in a room with very low 

                                                                            

20 ขุ.ขุทก. 25/183-18590-91. 
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temperature.  He collected water from different sources and test them with detailed 
procedures. In addition to comparing the quality of water from different sources, he 
also found that water from praying or blessing water formed the most beautiful 
crystal.  Water presented with pleasant written words or spoken words formed more 
beautiful crystal than water presented with negative or strong words.21 It can be seen 
that human thought not only influence their own body but also the environment 
and people surrounding them.Training to think and act positively towards 
surrounding people would allow them would sense it, and people can live a happy 
life in this world. Teacher should also focus on this aspect of development to create 
the culture of the class of love.  
 Step 4 Modifying life for sufficiency: Once the learning offers the 
understanding and reflects reality to learners, this step provides another aspect of 
training, that is, changing behavior based on the understanding of the world, seeing 
the world in reality, and developing the consciousness to change behavior to 
become an individual with clean body, clean mind, and clean speech. In this aspect, 
the authors added self-conduct toward the environment, awareness of the value of 
things, asset, and utensils.  Learners learn to pay attention to the use, care, and the 
value of things since the world resources have now become insufficient because of 
the endless demand of human and not unlimited search for them.  It is thus the 
duty of teachers and those concerned to establish the culture of sufficiency.  It can 
begin with knowing one’s consumption, excessive consumption, as suggested in the 
Patimokkha that knowing moderation of food, a secluded dwelling.22   Training the 
consciousness in class and the worthily consumption of food may include drinking 
up bottled water or using a container instead of a plastic bottle, using recycle 
papers, for example.  Other trainings involve slowing down activities such as chewing 
food, consuming what is benefit not harmful to health, adhering to study, research 
and learning, recognizing an endeavor to seek to know what is unknown rather than 
being academically negligent or plagiarizing or claiming the work of others. For this 
                                                                            

21Myamoto Dewey - Reiko, Miraculous Messages from Water, [Online], Source: http://www.truth4thai.org  
   (3 April 2013). 
22 ขุ.ขุทก. 25/183-185/90-91. 
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issue, the authors focus on educational institution and teachers who need to 
occasionally stress and warn learners while at the same time pay attention and 
support learners at the best of their ability. Teachers and students will learn to listen 
and share.  Particularly, teachers have to create a culture of listening, listening with 
heart, listening with loving-kindness, so that the loving-kindness space is enlarged for 
all, creativity grows beautifully in the learning with a sense of self-esteem.  
 Step 5 Learning to let go and forgive: When development and learning 
reach the last step of the ladder, what is most important is to relax one’s heart, 
learn to let go or Upekkha Bhavana (equanimity) as the heart of true peace.  This is 
to appreciate forgiveness, accept the possible mistake of oneself and others, give an 
opportunity, give love and well-wish without expectation as it can causes suffering. 
Training to focus on the other being there at the moment is more important than the 
thought about the other in the past that will cause mentally bias and reject to act 
well due to being previously insulted or hurt by the other.  One should thus train to 
do well or kusala and something useful without expecting reciprocation. 
Reciprocation is the word the authors learned from Assoc.Prof.Ven.Dr.Hansa 
Dhammahaso.  In working if we can let go and be happy and forgive the other for 
what have been done to us, and treat the other well too, the conflict problem will 
not escalate to blow up and destroy the relationship.  On the contrary, this will 
become the ladder that leads the learner to access the world of peace by oneself or 
become self-dependent. In this way, the world will experience true peace and 
sustainment. As instructed by the Buddha “santimeva so sikkheyya -to train oneself 
in tranquility,23  the learning and development to attain peace occurs within oneself, 
to keep oneself in tranquility, to abandon desire and adherence, and to struggle to 
discard one’s adherence.24   For the authors, adherence to one’s own merits 
obstructs oneself to acquire tranquility since one is obsessed with what is good and 
what benefits the country.  Abandoning what is adhered will calm one from flame 
and bring peace of mind.  This will support, empower and secure the desirable good 
deeds, and thus peace manifests.   
                                                                            

23 ม.อุ.(Thai)6/343/403. 
24 Phra Dhammapitaka (P.A.Payutto). Education for Peace. 2nd Printing, p29. 
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 The above 5 rules were transcribed by the authors from the experiences 
through the learning and teaching in peace studies program at 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.  For the authors, the culture being 
stressed includes “mindfulness, tolerance, and peace” as the golden phrase of this 
program.  The word peace is the aim that enables students to access the knowledge 
and the truth of life.  However, the steps along the pathway for practice will never 
be achieved if in absence of mindfulness or seeing through what is happening in 
reality.  To have tolerance is to learn to stay suppressed which will penetrate in the 
training to reach peace or tranquility.   Tranquility, mindfulness, and tolerance will 
reinforce each step of learning the inner peace to move and grow strongly which 
requires perseverance to attain it.  It is the perseverance to be patient, suppressed, 
and to fight against the sound unwanted to hear, the thing unwanted to see, 
perceive, and touch.  It is the perseverance to stay mindful, conscious, and aware of 
the inner sense and mind which will restrain or break one’s thought, action, and 
speech that is harmful to others.  Mindfulness and tolerance are important tools to 
support each of the 5 steps along the ladder toward the pathway of peace. It is 
through this learning that peace occurs instantly. The key factor considered 
indispensable are those good companies in educational sphere, i.e. teachers and 
instructors who would support learners to acquire the learning which can be 
extended on their own wisdom. As viewed by the author, good companionship of 
teachers involves more details to be discussed, it is thus omitted in here.  The 
authors however believe that it is possible for this article to be shared among 
readers, students, teachers or individuals concerned or even parents to guide in 
growing   tree of peace in everywhere and every society. Only when every sector 
works together to pave this pathway of learning, then peace can be assured in this 
society. 
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Observing Five Precepts Observing Five Precepts Observing Five Precepts Observing Five Precepts Observing Five Precepts 
Learning to be a giver
Observing Five Precepts 

Learning to be a giverLearning to be a giver
Nurturing the breath of  love

Learning to be a giver
Nurturing the breath of  loveNurturing the breath of  love

Modifying life for sufficiencyModifying life for sufficiency

Learning to let go and forgiveLearning to let go and forgive

Peace Peace 
Education 

Peace 
Education Education 
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การแกไขความขัดแยงโดยใชกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการสือ่สาร      
ในสังคมไทย 

Solving Conflicts by Restorative Justice Process and Communication in 
Thai Society 

อนุชา  มวงใหญ1 
1นาวาโท ดร.  อนุชา  มวงใหญ ประจําโรงเรียนนายเรือ ทําหนาที่หัวหนาสํานักวิจัยโรงเรียนนายเรือ 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดยอ 

จากประวัติศาสตรความขัดแยงในสังคมไทยในอดีต จนถึงทุกวันนี้ ผลกระทบทางสังคม       
ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากหลายดาน การนําบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการคลี่คลาย
ความขัดแยงทางการเมือง ลดความขัดแยงทางสังคมสามารถดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมก็คือการให
อภัยตอกัน  โดยผานกระบวนการฟนสํานึกผิดและไดมีการปฏิบัติตามขอตกลงที่ประชุมรวมกัน 
ครบถวน ทําใหความสัมพันธที่ถูกทําลายไประหวางผูกระทําผิดกับผูเสียหายและสังคมไดกลับฟนคืน
สภาพเพ่ือใหสังคมไทยเกิดการปองดองและฟนสํานึกดวยความจริงใจ ตลอดจนบทบาทของสื่อที่เปน
เครื่องมือในการการนําเสนอความรูดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมไทยในสื่อทุก
ประเภทที่ควรยึดหลักความถูกตอง ความจริง และประโยชนแหงสาธารณะเปนที่ตั้งในการแสวงหา
ขอมูลที่ตรวจสอบไดและนําเสนอขอเท็จจริงอยางถูกตอง ปราศจากความเปนฝกเปนฝายเพ่ือให
สังคมไทยไดประจักษ  มากกวาการนําเสนอดวยการบิดเบือนขอเท็จจริง โดยสื่อควรมีบทบาทที่สําคัญ
ในการสงเสริมและใหความรูดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สรางความรูความเขาใจใหแก
ชุมชน ในขณะที่ผูเสียหายและชุมชนสังคมก็ใหอภัยกันเพ่ือใหสังคมไทยจึงเกิดความสงบสุขและอยู
รวมกันอยางสันติสุข มันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตลอดไป 

คําสําคัญ ความขัดแยง, ยุติธรรมเชิงสมานฉันท, การสื่อสาร 
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ABTRACT 

 For historical conflict in Thai society in the past until at present, these severe 
conflicts effected to the whole society in several aspects. Restorative justice process 
could be reduced the conflicts in society by the offender has been forgiven by the 
victim and the offender has to realize to his or her misconduct, moreover the 
offender has to perform under the alternative disrupt solutions and the agreements 
of the family and community group conferencing. In this connection, the relationship 
between the offender and the victim that stopped for a while after this process, the 
relationship will be restored. So Thai society will become to be social harmony. 
Thus, the role of mass media is the instrument for presenting the knowledge of 
restorative process in Thai society by holding the principles of righteousness and 
reality and utility of the public under fact finding of which is accountability and can 
be presented the fact transparently without bias for other side in order to Thai 
society will be understood more than person let the truth be mendacious. 
Therefore, mass media should have important roles for supplementing and providing 
knowledge of restorative justice process and enhancing this knowledge that make 
the community understood of this process. Thus, Thai society will become secure, 
peace and harmony forever. 

Keywords: Conflict, Restorative justice, Communication 
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บทนํา 

การนําเสนอบทความแนวทางการแกไขความขัดแยงในสังคมไทยโดยใชกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมาฉันทและสื่อสารมวลชน ในที่นี้ไดกําหนดประเด็นที่นําเสนอโดยประเด็นแรก คืออะไรเปน
มูลเหตุแหงความขัดแยงในสังคมไทย ประเด็นที่สองคือ การสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันททางออก
ของความขัดแยงในสังคมไทย ประเด็นที่สาม คือขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และ
ประเด็นที่สี่คือแนวทางการแกไขความขัดแยงดวยกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันทในสังคมไทย” 
โดยใชการสื่อสารมวลชน โดยจากประวัติศาสตรความขัดแยงในสังคมไทยในอดีตมีมาเรื่อย ไมวาจะ
เปนความขัดแยงระหวางชนชั้นนําที่ยุติลงดวยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิ.ย. 2475 
หลังจากนั้นก็เกิดความขัดแยงเชิงอุดมการณระหวางรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต แหงประเทศไทย
ตั้งแตป 2492-2525 ซึ่งสิ้นสุดลงดวยนโยบายการใหอภัย ตามคําสั่งที่ 66/2523 ตอมาก็เปนความ
ขัดแยงระหวางรัฐบาลเผด็จการกับกระแสเรียกรองประชาธิปไตยของประชาชน อันกอใหเกิด
เหตุการณ 14 ตุลา 2516 และพฤษภาทมิฬ 2535 แตความขัดแยงที่ผานมายังไมมีความรุนแรง     
เทาความขัดแยงทางการเมืองจนถึงทุกวันนี้ ผลกระทบของความรุนแรงมากหลายดาน  ที่มีผลกระทบ
ตอสังคมไทย ดังนี้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2554) 

1. ความขัดแยงดังกลาวเปนความขัดแยงราวลึกระหวางประชาชน ลุกลามไปทุกที่ไมวา      
ในครอบครัว ในบรรดาเพ่ือนฝูงที่ทํางาน จนแมระหวางคนในภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะคนภาคเหนือ
และภาคอีสานฝายหนึ่ง กับคนภาคใต ถึงขั้นที่มีการตั้งคําถามถึงเอกภาพและบูรณภาพของความเปน
ชาติไทยเลยทีเดียว หากไมสามารถระงับความรูสึกแตกแยกรุนแรงนี้ ใหยุติลงไดในอนาคตอันใกล      
ก็ไมแนวาอุดมการณความเปนชาติไทยหนึ่งเดียวจะสั่นคลอนเพียงใด 

2. การอางความชอบธรรม และบทบาทของผูนํารัฐบาล และพลังประชาชนของอดีต
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ก็ถูกคนเสื้อเหลืองประทวงยืดเยื้อ รัฐบาล
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก็ถูกคนเสื้อแดงประทวงไมเลิก รัฐสภาก็ถูกตั้งฉายาที่แสดงใหเห็นการ          
ไมยอมรับองคกรอิสระก็ถูกทาทายและไมยอมรับ ศาลซึ่งไมเคยถูกวิพากษวิจารณก็ถูกวิพากษอยาง
เปดเผย สถาบันองคมนตรีซึ่งควรอยูเหนือความขัดแยงทางการเมือง ก็เปนเปาการโจมตีของคนบาง
กลุม! วิกฤติความเปนธรรมนี้บั่นทอนความเชื่อมั่น (Trust) ในสถาบันทั้งหลาย และอาจนํามาซึ่งความ
ลมสลายของประชาธิปไตย  

3. หลักนิติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในบานเมืองถูกสั่นคลอนอยางรุนแรงโดยรัฐ
เองและประชาชน การทุจริตที่ปรากฏเปนขาวมากมายในฝายการเมืองและขาราชการแสดงใหเห็น
ความไมแยแสตอกฎหมายของผูมีอํานาจ ความไมสงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต และการที่ฝูงชน
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ทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดงสามารถกระทําการทาทายความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไดโดยมิไดมีอะไร 
เกิดขึ้น ทําใหมีการตั้งคําถามกันวา รัฐไทยเปนรัฐที่ลมเหลว (Failed State) ที่ไมสามารถควบคุม
สถานการณความรุนแรงในประเทศไดหรือไม 

4. การลุกลามของความขัดแยงในประเทศเปนปญหาระหวางประเทศของไทยกับเพ่ือนบาน 
คือกัมพูชา ซึ่งถาไมจัดการใหดีก็จะกระทบกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหวาง
ประเทศ ทั้งอาจลุกลามไปสูภูมิภาคก็เปนได  

5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น ยังไมมีสถาบันใดทําตัวเลขใหเห็นชัดสําหรับความสูญเสีย
ดังกลาวของประเทศไทย แตถาเทียบกับประเทศเกาหลีใตที่ความรุนแรงของความขัดแยงของสังคม
นอยกวา ไทยมาก ก็จะเห็นความนากลัว จากรายงานของสถาบันพัฒนาเกาหลี  ( Korean 
Development Institute) ในป 2549 ซึ่งระบุวามีการเดินขบวน 11,036 ครั้ง ทําใหเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจถึง 5.6 –9.6 พันลานดอลลารสหรัฐ ประเทศไทยมีความรุนแรงกวามาก แตยังไมมีใคร
ทําตัวเลขออกมาทั้งหมดท่ีกลาวมาเปนผลที่เกิดขึ้นแลว แตถาดูผลที่ยังไมเกิดขึ้น แตจะเกิดขึ้นในระยะ
ตอๆ ไปก็คือ ความเชื่อมั่นของสังคมโลกตอประเทศไทย ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      
คงถูกกระทบอยางรุนแรงอยางที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร           

อะไรคือเปนเหตุแหงความขัดแยงในสังคมไทย 

จากความขัดแยงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่ซอนตัวอยู ความขัดแยงดังกลาว 
มีลักษณะบุคคลของคูขัดแยงอยูก็จริง โดยรากฐานสําคัญก็คือความขัดแยงเชิงโครงสรางในการจัดสรร
ทรัพยากรและความ มั่งค่ัง ระหวาง “คนม”ี กับ “คนไมมี” รวมถึงแนวความคิดและความคาดหวังตอ
ระบอบประชาธิปไตยที่แตกตางกันนับตั้งแตที่ประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเปนครั้งแรก เมื่อป 2504 มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยเนนการผลิตเพ่ือ
ทดแทนการนําเขา (import substitution) ซึ่งตองอาศัยการพ่ึงพาเงินทุนมหาศาลจากตางประเทศ 
นโยบาย และกฎหมายตางๆ ที่ออกในชวงนี้ก็เปนไปเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรดังกลาวทั้งสิ้น เชน 
กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายการประกอบธุรกิจของคน       
ตางดาว ฯลฯ ตอมายุทธศาสตรก็เปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือสงออก (export oriented) ในแผน 4 และ
แผน 5 อยางไรก็ดี การเกษตรกรรมที่เคยเปนรายไดหลักของประเทศกลับไมไดรับความสําคัญ ดังนั้น 
การเพ่ิมผลผลิตจึงเปนไปดวยการขยายพ้ืนที่ ไมใชดวยการเพ่ิมผลิตภาพตอไร ทั้งยั งไมมียุทธศาสตร
การพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศนอก จากไมมียุทธศาสตรพัฒนา
ยกเวนการพยุงราคาเม่ือมีปญหาแลว ในหลายกรณี รัฐก็กลับกระทําการที่เปนผลเสียตอเกษตรกรเสีย
เอง อาทิ การเก็บพรีเมี่ยมขาวที่สงออก ซึ่งสงผลใหผูสงออกผลักภาระไปกดราคาซื้อขาวจากชาวนาให
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ตกต่ําลงไป นโยบายสงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อการสงออก ละเลยธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดเล็ก และไมใยดีกับการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศนี้จาก
นโยบายดังกลาว ทําใหเกิดความกระจุกตัวของความมั่งคั่งอยางมหาศาล ในขณะที่เกิด “คนมั่งมี
มหาศาล” และ “คนชั้นกลาง” ที่มีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และเขาถึงทรัพยากร
ขึ้นในเมือง ก็เกิด “คนจน” ที่เปนเกษตรกรและอยูในชนบท 

โครงสรางที่ไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจในสังคมไทยจึงกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
การเมืองเชนกัน กลาวคือ “คนจน” และ เกษตรกรเหลานี้ไมมีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเหมือนคนชั้นกลาง และเขาไมถึงทรัพยากร (ซึ่งในอดีตเคยเขาถึง แตถูกรัฐสวนกลางรวบอํานาจ
จัดการแตผูเดียวไว) คนเหลานี้จึงตอง “พ่ึงพิง” ผูมีทรัพยากรในหัวเมือง ภายใตระบบอุปถัมภแบบ
ไทยเดิม และทําใหคนเหลานี้เปน “ผูมีอิทธิพล” และ สามารถไดรับความไววางใจเลือกใหเขามาทํา
หนาที่แทนในฐานะผูแทนราษฎรใน ระบอบประชาธิปไตย และกาวไปสูอํานาจรัฐที่มากกวานั้นใน
ฐานะรัฐมนตรี การที่ระบบเศรษฐกิจไทยก็ยังไมใชระบบเศรษฐกิจเสรีที่อาศัยกลไกตลาดเต็มที่ และรัฐ
ยังคงครอบครองทรัพยากรสําคัญไวและใหสัมปทานแกเอกชน การเขาสูอํานาจการเมืองจึงไมได
หมายถึงการมี “อํานาจ” เทานั้น แตหมายถึง “โอกาส” ทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่เกิดจากการมี
อํานาจใหสัมปทาน หรืออาจไดรับสัมปทานเสียเอง ซึ่งในหลายกรณีทําใหบุคคลเหลานี้กลายเปน     
“ผูมั่งมี” ขึ้น ไดในเวลาอันรวดเร็ว การทุจริตและการประพฤติมิชอบในรูปแบบตางๆก็เกิดขึ้น
โดยทั่วไป ทั้งระดับการตัดสินใจของรัฐทางการเมือง ทั้งในระบบการเลือกตั้ง โครงสรางที่ไมเทาเทียม
กันในสังคมและระบบการพ่ึงพิงกันแบบอุปถัมภฝงรากลึกอยูในระบบการเมืองไทยตั้งแต  พ.ศ.2475 
โดยมีลักษณะสําคัญก็คือสภาพที่นักวิชาการเรียกวา “คนจน” ซึ่งตองพ่ึงพิงการอุปถัมภและเปน     
คนสวนใหญของประเทศ เปน “ฐานเสียง” และเปนผูกอใหเกิดเสียงขางมากในสภาและรัฐบาล        
แต “คนชั้นกลาง” เปน “ฐานนโยบาย” เพราะ เสียงดังกวาและมีอํานาจลมลางรัฐบาลที่ตนไมชอบได 
ในขณะที่ขาราชการทหารพลเรือนซึ่งเปนตัวแทนอํานาจรัฐที่แทจริง ก็ยังคงแยงชิงอํานาจทาง
การเมืองกับพรรคการเมืองและผูที่มาจากการเลือกตั้ง  

ดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาความขัดแยงระหวาง “คนมั่งมีมหาศาล” และ “คนชั้น
กลาง” ฝายหนึ่ง กับ “คนจนสวนใหญ” อีก ฝายหนึ่งซอนตัวอยูใตเศรษฐกิจแบบกึ่งเปดกึ่งปด และ
การเมืองแบบก่ึงเผด็จการก่ึงประชาธิปไตย ความขัดแยงนี้ เปนความขัดแยงเชิงโครงสรางที่รอวันปะทุ
ขึ้น ไมวันใดก็วันหนึ่งแมวาจะมีความพยายามปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีเจตนารมณทําใหการเมืองเปนของพลเมืองดวยการขยายสิทธิ เสรีภาพ และ
สวนรวมทางการเมืองใหมากขึ้น พยายามทําใหระบอบการเมืองโปรงใสและสุจริตดวยการเพ่ิมองคกร
ตรวจสอบมากถึง 8 องคกร และมีกระบวนการตรวจสอบหลายชั้น รวมทั้งการทําใหรัฐบาล             
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มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพก็ตาม แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ไมไดปรับความขัดแยงเชิงโครงสรางที่  
ฝงลึกและซอนอยูอยางจริงจัง โดยเฉพาะความขัดแยงที่เกิดมาจากการจัดสรรทรัพยากรของรัฐไทย 
ซึ่งเปนปญหาทางเศรษฐกิจ ตรงกันขาม กลับทําใหพรรคการเมืองตางๆ มุงแสวงหาประโยชนจาก    
ขอไดเปรียบในที่อยูในตัวรัฐธรรมนูญเอง ในขณะที่ขอบกพรองที่มีอยูในรัฐธรรมนูญเปนตัวจุดชนวน
ความขัดแยงที่กําลัง จะปะทุข้ึน 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ การสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

การสรางความยุติธรรมเชิงสมานฉันททางออกของความขัดแยงในสังคมไทยจากนิยาม 
ความหมาย “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท” หรือ “Restorative Justice” เปนคําที่ใชกัน
อยางแพรหลายในสังคมโลก โดยสหประชาชาติ ไดเสนอใหใชคํานี้ในการประชุม UN Expert 
Meeting on Restorative Justice ที่รัฐบาลคานาดาจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 หมายถึง 
“การอํานวยความยุติธรรมที่ตองการทําใหทุกฝายซึ่งไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมไดกลับคืนสู
สภาพดีเชนเดิม อันเปนการสราง ‘ความสมานฉันทในสังคม’ เปนเปาหมายสุดทาย” 

การอํานวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท หมายถึง การบรรเทาความเสียหายแกเหยื่อ
อาชญากรรมใหกลับสูสภาพดีดังเดิม ทําใหเหยื่อเปนศูนยกลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกัน
ก็บูรณาการผูกระทําผิดและสังคมเขาดวยกัน โดยสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนประการแรก คือ การบรรเทา
ความเสียหายแกเหยื่อ ซึ่งหมายถึงการที่เหยื่อไดรับการชดใชทดแทนมูลคาของทรัพยสินที่เสียหาย
รวมทั้งความเสียหายสวนบุคคลอ่ืนๆกลับคืน ซึ่งโดยรวมแลวหมายถึง  การเยียวยาสมานฉันท
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใหกลับคืนมาอีกครั้ง ไดแกความรูสึกของเหยื่อที่ถูกโจรกรรมบานเรือน
ทรัพยสินจะตองทุกขทรมานเมื่อความเปนสวนตัวถูกลวงละเมิดและรูสึกไมปลอดภัย และเมื่อครึ่งหนึ่ง
ของผูคนถูกทิ้งใหรูสึกวาตนขาดอิสรภาพพ้ืนฐานไป (John Braithwaite , 1998)  วิธีการที่ระบบ
กฎหมายตะวันตกรับมือกับอาชญากรรมนั้นประกอบดวยวิธีการที่ทําใหเหยื่อมีความรูสึกสูญเสีย
อํานาจ ครั้งแรกก็เสียอํานาจใหกับผูกระทําผิด และตอมาก็เสียอํานาจใหกับพนักงานเจาหนาที่ของ
กระบวนการยุติธรรมโดยพวกเหยื่อตองพยายามอดกลั้นความรูสึกต่ําตอยเหลานี้ไว  การอํานวยความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนการยังใหเกิดความยุติธรรมที่รอบครอบ  (deliberative justice)       
เปนวิธีการที่ผูคนใชความสุขุมนุมนวลที่เหนือกวาจัดการกับผลที่เกิดตามมาจากอาชญากรรม และ
ปองกันตนเองจากอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในภายภาคหนาเขาใจ 

 
 
 

- 39 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 

 
 

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท มีคําสําคัญที่ไดรับการนิยามความหมายเพ่ือใหเกิด
ความชัดเจน และไดตรงกันเมื่อนําไปใช ดังเชน คําวา ผูกระทําผิด เหยื่อ ชุมชน ความรับผิดชอบ และ 
การไกลเกลี่ย ฯลฯ เปนตน ในที่นี้จะขอกลาวถึงคําสําคัญที่เปนแกนหลักของการใชวิธีการ            
เชิงสมานฉันทบางคําโดยสังเขป คือ 

ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การยอมรับวาตนเองเปนผูกอเหตุที่ทําใหเกิด
ความเสียหาย เขาใจความเสียหายที่เกิดขึ้นในมุมมองอ่ืนๆ ตระหนักวาตนเองมีทางเลือก สามารถ
ดําเนินการเปนขั้นตอนเพ่ือเยียวยาแกไข และลงมือทําการแกไข 

การไกลเกลี่ย (mediation) “การไกลเกลี่ย” ในความหมายของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
มีความแตกตางจาก ”การไกลเกลี่ยขอพิพาท” ในกระบวนการยุติธรรมอาญาโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทในกระบวนการยุติธรรมอาญาเปนการตกลงกันเพ่ือหาทางประนีประนอมยอม
ความ (compromise) ของคูความโดยเจาหนาที่ของรัฐมีบทบาทในการดําเนินการหาทางในการ
บรรเทาความรุนแรงของการลงโทษ และไมไดใหความสําคัญกับผูเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดจาก
อาชญากรรม แตการไกลเกลี่ยในความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการที่ใหเหยื่อและผูกระทํา
ผิดมาพบกันในสถานที่ที่ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบ 
(accountable) โดยการชวยเหลือและชดใชความเสียหายจากอาชญากรรมตอเหยื่อ และการชดใชนี้
ไมจําเปนตองตีคาเปนจํานวนเงินเสมอไป โดยมีผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะ (trained 
mediator) เปนผูชวยใหกระบวนการไกลเกลี่ยเปนไปดวยดี กระบวนการไกลเกลี่ยเปนการเปดโอกาส
ใหเหยื่อไดพูดหรือแสดงให ผูกระทําผิดรับรูวาผลจากการกระทําของเขากอใหเกิดผลรายอะไร/ตอใคร
บาง ไดถามผูกระทําผิดไดตามความตองการ ไดมีสวนในการกําหนดหรือวางแผนเพ่ือใหผูกระทําผิด
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น และเปนโอกาสของผูกระทําผิดในการแสดงความรับผิดชอบตอการ
กระทําของเขาโดยตรง ตระหนักรูในผลรายที่เกิดจากการกระทําของเขา และมีสวนในการวางแผน    
ในการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้น 

การไกลเกลี่ยในความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงไมไดทําเพ่ือหาขอสรุปวา  ผูกระทําผิดกระทํา
ผิดจริงหรือไม และจะบรรเทาความรุนแรงของการลงโทษอยางไร แตเริ่มดวยการยอมรับกันทุกฝาย   
วามีการกระทําผิดเกิดขึ้นและทําความเขาใจใหตรงกันในเรื่องการตกเปนเหยื่อของผูเสียหาย  ผลราย
และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิด 

ในสหรัฐอเมริกา การไกลเกลี่ยสวนใหญ (มากกวารอยละ 95) มีผลใหผูกระทําผิดตองรับโทษ
ในลักษณะการแกแคนทดแทน (restitution) ซึ่งเปนการลงโทษโดยความตกลงรวมกันของคูความ    
ทุกฝาย แตการลงโทษก็ยังมีความสําคัญเปนอันดับสอง ความสําคัญอันดับแรกคือการรับรูถึงอารมณ 
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ความรูสึก และความตองการของเหยื่อ ทั้งหมดนี้นําไปสูการสรางความปรองดองระหวางเหยื่อและ
ผูกระทําผิด การใหผูกระทําผิดไดรับรูและมีความรูสึกรวมกับเหยื่อในความสูญเสีย ซึ่งจะมีผลตอการ
ลดการกระทําผิดในอนาคต มีการวิจัยที่แสดงใหเห็นวา การทําความตกลงรวมกันในการลงโทษ
ผูกระทําผิดมีความสําคัญนอยกวาการเปดโอกาส ใหเหยื่อพูดคุยกับผูกระทําผิดโดยตรงวาเขารูสึก
อยางไรกับอาชญากรรมที่ เกิดขึ้น และผลของความสมานฉันทมีความสัมพันธกับการจัดสถานที่และ
บรรยากาศในการสนทนา ระหวางเหยื่อและผูกระทําผิด 

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนทั้งปรัชญา แนวคิด และกลวิธีในการเยียวยา  สรางความ
สามัคคีระหวางเหยื่อการกระทําผิด ผูกระทําผิด และสังคมข้ึนมาใหม โดยมุงใหความสําคัญในการมอง
ผูกระทําอาชญากรรมเปนเรื่องของความขัดแยงของ ปจเจก ( interpersonal conflict) ซึ่งเปนการ
มองในมิติท่ีแตกตางจากเดิมที่มองกันวาอาชญากรรมเปนการกระทํา ที่ฝาฝนตอกฎระเบียบของสังคม
ที่รัฐกําหนดไวภายใตอํานาจอันชอบธรรม วิธีคิดแบบใหมที่วาอาชญากรรมเปนเรื่องความขัดแยงของ
ปจเจกทําใหแตละ ฝายไดตระหนักในความรับผิดชอบในการแกไขความขัดแยงที่จะอยูรวมกัน       
เปนการมองแบบองครวมที่เปดโอกาสใหทั้งผูกระทําผิดและเหยื่ออาชญากรรม และสังคมไดมีชองทาง
แสดงทาที ความรูสึก จิตสํานึกของฝายตน ในอันที่จะชวยเยียวยาประสานรอยราวทางอารมณ
ระหวางสมาชิกในสังคม เพ่ือนําพาสังคมสูดุลยภาพที่มีความเมตาเอ้ืออาทรตอกัน  แนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เริ่มเผยแพรกระจายเขาสูกระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแตป      
พ.ศ. 2538 ภายหลังการประชุม UN Crime Congress ครั้งที่ 9 เมื่อ ค.ศ.1995 จากนั้นระหวาง      
ป พ.ศ. 2544-2546 ไดมีการประชุมวิชาการหลายครั้งอยางตอเนื่อง โดยมีการเตรียมการเพ่ือ         
นําประเทศไทยเขาสูการประชุม UN Crime Congress ครั้งที่11 ที่ไดมีขึ้นในระหวางวันที่ 18-25 
เมษายน 2548 ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดขึ้น ในการประชุมมีประเด็นอภิปรายที่เกี่ยวของกับหลักการ
พ้ืนฐานวาดวยกระบวน การยุติธรรมเชิงสมานฉันทและแนวคิดดังกลาวไดมีอิทธิพลในการเปลี่ยน
กรอบแนว คิดของกระบวนการยุติธรรมไทยเปนแนวนโยบายแหงรัฐ (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย, 2554 )  

ปจจุบัน กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนพัฒนาการรูปแบบหนึ่งของสังคมไทย        
ที่สมาชิกในสังคมไดแสดงปฏิสัมพันธซึ่ง กันและกันเมื่อมีพฤติกรรมอาชญากรรมหรือการกระทําผิด
ทางสังคมเกิดข้ึน ดังนั้นความสัมพันธระหวางผูกระทําความผิด-เหยื่ออาชญากรรม และชุมชน จึงเปน
ระบบความสัมพันธที่ประชาชนในสังคมมีตอกันในการควบคุมสังคมเมื่อมี ความขัดแยงที่เรียกวา
อาชญากรรมเกิดขึ้น และระบบนี้ไดเขาไปเกี่ยวของสัมพันธยึดโยงกับระบบสังคมอ่ืนๆโดยรวมในการ 
สรางแบบแผนทางสังคม โครงสรางหนาที่ในการยุติปญหาความขัดแยงเพ่ือเสถียรภาพของสังคม 
ความสัมพันธดังกลาวเกิดจากการกระทําระหวางกันทางสังคม ระหวางบุคคลที่มีความผูกพันกันทาง
สังคมแตมีขอขัดแยงตอกันในความ สัมพันธ ซึ่งหมายถึงทั้งเหยื่อและผูกระทําผิด กระบวนการ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันท ในฐานะที่เปนกลไกหนึ่งของสังคมจะเปนตัวกําหนดหนาที่ใหมีการทํางาน
รวมกัน เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ ระหวางคูกรณีและบุคคลผูเกี่ยวของ ในที่นี้ก็คือ ระหวางเหยื่อ-ผูกระทํา
ผิด และชุมชน และอาจรวมถึงผูสนับสนุนทั้งสองฝาย เพ่ือใหทุกฝายในสังคมในชุมชนนั้นๆ ยอมรับวา
มีความขัดแยง มีการเอาเปรียบ หรือลวงละเมิดตอกันเกิดขึ้น และจะจัดการกับความขัดแยงนั้น
รวมกันจริงจังอยางไรที่จะทําใหความขัดแยง ยุติลง มีผูรับผิดชอบ มีการชดใชเยียวยาในอันที่จะสงผล
ใหเกิดความสมานฉันทในสังคมตอไป ซึ่งกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Mediation for 
Restorative Germinal Care) ไมไดมีกฎเกณฑวา ตองใชไดกับความผิดเล็กนอยเทานั้น เพราะใน
หลายๆ ประเทศไดนําหลักการนี้ไปใชสําเร็จมาแลว ทั้งในรวันดาที่มีความขัดแยงเรื่องการฆาลาง
เผาพันธุ ในมลรัฐเท็กซัส ใชในคดีฆาตกรรม และในประเทศแคนนาดาใชในคดีเกี่ยวกับการประพฤติ    
มิชอบของเจาหนาที่รัฐ การนําหลักการนี้ไปใชนอกจากสามารถทําใหคดีอาญายุติไดอยางรวดเร็ว และ
ประหยัดแลว ยังทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกันระหวางคูกรณี เพราะมีวิธีดําเนินการเนนไปที่ผูเสียหาย
เพ่ือใหผูกระทําความผิดไดสํานึก ตอการกระทําของตนวาการทําใหผูอ่ืนเสียหาย หรือการทําใหสังคม
เดือดรอนมีผลอยางไร และท่ีสําคัญจะไดรูวาการทําดังกลาวเปนเหตุใหครอบครัวของตนตองเดือดรอน 
นั้นเปนอยางไร อันจะมีผลทําใหสํานึกในการกระทําของตน นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหชุมชนและ
สังคม เขามามีสวนรวมในการคิดและรวมแสดงความเอ้ืออาทรในการใหโอกาสผูกระทํา  ความผิดได
แกไขตนเองและรวมคิดวิธีการเยียวยาผูเสียหาย โดยผานคนกลางเปน ผูไกลเกลี่ยประนีประนอมหรือ
ผูประสานงานการประชุมก็ได สุดทายเมื่อความขัดแยงไดยุติลงดวยความพึงพอใจของทั้งสองฝาย      
จึงถือวาเปนความยุติธรรมอยางแทจริงซึ่งภายใตการกลับคืนสูสังคมดวย ความสมานฉันท นี้จะทําให
สังคมอยูไดอยางสงบและปลอดภัยจากการกระทําความผิดซ้ํา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท    
มีหลากหลาย (ประกายรัตน ตนธีรวงศ, 2550 ) 

การคืนอํานาจใหประชาชนและชุมชนไดคิดตัดสินใจเรื่องความ ถูกผิดความยุติธรรมใหเกิดขึ้น
เอง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) จึงไปไกลกวาเรื่องประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวม เพราะประชาชนสามารถกลับไปมีอํานาจสรางความยุติธรรมไดโดยตรง  แทนที่จะผูกขาด
อํานาจไวที่รัฐเพียงอยางเดียว ความขัดแยงทางสังคม และทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย      
หากนําแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) มาใชรวมกับกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักและดําเนินการจริงจัง ความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจึงเปนความยุติธรรมบนพ้ืนฐาน     
ของความพึงพอใจของทั้ง สองฝายเพราะเกิดจากการตัดสินใจของคูกรณีโดยตรง เพียงแตมีคนกลาง   
ที่มีความรูความเขาใจและมีความเปนกลางเปนผูคอยประสาน ใหมีการเจรจาภายใตบริบทของความ
สมานฉันท กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) จึงเปนทางออกใหกับสังคม     
ไดกลับมาอยูรวมกันอยางสันติสุข ปราศจากความโกรธแคนตอกัน   
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ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative  Justice) 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ กระบวนการยุติธรรมที่มุงฟนฟูความสัมพันธของ
มนุษยที่สูญเสียไปเพราะ อาชญากรรมหรือการกระทําความผิด  โดยใหผูเสียหายไดบอกเลาถึง
ความรูสึก และความเสียหายที่ไดรับ และไดรับการชดใช/เยียวยาความเลียหายที่เกิดขึ้น ทั้งความ
เสียหายทางกายภาย  จิตใจ  อารมณ ฯลฯ ใหผูกระทําผิดไดแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของ
ตน  โดยการชดใช/เยียวยา ความเสียหายนั้นๆ ใหแกผูเสียหายโดยตรง พนักงาน คุมประพฤติ          
ที่ทํางานในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเรียกวา “คนกลาง (mediator) คนที่ทําหนาที่คนกลาง
ตองไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะ  ตองมีความรู ความเขาใจ  และความตระหนักรูในกระบวนทัศน
ของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ตองมีทักษะเฉพาะทาง  โดยมีหลักการและขั้นตอนการทํางานดังนี้  
(กิตติพงษ กิตยารักษ, 2545 ) 

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท คือ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกผูที่มี
อํานาจที่จะเลือกใชวิธีการนี้คือผูเสีย หายและผูกระทําความผิด การที่คูกรณีเขารวมในกระบวนการ 
อาจโดยการเรียกรองของผูเสียหายและ/ หรือผูกระทําผิดเอง หรือโดยการเชิญชวนของคนกลาง หรือ
ฝายใดฝายหนึ่ง อยางไรก็ตาม หลักการสําคัญคือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทตองทําดวยความ
สมัครใจของคูกรณีเทานั้นหนาที่ ของคนกลางในขั้นตอนนี้ คือ การชี้แจงใหคูกรณีทราบวา  กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทคืออะไร แตละฝายมีบทบาทหนาที่อยางไร ตองทําอะไร เมื่อทําไดแลวจะได
อะไร จะเสียอะไร สวนการตัดสินใจวาจะเขาสูกระบวนการนี้หรือไมเปนอํานาจการตัดสินใจของ       
คูกรณเีทานั้น ประเด็นสําคัญประการหนึ่งคือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทใชไดเมื่อคนที่ จะเขา
สูกระบวนการมีความคิดในทางบวก ไมตองการโตตอบหรือแกปญหาหรือแกไขความขัดแยงโดยใช
ความรุนแรง แตตองการหาทางแกไขความขัดแยง/แกปญหา/ทางออกท่ีดีที่สุดรวมกัน 

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้น คนกลางจะทําการเตรียมความพรอมของทั้งสองฝายกอนดําเนินการ
ประชุมกลุมโดย 

 - การใหคําปรึกษารายบุคคล ( individual counseling) เพ่ือเตรียมความพรอมของ
ผูเสียหายทั้งดานอารมณ ความตองการที่แทจริง และสภาพจิตใจ เตรียมความพรอมของผูกระทํา
ความผิด เพ่ือความพรอมรับผิดชอบกับการกระทําของตน ตลอดจนสํารวจความตองการของทั้งสอง
ฝายวาตองการใหใครเขามารวมประชุมใน ฐานะเครือขายของตนบาง 

 - การแจงสิทธิและหนาที่ของทุกฝาย สิทธิที่สําคัญคือทุกฝายมีสิทธิที่จะยกเลิกกระบวนการ 
นี้ไดทุกเม่ือที่ตองการ 
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 - เตรียมการในการประชุมกลุม โดยคนกลางเปนผูนัดหมาย สถานที่ วัน เวลา และ
เตรียมการเรื่องสถานที่ในการประชุม 

            ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการประชุมหรือเจรจาหาทางออกรวมกันโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
           - คนกลางกลาวถึงวัตถุประสงค วิธีการ ขั้นตอน และกฎกติกามารยาทในการประชุมรวมทั้ง
เนนย้ําวา ขอตกลงที่หากจะเกิดขึ้นยอมไมผูกพันกับคําพิพากษาของศาล 
           - กระบวนการ สํานึกผิด ขั้นตอนนี้กระทําโดยการใหผูเสียหายไดพูดหรือบอกกลาวให
ผูกระทําความผิด ไดรับรูถึงความรูสึกนึกคิด ความสูญเสีย ความเจ็บปวด และผลกระทบที่ตนไดรับ
จากการกระทําผิด การรับรูเรื่องราวตางๆจากผูเสียหายโดยตรงจะทําใหผูกระทําผิดไดรับรูถึง  ผลราย
จากการกระทําของตน การสํานึกผิดจะเกิดข้ึนไดในขั้นตอนนี้ 
            - กระบวน การแกปญหารวมกัน/แกไขความขัดแยงรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจะไดรวม
ปรึกษาหารือวา จะแกไขผลรายที่ผูเสียหายไดรับอยางไร เปนขั้นตอนที่ผูกระทําผิดไดแสดงความ
รับผิดชอบตอการกระทําผิดของเขา 
            - การทําขอตกลงรวมกัน โดยทั่วไปจะเปนการทําขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษรวา
แตละฝายจะ ปฏิบัติตอกันและกันอยางไร ใชเวลานานเทาใด เปนตน ในขั้นตอนนี้ตองระบุวิธีการ
ติดตามผลดวย ขั้นตอนนี้การะทําเพ่ือใหเชื่อไดวาเหตุการณเชนนี้จะไมเกิดข้ึนอีกใน อนาคต 

             ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล  เพ่ือดูวาทั้งสองฝายปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวหรือไม หาก
ฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายไมปฏิบัติตามขอตกลง คนกลางสามารถจัดใหมีการประชุมกันอีก
ครั้ง  ผลการประชุมนี้อาจมีการหาทางใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงเดิม  หรือทําขอตกลงใหม  หรือ
อาจยกเลิกขอตกลงทั้งหมดก็ได  การปฏิบัติในขั้นตอนนี้คือ  หากศาลพิพากษาใหผูกระทําผิดอยูใน
ความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ  พนักงานคุมประพฤติก็สามารถดูแลใหปฏิบัติตามขอตกลงและ
ติดตามผลดังกลาวขาง ตนได  กรณีเชนนี้ผูถูกคุมประพฤติตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด  และ
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ตนเองไดทําไวกับผูเสียหายอีกดวยเปาหมายเบื้องตนกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมีเปาหมายเบื้องตนคือ  การเชิดชูและพิทักษสิทธิของผูเสียหาย  ใหผูเสียหายมีโอกาสและ
อํานาจในการอํานวยความยุติธรรมตามความตองการที่แท จริงของตน  ไดรับการเยียวยาและชดใช
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางดานวัตถุ อารมณ  จิตใจ และใหผูกระทําผิดสํานึกและแสดงความ
รับผิดชอบในการกระทําของตนตอผูเสียหาโดยตรง 

            กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นมีเปาหมายสูงสุดคือ  การใหอภัยกัน (forgiveness) 
แตไมไดหมายความวาทุกกรณีตองมีการใหอภัยกัน  หรือการใหอภัยตองเกิดขึ้นทันทีที่เสร็จสิ้นการ
ประชุม  แทจริงแลว  การใหอภัยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิบัติตามขอตกลงครบถวน การใหอภัย        
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เปนกระบวนการที่เปลี่ยนความสัมพันธที่ถูกทําลายไปเพราะการทําใหอีกฝายหนึ่งเสียหาย  เจ็บปวด    
การละเมิด  หรือการใชความรุนแรงตอกัน  ใหกลับคืนดีกันมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดความรัก/ความ
ปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษย เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหมนุษยสามารถใหอภัยคนอ่ืนได อยางไรก็ตามการ    
ใหอภัยก็ตองผานกระบวนการของการสํานึกผิดของอีกฝายหนึ่ง มีการทําขอตกลงรวมกันเสมือนเปน
คํามั่นสัญญาวาจะไมทําผิดเชนนี้อีกใน อนาคต เมื่อฝายที่กระทําผิดกระทําการตามขอตกลง เปนการ
แสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมชัดเจนแลว  ความไววางใจหรือความเชื่อใจกันและกันก็จะเกิดขึ้นจาก
การนั้น  การใหอภัยก็สามารถเกิดขึ้นได   

บนขอเท็จจริงที่วาอาชญากรรมไมไดเปนปรากฏการณสังคมที่เกิดขึ้นลอยๆ แตผูกพันกับ
บริบทชุมชนสังคมนั้นๆทั้งในดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและประวัติศาสตร ณ ชวงเวลา
หนึ่งๆ ดังนั้นผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับอาชญากรรมในภาพรวมจึงประกอบดวย เหยื่อ-ผูกระทําผิด-
ชุมชนและรัฐ (โดยกระบวนการยุติธรรม) แตที่ผานมาเมื่อกลาวถึงกระบวนการยุติธรรมเรามักกลาวถึง
กระบวนการ ยุติธรรมที่ประกอบไปดวย “ตํารวจ-อัยการ-ศาล-ราชทัณฑ-ทนายความ” และตอมาได
ผนวกเอา “คุมประพฤติ” รวมเขาไวดวยกัน ซึ่งถึงแมวาหนวยงานศาลยุติธรรมจะใชอํานาจทาง     
ตุลาการมิใชอํานาจทางบริหาร เชนเดียวกับหนวยงานอ่ืนๆแตทั้งหมดนี้ก็จัดวาเปน “กลไกของ
ภาครัฐ” เปนสําคัญ ซึ่งแมแตสภาทนายความก็ไดรับเงินอุดหนุนสวนหนึ่งจากงบประมาณแผนดินผาน 
ทางกระทรวงยุติธรรมเชนกัน แต “เหยื่อ” และ “ชุมชน” มักเปนสวนที่ไมไดรับการกลาวถึง         
จนกลายเปนความชอบธรรมที่ไมตองกลาว ถึงและกลายเปนความประหลาดแปลกใหมหากจะมีการ
กลาวถึงเรื่องเหลานี้ขึ้นมา  

การเคลื่อนไหวของเหยื่ออาชญากรรมเพ่ือเรียกรองสิทธิของตนเริ่มขึ้นในประเทศ  ตะวันตก
และถูกนําเขาสูการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอเหยื่อของ องคการสหประชาชาติในระยะ
ตอมาทําใหแนวคิดในการจัดการกับอาชญากรโดยคงความ สมดุลและยุติธรรมแกเหยื่อเริ่มไดรับความ
สนใจมากขึ้นเปนลําดับในชวงเวลา ประมาณ 25 ปที่ผานมา การเคลื่อนยายการใหความสําคัญในการ
จัดบริการของรัฐเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่ เนนการจัดบริการใหแกผูกระทําผิดเพียงฝายเดียวมาสูการ
จัดบริการของรัฐ ที่ใหความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรมมากขึ้น โดยมีขอสังเกตที่สําคัญๆ คือ 

ประการแรก อันตรายที่เกิดแกเหยื่อและชุมชนนั้นเกิดขึ้นจากผูกระทําผิด ผูกระทําผิดจึงควร
รับผิดชอบในการชดใชเยียวยาแกเหยื่อและชุมชนที่ตนกระทําการลวงละเมิดใหมากที่สุดเปน
ความสําคัญลําดับแรก จากนั้นคอยพิจารณาความผิดตอกฎเกณฑของรัฐเปนประเด็นสําคัญตามมา  

ประการที่สอง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเนนปฏิสัมพันธของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ระหวางเหยื่อ-ผูกระทําผิด-ชุมชน ซึ่งไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมและควรรับผิดชอบโดยตรงตอ
การเกิดอาชญากรรม นั้นๆ ซึ่งไมมีนัยใดบงบอกวากระบวนการยุติธรรมตามธรรมเนียมที่ดําเนินการ

- 45 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 

 
 

โดย บุคลากรมืออาชีพตางๆนั้นจะสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดดีไปกวา  “เหยื่อ” และ 
“ชุมชน” แตนี่ไมไดหมายความวาจะเปนการมอบอาญาสิทธิ์ใหกับ “เหยื่อ” ในการแกแคนทดแทนตอ 
“ผูกระทําผิด” กันเองโดยตรงโดยปราศจากการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และไมไดหมายความวาถา  
“เหยื่อ” เลือกที่จะใชวิธีการเชิงสมานฉันทนี้แลวเหยื่อจะเปนผูแสดงบทบาท “ความเปนตอ” ตั้งแต
ตนจนจบกระบวนการ แตวิธีการเชิงสมานฉันทเปนวิธีการที่ยอมรับบทบาทการมีสวนรวมของเหยื่อใน 
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดตั้งแตตนจนจบกระบวนการยุติธรรมเปนสาระสําคัญ 

ประการที่สาม ชุมชนที่เคยมีบทบาทความสําคัญเฉพาะตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดตาม
วิธีการ ปฏิบัติตอ “คน” โดย “ไมใชคุก” จะไดรับการเสริมบทบาทและมีเวทีแสดงออกถึงบทบาทใน
เชิงเยียวยาแกฝายของ “เหยื่อ” เพ่ิมขึ้นดวย การมีเวทีแสดงออกของชุมชนตอเรื่องนี้ไมเปนเพียงจะ
ทําใหชุมชนเรียนรูและ เขาใจวา “ความยุติธรรมและกระบวนการที่นําไปสูความยุติธรรม” ทําหนาที่
อยางไรเทานั้นยังทําใหชุมชนตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  และสามารถเรียนรูที่จะดําเนิน
ขั้นตอนกระบวนการตามลําดับเพ่ือแกไขปญหานั้น รวมกันในชุมชนดวยตนเอง ความยุงยากและ
ขอสังเกตที่พึงระวังจึงอยูที่การเลือกคนกลางซึ่งเปนผูแทน ชุมชนที่เหมาะสมจะทําหนาที่นี้ในวิธีการ
เชิงสมานฉันทเพราะในอดีตท่ีผานมา รัฐไดเขามาทําหนาที่อํานวยความยุติธรรมแทนอยางเบ็ดเสร็จจน
ทําใหผูนําและ ผูเหมาะสมจะเปนผูนําทําหนาที่เหลานี้ขาดชวงชั้นลงหรือถามีก็ขาดทักษะ และขอมูล 
ความรูตลอดจนทรัพยากรที่สามารถรับบทดําเนินการเรื่องนี้ไดอยางทันทวงที 

ประการที่สี่ การมีสวนรวมของผูกระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมตามแบบของกระบวนการ
ยุติธรรม เชิงสมานฉันทเปนบทบาทการมีสวนรวมเชิงบวกในฐานะผูกระทํา (แสดงความรับผิดชอบ
ของตน) มากกวาสวนรวมเชิงลบในฐานะผูถูกกระทํา (ถูกลงโทษ) และบทบาทการมีสวนรวมที่เปนผู
แสดงความรับผิดชอบเองดังกลาวนี้ไดชวย สรางสรรคใหเกิดความรูสึกที่วาเปน “คน” มี “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย” ทั้งยังกลาหาญที่จะทําการผูกพันตนเองเขากับรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขการชด ใช
เยียวยาที่ผูกระทําผิดเหลานี้ไดมีสวนรวมกับเหยื่อและชุมชนสรางขึ้น  ในกระบวนการของการ
สมานฉันทอีกดวย 

ประการที่หา การปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยวิธีการเชิงสมานฉันททําใหความรับผิดชอบ 
(accountability) ของผูกระทําผิดตอการกระทําผิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เขาใจกันวา 
“ความรับผิดชอบ” คือ พฤติกรรมของการกมหนายอมรับโทษทัณฑที่กําหนดไว ไปสู  “ความ
รับผิดชอบ” ของผูกระทําผิดที่มีความหมายวา ยอมรับตอการเขาถึงขอสรุปของอันตรายที่เกิดขึ้น 
ยอมรับสภาพวาตนไดกระทําและกระทําพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ือแกไขบูรณาการสิ่งที่  ไดกระทําลงไป
แลวนั้น และที่สําคัญยิ่งคือ ความรับผิดชอบตามรูปแบบนี้มีลักษณะเปน  “สิ่งที่เหยื่อกําหนด” 
(victim-focused) มากกวา “สิ่งที่ผูกระทําผิดกําหนด” (offender-focused) ซึ่งเปนความ
รับผิดชอบที่พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งโดยรวมเอาความเห็นอกเห็นใจ เหยื่อและความเขาอกเขาใจวาการ
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กระทํานั้นทําอันตรายตอเหยื่อมากนอยเพียงใด เขาไวดวยกัน  อยางไรก็ตามการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
โดยใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจึงเปนวิธี การที่คิดนอกกรอบกําแพงคุก โดยเนนการให
ความสําคัญตอเหยื่อและชุมชนและการยกระดับความรับผิดชอบของผู  กระทําผิดใหชัดเจนตรง
ประเด็นตอปญหาอาชญากรรมในสังคมมากขึ้น  

บทบาทของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในฐานะ  “กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก” สําหรับกระบวนการยุติธรรมตามธรรมเนียม 

การยอมรับวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในกระบวนการยุติธรรมไทย  
จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐและของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในปจจุบัน  รวมทั้ง
บทบาทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบางประการ ดังนี้ (กิตติพงษ กิตยารักษ, 2553) 

ประการแรก ลดทอนบทบาทของรัฐในการเขาไปจัดการชุมชนโดยยึดถือกฎเกณฑอันเดียวกัน
อยางตายตัว เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทไมตองการสรางหรือนําเกณฑมาตรฐานใดๆ
มาใชกับสถานการณที่แตกตางกัน 

ประการที่สอง บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรปรับบทบาทเปนเพียงผูใหการสนับสนุน 
เปนพ่ีเลี้ยงและผูรักษากติกาของกระบวนวิธีรวมทั้งรักษาหลักการแหงสิทธิมนุษยชนแทนการเปน
ผูดําเนินการทั้งหมดดวยตนเองทุกขั้นตอน 

ประการที่สาม การควบคุมใหเกิดความเสมอภาคเปนปจจัยสําคัญที่ตองใชความพยายาม
อดทนทําให เกิดข้ึนและดําเนินไปทามกลางมุมมองที่แตกตางกันและวิธีการแกปญหาที่หลาก หลายใน
แตละชุมชน 

ประการที่สี่ ในกระบวนวิธีการเชิงสมานฉันท ผลประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนั้น
โดยตรงเปนเปาหมายศูนยกลางที่สําคัญ ไมใชความเหมือนกันหรือเทาเทียมกันของโทษที่ผูกระทําผิด
ทุกคนตองไดรับเมื่อกระทําผิดเชนเดียวกันนั้น 

ประการที่หา ตองมองขามกระบวนการของรัฐตามกฎหมายบางประการ ไปสูความเชื่อที่วา
ความเปนธรรมนั้นเปนเรื่องเฉพาะกลุมที่ลงตัวระหวาง เหยื่อ-ผูกระทําผิด-ชุมชนหนึ่งๆ และไม
จําเปนตองพิสูจนวามีความเทาเทียมเสมอภาคกันในหมูผูที่เกี่ยว ของหรือไมหรือเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางชุมชนแลวจะเหมือนกันหรือไม ซึ่งเรื่องนี้เทียบเคียงไดกับวิธีการตอรองคํารับสารภาพของ
กระบวนการ ยุติธรรมตามธรรมเนียมที่ผูกระทําความผิดเชนเดียวกันอาจไมไดรับผลที่ตามมา  และ
บริการตางๆเชนเดียวกันทุกประการ 
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ประการที่หก ผูสนับสนุนการใชวิธีการเชิงสมานฉันทเองก็จะตองไมไปคาดหวังวาความผิด     
ที่เกิดขึ้นและใชวิธีการนี้จะตองสามารถจัดการใหเบ็ดเสร็จจบสิ้นลงใน  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเทานั้น เพราะบางกรณีที่เปนความผิดอุกฉกรรจ หรือเปนพฤติกรรมที่มีลักษณะตอตาน
สังคมอยางรายแรงก็ไมสมควรถูกปลอย ทิ้งใหลอยนวลอยูในชุมชนนั้นๆเชนกัน นอกจากนี้เหยื่อบาง
คนยังหวาดกลัวตอการที่จะเผชิญหนากับผูกระทําผิด และชุมชนบางแหงก็ยังมีวิธีการบําบัดรักษาและ
แกไขฟนฟูไมเพียงพอแกการ จัดการกับผูกระทําผิด แตจุดเดนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ยังคงเชื่อวาบทบาทและความรับ ผิดชอบควรปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปจากเดิมสูชุมชนเพ่ือสรางความ
สมดุลทาง อํานาจในการจัดการกับอาชญากรรมใหเกิดข้ึนโดยเฉพาะกรณีท่ีเปนความผิดไมรายแรง 

ประการที่เจ็ด เมื่อสังคมและกระบวนการยุติธรรมเริ่มตระหนักวากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปน “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” ที่นาสนใจและพรอมที่จะทดลองนํามาใช เมื่อนั้นจะ
พบวารายละเอียดของการใชวิธีการเชิงสมานฉันทในเรื่องประเภทคดี การแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ชองทางของการดําเนินกระบวนวิธีการ ฯลฯ จะเปนเรื่องที่สามารถสรางขึ้น และดัดแปลงใหเหมาะสม
กับสังคมไทยไดเนื่องจากเปนวิธีการที่เคยใชอยูในอดีตกาลและยังปรากฏใหเห็นในบางทองถิ่นใน
ปจจุบัน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice practice) เปนวิธีการที่อยูใน
กระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice paradigm) ซึ่งเปนหลัก
สากล  วิธีการภายใตกระบวนทัศนนี้  สามารถทําไดทั้งเรื่องการระงับขอพิพาท  การแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิด  และการปองกันอาชญากรรมแบบยุติธรรมชุมชน  แตไมวาจะเปนวิธีการที่ทําเพ่ือการ
ใด  หรือใชรูปแบบใดก็ตาม  ประเด็นสําคัญคือวิธีการหรือรูปแบบนั้นๆ ตองตั้งอยูบนหลักการตอไปนี้ 
(กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ  กระทรวง
ยุติธรรม) 
           1. ความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรที่มนุษยพึงมีตอกัน ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะ
ใชได และใชไดดี เมื่อผูใชมีความคิดในเชิงบวก มุงที่จะแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา ดวยการใชสติ
และปญญา ดวยความมีเมตตา ความเอ้ืออาทรตอกัน  
           2. การยอมรับอยางใหเกียรติ (respect) ของความแตกตางหลากหลาย  การดําเนินการ
ภายใตกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ไมวาจะเปนรูปแบบใด  และเพ่ือการใด  ก็ตอง
ดําเนินการอยางใหเกียรติและยอมรับในความแตกตางของมนุษย  ทั้งในฐานะท่ีเปนปจเจก  และความ
แตกตางทางสังคม  วัฒนธรรม  ชาติพันธุ  และถิ่นที่อยูตามภูมิศาสตร  เรื่องนี้เปนเรื่องเดียวกันกับ
หลักความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน  และหลักประชาธิปไตย  
           3. หลักประชาธิปไตย  การหาทางแกปญหา  การระงับความขัดแยง  การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันปญหาอาชญากรรม/ปญหาสังคม  ตองยึดหลักประชาธิปไตยที่ฟงเสียงสวนมากและไมละเลย

 

 
 

ประการที่หก ผูสนับสนุนการใชวิธีการเชิงสมานฉันทเองก็จะตองไมไปคาดหวังวาความผิด     
ที่เกิดขึ้นและใชวิธีการนี้จะตองสามารถจัดการใหเบ็ดเสร็จจบสิ้นลงใน  กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเทานั้น เพราะบางกรณีที่เปนความผิดอุกฉกรรจ หรือเปนพฤติกรรมที่มีลักษณะตอตาน
สังคมอยางรายแรงก็ไมสมควรถูกปลอย ทิ้งใหลอยนวลอยูในชุมชนนั้นๆเชนกัน นอกจากนี้เหยื่อบาง
คนยังหวาดกลัวตอการที่จะเผชิญหนากับผูกระทําผิด และชุมชนบางแหงก็ยังมีวิธีการบําบัดรักษาและ
แกไขฟนฟูไมเพียงพอแกการ จัดการกับผูกระทําผิด แตจุดเดนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ยังคงเชื่อวาบทบาทและความรับ ผิดชอบควรปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปจากเดิมสูชุมชนเพ่ือสรางความ
สมดุลทาง อํานาจในการจัดการกับอาชญากรรมใหเกิดข้ึนโดยเฉพาะกรณีท่ีเปนความผิดไมรายแรง 

ประการที่เจ็ด เมื่อสังคมและกระบวนการยุติธรรมเริ่มตระหนักวากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปน “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” ที่นาสนใจและพรอมที่จะทดลองนํามาใช เมื่อนั้นจะ
พบวารายละเอียดของการใชวิธีการเชิงสมานฉันทในเรื่องประเภทคดี การแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ชองทางของการดําเนินกระบวนวิธีการ ฯลฯ จะเปนเรื่องที่สามารถสรางขึ้น และดัดแปลงใหเหมาะสม
กับสังคมไทยไดเนื่องจากเปนวิธีการที่เคยใชอยูในอดีตกาลและยังปรากฏใหเห็นในบางทองถิ่นใน
ปจจุบัน 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice practice) เปนวิธีการที่อยูใน
กระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice paradigm) ซึ่งเปนหลัก
สากล  วิธีการภายใตกระบวนทัศนนี้  สามารถทําไดทั้งเรื่องการระงับขอพิพาท  การแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิด  และการปองกันอาชญากรรมแบบยุติธรรมชุมชน  แตไมวาจะเปนวิธีการที่ทําเพ่ือการ
ใด  หรือใชรูปแบบใดก็ตาม  ประเด็นสําคัญคือวิธีการหรือรูปแบบนั้นๆ ตองตั้งอยูบนหลักการตอไปนี้ 
(กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท   สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ  กระทรวง
ยุติธรรม) 
           1. ความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทรที่มนุษยพึงมีตอกัน ความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะ
ใชได และใชไดดี เมื่อผูใชมีความคิดในเชิงบวก มุงที่จะแกไข และ/หรือ ปองกันปญหา ดวยการใชสติ
และปญญา ดวยความมีเมตตา ความเอ้ืออาทรตอกัน  
           2. การยอมรับอยางใหเกียรติ (respect) ของความแตกตางหลากหลาย  การดําเนินการ
ภายใตกระบวนทัศนความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ไมวาจะเปนรูปแบบใด  และเพ่ือการใด  ก็ตอง
ดําเนินการอยางใหเกียรติและยอมรับในความแตกตางของมนุษย  ทั้งในฐานะท่ีเปนปจเจก  และความ
แตกตางทางสังคม  วัฒนธรรม  ชาติพันธุ  และถิ่นที่อยูตามภูมิศาสตร  เรื่องนี้เปนเรื่องเดียวกันกับ
หลักความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน  และหลักประชาธิปไตย  
           3. หลักประชาธิปไตย  การหาทางแกปญหา  การระงับความขัดแยง  การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันปญหาอาชญากรรม/ปญหาสังคม  ตองยึดหลักประชาธิปไตยที่ฟงเสียงสวนมากและไมละเลย
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เสียงสวนนอย  ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหลักการนี้ในกระบวนทัศนความ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทคือ  การระงับขอพิพาทของชาวเมารีที่เรารูจักกันดีในชื่อ “การประชุมกลุม
ครอบครัว” (family group conferencing)  ประเด็นที่นาสนใจและนาศึกษาคือ  มีอะไรในวิถีชีวิต
ของชาวเมารีที่ทําใหการระงับขอพิพาทของเขาไดรับความสนใจ และยอมรับกันวาเปนวิธีการใน
วิถีทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ในสังคมเมารีนั้น  การปรึกษา, การขอความเห็น (consultation) 
เปนเรื่องที่สําคัญลําดับตนๆของแวดวงชาวเมารี  แนวคิดเรื่องนี้คือการฟงเสียงทุกเสียงและฟงความใน
ใจของคนทุกคน  ในวิถีชีวิตของชาวเมารี  การที่ผูคนมารวมตัวกันเพ่ือแสดงความเห็นหรืออภิปราย
เรื่องราวหรือประเด็น ตางๆ  การที่ผูคนเหลานั้นไดบอกกลาวแงคิดหรือมุมมองของตนในการ
แกปญหาตางๆ ถือเปนการสรางเกียรติยศและศักดิ์ศรีใหแกตนเอง  

  บทวิเคราะห  จากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองซึ่งกอใหเกิดผลกระทบกวางขวางใน
สังคมไทย โดยเฉพาะในชวงที่มีการชุมนุมทางการเมืองที่ผานมา เปนที่นาสังเกตวาสื่อสารมวลชน
แขนงตางๆ และสื่อทางเลือกใหมๆ เชน วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และ อินเทอรเน็ต          
มีบทบาทอยางสูงในการกําหนดการรับรูดานขอมูลขาวสาร และในการชี้นําความคิดเห็นทางการเมือง
ของประชาชน  ในหลายกรณี สื่อถูกใชเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ และในการระดมการมี
สวนรวมทางการเมืองของมวลชนอยางเขมขน บางครั้งสื่อซ่ึงมีวาระทางการเมืองชัดเจนไดมีพฤติกรรม
อันขัดตอจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   ดวยการใชภาษาที่ หยาบคาย ยั่วยุ ปลุกเรา สรางความเกลียดชัง 
และดวยการบิดเบือนขอเท็จจริง  ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนอกจากจะไมเหมาะสมแลว ยังผิดกฎหมายใน
หลายๆ ฉบับอีกดวย  ทวาดวยภาวะของการขาดองคกรกํากับดูแลของสื่อวิทยุและโทรทัศน ตลอดจน
ชองโหวของการบังคับใชกฎหมายทําใหพฤติกรรมดังกลาวดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบ
ตอความรูความเขาใจ ตลอดจนจิตวิทยาของมวลชนในสถานการณของการแบงขั้วทางความคิดใน
สังคมไทยอยางมาก (จดหมายเปดผนึกเรื่อง“แนวทางการสรางสรรคสันติภาพแกสื่อและสังคมไทย”  
คณะนิเทศศาสตร , 2553) 

“แนวทางการแกไขความขัดแยงดวยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมไทย” โดยใช
สื่อสารมวลชน มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ คือ 

1) การนําเสนอความรูดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมไทยในสื่อทุกประเภทพึง
ยึดหลักความถูกตอง ความจริง และประโยชนแหงสาธารณะเปนที่ตั้ง โดยเฉพาะการ
แสวงหาขอมูลที่ตรวจสอบไดและนําเสนอขอเท็จจริงอยางถูกตอง ปราศจากความเปนฝก
เปนฝายเพ่ือใหสังคมไทยไดประจักษ  
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2) การนําเสนอของสื่อไมควรใหความสําคัญกับสถานการณความรุนแรง ที่แบงฝกฝายสองขั้ว
อยางชัดเจน และความขัดแยงที่มีเปาหมายเดียวเพ่ือเอาชนะ โดยเนนหาผูชนะและผูแพ แต
สื่อควรใหความสําคัญกับสาเหตุและผลที่ซอนอยูเบื้องหลังความรุนแรงและความขัดแยง เชน 
ความชอกช้ําทางจิตใจ และความสูญเสียของสังคมและประเทศชาติ โดยภาพรวม มากกวา 
การนําเสนอภาพความสูญเสียที่กระทบอารมณความรูสึก  การสอดแทรกวาระทางการเมือง 
การกระตุนยอดขาย หรือ การแสวงผลประโยชนทางการตลาด 

3) การนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อควรแยกแยะใหชัดเจนระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
และตองหลีกเลี่ยงการใชภาษาที่สอเสียด ยุยง หยาบคาย และการปลุกเราใหเกิดความ
เกลียดชัง หรือ พฤติกรรมที่ใชความรุนแรงใดๆ 

4) สื่อควรมุงเนนบทบาทของการเปดพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือใหทุกฝายที่เกี่ยวของนําเสนอเหตุผล
เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุแหงความขัดแยง และเพ่ือหาทางออกในการคลี่คลาย
ปญหา และสรางความสมานฉันทในสังคม 

5) การนําเสนอขอมูลขาวสารในชวงวิกฤตการณทางการเมือง องคกรกํากับดูแลที่เปนอิสระของ
รัฐ และองคกรกํากับดูแลตนเองในวิชาชีพสื่อ จําเปนตองแสดงบทบาทท่ีชัดเจนและเครงครัด
โดยไมเลือกปฏิบัติ และไมจําเปนตองรอการรองเรียน 

6) การใชสื่อเพ่ือเปนชองทางในการสงเสริมความรูความเขาใจและการสรางความปรองดอง
ควบคูไปกับการเผยแพรความรูดานกฎหมาย และ กระบวนการยุติธรรมใหเกิดความเขาใจ
และสรางความเด็ดขาดในการบังคับใชกฎหมาย 

7) รัฐ ควรสรางความเชื่อมั่นตลอดจนสงเสริมแนวทางการนําแนวความคิด กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมไทย ใหเกิดขึ้นในองคกร  ตลอดจนภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวของสามารถเปนแนวทางในการแกไขความขัดแยงในสังคมไทยได  

         ขอสรุป จะเห็นไดวากระนําบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการคลี่คลายความขัดแยง
ทางการเมือง ลดความขัดแยงทางสังคมสามารถดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมไดนั้นทั้งนี้เพราะ
เปาหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนี้ก็คือการใหอภัยตอกัน  (Forgiveness) โดยผาน
กระบวนการฟนสํานึกผิดและไดมีการปฏิบัติตามขอตกลงที่ประชุมรวมกัน  ครบถวน ทําให
ความสัมพันธที่ถูกทําลายไประหวางผูกระทําผิดกับผูเสียหายและสังคมไดกลับฟนคืนสภาพเดิมอีกครั้ง
หนึ่ง ทําใหสังคมไทยเกิดการปองดองและฟนสํานึกดวยความจริงใจ  
 นอกจากนั้นบทบาทของสื่อที่ถูกใชเปนเครื่องมือในการการนําเสนอความรูดานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมไทยในสื่อทุกประเภทที่ยึดหลักความถูกตอง ความจริง และประโยชน
แหงสาธารณะเปนที่ตั้งในการแสวงหาขอมูลที่ตรวจสอบไดและนําเสนอขอเท็จจริงอยางถูกตอง 
ปราศจากความเปนฝกเปนฝายเพ่ือใหสังคมไทยไดประจักษ  การนําเสนอของสื่อ ที่ไมเสนอความ
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ขัดแยงที่มีเปาหมายเดียวเพ่ือเอาชนะ โดยเนนหาผูชนะและผูแพ แตสื่อควรใหความสําคัญกับสาเหตุ
และผลที่ซอนอยูเบื้องหลังความรุนแรงและความขัดแยง ความสูญเสียของสังคมและประเทศชาติ โดย
ภาพรวม มากกวา การนําเสนอภาพ ดวยการบิดเบือนขอเท็จจริง  ใหไดเขามามีบทบาทในการสงเสริม
และใหความรูดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท สรางความรูความเขาใจ ตลอดจนจิตวิทยาของ
มวลชน ในขณะที่ผูเสียหายและชุมชนสังคมก็ใหอภัย สังคมไทยจึงเกิดความสงบสุขและอยูรวมกัน
อยางสันติสุขยั่งยืนตลอดไป 
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รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

The Proposed Guidelines for Reinforcement of the Buddhist Community 
and the Muslim Community in Suratthani 

ประสิทธิ์  พันธวงษ1 สามารถ บุญรัตน2 และบุญรุตน ครุฑคง3 

1อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 
2อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆลําพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  
ชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่มี
ตอการสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี (3) เพ่ือวิเคราะห
กระบวนการและรูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี  
การวิจัยนี้ เปนการใชวิธีการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก        
(In-depth Interview) ในการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content/Analysis) และนําเสนอ
ผลวิเคราะหโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบวารูปแบบ ILACOA 
เปนกระบวนการและรูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยการผสมผสานวิถีชีวิตอาศัยกระบวนการความสัมพันธที่ เกิดจากกระบวนการเรียนรู  อาศัย
กระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากมีการรวมกลุม อาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากมีผูนําที่
ยอมรับจากชุมชน อาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากมีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน และ
อาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากกิจกรรมตอเนื่อง มีความสัมพันธทุกประเด็นขาดประเด็นหนึ่ง
ประเด็นใดไมได เพราะการสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมที่มีตอการเสริมสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานีเหมือนเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของตนเอง สงผลใหเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง นําไปสูการพัฒนาจังหวัดที่เขมแข็งในอนาคตตอไป 

คําสําคัญ  รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน, ชุมชนชาวไทยพุทธ, ชุมชนชาวไทยมุสลิม, 
บริบทดานศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพุทธและชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี 
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ABSTRACT 

There are three purposes of this research as followed: 1) to study the processes 
for reinforcement of the Buddhist community and the Muslim community in Suratthani, 
2) to revise the relationship of the religious and the culture aspect influencing to the 
reinforcement of both the Buddhist community and the Muslim community in 
Suratthani, and 3) to analyze the processes and guidelines effect to enhance the 
Buddhist community and the Muslim community in Suratthani. This is to research the 
document based approach and the field study conducted by in-depth interview as its 
research tool. The raw data are reviewed by the content analyses. The descriptive 
analysis is used for research findings presentation. The findings emerge that the lLACOA 
is the appropriate processes and guidelines to strengthen the Buddhist community and 
the Muslim community in Suratthani. The way of life consists of the relationship among 
learning process, collaboration process, respectful leader from the inside community 
process, acceptable leader from the outside community process and constant activities 
process. These are equally important aspects that are not capable to fail any of them. 
As the equivalent, the cultivation of cultural relationship influence to the reinforcement 
of both Buddhists and Muslims community in Suratthani. It could be a part of the way of 
life due to stability and wealthy; lead to further development.  

Keywords:  The Proposed Guidelines for the Community Reinforcement, The Buddhist 
Community, The Muslim Community, The Context of Religious and Culture 
of Buddhists and Muslims in Suratthani 
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บทนํา 

การดํารงชีวิตของมนุษยจะตองอยู ร วมกันเปนสังคม /แต เนื่องจากมนุษยอาศัยอยู ใน
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน/จึงยอมมีวิถีที่แตกตางกันออกไปทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมของแตละสังคม 
และการขยายตัวของกลุมชนตลอดจนการเกิดและพัฒนาการของศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน (สุธิวงศ 
พงไพบูลย และคณะ, 2544, หนา 7) เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือผลิตสรางขึ้นเพ่ือความเจริญงอกงามใน
วิถีของสวนรวม/วิถีชีวิตของมนุษยในสวนรวมที่ถายทอดกันได/เอาอยางกันได (พระยาอนุมานราชธน, 
2514, หนา 11) สังคมมนุษยจึงมีพัฒนาการเจริญรุงเรืองขึ้นมาตามลําดับ แตในสังคม ที่ประกอบดวย
กลุมชนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม/หรือมีเชื้อชาติและศาสนาแตกตางกันมาอยูรวมกันก็ยอมจะมีวิถีชีวิตที่
แตกตางกันซึ่งนําไปสูความขัดแยงกันไดเชนเดียวกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง ชาวไทยมุสลิมกับชาว
ไทยสวนใหญที่นับถือศาสนาพุทธในภาคใต มีสาเหตุมาจากความไมเขาใจทั้งในดานของศาสนาและ
วัฒนธรรม/และเปนสาเหตุของความแตกตางจนกลายเปนความขัดแยงที่เกิดขึ้น  ในสังคม และในสี่
จังหวัดชายแดนภาคใต มีประวัติศาสตรความขัดแยงมายาวนาน (อมรา พงศาพิชญ, 2549)/ประกอบกับ
เหตุการณครั้งตั้งแตวิกฤต/ในป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบันที่ปรากฏผานสถานการณรุนแรงยืดเยื้อรายวัน/
ยุทธศาสตรและนโยบายรัฐที่ใชในการแกปญหาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังมิอาจปลดชนวนความขัดแยง
เพ่ือสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืนในพ้ืนที่ได (อับดุลการิม รามันหสิริวงศ, 2554) จนทําใหเกิดภาพ
ของสังคมที่ไมสามารถอยูรวมกันไดระหวางคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิม 

จากปญหาดังกลาว/รัฐบาลควรทําอยางไรที่ตองมีกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลิม/โดยยึดคนและชุมชนทองถิ่นเปนฐานรากของการพัฒนาการเปดพ้ืนที่ทาง
ความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่มีตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและ
มุสลิมในการแสดงออก/โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวไทยมุสลิมกับชาวไทยสวนใหญที่นับถือศาสนาพุทธ     
ตองสรางรวมกันในการสรางรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิม          
ซึ่งแสดงออกซ่ึงการมีอํานาจรวมกันการเคารพซึ่งกันและกัน/การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน/และการ
เต็มใจที่จะแกปญหา(ธีรยุทธ บุญมี, 2547) ใหมีสภาพที่พึงปรารถนาในการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน/จึงจําเปนตองกําหนดนโยบายการพัฒนาภายใตจุดรวมที่เหมือนกันหรือความทรงจํารวมกันทาง
สังคมวัฒนธรรมที่มีลักษณะความเปนมิตรตอกัน เพ่ือเปดประตูแหงความเขาใจใหกลุมคนที่มอง      
ตางมุม/สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงปฏิปกษใหลดนอยลงหรือหมดไป กอใหเกิดปฏิสัมพันธอันดี     
ตอกันไดอยางเต็มใจ 
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ผูวิจัยจึงเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและ
มุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานีโดยศึกษาชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม /โดยการคนหา
กระบวนการที่กอใหเกิดการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนการผสมผสานทางดานศาสนาและ
วัฒนธรรมระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม/ทั้งนี้เพ่ือนํามาอธิบายเชื่อมโยงใหเห็นถึงรูปแบบการ
เสริมสรางความเขมแข็งของการผสมผสานทางดานศาสนาและวัฒนธรรมระหวางไทยพุทธกับไทย
มุสลิมนั้น/สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการบริหารจัดการชุมชนในสุราษฎรธานีทองถิ่น/และสราง
ความเขาใจอันดีในการอยูรวมกันระหวางผูคนและชุมชนที่ประกอบไปดวยชาวไทยพุทธกับชาวไทย
มุสลิมใหสามารถดํารงวิถีชีวิตอยูรวมกันไดตามแบบอยางที่มีจิตสํานึกรวมแหงความเปนมิตรและ
ยอมรับการอยูรวมกันไดในสังคมพหุวัฒนธรรม/สูความสันติสุขในสังคมและประเทศไทยไดในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมใน          
จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่มีตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. เพ่ือวิเคราะหกระบวนการและรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและ
มุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด 

 ผูศึกษาไดแบงเนื้อหาออกเปน 7 สวน ดังนี้ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม      
การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม โครงสรางทางวัฒนธรรมและ
บริบทวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิมจังหวัดสุราษฎรธานี งานวิจัยที่เก่ียวของ และกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้/ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ/(Qualitative/Research) 
ดังตอไปนี้ 

 4.1/ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้/ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา/โดยทบทวนเอกสาร/ตํารา/หนังสือ/บทความ
วิชาการ/และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ/(documentary research) /และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม   
(non-participant/observation) /โดยลงพ้ืนที่สังเกตการณ และเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยเขาไป
สังเกตการณวิถีชีวิต/การสัมภาษณเชิงลึก/(in-depth interview) โดยการสัมภาษณแบบเจาะจงกับ
ผูใหขอมูลเปนหลัก/และเอาขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกมาสังเคราะหองคความรู
โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและ
มุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี/ไดแก/แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
แนวคิดทฤษฎีโครงสราง-หนาที่ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการผสมผสาน
ทางดานศาสนาและวัฒนธรรมระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมโดยมีประเด็นหลัก/คือ/มีการ

“รูปแบบการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธาน”ี 

กระบวนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนชาวพุทธ

และมสุลมิในจังหวัด 
สุราษฎรธาน ี

ทฤษฎีโครงสราง-หนาท่ี 
ทฤษฎีที่การเปลีย่นแปลงทาง
วัฒนธรรม 

 

ความสัมพันธทางดานศาสนา
และวัฒนธรรมที่มีตอการ

เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลมิใน

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

วิเคราะหกระบวนการและรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนชาวพุทธและมุสลมิในจังหวัดสุราษฎรธานี 

สภาพทั่วไปสังคมทางวัฒนธรรม 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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ผสมผสานวิถีชีวิตเพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหชุมชนอยูรวมกันได/มีกระบวนการเรียนรู/การรวมกลุม/มี
ผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน/ผูนําที่ยอมรับจากจากนอกชุมชน/และมีการจัดกิจกรรมอยู
ตอเนื่อง 
 4.2/ขอบเขตดานประชากร 
 ผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก/(In-depth/interview) ไดแก กลุมพระภิกษุสงฆระดับ
ผูปกครองสงฆจํานวน 2 รูป มุสลิมระดับผูปกครอง จํานวน 2 ทาน นักวิชาการสังคมวิทยาและพัฒนา
ชุมชน จํานวน 3 ทาน นักวิชาดานศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 2 ทาน กลุมตัวแทนจากผูนําชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิมจํานวน 4 คนและ ตัวแทนผูปกครองจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 2 ทาน รวม
ทั้งหมด 15 รูป/คน รวมขอมูลมาสังเคราะหองคความรูจนไดขอมูลอ่ิมตัวเพ่ือสรางรูปแบบการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 4.3/ขอบเขตดานสถานที่  ชุมชนชาวไทยพุทธและชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

4.4/ขอบเขตดานระยะเวลาผูวิจัยไดแบงการจัดทําแผนการทําวิจัยตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาในการทําวิจัยทั้งสิ้น/12/เดือน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ/(qualitative/research) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา/คือ      

1) การศึกษาเอกสาร/(Documentary/Study) เปนการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับ กระบวน/
ความสัมพันธ/และการวิเคราะหกระบวนการทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่มีตอการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฏรธานี/2) เปนการสัมภาษณเชิงลึก ( in-depth 
interview)/เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาประกอบดวยผูใหขอมูลหลัก/6/กลุมไดแก/(1)/กลุมพระภิกษุสงฆ
ระดับผูปกครองสงฆจํานวน/2/รูป/(2) มุสลิมระดับผูปกครอง/จํานวน/2/ทาน (3)/นักวิชาการสังคม
วิทยาและพัฒนาชุมชน/จํานวน/3/ทาน/(4)/นักวิชาการดานศาสนาและวัฒนธรรม/จํานวน/2/ทาน/  
(5) /กลุมตัวแทนจากผูนําชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/4/ทาน/และ/(6) ตัวแทนผูปกครองจังหวัด   
สุราษฎรธานีจํานวน/2/ทาน/รวมทั้งหมด/15/รูป/คน/การวิเคราะหขอมูล/ใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหา/(Content Analysis) /นําเสนอผลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห/(descriptive/analysis) 
 
ผลการวิจัยพบวา 

รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวไทยพุทธและชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัด  
สุราษฎรธานี เปนการอพยพและการตั้งรกรากในสยามประเทศ ปรากฏทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
คานิยม ความเชื่อที่เกี่ยวของกับทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในเขต
จังหวัดสุราษฎรธานีโดยมีประเด็นดังนี้ 
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(1)/กระบวนการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
การศึกษาเอกสารขอมูลภาคสนามการสัมภาษณเชิงลึกพรอมทั้งกับอาศัยแนวคิด/ทฤษฎี มา

เชื่อมโยงหาความสัมพันธของผูใหขอมูลหลัก/เพ่ือนํามาประมวลผล/วิเคราะหและสังเคราะหผลนําเสนอ
ผลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive/analysis) สามารถสรุปเปนประเด็น 6 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่/1/การผสมผสานวิถีชีวิต/(Incorporating/lifestyle) มนุษยดั้งเดิมเทาที่คนควา
สอบสวนตกลงกันแลวในเวลานี้/เราจะตองพิจารณากันใหกวางออกไปถึงชนทุกเผาที่มีอยูบนแหลมมายู
อาศัยอยูในดินแดนรอบอาวบานดอน/(จังหวัดสุราษฎรธานีในปจจุบัน) /มีการผสมผสานของชาติพันธุทั้ง
สามสายเลือดที่ปนกันมาชนิดที่จะแยกกันไมออก/จนกระทั่งทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมภาษา/ในความแตกตางลดลงไปเกือบครึ่ง/คือ/พวกเซมัง/ซาไก/พวกมลายูเดิมบนปลายแหลม
มลายู/และ/ชนชาติมลายู/มีการผสมผสานของชาติพันธุทั้งสามสายเลือดที่ปนกันมาชนิดที่จะแยกกันไม
ออก/จนกระทั่งทุกวันนี้ 

ประเด็นที่/2/กระบวนการเรียนรู/(Learning/process) ประชาชนทางภาคใตมีการพ่ึงพา
อาศัยกัน/และมีคําคูกันวา/“ออกปาก” /หรือ/“ไหววาน” ซึ่งชาวบานสามารถออกปากขอความ
ชวยเหลือ/ไหววานเพ่ือนบานและมีการชวยเหลือตอบแทนกัน/ซึ่งระบบไหวหวานพัฒนาเปนการ
ชวยเหลือที่เรียกวา/การซอมือนั้นก็คือ/“การลงแขก” ประสบการณของคนใตที่อยูรวมกัน ตางศาสนา/
ตางความเชื่อมาชานาน/วิถีชีวิตโดยทั่วไปเรียบงาย/มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและมุสลิม/ในแงการ
สรางดุลภาพ/กอใหเกิดความเชื่อ/ประเพณี/และระบบคุณคาที่ไมทําใหแปลกทางจิตสํานึก/มีภาพลักษณ
ของการพ่ึงพาตนเองในแงของการอยูหากิน/และแงอ่ืนๆ/อยางเปนรูปธรรมชวยเหลือเลี้ยงดูญาติมิตรของ
คนภาคใตแบบ/“สาวยานนับโยค” และระบบการพ่ึงพากันคนภาคใตที่สมัยนี้ยังนับถืออยู 

ประเด็นที่/3/การรวมกลุม/(Aggregation) ศาสนาและวัฒนธรรมชาวไทยพุทธและมุสลิมเปน
ของตนเองไมเหมือนกัน/ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเชื่อ/ความคิดเห็นและสิ่งแวดลอมตางๆ/ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมภาคใต/สภาพภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ/และทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต/เปนปจจัยและ
ขอจํากัดอันเปนเครื่องเกื้อกูลหลอหลอมใหชาวใตสั่งสมปรับปรุงวิถีการดําเนินชีวิต/เพ่ือใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตน/ประกอบกับการพัฒนาภูมิปญญา/การจัดการสืบทอดกันมายาวนาน
เหลานี้คอยแตงเติมจนเกิดเปนบริบทของสังคมภาวะแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นใหมนี้/คือ/ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนชาวใตระบบความสัมพันธ/เครือญาติมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน/ยึด
โยงไมแตกสลายโดยงายโดยมทีรัพยากรบุคคล/กลุมผูนําชาวบาน/พระภิกษุ/อิหมาม/ผูนําอาวุโส/ปราชญ
ชาวบาน/เพ่ือเปนการเสริมสรางดําเนินกิจกรรมสาธารณะใหเกิดประโยชนแกชุมชน  

ประเด็นที่/4/ผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/(Community leaders recognized) /การรักษาไว
ซึ่งศาสนาวัฒนธรรมและการผสมกลมกลืนโดยแตละชุมชนจะมีวัดและมัสยิดเปนศูนยกลาง (Central 
Place) มีเจาอาวาส/อิหมามเปนผูนําชุมชน/จึงเปนศาสนสถานที่มีความสําคัญและสัมพันธกับวิถีชีวิต
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ของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่แยกกันไมออก/ยอมมีผลตอการเปนผูนําของชุมชนกระแสแหง
ความคิดของผูนําทางศาสนามีผลมากที่สุดในการที่จะทําใหเกิดการผสมผสานของศาสนาไดอยางแนนอน
เปนสิ่ง    สั่งสมถายทอดตอเนื่องกันไปไมหยุดนิ่งตั้งแตอดีตปจจุบันก็เปนฐานที่ตอไปยังอนาคต 

ประเด็นที่/5/ผูนํ าที่ ยอมรับภายนอกชุมชน /(Community/leaders/outside/the 
recognized) /การสรางเครือขายจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งโดยการดําเนินชีวิตของประชาชนสวน
หนึ่งขึ้นอยูกับศักยภาพของผูนําชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนการปรับเปลี่ยนเพ่ือสืบทอด
วัฒนธรรมถายทอดจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง/โดยมีกระบวนการและข้ันตอนมีกิจกรรมตอเนื่องมีความ
รวมมือความสมานฉันททางศาสนาและวัฒนธรรมการอยูรวมกันในชุมชนสรางเครือขายโดยมีผูนําชุมชน
เปนตนแบบแตละชุมชน 

ประเด็นที่/6/กิจกรรมตอเนื่อง/(Activities)  การดําเนินชีวิตของมนุษย/สวนใหญเปนเรื่อง
เกี่ยวกับ/ยืน/เดิน/นั่ง/นอน/ดื่ม/ทํา/พูด/คิด/ยอมมีกิจกรรมตอเนื่องอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะมนุษย
เปนสัตวสังคม/ยอมอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม/จึงตองมีการพ่ึงพาอาศัยกัน/เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกกันโดยบริสุทธิ์ใจ/มิหวังผลตอบแทนตนเองมีของกินของใชก็ไมตระหนี่ไวแต
เพียงผูเดียว/คิดเจือจานใหแกผูอ่ืนเพื่อใหเขามีความสุขเชนตนเอง/มีจิตประกอบดวยเมตตากรุณาเปน
หลัก/ทําใหกิจกรรมตอเนื่องซึ่งจําเปนจะตองมีคุณธรรมของศาสนาเปนแนวในการปฏิบัติ เพ่ือใหอยู
รวมกันอยางสงบสุข/มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน/มีความรักใครสามัคคี 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ/ใหความชวยเหลือแบงปนระหวางกัน/ไมทอดทิ้งดูดายกัน 

 
(2)/ความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมีตอการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาว
พุทธและมุสลิมจังหวัดสุราษฎรธานี 

จากประเด็นของกระบวนการการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมจังหวัด 
สุราษฎรธานี/ดังกลาวขางตนพิจารณาความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมทีมีตอการเสริมสราง
ความเข็มแข็งของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเพ่ือสรางความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่
มีตอการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนประกอบดวย/๖/ประการดังนี้/ประการแรก/มีการผสมผสาน
วิถีชีวิตวัฒนธรรมมีความผูกพันแนนแฟมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหอยู
รวมกัน/ประการที่สอง/มีกระบวนการเรียนรูที่ชุมชนรวมไปถึงการเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือเกื้อกูลกัน/
ประการที่สาม/มีการรวมกลุมของประชาชนที่หลากหลายทางพหุวัฒนธรรมโดยยึดประโยชนสาธารณะ
ของสมาชิกเปนที่ตั้ง/ประการที่สี่/ผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนมีความรูความสามารถ
สงผลใหชุมชนมีการพัฒนา/ประการที่หา/สงผลไดรับการยอมรับนับถือผูนําจากภายนอกชุมชน/ประการ
ที่หก/การจัดกิจกรรมอยูตอเนื่องทุกคนมีอิสระในการรวมคิด/รวมทํา/และตัดสินใจในกิจกรรมอยาง
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ตอเนื่องเหมือนเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของตนเอง/เพ่ือใหเกิดการอยูรวมอยางเขมแข็งในชุมชนสูการ
พัฒนาชุมชนที่เขมแข็งในอนาคต 

 
(3)/สรุปกระบวนการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

กระบวนการที่/1/การผสมผสานวิถีชีวิต/(Incorporating/Lifestyle) /เปนกระบวนการ
ความสัมพันธที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู/การรวมกลุม/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/มีผูนําที่ยอมรับจาก
ภายนอกชุมชน/และมีกิจกรรมตอเนื่องมี/5/ขั้นตอน/ดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/กระบวนการเรียนรู/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผสมผสานวิถีชีวิต
ความเปนอยูแบบพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลกันระหวางชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 
เนื่องจากสภาพวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมการเรียนรูทําใหเขาใจกัน/ทําใหเกิดวัฒนธรรมเปน
ตัวกําหนดลักษณะวิถีชีวิตการแสดงออกเปนมารยาททางสังคม/ ซึ่งเรียกไดวา/“วัฒนธรรมเปนบรรทัด
ฐานของสังคม  จนทําใหเกิดความสัมพันธการรวมกลุมขึ้น 

ขั้นตอนที่/2/การรวมกลุม/อาศัยกระบวนการความสัมพันธการผสมผสาน
กระบวนการเรียนรูที่มีตอการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดสุราษฎรธานีเปนปจจัยเครื่องเกื้อกูลหลอหลอมสั่งสมปรับปรุงวิถีรากเหงาการดําเนินชีวิต/เพ่ือให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชน ประกอบกับการพัฒนาภูมิปญญาแหงองคการเรียนรูสู
สังคมปรารถนาจนทําใหเกิดความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับจากชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที/่3/ผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธการผสมผสาน
การรวมกลุมเปนมิติศักยภาพของผูนําเกิดขึ้นในชุมชนตางๆ/อนุญาตปฏิบัติได/แตประเพณีทางสังคมที่ไม
ขัดตอหลักศาสนาพุทธและมุสลิม/และเพ่ือเปนความสะดวกทั้งในการรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมและการผสม
กลมกลืนโดยแตละชุมชนมีวัดและมัสยิด/โดยมีพระภิกษุ/อิหมาม/เปนผูนําทางจิตวิญญาณที่ยอมรับเปน
ตนแบบจนทําใหเกิดความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที่/4/ผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/อาศัยกระบวนการผสมผสาน
ความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับจากชุมชนที่เปนตนแบบ/สงผานในการยอมรับของชุมชนภายนอก/เปน
ฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมไปสูอนาคตโดยผานการสรางสรรค สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุงแกไขและสืบ
ทอดจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งโดยมีผูนําเปนจุดรวมกันเพื่อการคนหาศักยภาพความสัมพันธของ
ผูนําที่เปนตนแบบจนทําใหเกิดความสัมพันธของกิจกรรมตอเนื่องขึ้น 

ขั้นตอนที่/5/มีกิจกรรมตอเนื่อง/อาศัยกระบวนการความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับ
จากภายนอกชุมชนการปฏิสัมพันธกันระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี/จึง
ตองมีการพ่ึงพาอาศัยกัน/เชน/มีสวนรวมในงานวัดทาไทรชาวพุทธและมุสลิมมาชวยกันทํา/“ขนมแทงตม
ในวัดทาไทร” /มีกิจกรรมก็รวมกันคิดรวมกันทํา/ทําใหมีกิจกรรมซึ่งจําเปนตองมีคุณธรรมของศาสนา
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เปนแนวในการปฏิบัติ/เพ่ือใหอยูรวมกันอยางสงบสุขเปนหนึ่งเดียวจนทําใหเกิดความสัมพันธของการ
ผสมผสานวิถีชีวิตขึ้น 

กระบวนการที่/2/กระบวนการเรียนรู/(Leanings/Process) เปนกระบวนการความสัมพันธที่
เกิดจากการรวมกลุม/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/มีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/มีกิจกรรมตอเนื่อง 
และมีการผสมผสานวิถีชีวิต/มี/5/ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/มีการรวมกลุม/อาศัยกระบวนการความสัมพันธกระบวนการเรียนรู/
สรางภูมิปญญาของตนเองทําใหชุมชนมีความรูความสามารถที่จะพัฒนาชุมชนนําไปสูการถายทอด
ความรูของคนในชุมชน/เปนลักษณะการปะทะสังสรรคทางสังคมกลายเปนมารยาททางสังคม/ความ
ผูกพันอยางลึกซึ้งของชุมชน/ทีหลอหลอมประสบการณของชุมชนรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งสรางจิตสํานึกการ
อาศัยรวมกัน/จนทําใหเกิดความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับจากชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที่/2/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธของ
กระบวนการรวมกลุม/โดยอาศัยอํานาจ/ความรู/และกลไกของผูนําชุมชน/อาศัยความรวมมือ
ความสัมพันธภายในชุมชนเปนหลักรูจักควบคุมสถานการณมีวิถีทางตางๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
สงผลตอการปรับตัวการผสมผสานการบูรณาการทางดานศาสนาและวัฒนธรรมระหวางชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิม จนทําใหเกิดความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที่/3/มีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธ
ของผูนําที่ยอมรับจากชุมชนมีศักยภาพของภาวะผูนํา/และพัฒนาภูมิปญญาชุมชนตลอดจนการสราง
เครือขายภายนอกชุมชน/โดยใชมรรควิธีของการอยูรวมกัน/การถายทอดวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปสูอีก
รุนหนึ่ง/มีกระบวนการและข้ันตอนมีกิจกรรมความรวมมือความสมานฉันททางสังคมการอยูรวมกันใน
ชุมชนเครือขายจนทําใหเกิดความสัมพันธของมีกิจกรรมตอเนื่องขึ้น 

ขั้นตอนที่/4/มีกิจกรรมตอเนื่อง/อาศัยกระบวนการความสัมพันธของผูนําที่ยอมรับ
จากภายนอกชุมชนชุมชน/มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน/มีความรักใครสามัคคี 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ/ตอสมาชิกของชุมชนทั้งบุคคล ครอบครัว/มีการพ่ึงพาอาศัยและรวมมือกันทํากิจกรรม
ตางๆ/โดยมีผูนําเปนตนแบบทั้งดานอาชีพ/วัฒนธรรม/ประเพณี/พิธีกรรม/การพัฒนาชุมชน/ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนใหความชวยเหลือแบงปนระหวางกัน/จนทําใหเกิดความสัมพันธการผสมผสานวิถีชีวิต 

ขั้นตอนที่/5/การผสมผสานวิถีชีวิต/อาศัยกระบวนการความสัมพันธของกิจกรรม
ตอเนื่องทําใหสมาชิกชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/อยูรวมกันอยางมีความสุขมีความรักใครกลม   
เกลียวจนเกิดความรูสึกวา/“เปนพวกเดียวกัน” /เมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นก็จะรวมมือกันดวยความเติมใจ
อยาเบื่อหนายในการรวมกิจกรรม/เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหชุมชนอยูรวมกันได/เมื่อเปน/“เกลอกัน” /
เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันของไทยพุทธและไทยมุสลิมจะมีคุณลักษณะเปนเอกลักษณใหมเปนของ
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ตนเองขึ้นมา/และสวนของวัฒนธรรมใหมนี้จะมีความแนบชิดเขาดวยกันเหมือนลมหายใจเขาออกจนทํา
ใหเกิดความสัมพันธการเรียนรูสรางภูมิปญญาของตนเองทําใหชุมชนที่เขมแข็งขึ้น 

กระบวนการที่/3/การรวมกลุม/(Aggregation) เปนกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจาก มี
ผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/มีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/มีกิจกรรมตอเนื่อง/มีการผสมผสานวิถีชีวิต 
และมีกระบวนการเรียนรู/มี/5/ขั้นตอน/ดังนี้ 

ขั้นตอนที/่1/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธการรวมกลุม
ผสมผสานทางดานศาสนาและวัฒนธรรมระหวางไทยพุทธและไทยมุสลิม/ที่อยูรวมกันมีวิถีชีวิตมีผูนําเปน
ตนแบบ/ยอมมีผลตอการเปนผูนําของชุมชนกระแสแหงความคิดของผูนําทางศาสนามีผลมากที่สุด/ใน
การที่จะทําใหเกิดการผสมผสานของศาสนาไดอยางแนนอนเปนสิ่งสั่งสมถายทอดตอเนื่องกันไปไมหยุด
นิ่งตั้งแตอดีตปจจุบันก็เปนฐานที่ตอไปยังอนาคตจนทําใหเกิดความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจากภายนอก
ชุมชน 

ขั้นตอนที่/2/มีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน อาศัยกระบวนการความสัมพันธ
จากผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/เปนกระแสแหงความคิดของผูนําตนแบบชุมชนปจจุบัน/เปนชวงเวลาที่
ไดรับการยอมรับจากภายในของชุมชนเปนฐานที่ตั้งเพ่ือผานกระบวนการความคิดสรางสรรค/สั่งสม/
เลือกสรร ปรับปรุงแกไข/ในการเรียนรูรวมกันโดยใชมรรควิธี/การอยูรวมกันในสังคมกลุมสรางเครือขาย
จนทําใหเกิดความสัมพันธจัดกิจกรรมตอเนื่องขึ้น 

ขั้นตอนที่/3/มีกิจกรรมตอเนื่อง/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจาก
ภายนอกชุมชน/สวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับ/ยืน/เดิน/นั่ง/นอน/ดื่ม/ทํา/พูด/คิด ทุกอยางเปนการปฏิบัติ
วิถีชีวิต/ยอมมีการกิจกรรมตอเนื่องระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยางหลีกเลี่ยงไมได/จึงตองมี
การพึ่งพาอาศัยกันซึ่งกันและกัน/รวมถึงระเบียบมรรยาททางสังคม/ที่ติดตอสัมพันธกันในสังคมอีกดวย
จนทําใหเกิดการผสมผสานวิถีชีวิตขึ้น 

ขั้นตอนที่/4/การผสมผสานวิถีชีวิต/อาศัยกระบวนการความสัมพันธมีจัดกิจกรรม
ตอเนื่อง/โดยการรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกลายเปนวิถีชีวิตใหมขึ้นมา/กรณีการแตงงานขาม
วัฒนธรรม/เชน/สามีเปนชาวไทยมุสลิมชื่อวา บังหีม ภรรยาปาจิตเปนชาวไทยพุทธไดลูกมานับถือทั้ง
พุทธและมุสลิมและลูกชายใหบวชเณรเมื่อสิกขาแลวจึงเขาเปนมุสลิม/วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ผสมกลมกลืนกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/เหลานี้จะมีคุณลักษณะใหมเปนของตนเองของ
วัฒนธรรมใหมนี้จะมีความแนบชิดเขาดวยกันจนทําใหเกิดความสัมพันธกระบวนการเรียนรูขึ้น 

ขั้นตอนที่/5/กระบวนการเรียนรู/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผสมผสานวิถีชีวิต
ของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/มีการพ่ึงพาอาศัยกัน/และมีคําคูกันวา/“ออกปาก”/หรือ/“ไหว
วาน” ชาวบานสามารถออกปากขอความชวยเหลือ/เชน/งานประจําปวัดทาไทรมีชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมชวยกันไปจัดสถานที่และทําขนมตามประเพณี/(แทงตม) เพ่ือนบานและมีการชวยเหลือตอบ
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แทนกัน/ซึ่งระบบไหวหวานพัฒนาเปนการชวยเหลือประสบการณของการอยูรวมกันระหวางชาวไทย
พุทธและชาวไทยมุสลิม/ตางความเชื่อมาชานาน/จึงมีลักษณะรักความอิสรเสรี/มีขันติธรรมและการรูจัก
ประสานผลประโยชนจึงทําใหสังคมสงบสุขตามสมควรจนทําใหเกิดความสัมพันธการรวมกลุมขึ้น 

กระบวนการที่/4/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/(Community/Leaders/Recognized)     
เปนกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/มีจัดกิจกรรมตอเนื่อง มี
ผสมผสานวิถีชีวิต/มีกระบวนการเรียนรู/และมีการรวมกลุม/มี/5/ขั้นตอน/ดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/มีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธ
ผูนําที่ยอมรับจากชุมชนเปนตันแบบโดยผานการสรางสรรค/สั่งสมประสบการณ/เลือกสรรผูนํา/มีผลตอ
การเปนผูนําของชุมชนกระแสแหงความคิดของผูนําทางศาสนาซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญาณมีผลมากที่สุด/
ในการที่จะทําใหเกิดการผสมผสานของศาสนาไดอยางแนนอน จนทําใหเกิดความสัมพันธของการมี
กิจกรรมตอเนื่องขึ้น 

ขั้นตอนที่/2/มีกิจกรรมตอเนื่อง/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจาก
ภายนอกชุมชน/มีการเขารวมเครือขายชุมชนเพ่ือดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยผูนําเปนตนแบบ/ติดตอประสานงานเพ่ือประชุมมีการทํากิจกรรม
รวมกัน/กับกลุมภายนอกชุมชนโดยมกีารเยี่ยมเยียนใหความชวยเหลือครอบครัวภายในชุมชนทั้งสามารถ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดเปนอยางดี/จนทําใหเกิดความสัมพันธการผสมผสานวิถีชีวิตขึ้น 

ขั้นตอนที่/3/มีการผสมผสานวิถีชีวิต/อาศัยกระบวนการความสัมพันธของการจัด
กิจกรรมตอเนื่อง/สมาชิกกลุมไดเขามีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุมมีเครือขายภายในชุมชนและ
นอกชุมชนมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน/ระหวางเพ่ือนสมาชิกในชุมชนผสมกลมกลืนกันของชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุสลิมคุณลักษณะใหมเปนของตนเองของวัฒนธรรมใหมรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน จนทําใหเกิดความสัมพันธกระบวนการเรียนรูขึ้น 

ขั้นตอนที่/4/กระบวนการเรียนรู/อาศัยกระบวนการความสัมพันธการผสมผสานวิถี
ชีวิตการรูจักประสานผลประโยชนจึงทําใหสังคมสงบสุขตามสมควร/“วิถีรากเหงาชีวิตที่เรียบงาย” /     
มีความผูกพันกับชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/ใหสมาชิกในสังคมไดรับความสุขและสิทธิประโยชนเทา
เทียมกันไดอันสงผลใหสามารถอยูรวมกันเปนกลุมชนหรือสังคมไดอยางสันติสุขยึดโยงชุมชนใหเขมแข็ง
ไมแตกสลายตองทําใหมั่นคงยั่นยืน โดยมีกลุมผูนําชาวบาน/พระภิกษ/ุอิหมาม/ผูอาวุโส/ในชุมชนเกิดการ
เรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีปฏิบัติของชุมชนจนทําใหเกิดความสัมพันธการรวมกลุมขึ้น 

ขั้นตอนที่/5/การรวมกลุม/อาศัยกระบวนการความสัมพันธกระบวนการเรียนรูชุมชน
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/ดําเนินการเสริมสรางความเขมแขงของชุมชนที่พัฒนาไดโดยมีศักยภาพ
ความสัมพันธของผูนําตนแบบ/โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูสรางภูมิปญญาของชุมชนมีผลทําใหชุมชนมี
ความรูและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและถายทอดความรูอยางตอเนื่อง/วัฒนธรรมชุมชนผูกพัน
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แนนแฟมกับวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในชุมชนจารีตประเพณีของชุมชนทีหลอหลอม
ประสบการณของชุมชนรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง/การสรางจิตสํานึกการอาศัยรวม/ดําเนินชีวิตไปตามระบบ
คุณคาและความคิดความเชื่อของชุมชนจนทําใหเกิดความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจากชุมชนขึ้น 

กระบวนการที่/5/ผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/(Community/Leaders/outside 
the/Recognized) /เปนกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากกิจกรรมตอเนื่อง มีการผสมผสานวิถีชีวิต
มีกระบวนการเรียนรู/มีการรวมกลุม/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/มี/5/ขั้นตอน/ดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/มีกิจกรรมตอเนื่อง/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจาก
ภายนอกชุมชนสรางเครือขายของชุมชนมีกิจกรรมตอเนื่อง/โดยมีผูนําเปนตนแบบ ทําใหการติดตอ
สัมพันธ เพ่ือใหอยูรวมกันอยางสงบสุข/มีไมตรีจิตถอยทีถอยอาศัยกัน/ผูนําชักชวนเพ่ือนบานใหเขามามี
พัฒนาชุมชนความไววางใจและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตอชุมชนสามารถสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนไดเปนอยางดีจนทําใหเกิดความสัมพันธผสมผสานวิถีชีวิตขึ้น 

ขั้นตอนที่/1/มีการผสมผสานวิถีชีวิต/อาศัยกระบวนการความสัมพันธจัดกิจกรรม
ตอเนื่อง/ในรูปแบบทางพฤติกรรมของคนในสังคมใหแสดงออกในรูปแบบเดียวกัน/ชวยเหลือเลี้ยงดูญาติ
มิตรแบบ/“สาวยานนับโยค” หรือ/“เกลอกัน” /เนื่องจากการผสมกลมกลืนกันของชาวไทยพุทธและชาว
ไทยมุสลิมจะมีคุณลักษณะใหมจนทําใหเกิดความสัมพันธการเรียนรูสรางภูมิปญญาของชุมชนทําให
ชุมชนที่เขมแข็ง จนทําใหเกิดความสัมพันธกระบวนการเรียนรูขึ้น 

ขั้นตอนที/่3/มีกระบวนการเรียนรู/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผสมผสานวิถีชีวิต
การผสมผสานทางวัฒนธรรมตามลักษณะที่เปนการผสมผสานชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมโดย
ลักษณะความใกลชิดกันเปนกระบวนการเรียนรูแบบซึมชับ/เปนการทําหนาที่สัมพันธกันอยางเปน
ระบบ/ลักษณะของการผสมผสานแบบนี้จะมีลักษณะสม่ําเสมอสามารถสังเกตได/เชน/งานแตงงาน/งาน
บวช/งานรอมฎอน/งานสุหนัต/แมกระทั้งงานประจําปในภายวัดจนทําใหเกิดความสัมพันธการรวมกลุม
ขึ้น 

ขั้นตอนที่/4/มีการรวมกลุม/อาศัยกระบวนการความสัมพันธกระบวนการเรียนรู
ปจจัยที่กอใหเกิดการผสมผสานความเขมแข็งของวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม/ซึ่งมี
ความจําเปนที่ตองพ่ึงพาอาศัยระหวางกัน/อันเปนพ้ืนฐานของความเปนเดียวกันของการทําหนาที่ใน
สังคมที่ซับซอน/ซึ่งจะตองรวมมือและพ่ึงพิงกันและกัน/เชน/การยกลูกใหเปนลูกบุญธรรม/แกกันการให
ลูกเปนเกลอกันการพ่ึงพาหมอตําแยรวมกันทําใหลดความขัดแยงอันสงผลใหสามารถอยูรวมกัน /
ปรองดองกันและนําไปสูสันติสุขในที่สุดจนทําใหเกิดความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจากชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที่/5/ผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธการรวมกลุม
กันรวมคิด/รวมทํา/รวมตัดสินใจ/รวมรับผิดชอบ/และรวมรับผลประโยชนของชุมชน/รวมทั้งให
ความสําคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานของผูนํามาเปนผูสนับสนุนในการจัดการและแกปญหา
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ของชุมชนระบบความสัมพันธ/เครือญาติมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ยึดโยงชุมชนใหเขมแข็งโดยใชการ
ซึมชับ/กลุมผูนําชาวบาน/พระภิกษุ/อิหมาม/ผูอาวุโสในชุมชนเพ่ือเปนการเสริมสรางดําเนินกิจกรรม
สาธารณะใหเกิดประโยชนแกชุมชน/สามารถพ่ึงพาตนเองจนทําใหเกิดความสัมพันธผูนําที่ยอมรับจาก
ภายนอกชุมชนขึ้น 

กระบวนการที่/6/มีกิจกรรมตอเนื่อง/(Activities) เปนกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจาก 
การผสมผสานวิถีชีวิต/มีกระบวนการเรียนรู/มีการรวมกลุม/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/และมีผูนําที่
ยอมรับจากภายนอกชุมชน/มี/5/ขั้นตอน/ดังนี้ 

ขั้นตอนที่/1/มีการผสมผสานวิถีชีวิต/อาศัยกระบวนการความสัมพันธจัดกิจกรรม
ตอเนื่อง/โดยการสรางเครือขายของชุมชนการดําเนินชีวิตตองยืดหยุนและปรับเปลี่ยนมีกระบวนการและ
ขั้นตอน/รวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ/และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน/มีความรูสึกผูกพันกับ
ชุมชนและสมาชิกในชุมชน/มีความรักใครสามัคคี/เอ้ือเฟอเผื่อแผ/ใหความชวยเหลือแบงปนระหวางกัน/
จนทําใหเกิดความสัมพันธกระบวนการเรียนรูขึ้น 

ขั้นตอนที/่2/มีกระบวนการเรียนรู/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผสมผสานวิถีชีวิต
กิจกรรมใดเกิดขึ้นก็จะรวมมือกันดวยความเติมใจเพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหชุมชนอยูรวมกันไดเปน
พฤติกรรมที่เกิดไดดวยการเรียนรู//เชน/กรณีการแตงงานระหวางไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมการรวม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกลายเปนสิ่งที่รวมใหมขึ้นมาซึ่งมีลักษณะที่แตกตางไปจากผลรวม/จนทําใหเกิด
ความสัมพันธการรวมกลุมขึ้น 

ขั้นตอนที่/3/การรวมกลุม/อาศัยกระบวนการความสัมพันธกระบวนการเรียนรู เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในแนวเดียวกันกระตุนและสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 
รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิดรวมกันทํา/และมีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและ
กันอันจะนําไปสูการพัฒนาที่มันคงยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้มีกิจกรรมหลักทีดําเนินการเสริมสรางความ
เขมแขง็ของชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเอง/ไดอยางตอเนื่องจนทําใหเกิดความสัมพันธผูนําที่ยอมรับ
จากชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที่/4/มีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธการ
รวมกลุม/รวมคิด/รวมทํา/รวมตัดสินใจ/รวมรับผิดชอบ/และรวมรับผลประโยชนของชุมชนในชุมชน
รวมทั้งใหความสําคัญกับกลุมผูนําชาวบาน/พระภิกษุ/อิหมาม/ผูนําอาวุโส/ปราชญชาวบาน/เพ่ือเปนการ
เสริมสรางดําเนินกิจกรรมสาธารณะใหเกิดประโยชนแกชุมชน/จนทําใหเกิดความสัมพันธผูนําที่ยอมรับ
จากภายนอกชุมชนขึ้น 

ขั้นตอนที/่5/มีผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน/อาศัยกระบวนการความสัมพันธผูนํา
ที่ยอมรับจากชุมชนโดยมีพิธีที่เปน/สื่อกลางใหเกิดขึ้นในชุมชน/ที่มีความสําคัญและสัมพันธกับวิถีชีวิต/ถูก
การกลืนกลายทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่อยูรวมกันมีวิถีชีวิตตองมีผูนําใน
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การนําพารูปแบบ/ระบบ/และกระบวนการ/จัดเตรียม/การปรับปรุง/ยอมรับนําไปปฏิบัติ/และที่สําคัญไม
ควรกีดกันปดบัง/จุดดี/จุดเดน และความสามารถของผูอ่ืน/จนทําใหเกิดความสัมพันธมีการจัดกิจกรรม
ตอเนื่อง/มุงสูการสรางรูปแบบการสรางความเขมแข็งวัฒนธรรมชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในอนาคต 

 

กรณีตัวอยาง ความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่มีตอการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

       
 
        

                            จิตสํานึกรวมแหงความเปนมิตร 
 
 

 
 
 
 

 
 
(4)/รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

สามารถแสดงรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ในสุราษฎรธานีไดเปนรูปแบบโมเดลการเสริมสรางความเขมแข็งของชาวไทยและชาวไทยมุสลิมวา 
“ILACOA” หมายถึง พืชไมดอกสีมวงมีกลิ่นหอมเปนชอขนาดใหญปกคลุมผิวหนาดวยสีขาวบางๆ ซึ่ง
ภาษาถิ่นมาลายู-ปตตานี เรียกวา บาเอ ภาษาถิ่นนราธิวาส มาเลเชีย ยะลา เรียกวา บางอบะซา        
ภาคกลาง ภาคใต เรียกวา อินทนิล กรุงเทพฯ เรียกวา ตะแบกดํา 

 
 
 
 
 

งานประจําปวัดทาไทรจังหวัดสุราษฎรธานีมีชาวพุทธและ
ชาวมุสลิมชวยกันจัดสถานที่และทําขนมตามประเพณี 
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เพ่ือสรางรูปแบบการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมใน

จังหวัดสุราษฎรธานีความสัมพันธเชิงภาษาจากการสนธิของภาษามาลายูและภาษาถิ่นใต มาจาก
ความสัมพันธของโมเดลโครงสรางความความสัมพันธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมที่มีตอการเสริมสราง
ความเข็มแข็งของชุมชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมดังนี้  

I = Incorporating Lifestyle/หมายถึง การผสมผสานวิถีชีวิต 
L = Leanings Process หมายถึง กระบวนการเรียนรู 
A = Aggregation หมายถึง การรวมกลุม 
C = Community Leaders Recognized หมายถึง ผูนําที่ยอมรับจากชุมชน 
O = Community Leaders outside Recognized/หมายถึง/ผูนําที่ยอมรับจากภายนอกชุมชน 
A = Activities หมายถึง จัดกิจกรรมตอเนื่อง 
สรุปไดรูปแบบ “ILACOA MODEl” การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวไทยพุทธและ

ชาวไทยมุสลิมในสุราษฎรธานีมีการผสมผสานวิถีชีวิตอาศัยกระบวนการความสัมพันธที่ เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู  อาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากมีการรวมกลุม อาศัยกระบวนการ

ผสมผสาน 
วิถีชีวิต 

จัดกิจกรรม 
ตอเนื่อง 

กระบวน 
การเรียนรู 

การวมกลุม ผูนําที่ยอม 
รับจาก

ภายนอกชุมชน 
 ผูนําที่ยอม 

รับจากชุมชน 
 

I 

L 

A C 

o 

A 

Lo
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ความสัมพันธที่เกิดจากมีผูนําที่ยอมรับจากชุมชน อาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากมีผูนําที่
ยอมรับจากภายนอกชุมชน และอาศัยกระบวนการความสัมพันธที่ เกิดจากกิจกรรมตอเนื่อง  มี
ความสัมพันธทุกประเด็นขาดประเด็นหนึ่งประเด็นใดไมได เพราะการสรางความสัมพันธทางวัฒนธรรมที่
มีตอการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานีเหมือนเปนสวน
หนึ่งในวิถีชีวิตของตนเอง สงผลใหเกิดความม่ันคง มั่งคั่ง นําไปสูการพัฒนาจังหวัดที่เขมแข็งในอนาคต
ตอไป 

/ขอเสนอแนะ 
1./ควรมีการศึกษาทดลอง/“ชุมชนตนแบบILACOA MODEL” /รูปแบบการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจังหวัดสุราษฎรธานี 
2./ควรมีการศึกษาพัฒนา/“ชุมชนตนแบบILACOA MODEL” /รูปแบบการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจังหวัดสุราษฎรธานี 
3./ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์/“ชุมชนตนแบบILACOA MODEL” รูปแบบการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณ/พระมหาประจวบ ปฺญาทีโป/(ดร.) /ผูอํานวยการโครงการขยาย
หองเรียนฯ/และพระมหาดิลกรัศมี/ฐิตจาโร/อาจารประจําภาควิชาการจัดการเชิงพุทธ ขอขอบคุณ/
รศ.สมเกียรติ/ตันสกุล/เรือโทผศ.ดรอนันต ใจสมุทร/ผศ.สานิตย บุญชู/ดร.สุริยะ แชมศรีรัตนและ   
นายทรงยศ ยอดดนตรีที่ไดชวยในการตรวจสอบแกไขเครื่องมือการวิจัยใหสมบูรณทําใหเกิดผล
งานวิจัยอันเปนคุณูปการที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
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พ.ศ./2559. 
สัมภาษณ/อิหมามสมนึก/เหมประพันธ, /กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตัวแทนจังหวัด     

สุราษฎรธาน,ี /เมื่อวันที่/16/มิถุนายน/พ.ศ./2559. 
สัมภาษณ/นางกฤตชญา/ตรีบันพฤกษ./ผูอํานวยการวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี, /เมื่อวันที่/16 

มิถุนายน/พ.ศ./2559. 
สัมภาษณ/คุณัญพงศ/ทหารไทย./ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎรธานี , / 

เมื่อวันที่/16/มิถุนายน/พ.ศ./2559. 
สัมภาษณ/วิชวุทย/จินโต/รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี./เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ./2559. 
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สมาธิศึกษาในพุทธศาสนา: สํานักวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุี 

Meditation study in Buddhism: Ambawan Temple Phormburi District 
Singburi Province 

มนตรี เพชรนาจักร๑ 
๑อาจารย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

แนวคิดการปฏิบัติธรรม/ฝกสมาธิ/ปฏิบัติกรรมฐานของวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงหบุรี มีทัศนะวา กรรมฐานคือหนาที่การงานที่ตองทําภายใน โดยจะสงผลออกมาภายนอกใหเห็น
เปน พฤติกรรมดี เกง ฉลาด รอบคอบ เปนตน 

การเจริญสติปฏฐาน ทานแบงออกเปน ๔ อยาง คือ การตามพิจารณากาย การตามพิจารณา
เวทนา การตามพิจารณาจิต และการตามพิจารณาธรรม มีการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติในแตละวัน
ออกเปน ๓ ชวง อันมีระยะของเวลาเปนตัวกําหนด ตามตารางการปฏิบัติ ชวงแรกคือชวงเชาเริ่ม
ตั้งแตเวลา ๐๓.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ชวงที่สองคือชวงบาย เริ่มตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๘.๓๐ น. และ
ชวงที่สามคือชวงค่ํา เริ่มตั้งแต ๑๘.๓๐ น. – ๒๓.๐๐ น.  

หากพิจารณาตามแนวที่พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ไดวางไวเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทั้ง ๔ อิริยาบถหลัก คือ การยืน การเดิน การนอน การนั่ง ตลอดถึงอิริยาบถยอยอ่ืน ๆ เชน การกิน 
การถายหนักถายเบา การไดยินเสียง เปนตน เหลานี้ตองเอาสติเปนที่ตั้งในการกําหนดเสมอ ดังนั้น 
แมแตการนอนเราสามารถที่จะนอมเขาสูกรรมฐานได จึงเพ่ิมเขาไดนอกเหนือจากตารางเปนชวงที่ ๔ 
คือ ตั้งแตเวลา ๒๓.๐๐-๐๓.๓๐ น. กลาวไดวา เปนการปฏิบัติตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงตอวัน สําหรับผล
ที่จะพึงได นอกจากจะไดผลตามที่พุทธองคเสนอไวแลว ยังมีผลที่โดดเดนแตกตางจากสํานักอ่ืน ๆ อีก
คือ กรรมฐานปดอบายภูมิ กรรมฐานแกกรรม/ตัดกรรม และกรรมฐานแกปญหาชีวิต 

เมื่อประเมินสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาในพุทธศาสนา พบวา สํานักวัดอัมพวัน
ไดนําเอาแนวคิดสติปฏฐานในพระสูตรไปใชในเชิงปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัย ซึ่งนอกจากจะมี
เปาหมายเพ่ือการสรางบารมีเพ่ือการบรรลุธรรมแลว ยั งเอ้ือตอการรูโลก บําบัดโรค โดยพระเดช
พระคุณหลวงพอไดยอหลักธรรมใหเหลือเพียงหนึ่งคือ “ความไมประมาท” ซึ่งมีประโยชนตอการ
เขาถึงพุทธธรรมเปนอยางยิ่ง 

คําสําคัญ: พุทธศาสนา, กรรมฐาน, สมาธิศึกษา, วัดอัมพวัน, ปฏิบัติธรรม 
- 71 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 

 
 

บทนํา 

คัมภีรพระไตรปฎกคือแหลงรวมขอมูลขนาดใหญ บรรดาขอมูลเหลานั้น พุทธธรรมวาดวย 
“สติปฏฐาน”/ “การเจริญจิตภาวนา” คือคําสอนอันหนึ่งที่พุทธองคทรงรับรองวา หากใครปฏิบัติได
ตลอดอยางนอยสุดคือ ๗ วัน อยางมากสุดคือ ๗ ปไมขาด ก็จะไดรับผลคือความเปนพระอรหันต หรือ
อยางนอยคือ พระอนาคามี (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๗/๑๒๘-๑๓๐) อันเปนเปาหมายสําคัญยิ่งของการมี
ชีวิต 

จากการที่พุทธองคทรงรับรองแนนอนถึงผลที่พึงมีพึงไดจากการปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน 
สงผลตอการนําไปอธิบาย การตีความ และการวิเคราะหอยางหลากหลาย อยางการตีความของพระ
พุทธโฆสาจารย ในคัมภีรวิสุทธิมรรค เปนตน 

ในประเทศไทยมีสํานักปฏิบัติธรรม/สํานักปฏิบัติวิปสสนาจํานวนมากที่ยึดแนวสติปฏฐานที่
พุทธองคทรงวางแนวไว โดยมีการพัฒนารูปแบบที่สอดคลองกับอุปนิสัยของผูปฏิบัติและสังคมแบบ
ใหมมากขึ้น ปญหาที่นาพิจารณาคือ หากมีการเชื่อวาสติปฏฐานในคัมภีรพระไตรปฎกคือพุทธพจน 
กับกาลเวลาที่ผานมากวาสองพันหารอยป การปฏิบัติของสํานักวิปสสนาในประเทศไทยมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาในคัมภีรมากนอยเพียงใด 

สํานักปฏิบัติกรรมฐานวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี คือสํานักกรรมฐานที่ปฏิบัติ
ตามแนวสติปฏฐานสํานักหนึ่งในประเทศไทย แตดวยความที่ผูนําคือ พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ 
ฐิตธมฺโม) มีวิธีการสอน การปฏิบัติ ที่แตกตางจากสํานักอ่ืน ๆ เชน แนวคิดเรื่องสติปฏฐานสี่ปด
อบายภูมิ ในขณะที่เรื่องอบายภูมิไมคอยจะมีนักเทศนในปจจุบันไดกลาวถึงกัน เพราะดูจะไม
สอดคลองกับแนวคิดแบบวิทยาศาสตรหรือพิสูจนดวยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ไมได แตพระเดชพระคุณ 
ทานเจาคุณพระธรรมสิงหบุราจารย กลับเทศนสวนกระแส ในดานการปฏิบัติ พระเดชพระคุณฯ ได
ปฏิบัติใหเห็นดวยตนเอง ขณะเดียวกันไดเทศนสอนปริยัติควบคูไปดวย จนเปนที่แพรหลายไดรับการ
ขนานนามสําหรับผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั่วประเทศ ดังนั้น จึงนาศึกษาเปนกรณีพิเศษเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานของสํานักนี้ 

ดวยหวังวา ผลของการศึกษาจะเปนการเพ่ิมเติมสวนที่บกพรอง (หากมี) ของสํานักวัดอัมพวัน 
นอกจากนั้น เปนการสนับสนุนการปฏิบัติกรรมฐานที่สอดคลองกับพระไตรปฎกอันเปนคําสอนของ
พระพุทธเจาดวย 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสติปฏฐานในคัมภีรพุทธศาสนา 
๒. เพ่ือศึกษาแนวคิดสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี 
๓. เพ่ือประเมินแนวคิดสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาในคัมภีรพุทธศาสนา 
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แนวคิดและทฤษฎีเรื่องสติปฏฐานในพุทธศาสนา 

 พุทธองคทรงยืนยันวา สติปฏฐานคือแกวอันประเสริฐ (รัตนะ) อยางหนึ่งในธรรมวินัยนี้ และ
เปนสิ่งอัศจรรยที่ภิกษุใดพบเห็นแลวตางตองพากันชื่นชมยินดี (วิ.จู (ไทย) ๗/๓๘๕/๒๘๔.) เพราะหาก
ใครเจริญไดจนถึงที่สุดแลวยอมบรรลุเปาหมายในพุทธศาสนาไดอยางนอยคือ พระอนาคามี  (ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๑๓๗/๑๒๘-๑๓๐) ในขุททกนิกาย พุทธองคทรงเปรียบสติปฏฐานเหมือนโล  (ขุ.พุทฺธ. 
(ไทย) ๓๓/๔๖/๗๑๗) สําหรับปองกันอันตรายที่จะเขามาทําลายตนใหหางไกลจากธรรมรอบดาน จึง
กลาวไดวา สติปฏฐานมีคุณตอการพัฒนาตนใหเขาถึงธรรมอยางยิ่ง 

๑. ความหมายของสติปฏฐาน 
คําวา “สติปฏฐาน” แปลวา การมีสติเปนที่ตั้ง มาจากศัพทวา สติ+ปฏฐาน หมายถึง การ

ปฏิบัติกัมมัฏฐานโดยมีสติรอบตัว เพื่อรับรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงตามความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย 
โดยไมเขาไปยึดติดกับความเปลี่ยนแปลงนั้น (ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๔๖/๒๙๖) พุทธองคทรงแบงสติปฏ
ฐานออกเปน ๔ คือ การเห็นกายในกาย เรียกวา กายานุปสสนา การเห็นเวทนาในเวทนา เรียกวา 
เวทนานุปสสนา การเห็นจิตในจิต เรียกวา จิตตานุปสสนา และการเห็นธรรมในธรรม เรียกวา ธรรมา
นุปสสนา (ที.มหา. (ไทย) ๑๐/๒๙๘/๒๒๒ และ ๑๐/๓๗๓/๓๐๑)  

๒. สติปฏฐานในพระสุตตันตปฎก 
สติปฏฐานที่พุทธองคทรงตรัสเนื้อหาไวโดยตรงเปนสูตรขนาดใหญเรียกวา “มหาสติปฏฐาน

สูตร” ปรากฏในทีฆนิกาย มหาวรรค พระสุตตันตปฎกเลมที่ ๑๐ ตั้งแตขอ ๓๗๒-๔๐๕ สถานที่ที่ทรง
ตรัสเรื่องนี้คือ กัมมาสธัมมะ แควนกุรุ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑) โดยเริ่มจากบทเริ่มตน (ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๓๗๓/๓๐๒) วา 

“ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพ่ือลวงโสกะและปริเทวะ 
เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงพระนิพพาน ทางนี้คือสติปฏฐาน ๔ 
ประการ สติปฏฐาน ๔ ประการ อะไรบาง คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ (๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได (๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได(๓) พิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได (๔) พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได” 

จากนั้นจึงเปนเนื้อหาและจบลงดวยการยืนยันบทเริ่มตนวา  
“ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพ่ือลวงโสกะและปริเทวะ 

เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงพระนิพพาน ทางนี้คือสติปฏฐาน ๔ 
ประการ เราอาศัยทางเดียวนี้แลวจึงกลาวคําดังพรรณนามาฉะนี้” (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๕/๓๔๐)  
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 จากบทเริ่มตนและบทสุดทายคือการยืนยันใหภิกษุมั่นใจวา ทางแหงสติปฏฐาน ๔ นี้คือทาง
เพ่ือการบรรลุเปาหมายสูงสุดในพุทธศาสนา เพ่ือการกําจัดทุกขทั้งหลายทั้งมวล เนื้อหาแหงสติปฏฐาน 
๔ ในพระไตรปฎกมีอยางไร จะไดพิจารณาตอไป 

๓. สติปฏฐานในวิสุทธิมรรค 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค แมพระพุทธโฆสาจารยจะรจนาโดยใชไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และปญญา

เปนกรอบใหญในการอธิบายปญหาพยากรณที่พุทธองคทรงตรัสไววา“ภิกษุผูเปนคนฉลาด มีความ
เพียร มีปญญาบริหารตน ตั้งอยูในศีลแลว อบรมจิตและปญญาอยู นั้นพึงถางชัฏนี้ได” (มหามกุฏราช
วิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๑) ซึ่งมิไดแสดงหัวขอสติปฏฐานสี่ไวโดยตรงเหมือนในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค แตหากวิเคราะหเนื้อหาโดยเฉพาะในสมาธินิเทศออกมาซึ่งมีเนื้อหาที่วิจิตรพิสดารนั้นลวน
อยูในกรอบของสติปฏฐานทั้งสิ้น โดยเฉพาะกายานุปสสนาสติปฏฐาน สวนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน นั้น ดูเหมือนจะไมคอยชัดเจน จึงขอแสดง
ลักษณะของกายานุปสสนาสติปฏฐานเทานั้น 

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค แสดงกายานุปสสนาสติปฏฐานหมายถึง การตามเห็น
กายดวยการกําหนดลมหายใจเขาออก พิจารณาอิริยาบถ รูตัวทุกการเคลื่อนไหว พิจารณาเห็นความ
เปนปฏิกูลของรางกาย เห็นความเปนธาตุพ้ืนฐานของกาย และเมื่อรางกายสูญสิ้นใหพิจารณาความ
เปนซากศพของกายเริ่มจากตาย ๑ วันไปจนถึงกระดูกทอนใหญนอยผุกรอนปนเปนเถาธุลี 

พระพุทธโฆสาจารย ไดแสดงกรรมฐานวาดวยการพิจารณาการตามเห็นกาย กลาวคือ กายค
ตาสติ แปลวา สติอันเปนไปในกาย โดยลอถึงการตามเห็นกายในทีฆนิกาย มหาวรรค ตอนตนของ
หัวขอนี้ ทานไดอางพุทธพจนที่วา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเอก บุคคลเจริญทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพ่ือความสังเวชใหญ. ....เพ่ือประโยชน...เพ่ือความเกษมจากโยคะ...เพ่ือสติสัมปชัญญะ...
ญาณทัสสนะ...อยูสําราญในทิฏฐธรรม...ทําใหแจงวิชชา วิมุตติ และความหลุดพน ธรรมนั้นคือกายค
ตาสติ...” (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๒๕) โดยพยายามสรุปใหเห็นวา ในบรรพ ๑๔ ประการ 
ของกายานุปสสนาสติปฏฐานนั้น การพิจารณาอิริยาบถ การรูตัวทุกการเคลื่อนไหว การพิจารณา
ความเปนธาตุของกาย พุทธองคตรัสถึงความเปนวิปสสนา สวนการพิจารณาซากศพ (นวสีวัตถิกบร
รพ/สิวัฏฐิกบรรพ) ตรัสโดยความเปนอาทีนวานุปสสนา ซึ่งพระพุทธโฆสาจารยแยกออกเปนหัวขอ 
อสุภกรรมฐาน (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๒๖) เหมือนกับ อานาปานบรรพ (การกําหนดลม
หายใจเขา-ออก) ทานไดจัดไวสวนหนึ่งเชนกัน กลาวคือ จัดเปนหัวขอเรียกวา อานาปานสติกรรมฐาน 
สิ่งที่ทานตองการเนนในกายคตาสติคือ ทวัตติงสาการกรรมฐาน หรือ อาการ ๓๒ ของรางกาย อันเปน
สิ่งเดียวกับท่ีพุทธองคทรงตรัสถึง “ปฏิกูลมนสิการปพพะ” นั้น นอกนั้นทานไดขยายสติปฏฐานออกไป
อีกเปน อนุสสติ มรณสติ พรหมวิหาร และอาหาเรปฏิกูลสัญญา โดยมุงหวังวา นี้คือทางแหงความ
บริสุทธิ์ ซึ่งจะตองเพียบพรอมดวยศีล สมาธิ และปญญา (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๑๑-๑๒) 
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๔. ขั้นตอนการเจริญสติปฏฐาน 
ในมหาสติปฏฐานสูตร พุทธองคทรงแนะนําใหภิกษุเขาสูปา โคนไม เรือนวาง นั่งสมาธิ ตั้ง

กายตรง ดํารงสติมั่น มีสติ (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๔/๓๐๒) พระพุทธโฆสาจารย ไดขยายไวในสีลนิเทศ
เพ่ือใหเห็นวา กอนที่จะเจริญสติปฏฐานนั้น ตองชําระศีลใหบริสุทธิ์กอน เพราะศีลคือมูลเหตุแหง
สมบัติทั้งปวง โดยเฉพาะสมบัติคือความสงบระงับอันไดแกพระนิพพาน (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, 
๒๕๔๗: ๑๑๙) ทานแนะนําไวในธุดงคนิเทศอีกวา “เมื่อผูปฏิบัติสมาทานศีลแลว ควรสมาทานธุดงค
ดวย ทั้งนี้เพ่ือการสนับสนุนศีล อันไดแกเพ่ือความสันโดษ มักนอย ความสงัด ไมสั่งสม ปรารภความ
เพียร ความเลี้ยงงาย เปนตน (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๑๒๐) ธุดงคที่ทานเสนอไว ๑๓ 
ประการคือ การถือผาบังสุกุลเปนกิจวัตร ทรงไตรจีวรเปนกิจวัตร บิณฑบาตเปนกิจวัตร จาริก
ตามลําดับเรือนเปนกิจวัตร ฉันมื้อเดียวเปนกิจวัตร ฉันเฉพาะอาหารในบาตรเปนกิจวัตร ไมรับอาหาร
หลังจากฉันแลวเปนกิจวัตร อยูปาเปนกิจวัตร อยูโคนไมเปนกิจวัตร อยูในที่แจงเปนกิจวัตร อยูในปา
ชาเปนกิจวัตร อยูในเสนาสนะตามที่ไดรับเปนกิจวัตร และมุงนั่งเปนกิจวัตร (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, 
๒๕๔๗: ๑๒๐-๑๘๐) จากนั้นใหตัดปลิโพธ ๑๐ ออกไปเสีย ปลิโพธคือสิ่งกังวล ประกอบดวย อาวาส 
ตระกูล ลาภ คณะ การงาน การเดินทาง ญาติ อาพาธ การเลาเรียน และฤทธิ์  (มหามกุฏราช
วิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๑๔-๓๑) จากนั้นจึงเขาไปหาผูใหกรรมฐาน เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตนเอง ทิ้ง
ที่อยูที่ไมเหมาะกับการเจริญกรรมฐาน ตัดความกังวลทุกประเภท ตั้งใจบําเพ็ญภาวนาโดยไมให
บกพรอง (มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ, ๒๕๔๗: ๑๔-๑๕) 

๕. ผลของการเจริญสติปฏฐานกรรมฐาน 
พุทธองคทรงตรัสอานิสงสของการเจริญสติปฏฐานกรรมฐานไวในมหาสติปฏฐานสูตรขอ 

๔๐๔-๔๐๕ ไววา 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอด ๗ ป พึงหวังไดผลอยาง ๑ ใน ๒     อยาง 

คือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู ก็จักเปนอนาคามี ...ภิกษุทั้งหลาย ครึ่งเดือน
จงยกไว บุคคลผูเจริญสติปฏฐาน ๔ ตลอด ๗ วัน พึงหวังไดผลอยาง ๑ ใน ๒ อยาง คือ อรหัตตผลใน
ปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยูก็จักเปนอนาคามี(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๓๘-๓๓๙) 

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้คือทางเดียว เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตวเพ่ือลวงโสกะ และปริเทวะ 
เพ่ือดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงนิพพาน ทางนี้ คือสติปฏฐาน ๔ ประการ 
เราอาศัยทางเดียวนี้แลว (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๔๐) 
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การดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน ๒ สวนคือ (๑) สวนที่เปนเนื้อหา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
จากคัมภีรชั้นตนคือพระไตรปฎก โดยเฉพาะพระสูตรที่วาดวยสติปฏฐาน จากนั้นจึงศึกษาเนื้อหาชั้น
รองอันเปนขอเขียน หนังสือ เกี่ยวกับสมาธิศึกษา/กรรมฐาน/การปฏิบัติธรรมของสํานักวัดอัมพวัน 
จังหวัดสิงหบุรี (๒) การสังเกตแบบมีสวนรวมเพ่ือพิจารณาถึงรูปแบบการปฏิบัติและแนวทางที่อาจมี
ลักษณะเฉพาะ ขั้นตอนการดําเนินการจึงประกอบดวย (๑) รวบรวมเอกสารในประเด็นสติปฏฐานจาก
คัมภีรระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ (๒) ศึกษารายละเอียด วิเคราะหแนวคิด (๓) การสังเกตแบบมี
สวนรวม (๔) เรียบเรียงเนื้อหาแบบพรรณนา (๕) สรุปผลการศึกษา 

ผลของการศึกษา 

การศึกษาแนวคิดเรื่องสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันนี้ จะศึกษาในกรอบของแนวคิดเรื่องสติ
ปฏฐาน หลักการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเปนสําคัญ 

๑. ความคิดเรื่องกรรมฐาน 
พระกรรมฐาน (กัมมัฏฐาน) คือหนาที่การงานที่ตองทําภายในคือ จิต รักษาจิต รักษาใจ...

รักษาอารมณโดยกําหนดจิต โกรธหนอ เสียหนอ หายใจยาว ๆ คิดไมออกก็กําหนด คิดหนอ... (พระ
ราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๔: ๕๓) การเจริญวิปสสนากรรมฐาน หากใชศัพทสมัยใหม
เรียกวา การพัฒนาจิต การพัฒนาคุณธรรม ขอเท็จจริงคือ การบําเพ็ญจิตภาวนา พัฒนาจิตใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกชีวิต โดยใชสติปญญาเปนอาภรณประดับจิต (พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺ
โม), ๒๕๔๔: ๑๒๗) พระกรรมฐานคือหนาที่การงานภายใน จิตภายในดีแลว กิจกรรมก็จะดี แสดง
ออกมาเปนพฤติกรรมดี รูปสวย รวยดี มั่งมีศรีสุข แลวเกงการงานดวย รวยดี มีปญญา งานเกง รักษา
ความสะอาด ฉลาด รอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม ซึ่งจะเกิดกับตัวผูปฏิบัติเอง (พระราช
สุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๔: ๕๙) 

จากขอมูลที่อางถึงขางตนนี้ ทําใหพอมองเห็นไดวา กรรมฐานคือหนาที่ของชีวิตหรือการงาน
ของชีวิตภายใน ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาจิตมีเครื่องมือหลักคือสติปญญาเพ่ือการกาวสูโยชนสูงสุดของชีวิต 
อยางไรก็ตาม ในมุมมองของ พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) เจาสํานักกัมมัฏฐานวัดอัมพวัน 
มองวา กรรมฐานชวยชีวิตไดนับไมถวน เชน แกกรรม แกปญหาชีวิต แกทุกข กลาวได วา เปนยาแก
สารพัดโรคของชีวิตทีเดียว 
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๒. แนวคิดเรื่องสติปฏฐาน 
สติปฏฐาน ๔ ประกอบดวย กายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตา

นุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ตอไปนี้เปนคําอธิบายที่พระเดชพระคุณไดแสดงไว
เปนภาษาพูด ในเอกสารที่ไดอางอิงไวนี้ 

กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะเหลียวซาย แลขวา หรือจะคู
เหยียด เหยียดขา มีสติกําหนดเปนบทบาทของชีวิต กําหนดชะตากรรม ชวยตอรูปตอนามเหมือนเวลา
ที่ปูยาตายายเจ็บหนักไปนิมนตพระมาตอนาม แตนี่เราไมตองไปนิมนตพระมาตอนาม เราต อของเรา
เองดวยการเจริญพระกรรมฐานดีที่สุด เคราะหหามยามรายจะหายไปทันที ใครจะทําอันตรายก็ไมได 
เพราะมีพระประจําตัวประจําใจ มีพระนอก พระใน การงานภายใตจิตดีแลว การงานภายนอกก็จะดี
ดวย นี่คือจุดหมาย เราจึงตองมาฝกความอดทนตอสูปญหาที่จะตามมาในวันขางหนาอีกมากมาย 

กายานุปสสนาสติปฏฐานตองการมีระบบระเบียบเปนกิจกรรมประจําชีวิตของใครของมัน 
ไมใชใหคนอ่ืนทํา สรางความดีตองไดดี สรางความชั่วตองไดชั่ว ตายตัวโดยธรรมชาติ จิตของเรามัน
สับสนอลหมานเดี๋ยวดีเดี๋ยวราย ไมมีตัวตนที่จะมองเห็น และไมสามารถเอามือคลําไดดวย  แตเราก็
สรางกําลังภายใน ทําใหรูดีรูชั่ว รูปบาปรูบุญ รูคุณรูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน 

ปญญาในตัวนี้ดีมาก สามารถนําไปชวยคนอ่ืนได  เพราะรูสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปน
ประโยชนไมมีการอิจฉาริษยา ขี้ราย ขี้โกง แตประการใด ขี้เกียจก็ไมมีดวย แตมีความขยันหมั่นเพียร
ตลอดรายการ กิจกรรมประจําชีวิตเปนของใครของมัน คนอ่ืนทําใหไมได เหมือนคนอ่ืนบอกใหเราดี 
เราจะดีไดไหม และคนอ่ืนเอาสตางคมาใหเราไปซื้อขาวกิน เขาจะอ่ิมดวยหรือไม ตอบวา มันไมได เรา
ตองพ่ึงตนเอง จะไปหวังพ่ึงเพ่ือนหรือเพ่ือนที่จะชวยกันนั้นหายาก ตองหาเพ่ือนคืออาวุธเสียแตวันนี้ 
เขาเถ่ือนอยาลืมพรา เพราะในปาเต็มไปดวยขวากหนามมากมาย ถาไมมีอาวุธ ตองเหยียดหนามแน ๆ 
เราอยูในโลกนี้เหมือนเราอยูกลางปา ไมรูวาพรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้น จึงตองเตรียมอาวุธเสียแตวันนี้ อาวุธ
คือปญญา ของใครของมันตองสรางเปนกิจกรรมของตน 

กิจกรรมขอที่ ๑ คือ การแสวงหาความรู รูนอก รูใน รูจิต รูใจ รูบาป รูบุญ รูคุณ รูโทษ รูสิ่งที่
เปนประโยชน หรือไมเปนประโยชน 

การเจริญพระกรรมฐานเปนหนาที่การงานภายใน อยาเอาภายนอกมาผสมผสาน ตองกิ น
นอย นอนนอย พูดใหนอย ทําความเพียรใหมาก เรามาสรางการงานภายใน คือตั้งสติสัมปชัญญะ 
กําหนดจิตเปนบทบาทของชีวิต เรียกวา คุณสมบัติของมนุษย ทานจะแสนสุดซึ้งไดดี มีปญญา แมบุญ
วาสนาหมดไปเราก็มาตอชะตากรรมกัน ตอบุญใหเกิดสุข ตอวาสนาใหเกิดผล กุศลจะไดชวย ถึงคราว
มวย ไมมวยมรณา... 

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ทั้งสุข ทั้งทุกข ดีใจ เสียใจ ตองกําหนด อยาปลอยไวใหอารมณ
คาง เดี๋ยวมันจะเสียกาลเวลา แกปญหาไมได อยาใชเวลาโดยเนื้อหาสาระที่ไมดี จงใชเวลาใหมี
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ประโยชนตอการงานและหนาที่ สรางความดีตอไปดวยความขยันหมั่นเพียร อยูเฉย ๆ ก็ไมได เหมือน
ระฆังอยูเฉย ๆ ดังไมไดตองตีมันถึงจะดัง คนจะดีตองสรางความดีมีธรรมเปนกิจกรรมของชีวิต 

จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณรับรูอารมณไมไดเปน
เวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง จิตเกิดทางตา ตาเห็นรูปเกิดจิต หูไดยินเสียงเกิดจิตที่หู จมูกไดกลิ่น
เกิดจิตที่จมูก ลิ้นสัมผัสรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เกิดจิตที่ลิ้น กายสัมผัสเย็นรอน ออนแข็งที่นั่งลงไป
เกิดสัมผัสทางกายแลว เราก็ตั้งสติขึ้นมาเทานั้นเอง ตัวอยางเชน กําหนด “เสียงหนอ” “เขาดาเรา
หนอ” ถากําลังภายในของเราเขมแข็ง หนาที่การงานของเราดีกวา คําดามันก็ตกกลับไปหาคนดา ถา
เขาดา เรารับมา หรือเขานินทาเรา เราเก็บเอามาคิด จะทําใหเศราหมองใจ เปนคนวิกลจริตตอไป เกิด
สมองฝอ เกิดโรคอัมพาตและลมอัมพฤกษก็เกิดไดอยางนี้ เปนตน 

จงสรางอารมณใหดีเรียกวา กําลังภายใน แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอกก็ตองดี
ดวย โรคพยาธิก็นอยลง จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ เพราะเปนรังใหโรคอยู ทั้งโรคกายโรคใจ มีแตความ
ทุกข ตองพัฒนาตนกําหนดจิต ตั้งสติเสมอ รูตัวเสมออยาพลาด อยาไปสนใจคนอ่ืนเขา จงสนใจตัวเอง
กอนที่จะไปรักไปสงสารคนอ่ืน พอรักตัวเองไดมากมายแลว เราก็เฉลี่ยความสุขไปใหคนอ่ืนตอไปให
เขามีความสุขอยางที่เราไดความสุขมา อยาใหมีความทุกขอยางที่เรามีความทุกขเลย 

ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล ดีหรือชั่ว 
กิจกรรมขอที่ ๒ คือ ตองละชั่ว เอาตัวไปสรางความดีมาทําบุญตองละบาป ละทิฏฐิมานะ มี

สายสัมพันธดวยเมตตาตอกันรักกัน จะไดไมมีปญหามีแตประโยชน กําไรชีวิต อารมณดีมีแตคนเมตตา 
คนเกลียดกันนั้นขาดทุน อารมณไมดีสรางความหายนะแกตน ดังนั้น เมื่อเราสรางความดีก็ตองละ
ความชั่วได เรากําหนดที่ลิ้นป “รูหนอ ๆ” หายใจยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือ ลิ้นปจะอยูครึ่งทางระหวาง
จมูกถึงสะดือ ตั้งสติไวที่ลิ้นปนั่นจะอยูในอิริยาบถใดก็ตาม กําหนดอยางนั้น เดี๋ยวคอมพิวเตอรตี
ออกมา เชน เสียใจ อยาฝากความเสียใจไวคางคืน ตองแกเดี๋ยวนี้ คือปจจุบัน อดีตอยางรื้อฟน เรื่อง
อ่ืนอยาไปคิด กิจที่ชอบทําใหเสร็จไป อนาคตอยาจับมั่นคั้นใหมันตาย จะผิดหวังเสียใจตลอดชีวิต... 

การเจริญสติปฏฐาน ๔ ตองการใหมีสติทุกอิริยาบถ จะหยิบของอะไรก็ตั้งสติไวที่มือ จะถาย
อุจจาระปสสาวะก็ตั้งสติไว มันจะมีประโยชนเมื่อเขาหองน้ําก็ตั้งสติไว จะไดไมลมในหองน้ําศีรษะไป
ฟาดโถสวมตายหรือลมกนกระแทกก็ตาย... (พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๔: ๕๔-
๕๙) 

จากขอมูลอางอิงนี้ พอจะเห็นไดวา ในสติปฏฐานสี่นั้น กายานุปสสนาสติปฏฐานคือ การ
พิจารณาบทบาทหรือความเปนไปของชีวิตทุก ๆ ขณะซึ่งเปนปจจุบัน โดยการใชสติเปนเครื่องมือใน
การตามรูกิริยาของกาย เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน คือการตามเห็นเวทนาทั้งที่เปนสุขและทุกข จิตตา
นุปสสนาสติปฏฐานคือ การตามดูจิตที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของอายตนะภายในและภายนอก 
เปนเพียงการตามดูเทานั้นมิใชอยูใตอํานาจของจิต สวนธัมมานุปสสนาสติปฏฐานคือ การตามเปน
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ธรรมที่เกิดขึ้นทั้งเปนกุศลและอกุศล อยางไรก็ตาม ในหนังสือชื่อ กรรมฐานแกกรรม ภาคบอบุญบอ
บาป ไดอธิบายลงรายละเอียดของสติปฏฐาน ๔ เพ่ิมขึ้นจํานวน ๑๗ หนา ในที่นี้จะสรุปพอไดใจความ
เทานั้น 

กายานุปสสนา คือ การรูกายในกาย ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา จิตกําหนดอิริยาบถ เชน 
การยืน เดิน นั่ง นอน เปนตน มีสติสัมปชัญญะควบคุมดูแลกาย ปญญาเกิด จิตสดใสเรียกวาจิต 
บริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์จึงรูกายภายใน อันเปนนามธรรม 

กายในกาย ไมใชสัตว ตัวตน บุคคล เรา เขา เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน คําวา ไมใช
สัตว ตัวตน บุคคล เรา เขา เรียกวา กายภายใน ซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยูแลวเคลื่อนยายดับไป ไมมีอะไรเปน
ตัว เปนตน 

เวทนานุปสสนา คือ การตามเห็นเวทนา เวทนามี ๓ ประการคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ
อุเบกขาเวทนา ในขณะที่กําลังพิจารณากาย โดยการกําหนดพองหนอ-ยุบหนอ สติดี มีปญญา จะรู
ขนาดของการพอง-ยุบ จิตเปนผูสราง จิตเปนผูรู เมื่อสติดี การบริกรรมคลองแคลว จะเกิดรูปธรรม 
นามธรรม เกิดจิตพองหนอ ยุบหนอ พองเปนรูป ยุบเปนรูป จิตกําหนดรูเปนนาม 

เวทนาแทรกซอน เกิดสุขกายสุขใจ ทุกขกายทุกขใจ เมื่อสติสมบูรณจะกําหนดไดวาอะไรสุข 
อะไรทุกข ทั้งสุขและทุกขไมใชสิ่งแนนอนตายตัว สามารถที่จะแยกรูปแยกนามได อาการปวดคือ
สังขารรูป เรียกวา รูป จิตที่ไปเกาะเรียกวา นาม ทั้ง ๒ อยางนี้คือเวทนา หากจิตถึงขั้นของวิปสสนา
ญาณ ขันธ ๕ รูปนามเกิด พระไตรลักษณเกิด รูปและนามแยกออกจากกัน จะไมปวด 

จิตตานุปสสนา คือ การตามเห็นจิต จิตไมมีตัวตน มีธรรมชาติคิดอานอารมณตลอดเวลา คํา
วา จิตในจิต คือสักแตวาจิต ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา จิตที่เกิดจากอายตนะกระทบกัน เรียกวา 
จิตภายนอก สวนจิตภายในจิต คือจิตแหงสติสัมปชัญญะ รูความสามารถของตน รูความเปนอยูของ
ชีวิต รูอารมณวา มีโลภ โกรธ หลงเขามาหรือไม ทั้งหมดตองใชวิธีการกําหนด 

ธรรมานุปสสนา คือการตามเห็นธรรม ธรรมสักแตวา ธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา 
ธรรมคือการกระทําทางกาย วาจา และทางใจ เปนกุศลบาง อกุศลบาง เมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ จะ
รูแจงดวยตนเอง เปนปจจัตตัง (พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๘:  ๗๗-๙๔) 

จากขอมูลนี้ นาจะเขาใจไดวา กาย เวทนา จิต และธรรม ดูจะสอดรับกัน ซึ่งสิ่งที่จะเปนฐาน
ที่สุดของอาการเหลานั้นคือ สติสัมปชัญญะที่จะตองกําหนดรูความเปนไปทั้งหมดของกาย เวทนา จิต
และธรรม 

๓. รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐาน 
รูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของสํานักวัดอัมพวัน แบงออกเปน ๔ แบบคือ การยืน การเดิน 

การนั่ง และการนอน สวนการกําหนด แยกออกเปน ๒ ลักษณะคือ การยืน-การเดิน กําหนดวา “ยืน
หนอ / ยางหนอ / ซายยางหนอ-ขวายางหนอ” สวนการนั่งและการนอน กําหนดวา “พองหนอ-ยุบ
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หนอ” อยางไรก็ตาม มีการกําหนดอ่ืนอีกเชน ขณะเห็นนิมิต ใหกําหนดวา “เห็นหนอ” เปนตน ถึง
กระนั้น จะพบวา ในการกําหนดเหลานั้นเพื่อใหสติอยูกับปจจุบันเทานั้น 

การยืน ใหนักปฏิบัติกรรมฐานยืนตรงแลวเอามือไพลหลัง โดยเอามือขวาจับมือซาย แตกตาง
จากบางสํานักที่นิยมเอามือไวขางหนาบาง หอยแนบขางบาง การระบุใหเอามือไพลหลังเพ่ือประโยชน
ตอการหายใจคลอง จากนั้นใหหลับตาใชสติกําหนดมโนภาพรูปยืนของตน แลวกําหนดเปนจํานวน ๕ 
ครั้ง ทั้ง ๕ ครั้งใหปฏิบัติคือ ครั้งที่หนึ่ง ยืน...มโนภาพ....หายใจยาว ๆ แลวกําหนด ยืนหนอ โดย
กําหนดคําวา “ยืน” (ชาๆ) ไวที่กลางกระหมอม แลวเคลื่อนยายไปที่สะดือ เปนอันที่สุดคําวา “ยืน” 
จากนั้นตามดวยคําวา “หนอ” เริ่มตนจากสะดือไปจนถึงปลายเทา โดยมีสติกํากับตลอดเสนทาง ดัง
ภาพ 

 
   

 
ยืนนนนนนนนนนนนนนนนน-หนออออออออออออออออออ 

 สติ       สติ 
  

ครั้งที่สอง ใหรวมจิตตั้งสติไวที่ปลายเทาแลวกําหนดวายืนนนนนนนหนอออออ โดยสติ
กําหนดที่ปลายเทาขณะที่กําหนดวายืนนนนน คํานี้สิ้นสุดที่สติมาถึงสะดือ จากนั้นตอดวยคําวา หนอ
ออออ เคลื่อนยายสติจากสะดือเรื่อยมาถึงกระหมอม ดังภาพ 

 
   

 
ยืนนนนนนนนนนนนนนนนน-หนออออออออออออออออออ 

 สติ       สติ 
  

ครั้งที่สาม เหมือนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สี่เหมือนครั้งที่สอง สวนครั้งที่หา หลังจากปฏิบัติเหมือน
ครั้งที่หนึ่งแลว จากนั้นใหลืมตาข้ึน ซึ่งจะเขาสูรูปแบบที่สองคือการเดิน 

การเดินเปนอิริยาบถตอจากการยืน (บางคนไดผลสมาบัติในขณะยืน จึงยืนไดเปนชั่วโมง จึง
ใชรูปแบบการยืนอยางเดียว) รูขณะยกเทากาวออกไปและสัมผัสพ้ืน กําหนดวาซาย (เท าซาย) ยาง
หนอ โดยทันทีที่กําหนดวาซาย เปนอันรูวาเทาซาย ยาง.... (รูวาเทาซายกําลังยางกาว) หนอ....(เมื่อ
เทาซายจรดพื้น) เทาขวาก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยทุกขณะกาวยางตองมีสติตลอดเวลา ทั้งนี้ตองคอยๆ

กระหมอ
ม 

สะดือ ปลายเทา 

ปลายเทา สะดือ กระหมอ
ม 
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เดินอยางชา ๆ ขณะเดินจงกรม อาจมีเวทนาเกิดขึ้น ใหหยุดเดิน พรอมกับกําหนดเวทนานั้น หรือจิต
คิดเรื่องอ่ืน ใหหยุดแลวกําหนดวาคิดหนอ ๆ โดยมีสติกํากับตลอด 

การนั่งในการหายใจเขา-ออก ใหหายใจเขายาวและหายใจออกยาว รูวาหายใจเขายาวและ
หายใจออกยาว ใหกําหนดการพองขึ้น-ยุบลงของทอง เมื่อทองพองขึ้นใหกําหนดวา “พองหนอ” เมื่อ
ทองยุบลงใหกําหนดวา “ยุบหนอ” เมื่อเวทนาเขามาแทรก เชน จิตคิดเรื่องอ่ืน ครั้นไดสติใหกําหนดวา 
คิดหนอ ๆ กอนรวมสติแลวกําหนดการพองขึ้น-ยุบลงของทอง 

การนอน มีการกําหนดเหมือนกับอิริยาบถนั่ง กลาวคือใชคําวา พองหนอ -ยุบหนอ การ
กําหนดอิริยาบถนอนนั้นจะมีความชัดกวาอิริยาบถนั่ง อยางไรก็ตาม ทั้งสี่อิริยาบถตองสลับกันอาจะ
เปน ๓๐ นาทีหรือ ๑ ชั่วโมง ทั้งนี้ใหมีความเสมอภาคกันระหวางเวลากับการยืน-เดิน นั่ง นอน  

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติกรรมฐาน 
การปฏิบัติกรรมฐานของสํานักวัดอัมพวันในวันหนึ่ง ๆ จะมีอยู ๓ ชวงคือ ชวงเชา ชวงบาย 

และชวงค่ํา โดยชวงเชาเริ่มตั้งแตเวลา ๐๓.๓๐ น. ผูปฏิบัติธรรมพรอมเพรียงกัน ณ สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม จากนั้นเปนการสวดมนตทําวัตรเชาแบบแปล เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน เวลา ๐๗.๐๐ น. 
รับประทานอาหารเชา ๐๘.๐๐ น. สวดมนต เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน ณ สถานที่ปฏิบัติ ๑๑.๐๐ น. 
รับประทานอาหารกลางวัน ชวงบาย เริ่มตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนการเดินจงกรม นั่งกรรมฐาน จวบ
จนเวลา ๑๗.๐๐ น. พักดื่มน้ําปานะ สวนในชวงค่ํา เริ่มตั้งแตเวลา ๑๘.๓๐ น. เดินจงกรม นั่ง
กรรมฐาน สวดมนตทําวัตรเย็นแบบแปล ๒๑.๓๐ น. สอบอารมณ และพักผอนในเวลา ๒๓.๐๐ น. 

ทางสํานักวัดอัมพวันมีระเบียบปฏิบัติอีกจํานวนหนึ่ง เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความ
เขาใจเดียวกัน การปฏิบัติที่เสมอกัน เชน หลักฐานบุคคล มารยาทในการเขาปฏิบัติ การรักษาศีล ๘ 
หรือศีลอุโบสถ การทําความสะอาดที่พักหลังสิ้นสุดกําหนดระยะการปฏิบัติ 

ดูเหมือนวา ผูปฏิบัติทุกคนตองถือศีล ๘ หรือ ศีลอุโบสถ โดยในแตละวันจะมีการไหวพระสวด
มนต จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติโดยการเดินจงกรมและนั่งกรรมฐาน กอนปดทายดวยการสวดมนตเย็น สอบ
อารมณในแตละวันโดยอาจตีความสั้น ๆ วา รักษาศีล ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบตน (ความกาวหนาใน
การปฏิบัติ) 

๕. ผลของการเจริญกรรมฐาน 
ในการเจริญกรรมฐาน นอกจากไดรับผลตามแนวที่พุทธองคทรงแสดงไวแลวกลาวคือ อยาง

นอยสุดคือพระอนาคามี อยางมากสุดคือความเปนพระอรหันต แตสํานักวัดอัมพวันยังชี้ใหเห็นอีกวา 
การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวสติปฏฐานนั้นสามารถท่ีชวยเหลือชีวิตในอีกหลายดาน  
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๖. สติปฏฐานปดอบายภูมิ 
สํานักปฏิบัติแหงนี้มีความเชื่อวา นรกสวรรคนั้นมีจริง โดยคนทําดีจะไดไปเกิดในสวรรค สวน

คนทําชั่วจะไปตกนรก สวรรคไมไดอยูบนฟา และนรกไมไดอยูใตดินอยางที่คติแบบไทยเชื่อถือกัน นรก
และสวรรคอยูเคียงขางภพมนุษยหากแตเปนอีกมิติหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเดชพระคุณหลวงพอทาน
มักยกเรื่องเลาเกี่ยวกับการไดพบคนที่ฆาตัวตาย แตตองไปชดใชกรรมเมื่อตายแลว บุญกุศลที่ญาติพ่ี
นองอุทิศไปใหไมสามารถจะไปถึงจิตวิญญาณเหลานี้ได ทานกลาววา มีเพียงอยางเดียวคือการเจริญ
วิปสสนากรรมฐานแผสวนกุศลให จิตวิญญาณเหลานี้จึงจะไดรับ (http://www.jarun.org, (๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓) คําวา อบาย คือ ภพนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มีแตกรรมฐานเทานั้นที่
จะปดประตูหรือทางไปสูอบายเหลานี้ได (พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๘: ๕๓-๕๔) 

๗. สติปฏฐานแกกรรม/ตัดกรรม 
คําวา “กรรม” ในที่นี้หมายถึงผลแหงการกระทํา เฉพาะผลแหงกรรมจากอดีตนั้นเราไม

สามารถจะแกได ทุกชีวิตจะตองชดใช แตดวยผลของกรรมฐาน เราจะรูวาการที่เราชดใชนั้นดวยเหตุ
แหงกรรมอะไร หากไดเจริญกรรมฐานก็อาจสงผลใหกรรมนั้นเบาบางลงได นอกจากนั้ นเมื่อรูวาเกิด
จากกรรมอะไร เราจะไดใชหนี้ไดถูกในผลแหงกรรมนั้น สวนกรรมอนาคตนั้นเราสามารถแกไดดวย
กรรมฐานในปจจุบัน กลาวคือ การตามรูจิต เพ่ือการไมโกรธ ไมโลภ ไมหลง เชน พบเจอคนไมชอบ
พอกัน ก็กําหนดแยกรูปแยกนาม ความเปนตัวตนไมมี เห็นสักแตวาเห็น เมื่อความโกรธทางจิตไมมี ผล
ของความโกรธในอนาคตก็ไมมี (พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๘: ๙๔-๙๙) 

๘. สติปฏฐานแกปญหาชีวิต 
เราจะพบวา ปญหาชีวิตที่รุมเรานั้น นอกจากกรรมในอดีตที่สงผลแลว ยังเกิดจากกรรม

ปจจุบันที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นอยูกับสิ่งนั้น ดังนั้น จึงกอเกิดใหเปนทุกขซ้ําแลวซ้ําอีก คําวา ทุกขนั้นมี
หลายลักษณะเชน ทุกขเพราะไมไดสิ่งปรารถนา ทุกขเพราะการเกิด แก เจ็บ ทุกขเพราะการพลัด
พราก เปนตน พระเดชพระคุณหลวงพอมองวา การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนการดับทุกข เปนการสราง
ความดีมีเมตตา...ดับไฟนรก จุดไฟอยูที่จิตใหเกิดแสงสวาง (พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม), 
๒๕๔๗: ๑๒๕) เปนการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ถาคนมีพระกรรมฐาน จะแกทุกขตัวเอง ทุกขหนัก รอนอกรอนใจเหมือนไฟเผาหัวจิตหัวใจ 
รอนนอกรอนในรอนจิตรอนใจดังไฟจี้แลวมาเจริญพระกรรมฐาน รอนนอกรอนในหายไป จิตใจก็สบาย 
ปญญาก็เกิดล้ําเลิศทุกประการ จะแกปญหาไดทุกทิศทุกทาง อันนี้เปนเรื่องพระกรรมฐาน (พระธรรม
สิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๗: ๘๕) 
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๙. ประเมินสติปฏฐานสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาในคัมภีรพุทธศาสนา 
 ปญหาที่นาพิจารณาคือ การสอนสติปฏฐานในสํานักวัดอัมพวันมีความสอดคลองกับความ
เปนพุทธศาสนาหรือไม โดยหากเขาใจวา เนื้อหาในพระไตรปฎกคือตัวแทนของพุทธศาสนา สิ่งที่นา
พิจารณาคือ การสอนสติปฏฐานในสํานักวัดอัมพวันมีความสอดคลองกับเนื้อหาในพระไตรปฎกหรือไม 
ในบทนี้จะไดพิจารณาในบางประเด็นเทานั้น 
 ๙.๑  ความเปนสติปฏฐาน 

หากคนขอมูลจากพระสุตตันตปฎก จะเห็นวา สติปฏฐานทั้ง ๔ ประการนั้น จะถูกกลาวถึง
พรอมกันในคําวา “สติปฏฐาน๔” โดยมิไดกลาวแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากนั้น เชน ขอความในสัง
ยุตตนิกาย มหาวรรค คือ 

ภิกษุเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ ทําสติปฏฐาน ๔ ประการ ใหมาก อยางไร คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ๑) พิจารณาเห็นกายในกายอยู ฯลฯ ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ฯลฯ ๓) พิจารณา
เห็นจิตในจิต ฯลฯ ๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๐๖/๔๓๙) 

ทําใหเขาใจไดวา สติปฏฐานทั้งสี่ประการตองเจริญไปพรอมกันหรือหากไมพรอมกันยอม
หมายถึงการที่สิ่งหนึ่งตองอาศัยสิ่งหนึ่งหรือเปนอุปการะแกอีกสิ่งหนึ่ง นอกจากจะเขาใจไดวา สติปฏ
ฐานหนึ่งเปนอุปการะแกสติปฏฐานหนึ่งแลว สติปฏฐานทั้งหมด คืออุปการะตอธรรมอ่ืน ขอให
พิจารณาขอความตอไปนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุสงฆนี้ มีภิกษุผูบําเพ็ญความเพียรในการเจริญอานาปานสติอยู อานา
ปานสติที่ภิกษุเจริญ ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก อานาปานสติที่ภิกษุเจริญ ทําใหมาก
แลว ยอมทําสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ ที่ภิกษุเจริญ ทําใหมากแลว ยอมทําโพชฌงค ๗ 
ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ที่ภิกษุเจริญ ทําใหมากแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ (ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๑๔๗/๑๘๗) 
 ในขอนี้คือ เมื่อทําสติปฏฐานสี่ใหบริบูรณ สติปฏฐานสี่ที่บริบูรณแลวจะเปนพ้ืนฐานเพ่ือทํา
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ และเม่ือทําโพชฌงคใหบริบูรณ สิ่งนี้จะเปนพ้ืนฐานของการทําวิชชาและวิมุตติ
ใหแจง  
 โพชฌงค คือ ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู ๗ ประการ ไดแก การระลึกได (สติ) การเฟน
ธรรม (ธัมมวิจยะ) ความเพียร (วิริยะ) ความอ่ิมใจ (ปติ ) ความสงบระงับ (ปสสัทธิ) ความมีจิตตั้งมั่น 
(สมาธิ) และ การวางใจเปนกลาง (อุเบกขา) นั่นยอมแสดงวา สติปฏฐานสี่สงผลตอองคความรูแหงการ
บรรลุ 
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 ในสังยุตตนิกาย มหาวรรค แสดงใหเห็นวา นอกจากสติปฏฐานสี่จะสงผลตอการบรรลุธรรม
แลว สติปฏฐานสี่ยังสงผลตอการระงับความเจ็บปวดจากโรคทางกายไดดวย ขอใหพิจารณาเรื่องเลา
ตอไปนี้ 

สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนักอยู ณ ปาอันธวัน เขตกรุง สาวัตถี 
ครั้งนั้น  ภิกษุจํานวนมากเขาไปหาทานถึงที่อยูแลวไดถามทานพระอนุรุทธะ “ทานอนุรุทธะอยูดวย
วิหารธรรมอะไร ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแลว จึงไมครอบงําจิตอยูได” ทานพระอนุรุทธะตอบวา 
“ผูมีอายุท้ังหลาย ผมมีจิตตั้งมั่นดีอยูในสติปฏฐาน ๔ ประการ ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแลว จึงไม
ครอบงําจิตอยูได...ผูมีอายุท้ังหลาย ผมมีจิตตั้งมั่นดีอยูในสติปฏฐาน ๔ ประการนี้ ทุกขเวทนาทางกาย
ที่เกิดขึ้นแลว จึงไมครอบงําจิตอยูได” (สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๐๘/๔๔๑) 
 สวนการเห็นอมนุษยทั้งหลาย ดูเหมือนจะเปนเรื่องปกติสําหรับผูบรรลุธรรมแลว อยางไรก็
ตาม สํานักวัดอัมพวันเห็นสอดคลองกับเนื้อหาในพระสุตตันตปฎก โดยมองวา ในสติปฏฐานสี่ประการ
นั้น สติปฏฐานหนึ่งเกื้อกูลแกอีกสติปฏฐานหนึ่ง กลาวคือ เมื่อพิจารณาเห็นกายในกาย ขณะที่เวทนา
เขาแทรก เราจะเห็นตัวเวทนา จากนั้นจะเห็นจิตที่กระสับกระสายจากเวทนาบาง เห็นจิตโกรธหรือไม
โกรธ...เห็นความเกิดดับของจิต เห็นเหตุที่ทําใหจิตเกิด-ดับ จากนั้นจะเห็นความเปนธรรมคือธรรมดา
ของจิต เชน เห็นอริยสัจ ๔ ประการ เปนตน ซึ่งอาจเสนอเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
    

 
 
 พระเดชพระคุณหลวงพอทานยังเชื่อวา การที่ทานรอดตายจากอุบัติเหตุทําใหคอหักนั้น ลวน
มาจากการบําเพ็ญสติปฏฐาน กรณีหนึ่งที่นาพิจารณาเปนพิเศษคือ การหายใจเขาออกทางสะดือ 
เพราะไมสามารถหายใจเขาออกทางจมูกได ในกรณีนี้ เทาที่ศึกษาเนื้อหาในพระไตรปฎกยังไมพบ
ขอมูล พระเดชพระคุณหลวงพอมองวาผลของการหายใจนั้นคือผลจากการกําหนดพอง -ยุบนั่นเอง ดู
เหมือนวา ในความคิดของสํานักวัดอัมพวัน สติปฏฐานคือทางออกของชีวิต สติปฏฐาน คือยาแกสรรพ
โรคปดโลกอบายเปดโลกสวรรค และทําใหบรรลุผลสูงสุดในศาสนาดวย 
 ๙.๒  วธิีการปฏิบัติในสติปฏฐาน 

เมื่อศึกษาขอมูลในมหาสติปฏฐานสูตร เราจะเห็นถึงวิธีการปฏิบัติในสติปฏฐาน โดยเฉพาะ
หมวดกายานุปสสนาที่ดูเหมือนนาจะเขาใจไดมากท่ีสุด เพราะเปนเรื่องทางกายภาพที่เราสัมผัสไดและ
รูวาอะไรคืออะไร ในหมวดอิริยาบถ ระบุถึงการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การถอยกลับ การ
เหลียวดุ การคู การเหยียด การเคี้ยว การลิ้ม สิ่งเหลานี้ไดรับการสอนในสํานักวัดอัมพวัน ซึ่งอาจจะมี
รูปแบบที่แตกตางจากสํานักอ่ืนในบางลักษณะ เชน กรณีการกําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง บางสํานักใช

กาย เวทนา จิต ธรรม 
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เพียง ๓ ครั้งเทานั้น และไมมีรายละเอียดวาตองตั้งสติไวที่กระหมอม เคลื่อนไปที่สะดือและเลยไปที่
ปลายเทา แนวคิดนี้นาจะมาจากการพิจารณาอาการ ๓๒ ในพระไตรปฎก  

ในพระไตรปฎก ไมพบวา มีการสวดมนตกอนปฏิบัติในสติปฏฐาน แตสําหรับสํานักวัดอัมพวัน
และสํานักอ่ืน ๆ ในประเทศไทย นิยมใหสวดมนตกอน แนวคิดนี้นาจะมาจากอนุสสติตามนัยแหงวิสุทธิ
มรรคของพระพุทธโฆสาจารย คือ การระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เพ่ือเปนการชําระจิตให
บริสุทธิ์กอนลงปฏิบัติอยางไรก็ตาม ดูเหมือนวา สิ่งที่สํานักวัดอัมพวันเสนอวิธีปฏิบัตินั้น นาจะเปน
ความพยายามใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เชน เรื่องหลักฐานบุคคล  เปนตน แต
มิไดทิ้งเปาหมายที่ไดวางไวในพระไตรปฎกคือการทําจิตใหบริสุทธิ์เพ่ือการบรรลุมรรคผล 

๙.๓  สติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับการสนับสนุนเนื้อหาในพุทธศาสนา 
ยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูคนตกอยูภายใตความกาวหนาของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาความกาวหนาของจิตใจ (ในความหมายของพุทธ
ศาสนา) เชื่อวา วัตถุที่มนุษยสรางนั้นคือสิ่งที่จะสงความสุขอยางแทจริง และเชื่อวา โลกปจจุบัน
เทานั้นที่จริง โลกอ่ืนไมมี ดวยเหตุผลคือ หากโลกอ่ืนมีจริง เราตองสามารถสัมผัสไดไมวาทางใดทาง
หนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ความคิดใดที่อยูนอกกรอบของวิทยาศาสตรจะไมไดรับการตอบรับจากยุค
ใหม สงผลตอความยากลําบากในการเสนอเนื้อหาทางศาสนาที่ใหความสําคัญกับโลกของจิตมากกวา
โลกของวัตถุ 

สํานักวัดอัมพวันเสนอทางเลือกทวนกระแส แมจะไมมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการ
พิสูจนความเชื่อหรือสิ่งที่ประสบนั้น เชน เรื่องนรกสวรรค เรื่องคนตายแลวยังมีวิญญาณ มิใชตายแลว
เปนอันดับสูญทั้งหมด เปนตน และชี้ใหเห็นวา จิตมีความสําคัญมากกวากาย โลกของจิตเทานั้นที่ยัง
ยืนแมมันจะมีธรรมชาติเกิดดับก็ตาม การเกิดดับดังกลาวนี้เปนการเกิดดับแบบสืบกระแส โลกที่มีอยู
มิไดมีเฉพาะโลกใบนี้หาแตมีโลกอ่ืนอันเปนที่รองรับการกระทําของมนุษย และเสนอทางเลือกในการ
พัฒนาชีวิตดวย “กรรมฐาน” หรือ “สติปฏฐาน” ที่สอดคลองกับเนื้อหาในพระไตรปฎก สํานัก
กัมมัฏฐานนี้นําโดย พระเดชพระคุณหลวงพอพระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) พระนักปฏิบัติ
และพระนักเผยแผ ซึ่งเปนแบบอยางของพระภิกษุไทยในการเอาธุระทั้งสองประการ หรือภาษา
ชาวบานคือ บวชไมเสียขาวสุก ทานพรอมดวยคันถธุระและวิปสสนาธุระ ขณะเดียวกันไดทําหนาที่
ของสาวกที่ดีคือการเผยแผพระศาสนาใหบุคคลที่ไมรูไดรู ผูรูแลวไดรูยิ่งขึ้น เดินตามแนวที่พุทธองค
ทรงวางไวคือ ทดลองดวยตนเองกอนแลวไดผลอยางไรนําไปสอนใหบุคคลอื่นไดรับผลนั้นดวย 

หากกลาววา สํานักวัดอัมพวันคือตัวแทนหนึ่งของพุทธศาสนา ซึ่งนาจะไมมีขอขัดเคืองใด  ๆ
เพราะสํานักนี้ไดชี้แนะแนวทางในการเขาถึงพุทธธรรมตามแนวในพระไตรปฎก คนไทยจํานวนมากที่
เคยสงสัยในพุทธศาสนา ใชชีวิตกับความเชื่อตามจารีตประเพณีไดทดลองปฏิบัติ และไดเห็นผลจริง 

- 85 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 

 
 

เพราะการศึกษาพระพุทธศาสนา คงไมใชการเรียนเพ่ือรูเทานั้น แตเรียนแลวตองปฏิบัติเพ่ือใหไดรับ
ผลที่แทจริงอันเปนการพิสูจนขอมูลในคัมภีรดวย 

สํานักวัดอัมพวัน เสนอกรรมฐานคือสติปฏฐานสี่ตามแนวในพระไตรปฎก และขยายออกให
กวางขึ้นทามกลางการยืดมั่นในโลกของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคนทั่วไป ปรับวิธีปฏิบัติให
สอดคลองกับยุคสมัย 

โรคที่ยิ่งใหญของมนุษยคือ “โรคชีวิต” สํานักวัดอัมพวันไดเสนอใหเห็นวา สติปฏฐานสี่คือยา
รักษาสรรพโรคของชีวิต และมีผลตอสังคมแวดลอมที่ดีดวยกรณีแกปญหาโรคมะเร็ง ขอใหพิ จารณา
เนื้อหานี้ 

บางคนมีโรคประจําตัว ทรมานกับการเจ็บปวย หากเราเปนเชนนี้ อาตมาอยากใหเอาชนะโรค
ไดดวยตนเอง ดวยการกําหนดการปวด อยางเชน ปวดทอง ก็ใหกําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดแลว
มันก็จะดับไปเอง แลวเราก็จะไดรูวาเปนโรคอะไร มันจะหายไปอยางนาอัศจรรย บางอยางบางโรคไม
ตองไปผาตัดรักษา อยางเชน มีโยมคนหนึ่งเกิดมะเร็งรายที่หมอบอกวาตองผาตัด ไมเชนนั้นคงตาย
แนนอน อาตมาจึงบอกเขาวา ไมตองกลัวตาย ตายก็ไมเปนไร คิดเสียวา เหมือนเราจากบานไปอยูบาน
อ่ืน ใหกําหนดกรรมฐาน ในที่สุดมะเร็งที่เปนอยูก็หายไปจนบัดนี้  (พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ 
ฐิตธมฺโม), ๒๕๔๘: ๑๔๒-๑๔๓) 

อยางไรก็ตาม เนื้อหาในพุทธศาสนาเมื่อสรุปยอแลวเหลือเพียงสองกลุมคือ ความจริงสาย
กลางและขอปฏิบัติสายกลาง สําหรับความจริงสายกลาง สํานักวัดอัมพวันสอนใหกําหนดรู  เชน รูรูป
นาม (ขันธ ๕) รูนิวรณ เครื่องกั้นไมใหบรรลุเปาหมาย รูอริยสัจ เปนตน สวนขอปฏิบัติสายกลางคือ
ความพอดีกับการปฏิบัติในสติปฏฐาน หรือการใชสติตามดูอาการของกาย เวทนา จิต และธรรม รู
ขณะแหงปจจุบัน เรียกวา สัมปชัญญะ ทานกลาววา หลักปฏิบัติสองสิ่งนี้มีคุณอนันต (สติสัมปชัญญะ) 
แตหากใหยนยอคงเหลือเพียงหนึ่งคือ ความไมประมาท นั้นคือการมีสติตามแนวแหงสติปฏฐานนั่นเอง 

สรุปความวา เมื่อประเมินสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาในพุทธศาสนา พบวา 
สํานักวัดอัมพวันไดนําเอาแนวคิดสติปฏฐานในพระสูตรไปใชในเชิงปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัย ซึ่ง
นอกจากจะมีเปาหมายเพ่ือการสรางบารมีเพ่ือการบรรลุธรรมแลว ยังเอ้ือตอการรูโลก บําบัดโรค โดย
พระเดชพระคุณหลวงพอไดยอหลักธรรมใหเหลือเพียงหนึ่งคือ “ความไมประมาท” ซึ่งมีประโยชนตอ
การเขาถึงพุทธธรรมเปนอยางยิ่ง 

สรุปผลการศึกษา 

สํานักวัดอัมพวัน ตําบลพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี คือสํานักกัมมัฏฐานหนึ่งซึ่ง
มีชื่อเสียงไดรับการตอบรับในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก สํานักนี้ไดนําเอาสติ
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ปฏฐานสี่ที่พุทธองคทรงตรัสไวในพระสุตตันตปฎกมาพัฒนาเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติตาม 
ปญหาที่นาพิจารณาคือ สํานักวัดอัมพวันไดปฏิบัติตามแนวสติปฏฐานสี่ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาใน
พระไตรปฎกหรือไม ดังนั้น จึงนาศึกษาใหเขาใจ เพ่ือประโยชนตอการธํารงไวซึ่งความบริสุทธิ์แหง
พระพุทธศาสนา 

ผูศึกษาไดตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการคือ ประการแรก เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสติปฏฐานใน
คัมภีรพุทธศาสนา ประการที่สองเพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวัน จังหวัด
สิงหบุรี และประการที่สาม เพ่ือประเมินแนวคิดเรื่องสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาใน
คัมภีรพุทธศาสนา โดยจะขอมูลจากพระไตรปฎกภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับสยามรัฐ พระไตรปฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนเนื้อหาหลัก คัมภีรวิสุทธิมรรค เอกสาร ตําราที่วา
ดวยสติปฏฐานสี่ คําสอนและวิธีปฏิบัติของสํานักวัดอัมพวัน เปนเนื้อหารองในการศึกษาวิเคราะห 
ดําเนินการโดยเริ่มจาก รวบรวมวรรณกรรมท่ีอยูในขอบเขตของการวิจัย ศึกษาเนื้อหา วิเคราะห เรียบ
เรียงผลในเชิงพรรณนาและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวา กัมมัฏฐาน แปลวา ที่ตั้งแหงการงาน คําวา การงาน คือการฝกจิตใหตั้ง
มั่นเพ่ือการบรรลุธรรม พุทธศาสนาแบงกัมมัฏฐานออกเปน ๒ สวน คือ สมถกัมมัฏฐาน หมายถึง 
กรรมฐานเปนอุบายสงบใจ และวิปสสนากัมมัฏฐาน หมายถึง กรรมฐานเพ่ือการพัฒนาปญญาใหเกิด
ความรูแจงเห็นจริง สามารถรวมกัมมัฏฐาน ๒ อยางนี้ไดในคําวา “ภาวนา” แปลวา ความเจริญหรือ
การบําเพ็ญใหเจริญงอกงาม 

สติปฏฐาน แปลวา การมีสติเปนที่ตั้ง ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พุทธองคทรง
แสดงไว ๔ ประการคือ  

ประการแรก การพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกไดเรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน 

ประการที่สอง การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย  มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกไดเรียกวา เทวนานุปสสนาสติปฏฐาน 

ประการที่สาม การพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกไดเรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 

ประการที่สี่ การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกไดเรียกวา ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 

พระพุทธโฆสาจารยไดนําเอาแนวคิดนี้ไปอธิบายใหวิจิตรในกรอบของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ
และปญญา โดยเนนที่ กายานุปสสนาสติปฏฐาน และแนะนําวา การที่ผูใดจะฝกฝนกรรมฐานนั้นตอง
ชําระศีลใหบริสุทธิ์ ถือธุดงค ตัดความกังวลทุกประเภท รับกรรมฐานและตั้งใจบําเพ็ญเพียรไมให
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บกพรอง เมื่อปฏิบัติเปนอยางดีในสติปฏฐาน พุทธองคทรงรับรองผลคือความเปนอรหันต แตหากยัง
ไมถึงนั้น ยอมไดความเปนพระอนาคามีอยางแนนอน 

สํานักวัดอัมพวัน มองวา กรรมฐานคือหนาที่การงานที่ตองทําภายใน ซึ่งผลจะสงออกมา
ภายนอกใหเห็นเปน พฤติกรรมดี เกง ฉลาด รอบคอบ เปนตน ในการเจริญสติปฏฐาน ทานแบง
ออกเปน ๔ คือ การตามพิจารณากาย การตามพิจารณาเวทนา การตามพิจารณาจิต และการตาม
พิจารณาธรรม โดยกําหนดรูปแบบการปฏิบัติในแตละวันออกเปน ๓ ชวง อันมีระยะของเวลาเปน
ตัวกําหนด ตามตารางการปฏิบัติ ชวงแรกคือชวงเชาเริ่มตั้งแตเวลา ๐๓.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ชวงที่สอง
คือชวงบาย เริ่มตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๘.๓๐ น. และชวงที่สามคือชวงค่ํา เริ่มตั้งแต ๑๘.๓๐ น. – 
๒๓.๐๐ น. แตหากพิจารณาตามแนวที่พระเดชพระคุณหลวงพอไดวางไวเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้ง ๔ 
อิริยาบถหลักคือ การยืน การเดิน การนอน การนั่ง ตลอดถึงอิริยาบถยอยอ่ืน ๆ เชน การกิน การถาย
หนักถายเบา การไดยินเสียง เปนตน เหลานี้ตองเอาสติเปนที่ตั้งในการกําหนดเสมอ ดังนั้น แมแตการ
นอนเราสามารถที่จะนอมเขาสูกรรมฐานได จึงเพ่ิมเขาไดนอกเหนือจากตารางเปนชวงที่ ๔ คือ ตั้งแต
เวลา ๒๓.๐๐-๐๓.๓๐ น. กลาวไดวา เปนการปฏิบัติตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงตอวัน สําหรับผลที่จะพึงได 
นอกจากจะไดผลตามที่พุทธองคเสนอไวแลว ยังมีผลที่โดดเดนแตกตางจากสํานักอ่ืน  ๆ อีกคือ 
กรรมฐานปดอบายภูมิ กรรมฐานแกกรรม/ตัดกรรม และกรรมฐานแกปญหาชีวิต 

เมื่อประเมินสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาในพุทธศาสนา พบวา สํานักวัดอัมพวัน
ไดนําเอาแนวคิดสติปฏฐานในพระสูตรไปใชในเชิงปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัย ซึ่งนอกจากจะมี
เปาหมายเพ่ือการสรางบารมีเพ่ือการบรรลุธรรมแลว ยังเอ้ือตอการรูโลก บําบัดโรค โดยพระเดช
พระคุณหลวงพอไดยอหลักธรรมใหเหลือเพียงหนึ่งคือ “ความไมประมาท” ซึ่งมีประโยชนตอการ
เขาถึงพุทธธรรมเปนอยางยิ่ง 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษา 

เนื่องจากในประเทศไทยมีสํานักปฏิบัติธรรม/สํานักกัมมัฏฐานจํานวนมาก การศึกษาใน
เชิงเดี่ยวอยางกรณีศึกษาเฉพาะสํานักปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน จังหวัดสิงบุรีเพียงสํานักเดียว อาจมองไม
เห็นความแตกตางของแตละสํานัก ดังนั้น จึงนาจะมีการเปรียบเทียบกับสํานักอ่ืน ๆ เพ่ือใหเห็นจุดเดน 
จุดดอยของกันและกัน นอกจากนั้น อาจเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาเลือกสํานักปฏิบัติธรรมที่
สอดคลองกับความตองการของผูมีความตองการจะปฏิบัติธรรมตอไป 
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บทคัดยอ 

งานศึกษาชิ้นนี้เปนการทําความเขาใจบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตในฐานะที่เปน
องคกรที่รวมเอาเครือขายองคกรภาคประชาสังคมหลากหลายดวยกันกวา 23 เครือขายเพ่ือทํางาน
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเปลี่ยนผานความขัดแยงมาตั้งแตป 2554 ผูวิจัยใชกรอบแนวความคิด
เกี่ยวของในการอธิบาย เชน เครือขายผูแสวงหาสันติภาพ (Peace Constituencies) การเปลี่ยนผาน
ความขัดแยง ( Conflict Transformation) วิธีการศึกษาใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและ
การสัมภาษณเชิงลึกจากเครือขายองคกรภาคประชาสังคม 57 องคกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมและตัวแทนสมาชิกองคกรภาคประชาสังคมจํานวน 38 คน ผลการศึกษาพบวา สภา
ประชาสังคมชายแดนใตมีรูปแบบของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมแบบ active และมีบทบาทใน
การเปนตัวเชื่อมตอ (Connector) เครือขายองคภาคประชาสังคมหลากหลายในการทํางานขับเคลื่อน
เชิงนโยบาย อยางไรก็ตามองคกรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ยังมีขอกังวล มีความไมเขาใจถึงการทํางาน
ของสภาประชาสังคมชายแดนใตในหลายประเด็น การปรับเปลี่ยนกลยุทธการทํางานของสภาประชา
สังคมจะชวยใหเขาใจความตองการและสรางความสัมพันธกับเครือขายองคกรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ 
ที่นอกเหนือเครือขายสมาชิกสภาประชาสังคมได  

คําสําคัญ:  สภาประชาสังคมชายแดนใต, การเปลี่ยนผานความขัดแยง, ตัวเชื่อมตอ, เครือขายผู
แสวงหาสันติภาพ   
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ABSTRACT 

 This study is to understand the role of Civil Society Council of Southernmost 
Thailand as an umbrella organization that unites many networks of civil society 
organizations more than 23 networks to advocate policy from civil society sector 
since 2011. I applied the related concept such as Peace Constituencies, Conflict 
Transformation and also applied participatory workshop and in-depth interview 
methods to 58 civil society organizations. The study found that Civil Society Council 
in Southernmost Thailand is an active type. It is not only the connector and also 
policy driver. However, there are many other civil society organizations are still have 
many comments and cannot understand the role of Civil Society Council of 
Southernmost Thailand. This study can help Civil Society Council to understand the 
needs and rebuild relationships with other civil society organizations. 

Keyword: Civil Society Council of Southernmost Thailand, Conflict Transformation, 
Connector, Peace Constituencies. 

 

บทนํา 

นับตั้งแตความรุนแรงที่ไดปะทุขึ้นนับตั้งแตป 2547  สันติภาพที่ภาคประชาสังคมตองการ
จนถึงที่สุดแลวอาจไมงายนัก ทามกลางบริบทความขัดแยงที่สลับซับซอนในจังหวัดชายแดนใต การ
เขามีบทบาทของภาคประชาสังคมชายแดนใตตอเหตุการณความรุนแรงมีมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน
เปนเวลากวา 12 ป ซึ่งการทํางานของภาคประชาสังคมชายแดนใตคอนขางมีพลวัตและการปรับตัว
คอนขางสูงตามหวงเวลาสําคัญตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง หากมองในเชิงตัวเลขที่วัดใหเห็นถึงความสําคัญ
ของภาคประชาสังคมชายแดนใตตอกระบวนการสันติภาพ เมื่อไมนานมานี้ มีงานศึกษาวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการท้ังในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่รวม 15 สถาบันที่ยืนยันถึงความสําคัญ
ของภาคประชาสังคมชายแดนใตในกระบวนการสันติภาพ  ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ
กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต ครั้งที่ 1 (Peace Survey) ระบุวา กระบวนการพูดคุยตอ
การสรางสันติภาพขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนกลุมตางๆ เรียงลําดับเปรียบเทียบจาก
คะแนนเต็ม 10 มีดังตอไปนี้ 1) นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส./ ส.ว.) 6.032) ผูนําศาสนาอิสลามและ
อุสตาส 5.92 3) องคกรภาคประชาสังคม 5.91 4) นักวิชาการมหาวิทยาลัย 5.88 และ5) องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 5.80 จะเห็นไดวาจากความคิดเห็นของประชาชนองคกร
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ภาคประชาสังคมมีความสําคัญตอการสรางสันติภาพในลําดับตนๆ เชนกัน (สถาบันวิจัยความขัดแยง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต, 2559) 

งานศึกษาชิ้นนี้เปนการพยายามทําความเขาใจบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตใน
ฐานะที่เปนองคกรประสานงานกลางที่รวมเอาเครือขายองคกรภาคประชาสังคมหลากหลายในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใตเขาไวดวยกันกวา 23 เครือขายเพ่ือทํางานขับเคลื่อนในเชิงนโยบายมาตั้งแตป 
2554 ตามมติของที่ประชุมอันประกอบไปดวยนักพัฒนาและนักกิจกรรมเพ่ือสังคมในจังหวัดชายแดน
ภาคใตที่มีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุแมในความเปนจริงการพยายามสรางพ้ืนที่รวมใน
การทํางานของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมอาจมีเครือขายหรือกลไกตางๆ ที่ขับเคลื่อน แต
จุดเริ่มตนและการทํางานขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่โดดเดนของสภาประชาสังคมชายแดนใตในฐานะที่
เปนองคกรขับเคลื่อนการทํางานขององคกรภาคประชาสังคมเปนเครือขายเปนสิ่งที่นาศึกษาทําความ
เขาใจ 
 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตในการเปลี่ยนความขัดแยง 
2.  เพ่ือสะทอนบทเรียนจากเครือขายองคกรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงการทํางานของ
สภาประชาสังคมชายแดนใต  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการหลักของการวิจัย คือ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ที่มุงใหเกิดการมีสวนรวมของผู
ถูกวิจั ยและใหผลจากการวิจัยนั้นกอประโยชนแกผู ถูกวิจั ยและ/หรือร วมศึกษาวิจัยนั้น 
(Swantz,2008) ดําเนินการโดยการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง มีระยะเวลาการดําเนินการ 
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผูเขารวมโครงการประกอบไปดวยสมาชิกจาก
องคกรภาคประชาสังคม 108 คน กวา 57 หนวยงาน จากกลุมองคกรหลัก 6 กลุม ไดแก1) แกนหลัก
จากสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต 2)องคกรเครือขายของสภาประชาสังคม 3) องคกรเยาวชน 
4)องคกรภาคธุรกิจ 5)นักการเมือง 6)องคกรดานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมอีกทั้งยังไดจัดเวทีคืน
ขอมูลสรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแกผูเขารวม อีก 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกจากตัวแทนผูเขารวมจํานวน 38 คน  และใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
ประกอบการศึกษาวิจัย  
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กรอบแนวความคิด 

เครือขายผูแสวงหาสันติภาพ (Peace Constituencies) เครือขาย (Networks) และการเปลี่ยน
ผานความขัดแยง (Conflict transformation) 

เครือขายผูแสวงหาสันติภาพ (Peace Constituencies) เปนคําอธิบายที่แสดงใหเห็นถึง
ความหมายที่ควบรวมของเครือขายและปจเจกบุคคลที่ทํางานเกี่ยวของกับกิจกรรมสรางสันติภาพซึ่ง
ตองการที่จะปองกันการเกิดความรุนแรง ยุติความรุนแรงและเขามารวมสรางความสมานฉันทหลัง
สงครามสิ้นสุดลง แมคําๆ นี้จะมีคําอธิบายที่หลากหลายในปจจุบัน ใจกลางของคําอธิบายดังกลาวอยู
ที่การที่คนในทองถิ่นเขามารวมกิจกรรมในการสรางสันติภาพและเปลี่ยนแปลงสังคม  (Berghof 
Foundation, 2012) 

Norbert Ropers  ไดกลาวถึงความสําคัญถึงการที่เครือขายภาคประชาสังคมจะสามารถ
ทํางานเปลี่ยนผานความขัดแยงไดนั้น ตองมียุทธศาสตรที่เนนไปที่การสรางผลกระทบในการปองกัน
ความขัดแยงระหวางลุมชาติพันธุ และตองมีกลยุทธในการสรางการสื่อสาร สรางบทสนทนา 
(dialogue) ที่สามารถเปลี่ยนแนวความคิดหรือมุมมองของคูขัดแยงใหได กลาวอีกนัยหนึ่งการเนนไป
ที่งานยุทธศาสตรที่มากไปวาการทํางานเปนโปรเจคเล็กๆ ตางๆ เพ่ือสนับสนุนสันติภาพดังที่เกิดขึ้นใน
หลายภูมิภาคแลวไมประสบความสําเร็จ  แตการดําเนินงานอยางมียุทธศาสตรไดสรางความมั่นใจได
วาเปาหมายของการสรางผลกระทบจะเปนจริงมากขึ้นในการเปลี่ยนผานความขัดแยงและหาก
ตองการการเปลี่ยนผานความขัดแยงที่มีความยั่งยืนจะตองเชื่อมโยงกับการสนับสนุนประชาธิปไตย
และการสรางความเปนธรรมทางสังคมดวย (Ropers,2002) 

สวน Andres Serbin ไดกลาวเอาไวในงานวิชาการของเขาวา รูปแบบของความเปน
เครือขายองคกรเพ่ือการการเปลี่ยนผานความขัดแยงและสันติภาพนั้นเปนสิ่งที่ตองการในบริบทของ
ความขัดแยงซึ่งมีพลวัต  การขับเคลื่อนโครงการแบบองคกรที่เปนปจเจก ที่แข็งตัวเกินไปไมมีความ
เหมาะสม แตการสรางเครือขายแบบหลวมๆนั้น  เปนที่ตองการในการสรางสายสายสัมพันธของ
องคกรที่เปนทางการแมเครือขายตางๆ จะมีเปาประสงคที่แตกตางกัน ลักษณะของเครือขายนั้น แบง
ออกเปนสองรูปแบบ คือ เครือขายที่มีทาทีเชิงตั้งรับ (passive) และเครือขายที่กระตือรือรนเชิงรุก 
(active)  เครือขายแบบ passive  เปนเครือขายที่รับใชความตองการของสมาชิกในองคกร ผานการ
แชรขอมูลและประสบการณ ผานพ้ืนที่สนทนา สวนการสรางสายสัมพันธกับเครือขายภายนอกมี
ลักษณะจํากัด (Serbin,2005) 

สวนเครือขายแบบ active มีโครงการตางๆ ที่เชื่อมโยงกับองคกรภายนอกและสราง
ผลกระทบในระดับที่กวางมากขึ้นในการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย (advocacy)การรณรงค 
(campaign)และการล็อบบี้(lobby)  แตหากวาเครือขายดังกลาวมีลักษณะการทํางานแบบproactive  
คือบทบาทและหนาที่ของเครือขายดังกลาวจะมีมากกวา การเขามาแทรกแซงเพ่ือเขามาแกไขความ
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ขัดแยง แตมีcommitment หรือพันธสัญญารวมกันและเปนโครงสรางที่เปนทางการมากขึ้น แตหาก
วาเปน เครือขายที่เปน passive ก็จะอาจมีสิ่งเหลานี้นอย (Serbin, 2005) 
 งานวิจัยกอนหนานี้ของ อภิชญา โออินทร พบวาลักษณะเครือขายขององคกรภาคประชา
สังคมชายแดนใตเปนแบบ active  ซึ่งมีการพัฒนาและจากรูปแบบการทํางานในลักษณะ passive 
จากเดิมที่มีเปาหมายในการตอบสนองประเด็นการปกปองและเยียวยาในกลุมของตนเองเปลี่ยนมา
เปนลักษณะของการทํางานผลักดันเชิงนโยบาย  การทํากิจกรรมในเชิงรณรงคตางๆ ของผูที่ไดรับ
ผลกระทบซึ่งในภายหลังกลายมาเปนผูที่ทําหนานี้ในการทํางานดานการอํานวยความสะดวกระหวางผู
ไดรับผลกระทบกับเจาหนาที่รัฐเชน กลุมผูหญิงและเครือขายสิทธิมนุษยชน สวนรูปแบบเครือขายของ
สภาประชาสังคมชายแดนใต เปนเครือขายแบบ active ที่มุงเนนในการผลักดันขอเสนอในเชิงโยบาย 
(O-In,2012) 
 

บทบาทหนาที่ของภาคประชาสังคมในหวงเวลาของความรุนแรงและความขัดแยง 

การที่จะทําความเขาใจถึงการกอตัวและบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใต จําเปนตอง
มองยอนกลับไปถึงการทําความเขาใจพลวัต 12 ป ในการทํางานของภาคประชาสังคมในจังหวัด
ชายแดนใตในหวงเวลาความขัดแยงในชวงตางๆ โดยประยุกตกรอบแนวคิดของ Thania Paffenholz 
ที่ศึกษาการเขาไปมีบทบาทของภาคประชาสังคมของ 13 ประเทศ ตั้งแตเกิดสงครามและเมื่อความ
รุนแรงสิ้นสุดลง จากการศึกษาวิจัยใน 13 ประเทศ ไดแบงชวงเวลาของการวิเคราะหความขัดแยงเปน 
4 ชวง ซึ่งแตละชวงเวลาภาคประชาสังคมจะมีบทบาทหนาที่ตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของแตกตางกันดังนี้  
(Paffenholz,2009) 

 
ก) ชวงเวลาของสงคราม (Phases of war) 

ชวงเวลานี้ พ้ืนที่ของภาคประชาสังคมนั้นลดลงอยางเห็นไดชัด เปาหมายของชวงเวลานี้คือ
การยุติความรุนแรงเทานั้น อยางไรก็ตามภาคประชาสังคมสามารถที่จะติดตามและประเมินผลในเรื่อง
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผลักดันขอเสนอและอํานวยความสะดวกสําหรับการปกปองพลเรือน
ในชวงสงคราม ดังนั้นชวงเวลาดังกลาว หนาที่ของภาคประชาสังคมจะเกี่ยวของกับการ ติดตาม
ประเมินผล การผลักดันขอเสนอ (โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ) และการอํานวย
ความสะดวกเพ่ือเปดพื้นท่ีการพูดคุยกับฝายตางๆทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

ข) ชวงเวลาของความขัดแยงกันทางอาวุธ (Phases of armed conflict) 
ชวงเวลานี้ถือวาเปนชวงที่มีความรุนแรงต่ํากวาชวงสงคราม หนาที่ของภาคประชาสังคม

คอนขางคลายคลึงกับชวงเวลาแหงสงคราม แตมีความแตกตาง คือชวงเวลานี้มีการเพ่ิมขึ้นของ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม การสรางความเชื่อมโยงทางสังคม  ผานโครงการริเริ่มเพ่ือใหผูคน
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ตระหนักในคุณคาของสันติภาพ เชน การใหการศึกษาดานสันติภาพ ความสมานฉันท และความ
พยายามเปดพ้ืนที่การพูดคุย ชวงเวลานี้ภาคประชาสังคมไมสามารถที่จะทําใหความรุนแรงลดลงได
เนื่องจากเปาหมายของพวกเขาไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคูขัดแยงในชวงของการ
ขัดกันทางอาวุธ อยางไรก็ตามความคิดเริ่มใหมๆ สามารถเกิดขึ้นไดหากมีชวงเวลาของความขัดแยงที่
ลดลง สวนหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ ติดตามประเมินผล การผลักดันขอเสนอ (โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสันติภาพ) และการอํานวยความสะดวกในการเปดพ้ืนที่การพูดคุยในระดับตางๆ มี
ความสําคัญพอๆ กับชวงสงคราม 

ค) ชวงเวลาของหนาตางแหงโอกาส (During a window of opportunity for peace 
negotiation) 
ชวงเวลาดังกลาวถือวา ภาคประชาสังคมมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการอํานวยความสะดวก 

หรือผลักดันขอเสนอในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการเจรจาสันติภาพ ขณะที่หนาที่อ่ืนๆ ยังคง
เหมือนกับชวงเวลากอนหนานี้ การผลักดันขอเสนอในชวงเวลานี้มี 2 แบบคือ 1) การขับเคลื่อน
มวลชนใหมีการสนับสนุนขอตกลงสันติภาพหรือเปลี่ยนระบอบทางสังคม ดังเชนในประเทศตางๆ ที่
ผูคนออกมาตามทองถนน อาทิ เนปาล ไอรแลนดเหนือ หรือไซปรัส 2) การกําหนดวาระผานการ
รณรงคผลักดันขอเสนอในประเด็นสําคัญในขอตกลงสันติภาพ เชน ในกัวเตมาลา ไอรแลนดเหนือ 
หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก นอกจากนี้โครงการริเริ่มเพ่ือการเชื่อมโยงทางสังคมและขัดเกลา
ทางสังคมจะมีความสําคัญมากที่สุดในชวงเวลานี้ ดังเชน ในอิสราเอล/ปาเลสไตน ศรีลังกา ไซปรัส 
หรือไอรแลนดเหนือ 

ง) ชวงเวลาหลังจากความรุนแรงสิ้นสุดลง (After large-scale violence comes to an 
end) 
ความตองการในการปกปองพลเรือนเริ่มลดลงและแมวาความรุนแรงระดับสูงจะลดลงแตก็จะ

เปลี่ยนแปลงไปสูความรุนแรงในรูปแบบตางๆ เชน อาชญากรรมหรือความรุนแรงในครอบครัว 
อยางไรก็ตามบทบาทของภาคประชาสังคมในการติดตามและประเมินผลการเปนผูอํานวยความ
สะดวกยังมีความสําคัญ แตทันทีที่สงครามและความรุนแรงยุติลง บทบาทของการเชื่อมโยงทางสังคม
และการขัดเกลาทางสังคม จะมีความสําคัญมากขึ้นกวาการเอาชีวิตรอด ชวงเวลานี้โครงการสําคัญ
ตางๆ จึงเกิดขึ้นเพ่ือที่จะสรางความสัมพันธทางสังคมใหมอีกครั้งเพ่ือปองกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
อีกในอนาคตอีกทั้งยังเปนชวงเวลาของการนําขอตกลงไปปฏิบัติใชในชวงเวลาของการสรางสันติภาพ 
ซึ่งบทบาทการติดตามประเมินผลในการนําขอตกลงสันติภาพไปใชจะมีความสําคัญมากขึ้นเมื่อถูกระบุ
ไวอยางชัดเจน 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจะแบงออกเปนสองสวนดวยกันสวนแรก คือ การประเมินสถานการณและ
พัฒนาการการทํางานขององคกรภาคประชาสังคมในหวงเวลา 12 ปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการศึกษา
จากแหลงขอมูลชุดตางๆ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในสวนที่สองจะเปนการสะทอนความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทและการทํางานของสภาประชาสังคมชายแดนใต จากสมาชิกสภาประชาสังคมที่และ
องคกรเครือขายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เกี่ยวกับการทํางานของสภาประชาสังคมชายแดนใตไดจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมภาษณเชิงลึก 

 
บทบาทประชาสังคมชายแดนใตในหวงเวลาตางๆ 
ภาคประชาสังคมชายแดนใตในบทบาทที่จํากัด: 2547-2548 

ความเปนจริงแลวทิศทางของการแกปญหาชายแดนใต มีพัฒนาการของการมีสวนรวมของ
เครือขายภาคประชาสังคมชายแดนใต ในนโยบายของรัฐภาคและการขับเคลื่อนอกภาครัฐในการยุติ
ปญหาความรุนแรงมาตลอดระยะเวลา 12ป กลาวคือ นับตั้งแตปลายป 2547- 2548 ในสมัย พ.ต.ท.
ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบาย 3 ฉบับที่ใชในการแกไขปญหา นโยบายฉบับแรกของการแกปญหา
ชายแดนใตตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 68/2547 คือ“นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต”แตหลังจากการใชนโยบายฉบับแรกไดไมนาน ความรุนแรงเหตุการณปะทะครั้ง
สําคัญก็ปรากฏขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2547 ตามมาดวยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 260/2547 
เรื่อง “นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต” โดย
นายกรัฐมนตรีลงนามในวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ตอมาเกิดชวงปลายเดือนก็เกิดเหตุการณสลายการ
ชุมนุมที่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27ตุลาคม 2547 และสุดทาย นโยบายจากคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 200/2548 เรื่อง “นโยบายและการพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเสริมสรางสันติ
สุขในจังหวัดชายแดนภาคใต” ซึ่งมีผลไปจนกระทั่งมีการรัฐประหารซึ่งนโยบายทั้ง3 ฉบับเนนในเรื่อง
ของการปญหาเนนการจัดโครงสรางการบูรณาการหนวยงานรัฐเปนหลัก แตไมไดหนุนเสริมขับเคลื่อน
การแกไขนอกภาครัฐมากในการขับเคลื่อนอยางจริงจัง  

แมรัฐบาลทักษิณเริ่มยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะเรงดวนป พ.ศ.2547 -
2548 ดวยการทุมงบประมาณมากกวา 6,000 ลานบาทลงมาในพ้ืนที่ ทําใหภาคประชาสังคมไดเขามา
มีบทบาทในฐานะเปนเปดพ้ืนที่ทางสังคม เพ่ือการพูดคุยหาทางออกอยางสันติเดนชัดขึ้น โดยใน
ปลายป พ.ศ.2547 ในโครงการพัฒนาในระดับรากหญาโดยเนนที่เวทีประชาคมมุสลิมกระนั้นบทบาท
ประชาสังคมเปนเพียงสวนนอยนิดในโครงการพัฒนาของรัฐดังกลาว แตก็ทําใหเครือขายประชาชน
สามารถฟนตัวและเริ่มกลับมาแสดงบทบาทใหม ในลักษณะพัฒนาและตอยอดงานเดิมที่ทําไวแลว 
โดยเกิดโครงการเยียวยาในกลุมตางๆ ขึ้น เชน การเยียวยาในเครือขายโรงเรียนปอเนาะและมีการ
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พัฒนาเครือขายมุสลิมในโครงการ “ดับบานดับเมือง ชุมชนเปนสุขภาคใต”(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
,2551) 

อยางไรก็ตามการใชนโยบายแข็งกราวของรัฐในการตอบโตกลุมกอความไมสงบ โดยใช
กฎหมายพิเศษ ไดแก การใชกฎอัยการศึก และ พระราชกําหนดการบริหารในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ไมสามารถท่ีจะแกไขปญหาความรุนแรงที่มีรากเหงามาอยางยาวนาน ปรากฏการณความ
รุนแรงทั้งสองเหตุการณหลักทั้งเหตุการณตากใบและเหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ สงกระทบตอ
ประชาชนอยางไมเลือกหนา ทั้งความรุนแรงจากผูกอความไมสงบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
เจาหนาที่รัฐ อีกทั้งภาคสวนทางการเมืองยังออนแอและแกไขปญหาพ้ืนที่โดยใชโครงการพัฒนาที่ไม
ตรงจุด1ในหวงเวลาแหงการเริ่มตนความรุนแรงนั้นเองประชาชนตามทองที่ ตางๆ ตามพยายามใช
กิจกรรมทางการเมืองดวยวิธีการชุมนุมประทวงในรูปแบบตางๆ ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
เจาหนาที่รัฐ กอนหนาที่ภาคประชาสังคม จะเขามามีบทบาทในการเรียกรองความเปนธรรมและ
สันติภาพทามกลางสถานการณการสูรบ (ตูแวดานียา ตูแวแมแง, 2558) 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2547 เปนจุดเริ่มตนที่ผลักดันใหภาคประชาสังคมริเริ่มเขามา
ทํางานอยางจริงจัง โดยเริ่มจากเครือขายภาคประชาสังคมที่ทํางานเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความรุนแรง การเขาถึงความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของภาคประชาชน และการ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญาที่สอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ทองถิ่น บทบาทใหมของขบวนการภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตเริ่มเกิดขึ้นก็คือ การ
พัฒนาแนวทางในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการสราง "พ้ืนที่สาธารณะ" ในการจัดการ
แกไขปญหาความขัดแยงและความรุนแรงดวยวิถีทางสันติและกระบวน การประชาธิปไตย จุดเริ่มตน
ที่เดนชัดคือการเกิดขึ้นของคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) ในป พ.ศ. 2548 
(ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 2551) 

การทํางานของกรรมการดังกลาวเปนมิติใหมของการแกปญหาในสังคมไทยนําไปสูการ
ประชุมและพบปะเสวนา เพ่ือหาทางแกไขปญหาความรุนแรงอยางตอเนื่องในพ้ืนที่หลายแหงของ
จังหวัด ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหวางเจาหนาที่รัฐ ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่น และภาคประชา
สังคม รวมทั้งชาวบานกลุมตางๆ จนกระทั่ง กอส .ถูกลดบทบาทลง เมื่อเกิดการรัฐประหารในป 
พ.ศ.2549อยางไรก็ตามก็เกิดเวทีสําคัญในพ้ืนที่สาธารณะที่มีการจัดประชุมและพบปะ ประสานงาน
เพ่ือระดมความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในมหาวิทยาลัยและโรงแรม กลางเมืองของจังหวัด
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ทามกลางสถานการณความรุนแรง ผลที่เกิดตามมา คือ การขยายตัว
                                                           
1ขอมูลจาก (ราง) เอกสารประเด็นสําคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน 12 ปพัฒนาการและ
บทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต และการจัดทํา Roadmap สภาประชาสังคม
ชายแดนใต นําเสนอใน วันท่ี 15-16 เมษายน 2559 
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ของงานวิจัยเพื่อเก็บขอมูลความเปนจริงในพ้ืนที่จากนักวิชาการ ทั้งจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่และจาก
สวนกลาง การเขามามีบทบาทขององคกรเครือขายของสื่อมวลชน ทั้งในทองถิ่นและระดับชาติ เพ่ือ
รายงานขาวสถานการณ และรายงานขาวเจาะลึกเชิงสืบสวนสอบสวน รวมทั้งนําเสนอขอมูลและงาน
วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับเหตุการณในจังหวัดชายแดนภาคใตไปสูสื่อมวลชนในระดับชาติ และระหวาง
ประเทศ (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, 2551) 

 
ภาคประชาสังคมชายแดนใตกับการเชื่อมรอยเครือขาย: 2549-2556 

เมื่อสถานการณการรัฐประหาร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2549 สถานการณความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนใตยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มากกวาชวง ป 2547- ตนป 2549 ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวชี้ใหเห็นแนวโนมเหตุการณที่อาจจะเปนการปะทะกันอยางเปดเผยมากขึ้นระหวางกําลังของ
ทั้งสองฝาย (ศรีสมภพจิตรภิรมยศรี,2550)ชวงเวลานั้นรัฐบาลมอบหมายภารกิจ “ดับไฟใต” เอาไวให
อยู ในมือของกองทัพบก โดยสถาปนาองคกรอยางกองอํานวยการรักษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักรตอมารัฐบาลที่นําโดย พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี ไดพยายามสรางการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางในการบริหารจัดการกับวิกฤตการณที่จังหวัดชายแดนภาคใต หนึ่งในนั้นคือ
การรื้อฟนหนวยงานที่เคยมีบทบาทสําคัญในอดีตอยางศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
และกองบัญชาการรวมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ผานคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 206/2549 เรื่อง 
“นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต” โดยยกเลิกคําสั่งที่เปน “นโยบาย” กอน
หนานี้ทั้งหมด ซึ่งเปนครั้งแรกที่รัฐบาลปลุกชีพแนวคิดเกาที่เคยประสบความสําเ ร็จในยุคสงครามเย็น
อยาง “การเมืองนําการทหาร”(สําเร็จ ศรีหราย,2557)การประกาศแนวทางการเมืองนําการทหาร
เชนนี้ ทําใหพื้นที่ของภาคประชาชนยังไมถูกปดเสียทีเดียวภายใตรัฐบาลทหาร การเกิดขึ้นขององคกร
ภาคประชาสังคมท่ีหลากหลายนับตั้งตั้งแตป 2550 ทําใหเกิดวาระการเมืองที่หลากหลายและโดดเดน
เริ่มจากกระแสการตื่นตัวของของพลังของภาคประชาสังคมยังเกิดขึ้นอยูเรื่อยมาและมากขึ้นนับตั้งแต
ป 2550 เหตุการณชุมนุมที่มัสยิดกลาง ในป 2550 เปนการลุกฮือของเครือขายนักศึกษามลายู
ชายแดนใต ภายใตชื่อ"ศูนยประสานงานนักศึกษาและประชาชนชายแดนภาคใต" และประชาชนใน
พ้ืนที่กวา 10,000 คน โดยมีเปาหมายเรียกรองรัฐใหยกเลิกกฎหมายพิเศษและถอนทหารออกนอก
พ้ืนที่ อีกทั้งยังขอใหรัฐตรวจสอบขอเท็จจริงและใหความเปนธรรมตอกรณีชาวบานในพ้ืนที่ถูกลอบทํา
รายจนเสียชีวิต กวา 21 เหตุการณแมขอเรียกรองของผูชุมนุมจะไมไดรับการยอมรับไดของทางภาครัฐ 
แตการชุมนุมในครั้งนั้นคือเปนการชุมชุมที่ไมมีการสลายการชุมชุมโดยเจาหนาที่รัฐหลังเหตุการณตาก
ใบ (ตูแวดานียา ตูแวแมแง, 2558) 

นอกจากกระแสของการเรียกรองใหรัฐยกเลิกกฎหมายพิเศษตางๆ ออกจากพ้ืนที่ จะเห็นได
วาพลังของภาคประชาสังคมตลอดระยะเวลา 3-4 ปที่ผานมาก็เติบโตขึ้นอยางมาก การทํางานของ
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องคกรภาคประชาสังคม เริ่มที่จะรวมตัวกันเปนเครือขายมากขึ้น ที่โดดเดน คือการเกิดขึ้นของสภา
ประชาสังคมชายแดนใต การรวมตัวของผูหญิงภาคประชาสังคม และการเกิดขึ้นของศูนยทนายความ
มุสลิม เครือขายผูไดรับผลกระทบในชวงป 2553 ตอมาเมื่อรัฐบาลนําโดยพรรคประชาธิปตยในสมัย
รัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แมทิศทางในการแกไขปญหาดวยการเมืองนําการทหารจะมีความชัดเจน
แตยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่องนับตั้งตั้งแตป 2551 ประเด็นที่สรางผลกระทบเชิง
นโยบายคือ การที่ภาควิชาการไดนําเสนอผลการศึกษาในเรื่องของขอเสนอการกระจายอํานาจ ซึ่งเปน
ความพยายามในการหาทางออกจากความขัดแยงเรื้อรังในพ้ืนที่ ถือเปนการแสวงหาทางเลือกใหมใน
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางอํานาจระหวางศูนยกลางของรัฐไทยกับพ้ืนที่ชายขอบอยาง 
“จังหวัดชายแดนภาคใต” การเคลื่อนไหวทางความคิดและการขับเคลื่อนในการจัดเวทีเสวนาและ
อภิปรายในเรื่องนี้เกิดข้ึนอยางหนาแนนทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่2 

การเปดใหเขาใจถึงประเด็นเรื่องของการจัดสรรอํานาจที่รัฐธรรมนูญไดเปดชองเอาไวที่จะทํา
ใหชองทางการเมืองในการแกไขปญหามีน้ําหนักมากกวาการใชกําลังเขาปราบปราม หลังจากป 2552 
ก็จะเห็นไดวามีขอเสนอทางการเมืองเพ่ือมุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเมืองของทองถิ่นมาจาก
หลายตัวแบบดวยกันไมวาจะเปนขอเสนอจากภาควิชาการ เครือขายภาคประชาสังคม และขอเสนอ
จากกลุมนักการเมืองในขณะนั้น ขอเสนอจากหลายฝายเหลานี้ ทําใหขอเสนอเรื่องของการมีรูปแบบ
การปกครองที่เหมาะสมบรรจุอยูในเนื้อหาของวัตถุประสงคขอที่ 8 ของนโยบายการบริหารและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2555-25573อยางไรก็ตามการรัฐประการที่เกิดขึ้นในป 2557 ทํา
ใหการผลักดันในเรื่องของการกระจายอํานาจตองหยุดชะงักลง 
 นอกจากนี้ในหวงเวลาดังกลาวยังมี องคกรระหวางประเทศสนับสนุนการทํางานของภาค
ประชาสังคม ที่มากและกวางขวางมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของทุนและองคความรู นับตั้งแตป 2550 
ประเด็นสําคัญที่โดดเดนในการทํางานขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมในเวลานั้น คือ การมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องของการทํางานเพ่ือสรางสันติภาพในแงมุมที่หลากหลายรวมกับภาคสวน
วิชาการและผูเชี่ยวชาญทั้งประเทศและตางประเทศ กอใหเกิดความเขาใจที่มากขึ้นในประเด็นปญหา
ใจกลางที่เปนความขัดแยงของ“ตัวแสดงหลัก” พรอมกันนั้นก็มีความพยายามทําความเขาใจจุดยืน
และบทบาทของภาคประชาสังคมที่จะตองเปนตัวเชื่อมตอระหวางผูกําหนดนโยบาย และความ
ตองการของคนในทองถิ่น เพ่ือสรางอํานาจและพ้ืนที่ตอรองที่เปนของประชาชนรวมกัน การขยาย

                                                           
2 ขอมูลจาก (ราง) เอกสารประเด็นสําคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน 12 ปพัฒนาการและ
บทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต และการจัดทํา Roadmap สภาประชาสังคม
ชายแดนใต นําเสนอใน วันท่ี 15-16 เมษายน 2559 
3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน วัตถุประสงคขอที่ 8 ของนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.
2555-2557 
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พ้ืนที่ทางการเมืองในหลายหลายมิติเหลานี้เติบโตขึ้นของ สะทอนใหเห็นการเติบโตของกลุมพลังตางๆ 
ในสังคมที่นอกเหนือไปจากคูขัดแยงทั้งสองฝายใกลๆ กับชวงที่มีการเปดเผยวามีการพูดคุยเพ่ือ
สันติภาพอยางเปนทางการในตอนตนป 2556 ซึ่งทําใหสถานการณความขัดแยงเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
 
ภาคประชาสังคมชายแดนใตกับจุดเริ่มตนของกระบวนการสันติภาพ: 2556-ปจจุบัน 

สถิติความรุนแรงแสดงใหเห็นวา แมสถานการณความรุนแรงที่ดูเหมือนวาลดลงตั้งแตป 2551 
แตยังคงเปนความรุนแรง เรื้อรัง และมีสภาพที่เปนความแปรปรวนพรอมที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีก
(ศรีสมภพจิตรภิรมยศรี,2559) ในขณะนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตรไดดําเนินนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2555-2557 ภายใตมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.การบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนใต พ.ศ. 2553 ในนโยบายดังกลาวระบุถึงการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแยง สงเสริมใหมีการสนทนาถกเถียงถึงแนวทางการกระจายอํานาจที่
เหมาะสมและสงเสริมการพูดคุยเพ่ือสันติภาพกับผูที่คิดเห็นตางและใชความรุนแรงตอสูกับรัฐซึ่ง
นําไปสูการพูดคุยสันติภาพเปนทางการในครั้งแรกระหวางพล.ท. ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติกับนายฮัสซัน ตอยิบ ผูแทนของกลุม BRN –Barisan Revolusi National 
Melayu เราไมอาจปฏิเสธไดวาพ้ืนทางการเมืองดังกลาว เปนผลจากความพยายามสําคัญของฝาย
ภาคประชาสังคมและภาควิชาการสวนหนึ่งในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพอยางไรก็ตาม ภาค
ประชาสังคมอีกฟากฝงหนึ่งก็มีความเห็นตานเชนเดียวกันตอการพูดคุยสันติภาพที่เปนทางการในครั้ง
แรกนี้ เสียงที่เห็นตางสวนใหญแลวจะเปนองคกรเยาวชนคนรุนใหม นักศึกษา และองคกรดานสิทธิ
มนุษยชน พวกเขามองวาเสียงของสันติภาพยังตองการฟงเสียงสะทอนจากคนในพ้ืนที่อีกมาก4 ดังนั้น
จะเห็นไดวาทาทีของภาคประชาสังคมมีหลากหลายและมีพลังจะถกเถียงกันอยู ซึ่งทําใหเกิดคําถามใน
เชิงตอตานตอกระบวนการสันติภาพดังกลาวตอเนื่องมาจนถึงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
หรือ คสช. ขึ้นมาบริหารประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม2557 

แนวทางในการบริหารของรัฐบาลปจจุบันจะเห็นไดวารัฐบาลไดเนนในเรื่องของการให
ความสําคัญกับภารกิจดานความม่ันคง การแกไขปญหาทุจริต คอรัปชั่น และเศรษฐกิจ สําหรับทิศทาง
ในการแกไขปญหาในชายแดนใต แมประเด็นความมั่นคงเปนหัวใจหลัก แตก็ยังสานตอการพูดคุย
สันติภาพตอเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แลว ภายใตคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 230 ซึ่งไดระบุถึงอํานาจหนาที่
และกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต ระหวางรัฐบาลและกลุม MARA Patani โดยภาครัฐไดมี

                                                           
4ขอมูลจาก (ราง) เอกสารประเด็นสําคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน 12 ปพัฒนาการและ
บทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต และการจัดทํา Roadmap สภาประชาสังคม
ชายแดนใต นําเสนอใน วันท่ี 15-16 เมษายน 2559 
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การดําเนินการอยางเปนทางการในระดับพ้ืนที่ไปแลวหลายครั้งนับตั้งแตคําสั่งดังกลาวมีผลบังคับใช 
อยางไรก็ตามมีเสียงจากภาคประชาสังคมบางสวน ที่ไดรับผลกระทบจากมาตรา 44 ทําใหเกิดความ
ชะงักงันในพ้ืนที่ อีกทั้งภาคประชาสังคมบางสวนไดสะทอนวายังไดรับการขมขูโดยเจาหนาที่รัฐ การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง แตโดยภาพรวมภาคประชาสังคมชายแดนใตยังสามารถทํางาน
ขับเคลื่อนสันติภาพ5 
 
ประเมินบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใต  

แมการเชื่อมรอยกันเปนเครือขายของประชาสังคมจะเกิดขึ้นมาไดระยะเวลาหนึ่ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากชวงป 2550  งานศึกษาของอภิชญา โออินทร ไดอธิบายถึงสถานการณ
ของ เครื อข ายผู แสวงหาสันติภาพในจั งหวัดชายแดนใต  นั บตั้ งแตป2547-2555 (Peace 
constituencies) มีปญหาอยูที่การสรางเครือขายที่สามารถวางยุทธศาสตร และการสรางความ
ไววางใจรวมกัน เนื่องจากไมมีตัวเชื่อมตอหรือ (connector) ภายในกลุมองคกรภาคประชาสังคม ทํา
ใหพวกเขาเกิดความไมไววางใจซึ่งกันและกัน เห็นไดวาคอนขางชัดเจนเมื่อแหลงทุนตางๆจากหลาย
แหงไดเขามาสนับสนุน เปนความจริงที่วาองคกรภาคประชาสังคมยังคงมีความแตกแยกและเห็น
ตางกัน อีกท้ังยังแบงเปนกลุมตางๆ ลักษณะขององคกรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใตเกิดขึ้น
จากผูนําเพียงไมกี่คน ดังนั้นกระบวนการในการกอตัวขององคกรภาคประชาสังคมคอนขางที่จะ
เปราะบางอาจจะสลายไปในชวงเวลาใดก็ได  ปญหาดังกลาวทําใหองคกรภาคประชาสังคมตองเปลี่ยน
ในการตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเครือขาย แตการแตกแยกกันของเครือขายและการ
ตระหนักถึงปญหาในแตละแงมุมของตนเอง (O-In,2012) 

ในความเปนจริง ความพยายามสรางพ้ืนที่รวมในการทํางานของภาคประชาสังคม อาจมี
เครือขายหรือกลไกตางๆ ที่ขับเคลื่อนหลากหลาย แตหากกลาวเฉพาะบทบาทสภาประชาสังคม
ชายแดนใต คอนขางมีความโดดเดนและเกิดขึ้นในยุคแรกๆ ที่องคกรภาคประชาสังคมมีความตองการ
ในการหาแสวงหาพ้ืนที่ขับเคลื่อนขอเสนอแนะเชิงนโยบายรวมกัน ในป พ.ศ.2554 สภาประชาสังคม
ชายแดนใต เกิดข้ึนตามมติของที่ประชุมนักพัฒนาและนักกิจกรรมเพ่ือสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่มีความหลากหลาย ทางศาสนาและชาติพันธุ กวา 20 องคกร ตองการใหจัดตั้งองคกรประสานงาน
กลางของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต ประกอบดวยองคกรภาค
ประชาสังคม โดยนับตั้งแตป 2554 สภาประชาสังคมชายแดนใต ไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญ 4 
ประการในหวงเวลาที่ผานมา ไดแก 1)การขยายประชาธิปไตยและการดํารงไวซึ่งความยุติธรรม 2)การ
                                                           
5ขอมูลจาก (ราง) เอกสารประเด็นสําคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน 12 ปพัฒนาการและ
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ยุติความรุนแรงทางตรง 3) สนับสนุนการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต สงเสริมดานอัตลักษณศาสนา
และวัฒนธรรมแกประชาชน 4) การพัฒนาความเขมแข็งของกลไกสภาประชาสังคม6 

กอนหนานี้สภาประสังคมชายแดนใตเคยมีแผนการขับเคลื่อนองคกร ใหเปนองคกรกึ่ง
ราชการ โดยไดมีการผลักดันพระราชกฤษฎีกาพัฒนาชายแดนใตในชวงตนป 2558 แตก็ไมประสบ
ผลสําเร็จ บทเรียนดังกลาวสมาชิกองคกรภาคประชาสังคม ไดประเมินวาหากจะมีการเปลี่ยนแปลง
และปรับความสัมพันธระหวางภาครัฐกับประชาชน หากมุงหวังการขับเคลื่อนจาก กฎหมายหรือ
กฎเกณฑตางๆ มาเปนอันดับแรกคงจะไมสามารถผลักดันและขยับยุทธศาสตรภาคประชาชนได เนื่อง
ดวยสภาวะทางการเมืองที่เปลี่ยนไปดังกลาว สิ่งที่สภาประชาสังคมชายแดนใตและภาคประชาสังคม
อ่ืนๆ จะทํางานขับเคลื่อนตอไปไดคือ ขับเคลื่อนจากตนทุนที่สภาประชาสังคมชายแดนใตที่ดําเนินการ
อยูแลวกอนหนานี้ใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน7 

จุดเดนของสภาประชาสังคมชายแดนใต คือ เปนพ้ืนที่มีการทํางานของผูคนที่หลากหลายทาง
ศาสนาและชาติพันธุใหสามารถเปดการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาไดทุกมิติ สภาประชาสังคม
ชายแดนใตสามารถเชื่อมตอกลุมประชาชนระดับฐานรากและผูนําระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสภา
ประชาสังคมชายแดนใตไดรับการสนับสนุนอยางเปนทางการจากภาคสวนตางๆ สภาประชาสังคม
ชายแดนใต ไดดําเนินยุทธศาสตรที่มีความโดดเดนเพียง 2 ประการ คือ การดํารงประชาธิปไตย และ
มิติของความรุนแรง คือในเรื่องการสนับสนุน การกระจายอํานาจและการสนับสนุนกระบวนการ
สันติภาพ ไมวาจะเปน การจัดเวทีฟงความเห็น 6 รูปแบบปกครองทองถิ่นพิเศษ 200 เวที การออก
แถลงการณที่เกี่ยวของกับการยุติความรุนแรงมาตั้งแต พ.ศ.2554ตอกรณีเหตุการณความรุนแรงครั้ง
สําคัญตางๆ อีกมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังคูขัดแยงโดยเฉพาะการยุติความรุนแรงตอผูบริสุทธิ์ 
เด็กและสตรี8 

อภิชญา โออินทร  เคยตั้งขอสังเกตถึงปญหาของเครือขายผูแสวงหาสันติภาพถึงประเด็นเรื่อง
ของการขาดความโปรงใสที่ไดสราง/ขยาย ความนาสงสัย ในประเด็นของสมาชิกบางสวนจากหลาย
เครือขายที่ไดรับการสนับสนุนจากฝายรัฐอยางเงียบๆ หนึ่งในนั้น คือสมาชิกของสภาประชาสังคม
ชายแดนไดรับอิทธิพลจากการสนับสนุนจากกลุมผลประโยชนที่ ซึ่งอาจทําใหกีดกันสมาชิกคนอ่ืนๆ 
หรือกันตัวเองออกจากเครือขาย อยางไรก็ตามอภิชญามองวา ประเด็นนี้คงไมไดเปนปญหากับสภา
ประชาสังคมชายแดนใต เพราะการรวมตัวเปนเครือขายของสภาประชาสังคมชายแดนใต และการ

                                                           
6เรื่องเดียวกัน 
7 ขอมูลจาก (ราง) เอกสารประเด็นสําคัญจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การถอดบทเรียน 12 ปพัฒนาการและ
บทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันตภิาพจังหวัดชายแดนใต และการจัดทํา Roadmap สภาประชาสังคม
ชายแดนใต นําเสนอใน วันท่ี 15-16 เมษายน 2559 
8 เรื่องเดียวกัน 
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ตัดสินใจตางๆ ของพวกเขาจะจําเปนตองไดรับการยอมรับจากภาคสวนสาธารณะ  แตหากปญหาการ
แทรกแซงของกลุมผลประโยชนยังเกิดขึ้นตอไปก็อาจสรางความกังวลใหกับเครือขายผูแสวงหา
สันติภาพ (O-In,2012) 

จากการสัมภาษณความคิดเห็นของสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต มองวา แมสภา
ประชาสังคมชายแดนใตเปนพ้ืนที่ที่สมาชิกและเครือขายสามารถที่จะหยิบยกประเด็นมาพูดคุยไดทุก
เรื่อง มีความหลากหลายของสมาชิกสูง ทําใหบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตไดรับการ
ยอมรับที่เปนทางการ สามารถที่จะทํางานเชื่อมตอภาคประชาสังคมไดจริงอีกทั้งที่ผานสภาฯมีความ
โดดเดนในการขับเคลื่อนประเด็นกระบวนการสันติภาพและกระจายอํานาจ แตกลับเปนขอหวงกังวล
ของการดําเนินงานของสภาฯ คือ การกําหนดยุทธศาสตรที่ผานมากวางเกินไป ไมสามารถที่จะ
ดําเนินการไดทุกเรื่อง มีสมาชิกยังนอยและยังไมครอบคลุมทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งยังขาดคนรุน
ใหมเขารวมทํางานในฐานะสมาชิกสภาฯ และทํางานยังเปนลักษณะตั้งรับขาดการสื่ อสารตอสังคม
ภายนอกทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมี อุปสรรคบางอยางที่อาจตองคํานึงในการกําหนด
ยุทธศาสตรหรือทิศทางการทํางานในอนาคต คือ ภายใตหวงเวลาของการอยูภายใตรัฐบาลทหาร อาจ
ทําใหเปนอุปสรรคในการทํางาน เนื่องจากชองทางกฎหมายบางอยางที่จํากัดการทํางาน และการที่
องคกรภาคประชาสังคมบางสวนนั้นไดรับการจัดตั้งโดยฝายรัฐอาจทําใหความเปนอิสระในการทํางาน
ของภาคประชาสังคมหายไป9  อยางไรก็ตาม ยังมโีอกาสในการทํางานของภาคประชาสังคม คือ การที่
มีองคกรภายในและภายนอกหนุนเสริมประเด็นสันติภาพมากขึ้น อีกทั้งโอกาสที่เกิดจากของนโยบาย
ของสภาความมั่นคงแหงชาติและคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 230 ที่เอ้ือใหเกิดการพูดคุยสันติภาพ การมี
ชองทางสื่อสาร โดยเฉพาะ Social Media และบรรยากาศของการเปดประชาคมอาเซียน ก็เปน
โอกาสที่สภาฯจะไดทํางานเชื่อมตอทั้งในดานการดําเนินโครงการและองคความรูจากประเทศเพ่ือน
บานมากข้ึน10 

แมการประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดน
ใต จะเห็นใหเห็นโอกาสและชองทางในการกําหนดวาระและทํางานผลักดันขอเสนอเชิงนโยบาย 
อนาคต แตความคิดเห็นจากเครือขายประชาสังคมชายแดนใตที่หลากหลายกวา  38 องคกร (ทั้งที่
เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต)  นาจะชวยสะทอนมุมมองและ
ความสัมพันธระหวางเครือขายองคภาคประชาสังคมสภาประชาสังคมชายแดนได ผูวิจัยไดสัมภาษณ
ถึงความจําเปนของการมีสภาประชาสังคมชายแดนใต พบวามีความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งผูวิจัยได
ประมวลออกมาเปนสองดาน  คือ สมาชิกสภา เครือขายที่สภาฯ ทํางานดวย และเครือขายองคกร
ภาคประชาสังคมท่ีไมใชสมาชิกของสภาฯ  ดานแรกเปนมุมมองจากสมาชิกสภาฯและเครือขายสมาชิก 
                                                           
9เรื่องเดียวกัน 
10เรื่องเดียวกัน - 103 - 
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มองวาสภาประชาสังคมชายแดนใตเปนที่รวมตัวของหลากหลายองคกรภาคประชาสังคมทั้งในและ
นอกพ้ืนที่จากที่เคยทํางานแยกสวนกัน สวนหนาที่ของสภาฯ ก็มีหลากหลาย ไดแก  เปนพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนทั้งการรับทราบถึงสถานการณปจจุบันและการเสริมสรางองคความรูใหกับเครือขาย  
นอกจากนี้บทบาทการดําเนินงานของสภาฯ ถือวามีน้ําหนัก มีสถานะ และมีอิสระในการผลักดัน
ขอเสนอเชิงนโยบายจากองคกรภาคประชาสังคม11  

สวนความเห็นสวนใหญอีกดานจากเครือขายที่ไมใชสมาชิกของสภาฯ มองวา  แมสภาฯ จะมี
ความจําเปนตอการสรางพ้ืนที่การทํางานของผูที่ตองการใชสันติวิธี แตในความคิดของพวกเขามองวา
งานของสภาฯ ก็ไมไดสรางความเปลี่ยนแปลงมากนักซึ่งเปนขอกังขาในผลงานของสภาฯ ที่ไมอาจวัด
ความสําเร็จและการติดตามประเมินผลงานที่ผานมา เชนในเรื่องของการกระจายอํานาจที่ยังไมไดถูก
ขับเคลื่อนออกมาอยางชัดเจน นอกจากนี้ เครือขายองคกรภาคประชาสังคมมองวา สมาชิกของสภาฯ
ยังไมครอบคลุมมากพอจึงตองขยายสมาชิกในกลุมตางๆ ใหมากขึ้นโดยเฉพาะกลุมที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนและรากเหงาของปญหา เชน กลุมเยาวชน กลุมนักสิทธิมนุษยชน กลุมนักธุรกิจ อีกทั้งยังมี
ความทาทายที่สภาวะทางการเมืองในปจจุบันภายใตรัฐบาลทหาร สภาฯอาจตองทีแนวทางและวาระ
ในการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจนมากข้ึนในอนาคต12  

 
สรุป 

การเปลี่ยนผานความขัดแยงและการสนับสนุนสันติภาพ คือเปาหมายของเครือขายผูแสวงหา
สันติภาพ การที่องคกรภาคประชาสังคมจะทํางานกันเปนเครือขายที่สรางผลกระทบในการที่จะ
เปลี่ยนมุมมองของคูขัดแยงใหไดนั้น จําเปนที่จะตองทํางานรวมกันในการทํางานเชิงยุทธศาสตรที่
เชื่อมโยงกับการสรางประชาธิปไตยและความเปนธรรมทางสังคม การเกิดขึ้นของสภาประชาสังคม
ชายแดนใตจากองคเครือขายที่หลากหลาย เมื่อนํากรอบแนวคิดมาวิเคราะหหวงเวลาความเกี่ยวของ
ของภาคประชาสังคมในหวงเวลาของความรุนแรงและความขัดแยงพบวา สภาประชาสังคมชายแดน
ใตมีบทบาทในชวงเวลาของหนาตางแหงโอกาสที่สามารถขับเคลื่อนองคาพยพขององคกรภาคประชา
สังคมและผลักดันขอเสนอในประเด็นสําคัญ คือเรื่องการขับเคลื่อนการกระจายอํานาจและ
กระบวนการสันติภาพ ที่เปนผลมาจากความเขาใจในประเด็นปญหาใจกลางความขัดแยงในจังหวัด

                                                           
11 เรื่องเดียวกัน 
12 ประมวลการสัมภาษณเชิงลึกสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต องคกรเครือขายและสมาชิกเครือชายองคกร
ภาคประชาสังคมที่ไมไดเปนสมาชิกของสภาประชาสังคมชายแดนใต  มีนาคม-พฤษภาคม 2559 โครงการการถอด
บทเรียน 12 ปพัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต และการจัดทํา 
Roadmap สภาประชาสังคมชายแดนใต 
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ชายแดนใต พรอมกันนั้นสภาประชาสังคมชายแดนใต พยายามทําใหภาคประชาสังคมเขาใจมากขึ้นใน
บทบาทของตนเองที่จะเปนตัวเชื่อมตอระหวางผูกําหนดนโยบายและผูคนในทองถิ่น 
 ในหวงเวลาปจจุบัน ภาคประชาสังคมคมสวนใหญเห็นวายังคงมีความจําเปนที่สภาประชา
สังคมชายแดนใตเปนที่รวมตัวของหลากหลายองคกรประชาสังคมทั้งในและนอกพ้ืนที่จากที่เคย
ทํางานแยกสวนกัน และทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณ เสริมสรางองคความรูใหกับ
เครือขาย การออกมติตางๆ ทําใหสภาฯ มีน้ําหนัก มีสถานะ ในการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายจาก
องคกรภาคประชาสังคม  อยางไรก็ตามองคกรภาคประชาสังคมจํานวนหนึ่งที่ไมเปนเครือขายของ
สมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต ยังมีความสงสัยในการวัดความสําเร็จและการติดตามประเมินผล
งานที่ผานมา อีกทั้งมองวา สมาชิกของสภาฯยังไมครอบคลุมไปยังกลุมที่ทํางานใกลชิดกับประชาชน
และรากเหงาของปญหา เชน กลุมเยาวชน กลุมนักสิทธิมนุษยชน กลุมนักธุรกิจ  อีกทั้งกังวลตอ
สภาวะทางการเมืองในปจจุบันภายใตรัฐบาลทหารวาอาจมีผลกระทบตอการทํางานของภาคประชา
สังคม การสะทอนความคิดเห็นที่หลากหลายจากองคกรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ในพ้ืนที่จะเปน
ประโยชนในการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการทํางานของสภาประชาสังคมชายแดนใต และการสราง
ความสัมพันธระหวางสภาประชาสังคมชายแดนใตและเครือขายองคกรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  
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บทบาทของ ‘เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต’ ในการจัด
สานเสวนาเพื่อสรางสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 

The Roles of ‘Civic Women Network for Peace in Southern Border’ in 
Organizing Dialogue for Peacebuilding in the Southern Border of 

Thailand 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพ
ชายแดนใตในการจัดสานเสวนาในพ้ืนที่ที่มีความขัดแยงและความรุนแรงสูง และการสรางสันติภาพ   
ในระดับชุมชน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเก็บขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและ     
การสัมภาษณแบบเชิงลึกและสัมภาษณกลุม  

 ผลการศึกษาพบวา เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯไดดําเนินการจัดการสานเสวนา       
ไมใชแคอํานวยความสะดวกในการจัดเวทีเทานั้น แตมีบทบาทในการแกไขความขัดแยงและความ
รุนแรงในชุมชนดังนี้  1) เสริมสรางศักยภาพ  อบรมวิทยากรกระบวนการ 2) การเยี่ยมเยียน และ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ 3) การประสานงานระหวางผูเห็นตางจากรัฐ และเจาหนาที่รัฐเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือ 4) เปดพ้ืนที่กลางรื้อฟนความสัมพันธใหม 5) สรางอาชีพใหกับกลุมผูหญิงดวยจิต
วิญญาณของภาคประชาสังคม และ 6) เปดพื้นท่ีการสื่อสารใหกับชาวบาน โดยมีกลยุทธการขับเคลื่อน
เพ่ือสรางสันติภาพตามแนวคิดของ จอหนพอล เลเดอรัค (2555) ประกอบดวย 4 ประการ            
คือ สัมพันธภาพ การใฝรูอยางยอนแยง ความสรางสรรค และมีความกลาที่จะเสี่ยง  

คําสําคัญ: ความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต สันติภาพ สานเสวนาสันติภาพ และ  เครือขาย
ผูหญิงภาคประชาสังคม 
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ABTRACT 

 This research aims to study the roles of ‘Civic Women Network for Peace in 
Southern Border’ in organizing dialogue within the conflict and highly violent areas; as 
well as, building peace in community.  This is a qualitative research which conducted 
based on document data, related researches, and interviews either in depth or focus 
group.  
 The result found that Civic Women Network organized the dialogue  not only 
in terms of facilitating, but also played  role in conflict and violence resolution in the 
community as following; (1) enhancing capability and facilitator training (2) visiting and 
rehabilitating the effected persons (3) coordinating between  the party which think 
different from the state and governmental officer to reach the cooperation (4) 
opening the common space to renew the relations (5) giving opportunity for jobs to 
women with the soul of civil society and (6) opening the space for communicating 
with villagers. The mobilizing strategies for peacebuilding of John Paul Lederach 
consist of 4 entities: relationships, contradictory seeking knowledge, creativity, and 
venture. 

Keywords: Conflict in the Southern Border Provinces, Peace, Peace Dialogue, Civic 
Women Network 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 108 -



บทนํา 

ปญหาความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส
เปนปญหาความขัดแยงที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองเรื่องชาติพันธุ หรือปญหาการยอมรับ  อัตลักษณ       
ที่แตกตางในระบบการเมือง ซึ่งผูคนสวนใหญในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนคนมลายูนับถือศาสนา
อิสลาม แตอยูภายใตกรอบการเมืองการปกครองที่อิงอยูกับวัฒนธรรมของคนสวนใหญของประเทศ 
คือไทยพุทธ  คนมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจึงมีการเรียกรองสิทธิและเสรีภาพในการปกครอง
ที่เทาเทียมเกิดขึ้น โดยการเรียกรองดังกลาว มีทั้งรูปแบบการใชความรุนแรงและรูปแบบของสันติวิธี
มาอยางยาวนาน แตรัฐบาลไทยก็ไมสามารถยุติความขัดแยงได กระทั่งความขัดแยงและความรุนแรง
ระลอกใหมเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อตนป พ.ศ. 2547 และยืดเยื้อตอเนื่องมาจนปจจุบันสรางความสูญเสีย
จํานวนมาก 

ศรีสมภพ จิตตภิรมยศรี ไดทําการรวบรวมจํานวนตัวเลขผูเสียชีวิตตั้งแต เดือนมกราคม     
พ.ศ. 2547 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 พบวา มีผูเสียชีวิตแลวทั้งสิ้น 6,543 ราย และไดรับบาดเจ็บ
ทั้งสิ้น 11,919 ราย (ศรีสมภพ จิตตภิรมยศรี และคณะ 2559) ซึ่งจํานวนตัวเลขผูเสียชีวิตจํานวนมาก
ดังกลาว ทําใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนวา การแกไขปญหาของรัฐบาลไทยตลอดที่ผานมายังไมสามารถ
แปรเปลี่ยนความขัดแยงในพ้ืนที่ใหกลับเปนปรกติสุข หรือเปนพ้ืนที่ของสันติภาพได จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 รัฐบาลไทยที่บริหารโดยนางสาว  ยิ่งลักษณ ชินวัตร รวมกับสํานักงาน
ความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) และตัวแทนผูเห็นตางกับภาครัฐโดยมีขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติ
มลายูปตตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani - BRN) ไดเจรจาสันติภาพรวมกัน และ
มีการประกาศลงนามพูดคุยสันติภาพที่เมืองกัวลาลัมเปอรประเทศมาเลเซีย โดยมีประเทศมาเลเซีย
เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก ซึ่งถือเปนการพูดคุยสันติภาพที่เปดเผยเปนครั้งแรก ทําใหประชาชน
ไทยทั่วประเทศและท่ัวโลกรับรูอยางกวางขวาง แตเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตรหมดอํานาจการพูดคุย
สันติภาพครั้งนั้นก็ลมเลิก  

ปจจุบันรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันโอชา ไดสานตอนโยบายการพูดคุยสันติภาพแมไมมีการ
เปดเผยความเคลื่อนไหวใหประชาชนไดรับทราบ แตมีกลไกที่ เปดโอกาสใหประชาชนและ            
ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนงานดานสันติภาพระดับลางมาอยางตอเนื่อง สงผลใหบรรยากาศ         
ของกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความคึกคัก ภาคประชาสังคม
และประชาชนมีการจัดเวที ถกเถียงปญหาตางๆ หลากหลายประเด็น (อิมรอน ซาเหาะ 2559) ซึ่งการ
ตื่นตัวของภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรมเปดพ้ืนที่กลางแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ ถือเปนสวนหนึ่ง
ในงานสรางสันติภาพ เลอเดอรัค (2555) กลาววา กระบวนการสรางสันติภาพมีอาณาเขตที่กวางขวาง 
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ทั้งกิจกรรมและบทบาทหนาทีใ่นหวงเวลาที่วางอยูท้ังกอนและหลังขอตกลงสันติภาพอยางเปนทางการ  
(เลอเดอรัค 2555) ซึ่งแนนอนวา กิจกรรมและบทบาทของภาคประชาสังคมในเรื่องการสานเสวนา   
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขจัดความขัดแยงของคูกรณีที่ถือเปนเครื่องมือหนึ่งในการสรางสาน
สัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยที่แตกตางทั้งทางความคิดและวัฒนธรรมใหอยูรวมกันไดดวยความ
เขาใจจึงถือเปนบทบาทหรือกิจกรรมหนึ่งในการสรางสันติภาพระดับลาง คือ ระดับผูคนหรือประชาชน
กับประชาชนดวยกันในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตดวย 

ดังนั้นจะเห็นวา การสานเสวนา หรือ “Dialogue” มีความสําคัญมาก ดังเชนที่Democratic 
Republic of Congo (2009) ไดพูดถึงความสําคัญของ “การสานเสวนา” วาการสานเสวนา         
เปนสันติวิธีทั้งในการใชเปน "เครื่องมือ" ไปสูสันติภาพ และกระบวนการสานเสวนาเองก็เปน        
"สันติวิธี" เชนกัน เพราะเปนกระบวนการที่มุงไปสูการนําพาผูคนที่หลากหลายออกมาเพ่ือสงเสียง    
หรือ (บอกเลาความรูสึกและความตองการของตน) เพ่ือใหผูคนที่หลากหลายเหลานั้นไดเรียนรู 
แบงปนและยอมรับกันและกันมากขึ้น นอกจากนั้น การสานเสวนาเปนกระบวนการที่ทุกคนที่เขารวม
มีความเปนเจาของและกลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน  โดยทุกคนที่เขารวมกระบวนการ        
สานเสวนาไมเพียงแตเขามาเพ่ือพูดคุย แตจะตองสามารถฟงเสียงสะทอนของตัวเองและฟงเสียงของ
ผูอ่ืนได และจะตองยินดีที่จะบอกรากเหงาของปญหา อันนําไปสูการแกไขปญหาไดตรงจุดและนําไป    
สูสันติภาพระดับลาง (Democratic Republic of Congo 2009) คือ สันติภาพของผูคน ประชาชน
ทั่วไปที่อยูในสภาวะแหงความปรกติสุข สภาวะที่ผูคนหรือประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ไมมีการเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน รักและชวยเหลือกัน เคารพในสิทธิมนุษยชนของกันและกัน สามารถทําความเขาใจ      
ในเรื่องที่แตกตางกันได   

สําหรับ เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ถือเปนองคกรภาคประชาสังคมหนึ่งในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตที่มีบทบาทโดดเดนเรื่อง “การสานเสวนา” นับวาเปนบทบาทที่เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการสรางสันติภาพระดับลางในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีความโดดเดนมีผลลัพธ
อยางเปนรูปธรรม โดยเสียงสะทอนของผูคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตก็ ใหการยอมรับวา การจัด
สานเสวนาของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯมีสวนชวยในการขจัดความขัดแยงระหวางฝายผูเห็น
ตางไดเปนอยางดีดวย ที่นาสนใจคือ เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯสามารถดําเนินงานทามกลาง
การดํารงอยูของสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงยาวนานตอเนื่องกวา 12 ป ซึ่งไดสรางความ
บั่นทอนจิตใจของผูคน และสรางกําแพงความไมไววางใจระหวางผูคนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
นั้นได ดังนั้นเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯจึงมีความเหมาะสมที่จะเขาไปศึกษา เนื่องจากเปน
องคกรที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพมาตั้งแตเกิดเหตุการณความรุนแรง และเปนองคกรที่มีเครือขายที่
หลากหลายและมีศักยภาพ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 110 -



สังคมฯในการจัดสานเสวนาเพื่อสันติภาพชายแดนใตเพ่ือเปนประโยชนตอการจัดการความขัดแยงและ
ความรุนแรงใหกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาบทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯในการจัดสานเสวนาภายใตบริบท
ความขัดแยงและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสรางสันติภาพชายแดนใต 

คําถามการวิจัย 

ภายใตสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตที่ดํา เนินการ
มายาวนานตอเนื่องกวา 12 ป ไดสรางความบั่นทอนจิตใจของผูคน และสรางกําแพงความไมไววางใจ
หรือเกิดอคติระหวางผูคนที่มีความแตกตางทางทางความคิดและวัฒนธรรมนั้น เครือขายผูหญิงภาค
ประชาสังคมฯ ไดมีบทบาทในการสานเสวนาเพ่ือจัดการปญหาความขัดแยงดังกลาวอยางไร และ
กระบวนการสานเสวนาของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯมีการดําเนินการอยางไรบาง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาบทบาทหนาที่ของเครือขายผูหญิง
ภาคประชาสังคมฯ ในการคลี่คลายความขัดแยงและความรุนแรงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ดวยการจัดสานเสวนา รวมทั้งศึกษาวิเคราะหวา บทบาทดานการจัดเสวนาของ เครือขายผูหญิงภาค
ประชาสังคมฯนําไปสูการมีสวนรวมสรางสันติภาพในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางไร        
โดยการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดและทฤษฏีเรื่องความขัดแยง การจัดการความขัดแยงดวย    
สันติวิธี การสรางสันติภาพ และการสานเสวนามาเปนแนวทางการตั้งคําถามที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม  

วิธีการดําเนินงาน 

การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา ศึกษากรณีตัวอยางของ
หนวยงานภาคประชาสังคมที่จัดกระบวนการสานเสวนาในพ้ืนที่ความขัดแยงจํานวน 2 พ้ืนที่ เมื่อป 
พ.ศ. 2557-2558  

ประชากรที่ใชคือ สมาชิกเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ 3 คน และอาสาสมัครที่รวมจัด
สานเสวนาจํานวน 5 คน นอกจากนั้นยังมีชาวบานที่เขารวมสานเสวนากับเครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคมฯจํานวน 2 หมูบานที่เลือกศึกษา คือ หมูบานกูจิงลือปะ และหมูบานพอมิ่ง หมูบานละ 5 คน  
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เครื่องมือที่ใชไดแก การสัมภาษณเชิงลึก  (in-depth interview) เปนวิธีการที่ผูวิจัย
สัมภาษณคณะทํางานเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ที่ทําหนาที่และเก่ียวของในการจัดสานเสวนา
ในชุมชนที่เปนกรณีศึกษา สวนชาวบานใชวิธีการสัมภาษณกลุม (Focus Group) เปนวิธีที่ผูวิจัย
สัมภาษณผูเขารวมสานเสวนาที่เปนผูประสานระดับพ้ืนที่กับชาวบานทั่วไป โดยการสัมภาษณและ
พูดคุยเปนกลุมตามพ้ืนที่กรณีศึกษา และสุดทายเปนแบบบันทึกการสังเกต / การสั มภาษณ เพ่ือ
ปองกันการหลงลืมของผูวิจัย และความคลาดเคลื่อนของขอมูล  

ผลการศึกษา 

เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ 

  สมาชิกบางคนของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯเริ่มทํางานขับเคลื่อนกระบวนการ
สันติภาพตั้งแตป 2547 โดยเริ่มเปดพ้ืนที่ทําโครงการกับกลุมผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบเพื่อเยียวยาและสรางศักยภาพใหกับกลุมสมาชิกและชาวบานที่ไดรับผลกระทบ ภายหลัง
ป พ.ศ. 2553 เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯเริ่มกอตั้งองคกรดังกลาว ซึ่งภาระงานที่เครือขาย
ผูหญิงภาคประชาสังคมฯเคลื่อนไหวนอกจากจะมีเรื่องการสานเสวนาแลว ยังมีงานดานการเยียวยา
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ สิทธิมนุษยชนและการสงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม งานดาน
การสื่อสารเพ่ือสรางกําลังใจใหผูไดรับผลกระทบ และสรางความเขาใจระหวางคนที่มีความตางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม การเปนคนกลางไกลเกลี่ยความขัดแยง งานดานการสงเสริมอาชีพและสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ สวนบทบาทงานดานการสื่อสาร
สาธารณะ ที่เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯไดดําเนินการที่โดดเดนเปนที่รูจัก คือ การทําหนังสือ 
“เสียงของความหวังเรื่องเลาผูหญิง เพ่ือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต” และ การจัดทํารายการ
วิทยุ “เสียงจากผูหญิงชายแดนใต” ซึ่งเผยแพรทางสถานีวิทยุในเครือขายมากกวา 15 แหงใน       
พ้ืนที่ ส ามจั งหวั ดชายแดนภาคใต  (จดหมายข าวสํ านั กส ง เสริมและการศึกษาตอ เนื่ อ ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2557) ทั้งนี้ในป 2557 ไดจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพผูหญิงเพ่ือ
ประชาธิปไตยและสันติสานเสวนาชายแดนใต (ญปส.) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาประชาธิปไตยแหงสหประชาชาติ (UNDEF) ผานมูลนิธิฮิลาลอะหมัร (Hilal Ahmar 
Foundation) มีระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (พ.ศ. 2557-2558) 

 เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯเห็นวาสานเสวนาควรมีทุกระดับและตองทําคูขนาน 
เพราะหากสนทนาเฉพาะระดับผูนําของประเทศอยางเดียวคงไมเพียงพอ เพราะสถานการณความไม
สงบที่เกิดขึ้น สรางผลกระทบ ความบาดหมาง และความไมไววางใจในระดับชุมชนเต็มไปหมด
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โดยเฉพาะระหวางผูคนที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนประชาชน เจาหนาที่ และคน       
ในชุมชนกันเอง ทั้งพุทธ และมลายู (รอฮานี จือนารา 2559) 

 การสานเสวนาของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ 

สองพื้นที่ที่มีความขัดแยง  

 1) บานกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส  เปนหมูบานที่ชาวไทยทุกคนรูจัก
เพราะมีเหตุการณสยองขวัญ กรณีครูจูหลิงถูกทํารายจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 
สงผลใหชาวบานทั้งผูชายและผูหญิงตองคดีความมั่นคงจํานวน 22 ราย และมีองคกรเครือขายไป
ทํางานเยียวยาและชวยเหลือดานกระบวนการยุติธรรม แตกระนั้นก็ตามหลังจากเกิดเหตุการณ
ดังกลาว สถานการณในหมูบานกมี็เหตุความรุนแรงอีกหลายครั้งจนมีผูเสียชีวิตอีก 10 กวาคน และถูก
กลาวหาในคดีความมั่นคงจนถูกซอมทรมาน ทําใหหมูบานแหงนี้กลายเปนหมูบานที่หวาดระแวงของ
เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  

 2) บานพอมิ่ง ต.พอมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี  ตั้งแตเกิดเหตุการณความไมสงบ ปอเนาะพอ
มิ่ง หรือโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามอันเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ถูกกลาวหาวาเปนแหลง
ซองสุมของกลุมขบวนการแบงแยกดินแดน เจาหนาที่ความมั่นคงมักเขาไปคนปอเนาะแหงนี้หลายครั้ง 
ในขณะที่อุสตาสหรือครูสอนศาสนาอิสลามหลายคนของโรงเรียนแหงนี้ก็ตองคดีความมั่นคง และถูก
เชิญตัวเปนผูตองสงสัย นอกจากนั้นหมูบานเองก็มีเหตุการณความรุนแรงระเบิดและปะทะหลายครั้ง  
สงผลใหเกิดความไมไววางใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับชาวบาน  

 กระบวนการจัดสานเสวนาที่นําไปสูสันติภาพ 

Pruit (2007) อธิบายแนวทางของการใหคูขัดแยงทั้งสองเขาใจการสานเสวนาอยางถองแท 
ดังนี้ 1) กอนจัดกิจกรรมสานเสวนา ในพ้ืนที่ความขัดแยงบางครั้งอาจยังไมสามารถที่จะจัดพ้ืนที่ในการ
สานเสวนาในทันที จึงจําเปนตองเตรียมพรอมในการจัดใหผูเห็นตางมาพูดคุยกัน 2) กอนมีการสาน
เสวนาระหวางกลุม ก็อาจจะมีการสานเสวนาภายในกลุมที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกันระดับหนึ่งทั้งนี้
เพ่ือใหเกิดความพรอมและเขาใจกระบวนการสานเสวนา ทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจ 
นอกจากนั้นก็เพ่ือใหเกิดความเขาใจอัตลักษณและเปาหมายของตัวเองอีกดวย  

 กระบวนการจัดสานเสวนาของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ มีรูปแบบการจัดสาน
เสวนาที่ใหแตละพ้ืนที่จัดอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกและครั้งที่สองจัดใหพบกันระหวางภายใน
กลุมตัวเองกอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Pruit คือ ถาเจาหนาที่รัฐก็พบเจอเฉพาะเจาหนาที่รัฐ แต
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ประกอบดวยหลายภาคสวน คือ ตํารวจ ทหาร และฝายปกครอง หากเปนชาวบานก็ประกอบดวย
ความหลากหลายทางวัยวุฒิ เพศ สถานะ เชน กลุมเยาวชน ผูหญิง ผูนําชุมชน และผูไดรับผลกระทบ 
ทั้งนี้เพ่ือใหแตละฝายไดเตรียมตัว และเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสานเสวนา  

 เนื่องจากฝายชาวบานที่หวาดระแวงเจาหนาที่สูงนั้นยอมมีความกลัว ในขณะที่เจาหนาที่รัฐ
บางคนก็อคติกับชาวบาน เนื่องจากเปนหมูบานที่เกิดเหตุการณความรุนแรงบอย ยอมทําใหเจาหนาที่
มองวา ชาวบานเปนผูกอเหตุและสนับสนุนกลุมผูเห็นตางกับรัฐ ดังนั้นเครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคมฯไดจัดการสานเสวนาภายในกลุมเพ่ือเตรียมความพรอม และสํารวจปญหาของตัวเองเพ่ือให
สามารถสื่อสารไดอยางครอบคลุม พรอมฝกวิธีการพูดตอหนาเจาหนาที่รัฐ สวนใดตองระมัดระวังและ
กลั่นกรองสิ่งที่ไมควรพูด เพราะอาจกอใหเกิดความรุนแรงเพ่ิมเติม ทั้งนี้นอกจากทําใหผูเขารวม
ระบายความรูสึกที่อัดอ้ันแลว ยังสรางความม่ันใจในการพูดตอหนาผูมีอํานาจ หรือศัตรูของตนได 

 “การจัดสานเสวนาภายในกลุมของตัวเอง สามารถใหชาวบานไดตระเตรียมประเด็นการ
พูดคุย และมีความกลาที่จะพูดคุยกับเจาหนาที่รัฐได มิเชนนั้นก็จะไมกลาพูด เพราะไมรูจะพูดอะไร” 
(นาวารี ผูใหสัมภาษณ, 20 กรกฎคม 2559) 

 สวนสถานที่จัดจะใหแตละฝายเลือกตามความสะดวก และครั้งที่ 3 จะใหทั้งสองฝายมาเจอ
กัน ซึ่งทั้งสามพ้ืนที่นั้นเลือกสถานที่เปนโรงแรมในการจัดอบรม แตสําหรับหมูบานที่มีความเสี่ยงสูง
อยางบานกูจิงลือปะ เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯเลือกใชโรงแรมทั้งสามครั้ง 

 “หากเลือกสถานที่ที่เปนสํานักงานของภาครัฐชาวบานอาจไมไววางใจ และไมสบายใจที่จะไป
รวม แตถาจัดที่โรงแรมถือเปนพื้นที่กลาง ที่ชาวบานรูสึกสบายใจ” (ซีตีมาเรียม บิเยาะ ผูใหสัมภาษณ, 
30 มิถุนายน 2559)  

  สวนเวทีครั้งที่สามที่มีการพบปะระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐโดยภาคเชาใหตัวแทนแตละ
ฝายพูดเพ่ือใหทั้งสองฝายเห็นความทุกขสุข หรือความเปนมนุษยของกันและกัน ซึ่งทําใหพวกเขาเห็น
วาทุกคนตางไดรับผลกระทบและมีความตองการที่ไมตางกัน  

 ผลจากการใชเครื่องมือสานเสวนาจากสองพ้ืนที่  

 หลังจากท่ีมีการสานเสวนาของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯในพ้ืนที่สองพ้ืนที่นี้ จะเห็น
ไดวา หลังจากการพบปะพูดคุย รับฟงปญหาของกันและกันแลว ทําใหทั้งสองฝายเกิดความสัมพันธที่ดี
ตอกัน มีทัศนคติที่ดีตอกัน มีความกลาที่จะประสานในการขอความชวยเหลือจากภาครัฐไดเปนอยางดี 
ซึ่งเปนสภาวะปกติสุข เกิดการชวยเหลือกันและเกิดความเขาใจในเรื่องที่แตกตางกันได 
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 “เมื่อกอนเราไมชอบเจาหนาที่ทหาร เพราะเมื่อกอนที่ไมมีเจาหนาที่ ในหมูบานไมเคยเกิด
ระเบิด หรือยิง  แตพอเจาหนาที่เขามาอยูในพ้ืนที่เกิดเหตุการณบอยมาก ปะทะกันบอย จําไดวา เกิด
เหตุระเบิดและปะทะ ใกลโรงเรียน 3 ครั้ง  สิ่งนี้ทําใหเราไมไวใจเจาหนาที่  แตพอมีการสานเสวนาทํา
ใหชาวบานกลาที่พูดคุยและประสานของความชวยเหลือเจาหนาที่ได ” (มาริสา สมาแห ผูให
สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559)  

 “หลังจากที่เราไดสานเสวนาแลว ทําใหเรากลาทักทายเจาหนาที่ ถาชาวบานมีปญหา เราใน
ฐานะผูนําศาสนา กลาที่จะประสานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ” (ยาการียา สะแปอิง ผูใหสัมภาษณ, 20 
กรกฎาคม 2559)  

 “หลังจากที่เขารวมสานเสวนา ทําใหเรามีเครือขายที่หลากหลาย มีโลกที่กวางขึ้น ”        
(ลออ พหรมจินดา ผูใหสัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559)   

บทบาทการของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯในการจัดสานเสวนาเพื่อสันติภาพชายแดนใต  

 สานเสวนา เครื่องมือการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี  

ตามหลักการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีมีหลักสําคัญดังนี้ ปฏิเสธการใชความรุนแรง 
สรางความสัมพันธที่ดีซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความไววางใจตอกัน  ไมมุงเอาชนะกันแตสรางการรวมมือ
กัน ตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของทุกฝาย เนนทั้งเหตุผลและความรูสึ ก สุดทายคือกลาและ
สรางสรรค  (โชคชัย วงศตานี ม.ป.ป.) ทั้งนี้เครื่องมือการจัดการความขัดแยงมีหลากหลาย เครื่องมือ
หนึ่งคือ การสานเสวนา Democratic Republic of Congo (2009) ไดระบุวา การสานเสวนาเปน 
"เครื่องมือ" ที่นําไปสูสันติภาพ และกระบวนการสานเสวนาเองก็เปน "สันติวิธี" เชนกัน เพราะเปน
กระบวนการที่มุงไปสูการนําพาผูคนที่หลากหลายออกมาเพ่ือสงเสียง หรือ (บอกเลาความรูสึกและ
ความตองการของตน) เพ่ือใหผูคนที่หลากหลายเหลานั้นไดเรียนรู แบงปนและยอมรับกันและกันมาก
ขึ้น  (Democratic Republic of Congo 2009) ซึ่งกลุมที่จะไปใชตองมีความเปนกลางและไดรับการ
ยอมรับจากทุกฝาย  

บทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ในการจัดสานเสวนา 

การจัดสานเสวนาในพ้ืนที่ความขัดแยงและความรุนแรงของเครือขายผูหญิงภาคประชา   
สังคมฯ ไดนําผูคนที่หลากหลายออกมาสงเสียง เพ่ือการระบาย บอกเลาความรูสึก ความตองการ หรือ
เพ่ือปรับความเขาใจกับกลุมตางๆ จนทํากลุมคนที่แตกตางมีความอคติหรือเกลียดชังเกิดความเขาใจ
และสามารถประสานชวยเหลือกัน นอกจากนั้นเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมยังนําขอเรียกรอง
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จากวงสานเสวนาขับเคลื่อนชวยเหลือประสานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการตอบสนองความ
ตองการของชาวบาน  เนื่องจากผูเขารวมที่เปนชาวบานมาจากพ้ืนที่ความขัดแยงไดรับผลกระทบจาก
ความขัดแยงและความรุนแรงหลายดานไมวาจะเปนการสูญเสียชีวิตคนรัก ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
เปนบาดแผลทั้งทางจิตใจและรางกาย มีความไมไววางใจกับรัฐคอนขางสูง ดังนั้นกลุมเหลานี้ยอม
ตองการความชวยเหลือ และมีความหวังวาองคกรที่เขาไปเกี่ยวของสามารถชวยเหลือเขา ในขณะที่
ชาวบานบางกลุมที่หวาดระแวงสูงก็คอยประเมินความจริงใจของเจาหนาที่รัฐ (โซรยา จามจุรี ผูให
สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2559) สิ่งเหลานี้ทําใหเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ พยายามทํางาน
ขับเคลื่อนมากกวาการอํานวยความสะดวกในการจัดเวทีแตเอาชนะความรุนแรงอคติดวยการมุงมั่น
และกลาที่จะรังสรรคสิ่งใหมๆ เพื่อใหเกิดสันติสุขในชุมชน ผานการจัดกิจกรรมสานเสวนาและขั้นตอน
ดังนี้   

1. เสริมสรางศักยภาพ : อบรมวิทยากรกระบวนการ 

เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯเริ่มจากการเชิญกลุมแกนนําผูหญิงในพ้ืนที่ตางๆ รวมกับ
เจาหนาที่โครงการฯ มาอบรมกระบวนการจัดสานเสวนาเพ่ือฝกเปนวิทยากรกระบวนการรวมทั้งหมด 
5 รุน รุนละ 20-50 คน รวม 170 คน โดยผูเขารวมมีทั้งกลุมผูหญิงมลายูมุสลิมและไทยพุทธ รวมทั้ง
ผูหญิงจากองคกรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ผูหญิงที่มีจิตอาสา   โดยเนื้อหาการอบรมประกอบดวยทักษะ
พ้ืนฐานการเปนวิทยากรกระบวนการ เชน การวิเคราะหความขัดแยง ทักษะการฟง ทักษะการตั้ง
คําถาม และจบดวยการจําลองสถานการณการสานเสวนาระหวางไทยพุทธกับมลายูมุสลิม เพ่ือให
ผูเขารวมไดฝกการเปนวิทยากรกระบวนการจริง ที่สําคัญเพ่ือใหแกนนําผูหญิงในหมูบานที่มีความ
ขัดแยงสามารถนําองคความรูไปปรับใชในชุมชนของตนได โดยเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯได
ใหโอกาสและสนับสนุนทุนเพื่อใหแกนนําผูหญิงเหลานี้นําองคความรูเหลานี้ไปใชในพ้ืนที่จริง  

2. การเยี่ยมเยียน และเยียวยาผูไดรับผลกระทบ : การสรางความไววางใจ 

 กระบวนการการสรางความไววางใจที่ดีคือ การเยี่ยมเยียนและเยียวยาชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบ  เพราะเปนวิธีการที่สามารถเขาถึงกลุมคนที่ประสบกับปญหาโดยตรง และสามารถ
ชวยเหลืออยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ เยี่ยมทั้งไทยพุทธและมุสลิมและ
เนนการชวยเหลือกลุมครอบครัวที่ไมไดอยูในเกณฑการชวยเหลือของภาครัฐ หรือไมไดรับการรองจาก
สามฝาย คือ ทหาร ตํารวจและฝายปกครอง ซึ่งสวนใหญจะเปนกรณีผูเห็นตางจากรัฐ  ทั้งนี้การเยี่ยม
นอกจากเปนกระบวนการสรางความไววางใจแลว ก็เพ่ือสามารถดึงกลุมเหลานี้เขารวมสานเสวนาได  
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 “สาเหตุที่ไปรวมสานเสวนากับกลุมเครือขายผูหญิงฯ นี้ เพราะพวกเขาไดมาเยี่ยมตอนที่ถูก
ยิงไดรับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล และชวยประสานจนไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ”        
(ลออ พรหมจินดา ผูใหสัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559)  

 กรณีบานกูจิงลือปะ เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯไดชวยประสานกับเจาหนาที่กรณี    
ซารีหมะ ลาบอ ซึ่งสูญเสีย แม พ่ีสาวและพ่ีเขย ทั้งหมดถูกกลาวหาวาเปนกลุมขบวนการแบงแยก
ดินแดน ทําใหเขาตองเลี้ยงหลาน 2 คน และไมไดรับการเยียวยาจากภาครัฐ แตหลังจากที่ไดสาน
เสวนากับเจาหนาที่ทําใหเจาหนาที่เห็นใจและเขาใจมากขึ้น ปจจุบันครอบครัวดังกลาวไดรับเงิน
เยียวยาทั้งหมด 25 เปอรเซ็นต และกรณีคุณลออ พรหมจินดา จากพอมิ่ง ที่ถูกยิงไดรับบาดเจ็บ 
ปจจุบันเธอไดรับการสงเสริมอาชีพจากภาครัฐจนประสบความสําเร็จ สามารถผลิตน้ําพริกของกลุม
และขายไดทั่วประเทศ หรือกรณีชาวบานผูตองสงสัยคดีฆาครูจูหลิง ปงกังมูลจํานวน18 คน ถูกปลด
รายชื่อผูตองสงสัยจากระบบคอมพิวเตอรของรัฐ1 ซึ่งหากไมปลดกลุมเหลานี้เมื่อออกจากประเทศชื่อ
เหลานี้ก็จะปรากฏชื่อระบุผูตองสงสัยไมสามารถออกนอกประเทศได เครือขายผูหญิงภาคประชา
สังคมฯจึงชวยขับเคลื่อนประสานและลงพื้นท่ีกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือปลดรายชื่อดังกลาว  

 3. การประสานงานระหวางผูเห็นตางจากรัฐ และเจาหนาที่รัฐเพื่อการมีสวนรวม 

 การสานเสวนาเปนการนําคนที่หลากหลาย ซึ่งการเชิญกลุมคนที่หลากหลายจําเปนตองสราง
ความไววางใจเพ่ือใหกลุมตางๆ สามารถมารวมงานในเวทีสานเสวนาได นอกจากนั้นการทํางานใน
พ้ืนทีท่ีม่ีคูขัดแยงยอมมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยจึงจําเปนตองลดเงื่อนไขความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
การหวาดระแวงเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางลุลวง การประสานงานกับผูเห็นตางจากรัฐ  
เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯไมสามารถรูชัดวาใครเปนผูเห็นตางกับรัฐ แตจะใชการพิจารณาวา
บุคคลใดที่สามารถเชื่อมตอกับกลุมคนที่คิดเห็นตางกับรัฐในการชวยอธิบายชี้แจงการทํางานและ
เปาหมายการทํางานของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ  

 สวนการประสานงานกับภาครัฐจะใชวิธีการที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเปนลักษณะ 
Top and Down คือ การติดตอประสานงานกับผูมีอํานาจสูงสุดลงมาระดับลาง ทั้งนี้ตัวแทนในการ
ประสานงานก็จะใชกลุมคนในเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯชวยประสานเปดทางใหกอน 
เนื่องจากบอรดการทํางานของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯประกอบดวยเจาหนาที่ทหาร
ระดับสูงรวมทั้งมีที่ปรึกษาท่ีเปนวิทยากรสอนการเมืองนําการทหารใหกับทหารในพ้ืนที่มาหลายปจึงมี

                                                 
1
 โดยกระบวนการยตุิธรรมของรัฐนัน้ แมวาผูตองหาจะพนจากคดีแลวก็ตาม แตชื่อที่ปรากฏเปนผูตองสงสัยจะยังคง

อยูในระบบคอมพิวเตอรของเจาหนาท่ีตํารวจ เรียกภาษาอังกฤษวา  Police Line  
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ความสนิทสนมกับเจาหนาที่ทหารในพ้ืนที่หลายคน ดังนั้นเจาหนาที่ระดับสูงเหลานี้สามารถที่จะให
คําปรึกษาและเปดทางในการทํางานไดเปนอยางดี หลังจากไดเปดทางแลว ทางเครือขายจะใชวิธีการ
สงหนังสือเชิญ และไปเยี่ยมพบปะพูดคุยเพ่ือแนะนําตัวและทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานให
ชัดเจน  

 4. เปดพื้นที่รื้อฟนความสัมพันธใหม และมองกรอบใหม  

หลังจากท่ีเตรียมพรอมศักยภาพของทีมงาน และสรางความไววางใจ พรอมการประสานงาน
กับทุกฝายแลว เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ก็เริ่มจัดวงสานเสวนาพูดคุยระหวางชาวบานกับ
เจาหนาที่รัฐ โดยเนนใหทั้งสองฝายฟงซึ่งกันและกัน ทําใหทั้งสองฝายสามารถทบทวนการรับรูเกี่ยวกับ
ศัตรูและความเปนอ่ืน (Others) ใหมและทาทายวาทกรรมของความเกลียดชัง สิ่งเหลานี้จะทําใหเห็น
ทางออกท่ีสันติ 

 การจัดเวทีเพ่ือใหเกิดการสานเสวนาระหวางชาวบานกับเจาหนาที่รัฐ ถือเปนการเปดพ้ืนที่ให
เกิดการปรับความเขาใจ และรื้อฟนความสัมพันธใหม อยางกรณีบานพอมิ่งและบานกูจิงลือปะ      
เปนพื้นที่ท่ีมีความหวาดระแวง และอคตริะหวางเจาหนาที่รัฐและชาวบานคอนขางสูง แตเมื่อมีการจัด
สานเสวนา ทําใหทั้งสองฝายเขาใจบทบาทหนาที่ และความรูสึกของทั้งสองฝ าย สงผลใหเกิดความ
เขาใจและกลาที่จะสื่อสารเมื่อมีปญหาก็กลาที่จะติดตอและพูดคุยหยอกลอได   

 “จากที่เจาหนาที่มักจะไปคนปอเนาะที่บานพอมิ่ง เจาหนาที่มักทําลายกุญแจหองพักของ
นักเรียนในโรงเรียน ครั้งหนึ่งเคยเขาไปคนและทําลายกุญแจหองพักชวงที่ปดเทอม ทําใหขาวของถูก
ขโมย แตเมื่อมีการสานเสวนาสะทอนปญหาที่เกิดขึ้น ชวงหลังเจาหนาที่ยอมซื้อกุญแจเพ่ือชดเชยโดย
ตองเสียคาใชจายทั้งหมด 30,000 บาท” (มาริสา สมาแห ผูใหสัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559) 

 “เมื่อกอนเราไมชอบเจาหนาที่ทหาร เพราะกอนที่ไมมีเจาหนาที่ ในหมูบานไมเคยเกิดระเบิด 
หรือยิง  แตพอเจาหนาที่เขามาอยูในพ้ืนที่เกิดเหตุการณบอยมาก ปะทะกันบอย จําไดวา เกิด เหตุ
ระเบิดและปะทะ ใกลโรงเรียน 3 ครั้ง  สิ่งนี้ทําใหเราไมไวใจเจาหนาที่ แตเมื่อเราไดคุยกัน เราก็เขาใจ
บทบาทการทํางานของเขา และเขาก็ไดทําตามที่เราขอ คือ ยายฐานทหารไปอยูนอกหมูบาน 
เหตุการณก็ลดลง” (มาริสา สมาแห ผูใหสัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559) 

 “ครั้งหนึ่งเคยถูกหมาไลระหวางทาง เมื่อเจาหนาที่เขามาก็กลาที่จะคุยกับเจาหนาที่ วาทําไม
ปลอยหมาเดินเพนพานอยางนี้ ซึ่งถาเปนเมื่อกอน หากเห็นเจาหนาที่มาก็จะรีบหนี ไมกลาเผชิญหนา” 
(มารียะห ผูใหสัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559) 
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 “วันที่จะจัดงานแตงงานญาติที่บาน เจาหนาที่เขามาทักทาย เราจึงเขาไปเชิญเพ่ือมารวมงาน
แตงงาน ซึ่งพวกเขาก็มารวมงานกัน” (นาวารี ผูใหสัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2559)  

 “เรากลาที่จะหยอกลอกับเจาหนาที่มากขึ้น เชน ถามีเหตุระเบิดในหมูบาน เราก็กลาที่จะ
หยอกลอวา เปนฝมือของทหารหรือเปลา” (มาริสา สมาแห ผูใหสัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2559) 

 5. สรางอาชีพใหกับกลุมผูหญิงดวยจิตวิญญาณของภาคประชาสังคม   

 หลังจากการจัดสานเสวนา เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ไดรวบรวมความตองการของ
ชาวบานเพื่อพิจารณาการชวยเหลือโดยการประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนดานการ
เยียวยากรณีตางๆ  และสรางอาชีพใหกับกลุมผูหญิงในหมูบาน เชน จัดตั้งกลุมอาชีพใหกับอดีตผู
ตองคดีกูจิงลือปะ ซึ่งเปนกลุมที่เจาหนาที่รัฐไมสามารถเขาถึงได เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ 
ไดชวยหนุนเสริมโดยการเชิญกลุมอาชีพจากบานพอมิ่งมาแลกเปลี่ยนความรู  และสงตอให STEP 
ชวยเหลือดานงบประมาณ โดยเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาอยางใกลชิด ทั้งนี้กอนที่จะสงใหกับภาครัฐนั้น 
เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ตองการใหกลุมผูหญิงในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีจุดยืนที่เขมแข็ง 
และสามารถตอรองกับภาครัฐได   

 6. เปดพื้นที่การสื่อสารสรางสันติภาพในระดับชุมชน   

หลังจากที่เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯไดจัดกิจกรรมสานเสวนาและสามารถดึงกลุม
ชาวบานที่อยูในพื้นท่ีความขัดแยง ยังไดมีการเลือกและเชิญผูเขารวมที่พรอมที่จะเผยแพรเรื่องราวของ
ตัวเองผานสื่อโทรทัศน หนังสือ และวิทยุ  

จะเห็นไดวาบทบาทในการจัดสานเสวนาดังกลาวมีการเตรียมความพรอมกอนจัดสานเสวนา 
และขับเคลื่อนชวยเหลือตามความตองการและความสามารถของตน จนทําใหชุมชนเกิดความปรกติ
สุข สามารถใชชีวิตทามกลางความหลากหลายและความแตกตางได  

บทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมในการสรางสันติภาพ  

การสรางสันติภาพตามแนวคิดของ จอหนพอล เลเดอรัค (2555) ประกอบดวย 4 ประการ 
คือ สัมพันธภาพ การใฝรูอยางยอนแยง ความสรางสรรค และความเสี่ยง  ซึ่งเมื่อวิเคราะหแลว
สอดคลองกับการจัดสานเสวนาของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ดังนี้   

 1. สัมพันธภาพ โดยปรกติผูคนในสังคมจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงพัวพันกันอยูแลว ดังนั้น
เมื่อใดที่ความรุนแรงยุติลง ความสัมพันธระหวางมนุษยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งการยุติความรุนแรงนั้น
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ตองเปดใจรับความจริงวา เมื่อกอนเราเปนใคร และตอนนี้เราเปนใคร และอนาคตเราจะอยูกันอยางไร 
(เลเดอรัค 2555) เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯได เชื่อมโยงสัมพันธภาพกับฝายตางๆ              
ที่เกี่ยวของกับความขัดแยง ทั้งฝายปกครอง เจาหนาที่ความมั่นคง ทั้งที่เปนกลุมที่ขัดแยงหลักกับ
ชาวบาน รวมทั้งพยายามสื่อสารกับฝายที่คิดเห็นตางกับรัฐดวย 

2. การใฝรูอยางยอนแยง  โดยปรกติเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง เมื่อนั้นก็มี
การแบงกลุม แบงชนชั้น และตางก็จะตองเลือกขาง แตการทํางานที่สรางสรรคจําเปนตองอยูเหนือกวา
จากสองขั้วนี้ โดยการปฏิสัมพันธกับความเปนจริง ยอมรับความซับซอน อีกท้ังปฏิเสธที่จะถูกบีบบังคับ 
(เลเดอรัค 2555)   เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯมีการประเมิน สถานการณความขัดแยงอยางลึก 
โดยประเมินการทํางานจากหลายๆ ฝายกลาวคือไมฟงฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น 

“กอนที่เราจะไปลงพ้ืนที่นั้น เราไดประเมินสถานการณ และวิเคราะหพ้ืนที่จากทีมงานที่มี
ประสบการณ รวมทั้งไปพบปะกับชาวบานและเจาหนาที่รัฐหลายๆ ครั้งเพ่ือประเมินสถานการณและ
สรางความไววางใจกับทั้งสองฝาย ” (อัสรา รัฐการัณย ผูใหสัมภาษณ, 10 มิถุนายน 2559)  

3. ความสรางสรรค การเปดพ้ืนเปนรูปแบบหนึ่งที่จําเปนตองมีจิตใจที่เปดกวาง และเชื่อมั่น
วาความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่เชื่อมถึงเสมอแมวาจะอยูในสถานที่ครอบงําความรุนแรง หรือการกดขี่
ของความรุนแรง (เลเดอรัค 2555)   บานพอมิ่งและกูจิงลือปะ ถือเปนพ้ืนที่สีแดงที่ถูกกลาวหาจาก
ภาครัฐวาเปนพ้ืนที่ที่สนับสนุนกลุมผู เห็นตางจากรัฐ และมีเหตุการณความรุนแรงอยูบอยครั้ง          
แตเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯมีความเชื่อมั่นวา หากมีการสรางสัมพันธที่ดีตอกันกับทุกฝาย 
และเปดพ้ืนที่ในการพูดคุยแลว ปญหาก็จะสามารถคลี่คลายได  

“เราคิดวา เราประสบความสําเร็จที่สามารถจัดสานเสวนาในพ้ืนที่ความขัดแยงและรุนแรง
ที่สุด อยางเชน กูจิงลือปะ จนทําใหพวกเขามีโอกาสไดออกมาสื่อสาร และแกปญหาไดเชน สามารถ
ปลดโปลิสไลน สามารถประสานงานจนมีครอบครัวที่ไมผานเกณฑเยียวยาไดรับการเยียวยา สามารถ
ตั้งกลุมอาชีพใหกับผูหญิงที่เปนอดีตตองคดี ครูจูหลิง” (โซรยา จามจุรี ผูใหสัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 
2559)  

4. การยอมรับความเสี่ยง เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯพยายามลดความเสี่ยงนี้       
โดยการสื่อสารกับทั้งสองฝายที่เปนคูขัดแยงหลักคือรัฐไทยและผูเห็นตางกับรัฐ เนื่องจากพ้ืนที่มีผูเห็น
ตางกับรัฐตองระมัดระวังไมใหเขาเขาใจผิด โดยใชการเชื่อมสัมพันธ กับชาวบานที่คิดวาเขาเกี่ยวของ 
หรือสามารถเชื่อมสัมพันธกับขบวนการไดดี  
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สรุป 

จากการศึกษาพบวา บทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯ ในการจัดสานเสวนา     
ในพ้ืนที่บานพอมิ่งและกูจิงลือปะนั้น เปนบทบาทที่สามารถปรับความเขาใจระหวางเจาหนาที่รัฐและ
ชาวบานไดเพราะเกิดการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม โดยผานการประสานงานเชื่อมสัมพันธ          
กับเครือขายองคกรที่หลากหลาย รวมทั้งเจาหนาที่รัฐและชาวบานซึ่งผลการสานเสวนานี้สอดคลอง   
กับแนวคิดของ Democratic Republic of Congo (2009) ที่ไดระบุวา การสานเสวนาเปน 
"เครื่องมือ" ที่นําไปสูสันติภาพ และกระบวนการสานเสวนาเองก็เปน "สันติวิธี" โดยเครือขายผูหญิง    
ไดขับเคลื่อนงานดังนี้ 1) เสริมสรางศักยภาพ อบรมวิทยากรกระบวนการ 2) การเยี่ยมเยียน และ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบ 3) การประสานงานระหวางผูเห็นตางจากรัฐ และเจาหนาที่รัฐเพ่ือใหความ
รวมมือ 4) เปดพื้นที่รื้อฟนความสัมพันธใหม  5) สรางอาชีพใหกับกลุมผูหญิงดวยจิตวิญญาณของภาค
ประชาสังคม  และ 6) เปดพ้ืนที่การสื่อสารใหกับชาวบาน โดยมีกลยุทธการทํางานที่สอดคลองกับ
แนวคิดของการสรางสันติภาพตามแนวคิดของ จอหนพอล เลเดอรัค (2555) อันประกอบดวย          
4 ประการ คือ สัมพันธภาพ การใฝรูอยางยอนแยง ความสรางสรรค และความเสี่ยง  

ดังนั้นการทํางานภายใตสถานการณความขัดแยงและความรุนแรง จําเปนตองสรางเครือขาย
ทั้งชาวบานและเจาหนาที่รัฐ โดยไมอคติแตมองทุกฝายเปนเพื่อน ไมใชศัตรู   

ขอเสนอแนะ 

1. การสานเสวนาในสถานการณความขัดแยงและความรุนแรงดําเนินอยูนั้น มีโอกาสที่จะทํา
ใหภาวะความตึงเครียดและความไมไววางใจกันระหวางเจาหนาที่กลับมาเหมือนเดิม แหลงทุนจึงควร
สนับสุนนในการจัดสานเสวนาอยางตอเนื่อง   

 2. รัฐควรสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกองคกรภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรม
ภายในพ้ืนที่ เนื่องจากเปนองคกรที่ไดรับความเชื่อถือของภาครัฐและชาวบาน โดยเฉพาะกิจกรรมสาน
สัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน เพราะองคกรที่จะจัดสานเสวนาตองมีความเปนกลาง  
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พัฒนาการและการปรับตัวของพูโลในความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใต/ปาตานี 

Development and Adaptability of Patani United Liberation Organization 
–PULO amidst the Conflict in Thailand’s Southern Border 

Provinces/Patani 

ซาการียา บิณยูซูฟ1 ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี2 และ ตายูดิน อุสมาน3 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2อาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

ความขัดแยงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนับหลายทศวรรษยังไมมีทีทาจะคลี่คลาย จน
นําไปสูเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณที่กอเกิดกลุมขบวนการตอตานรัฐ แมวาจะเปนการตอสูแนวทาง
การเมือง และแนวทางที่สรางความรุนแรง ผลมาจากที่นโยบายรัฐในอดีต ที่สรางความหวาดระแวง 
ซึ่งกอใหเกิดกลุม ขบวนการตาง ๆ จากเหตุการณ อาทิเชน เหตุการณดุซงญอ เหตุการณหะยีสุหลง 
เหตุการณสะพานกอตอ และเหตุการณปลนปน ซึ่งเหตุการณดังกลาวขางตน นําไปสูการกอตัวกลุม
องคกรหรือขบวนการที่ตอตานรัฐ มีจํานวนมากมายตามแนวอุดมการณของแตละกลุมซึ่งขบวนการ
ปลดปลอยสหรัฐปาตานี (Patani United Liberation Organization) พูโล หรือ PULO เปน
ขบวนการที่ไมนิยมความรุนแรง เปนแนวทางปลดปลอยและเปนขบวนการที่เสริมสรางองคความรู
ตามแนวประวัติศสตร เพราะมีหลักคิดหรือปรัชญาบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้น
คือ Ubangtapakma ซึ่งมีความหมาย 1.) Ugama (ศาสนา) ไดอธิบาย 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 
ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ในมิติความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ลักษณะที่ 2ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับอัลลอฮฺที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 2.) Bangsa (เชื้อชาติ) 3.) Tanah air 
(ดินแดน) และ 4.) Perikemanusian (มนุษยธรรม) ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และยึดกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 124 -



 
 

 ซึ่งเปนขบวนการที่มีความเกี่ยวของกับความขัดแยงในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใตมีประวัติ
ยาวนานอีกกลุมที่บทบาทสําคัญในระดับปญญาชนและนักการศาสนาและเปนขบวนการที่มีการ
ยอมรับในตางประเทศอยางกวางขวาง สําหรับปญหาวิจัยเปนองคกรใตดินการคนหาเอกสารอางอิง
และบุคคลสําคัญ ๆ ในองคกรคอนขางจะมีปญหา สวนที่มีความสนใจในการวิจัยเรื่องนี้ตองการศึกษา
การกอตั้งหลักคิดและแนวคิดในแนวทางการตอสูในพ้ืนที่ที่ไมนิยมความรุนแรง เปนแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบอิสลาม 

บทนํา 

ถาหากจะกลาวถึงความขัดแยงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  หรือที่
เรียกวา     “ดามขวางทอง” ก็ไมแพในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในโลก ที่มีความขัดแยงยืดเยื้อและยาวนานนําสู
สังคมหวาดระแวงซึ่งกันและกันและสรางความรุนแรงขึ้น ก็สืบเนื่องจากที่มาของประวัติศาสตร รัฐ
ประชาชาติ คนไทยเชื้อสายตาง ๆ อาจไมมีความยากลําบากในการเปนไทยตามนิยามและการปฏิบัติ
ของรัฐบาลไทย แตสําหรับชาวมลายูมุสลิมในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ ปตตานี ยะลา 
และนราธิวาสนั้น การเปนไทยไมใชกรณีสัญชาติในทางกฎหมายเทานั้น การเปนไทยทางความคิด ใน
ความเชื่อ และในทางวิถีชีวิต ซึ่งหมายถึงความเชื่อและการปฏิบัติในทางศาสนาและประเพณีของ
ประชาชนและชุมชน นั้น ๆ ดวย ประวัติศาสตรที่เพ่ิงสราง การสรางและเขียนประวัติศาสตรชาติไทย
ผูกพันอยูกับจุดหมายความเปนเอกราชของชาติ ประวัติศาสตรชาติไทยจึงถูกจดจําและตีความตอมา
บนโครงเรื่องหลัก ๆ สองเรื่อง คือ การปฏิรูปประเทศของราชการที่ 5 และเสียดินแดนใหฝรั่งเศสและ
อังกฤษ  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชในการตอสูและสรางความชอบธรรม เปนมรดกที่สืบทอดมา
จากยุคสมัยของเผด็จการ “เชื้อผูนํา ชาติพนภัย” ดังที่ทานปรีดี พนมยงค ไดเคยตั้งขอสังเกตไวในชวง 
14 ตุลาคม 2516 (ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2551) 
 การสรางชาติและนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2482 - 2487 ในความพยายาม
ที่จะสรางชาติใหมีพ้ืนฐานอันมั่งคงและคงทนนั้น รัฐบาลจําเปนตองทําการปฏิรูปและสรางสิ่งใหม  ๆ 
ในดานตาง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวัฒนธรรม ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญเติบโตและ
ความงดงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเจริญกาวหนาและความเปนอันหนึ่งอันเดี่ยวกัน และ
จริยธรรมของชาติ   ก็คือบรรดากฎหมายประกาศที่รูจักกันดีในนามของพระราชบัญญัติ “รัฐนิยม” 
ใหใชทั่วประเทศตั้งแตมิถุนายน พ.ศ. 2482 - 2485 รวม 12 ฉบับ ตั้งแตการเรียกชื่อประเทศการ
เปลี่ยนชื่อจากสยามเปนไทย สัญชาติ การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ไปถึง
ภาษา การแตงกาย และไปถึงการทํากิจประจําวัน ฯลฯ ซึ่งลวนเปนเงื่อนไขที่นําไปสูความขัดแยง  ( 
ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2551) 
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ความขัดแยงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตมีระยะเวลายาวนานนับศตวรรษนําความสูญเสีย
ดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสังคมจิตวิทยา ตลอดประวัติศาสตรของความขัดแยงที่ผานมานับ
จากอดีตกระทั่งถึงปจจุบัน มักพบสาเหตุของความขัดแยงขนาดใหญจะมาจากสาเหตุไมกี่สาเหตุ อาทิ
เชน ความขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยงทางเชื้อชาติ และศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏ
ขึ้นมาอยางตอเนื่องในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนสงครามอาณาจักร สงครามกลางเมือง การฆา
ลางเผาพันธุ สงครามกองโจร การกอกบฏ การกอจลาจล การลอบสังหาร การปฏิวัติ การ
รัฐประหาร การทรมาน การลักพาตัว และการกอการราย  (ชัยวัฒน  สถาอานันท, 2553) ซึ่ง
ปญหาความขัดแยงที่ปรากฏไดพัฒนาเปนความรุนแรงจนสรางความเสียหายหลายระดับ อยางไรก็
ตาม จุดที่นาสังเกตประการหนึ่ง คือ ทุก ๆ ความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ฝายผูสูญเสียก็
มักจะมีการโตตอบดวยการใชความรุนแรงกลับ กระทั่งความรุนแรงไมตอบสนองความตองการของ
ฝายใดฝายหนึ่ง จึงจะเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงนั้น ๆ สามจังหวัดมีเหตุการณความรุนแรงที่
เกิดข้ึนจากรัฐหลาย ๆ กรณี  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรและพัฒนาการของพูโลกับการตอสูในพ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี 
2. เพ่ือศึกษาการปรับตัวกับการตอสูในพ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ความขัดแยงขนาดใหญจะมาจากสาเหตุไมกี่สาเหตุ คือ ความขัดแยงทางการเมือง ความ
ขัดแยงทางเชื้อชาติและศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏขึ้นมาอยางตอเนื่องในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะ
เปนสงครามอาณาจักร สงครามกลางเมือง การฆาลางเผาพันธุ สงครามกองโจร การกอกบฏ การกอ
จลาจล การลอบสังหาร การปฏิวัติ การรัฐประหาร การทรมาน การลักพาตัว และการกอการราย  
(ชัยวัฒน สถาอานันท, 2553) ยังไมพบงานเขียนในการริเริ่มการกอตัวองคกร หลักคิด กระบวนการ
คิด ระบบการจัดตั้งองคกร การเชื่อมโยงหลักปฏิบัติแนวทางศาสนาที่มีการความขัดแยงพบการเขียน
ลักษณะบทความ การรายงานฝายความมั่นคงในลักษณะการรายงานขอมูลขาวสารเพ่ือประโยชนงาน
เขียนเกี่ยวกับองคกรตอตานรัฐเชิงการปรับตัวตอนโยบายรัฐกับกระบวนการสรางสันติภาพในพ้ืนที่  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคนควาวิทยานิพนธฉบับนี้ไดใชวิธีทางประวัติศาสตร (Historical Approach) และ
ศึกษาประวัติศาสตรเหตุการณสําคัญ ๆ ในพ้ืนที่  โดยอาศัยฐานขอมูลเอกสารหลักฐานผานงานเขียน 
บทความ จากสํานักตาง ๆ (Document Research) และศึกษาคนความูลเหตุในการกอตัวพูโล การ
พัฒนาการ นโยบายในการขับเคลื่อน กระบวนการสรางองคกร การพัฒนาการ จากเอกสารตาง ๆ ทั้ง
ในและตางประเทศจากเอกสารชั้นตน (pri-mary Sources) ที่ตีพิมพแลว เชน หนังสือและเอกสารที่
เปนภาษามาเลเซีย (รูมี) ที่ขบวนการพูโลเขียนขึ้นมาเอง และการสัมภาษณแกนนําบุคคลสําคัญของ
ขบวนการ 

ผลการศึกษา 

เหตุการณความรุนแรงตางที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตนําไปสูการขยายผลในการ
กอตั้งองคกรตอตานรัฐจิตวิญญาณแหงประวัติศาสตรปาตานี 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของพูโลกับการตอสูในพ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี ในสวนนี้จะ
เปนการพยายามศึกษา ประวัติ วิเคราะหการพัฒนาการและการปรับตัว จากการที่รัฐออกนโยบาย
เปดโอกาสในกลุมบุคคลคิดตางกับรัฐ ในการสรางกระบวนการสรางสันติภาพ องคกรขบวนการตอสู 
ขบวนการพูโล โครงสราง กระบวนการสรางแรงจูงใจการเขารวมเปนสมาชิก แนวนโยบายในการตอสู 
มีความเปนมาแรงจูงใจในกอตั้ง อุดมการณ หลักคิด มีการปรับตัวอยางไรตอสถานการณดังกลาว
ความเปนมาและบุคคลสําคัญ ขบวนการพูโลหรือ ขบวนการปลดปลอยสหรัฐปาตานี (พูโล) หรือ 
Patani United Liberation Organization (PULO) กอกําเนิดมาจากแนวคิดของ นายตนกูบีรอ กอ
ตอนีลอ หรือ นายวีระ ณ วังคราม หรือ กาบีร อับดุลเราะมัน (ชื่อฉายาจัดตั้งในขบวนการ)  พ้ืนเพเดิม
เปนชาวบานลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เดิมทางไปศึกษาที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอยุธยา และจบ
การศึกษาดานรัฐศาสตร จากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนบุตรคนเดียวของครอบครัวตนตระกูล รายอลือ
แฆะ โดยไดมองเห็นถึงสภาพสังคมมลายูในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตมีสภาพออนแอลง ถูกกดทับ
ดวยกฎหมายรัฐบาลสยามทั้งในเรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีความสับสน สภาพที่
เลวรายไปมากขึ้น โดยสวนทางราชการ กดขี่ ขมเหง รังแก หลากหลายกรณีที่ โดยไดการมองถึง
นโยบายของรัฐบาลสยาม ที่มีความพยายามผสมกลมกลืมสังคมมลายูมุสลิมภาคใตอยางเห็นไดชัดขึ้น 
โดยแนวคิดเริ่มแรกนั้นมีความคิดในการที่จะปรึกษาหารือ กับขบวนการแนวรวมปลดปลอยปาตานี 
(Barissan National pembebasan patani หรือ (BNPP.) และ แนวรวมปฏิวัติแหงชาติ หรือ 
Barisan revolusi national หรือ (BRN.) เพราะทั้ง 2 กลุมขบวนการมีเจตนาเพ่ือเปนการปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวเพ่ือชาวชนปาตานีในหลาย ๆ มิติ แตแลวไมสามารถตกลงกันแนวคิดแตกตางกัน 
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โดยเฉพาะฝาย BNPP. นั้นเปนการเคลื่อนไหวในกลุมเชื้อสายสุลตานปาตานี และในสวน BRN เนน
การปฏิวัติการตอสูแนวรุนแรง ในที่นี้ จะกลาวถึงลําดับเหตุการณชวงเวลาในการเคลื่อนไหวของพูโล
ตลอดระยะ 50 ป 

จุดประกาย กระตุน ความคิดแนวทางปลดปลอยเพื่ออิสรภาพ   
ป 1965 – 1966 ไดริเริ่มมีการบมเพาะแนวความคิดในการตอสูเพ่ือปลดปลอยรัฐปาตานี 

ตามแนวทางประชาธิปไตยอิสลามสายกลางไมสุดโตง และไมนิยมความรุนแรง โดย นายตวนกูบีรอ 
กอตอนีลอ ไดมีความพยายามในการขยายแนวความคิดขบวนการการตอสูในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใต ที่เปนแนวพ้ืนฐานสากลถูกตองตามหลักการอิสลาม เพ่ือปกปองสิทธิพลเมือง และอิสรภาพ 
โดยเฉพาะการปลุกจิตสํานึก จากการหลับใหลในความมืดมิดแหงนโยบายผสมผสานกลมกลืน
วัฒนธรรมจากรัฐไทยที่ชาวมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนไทย ไดรับผลกระทบหลาย ๆ กรณี  

เปาหมายที่ไปศึกษาในโซนนี้ ประกอบดวยประเทศ อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และ โซนตะวันออกกลาง คือโซนประเทศอาหรับ โดยมีการจัดพบปะพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
สถานการณในปาตานี  ในประเทศอินเดีย ณ มหาวิทยาลัยอาลีฆา กับบุคคลและกลุมบุคคลตาง ๆ 
เชน นักการเมือง นักศึกษา และบุคคลที่พํานักในตางประเทศ เพ่ือนําเสนอแนวคิดในการตอสูกับรั ฐ
สยาม และการประชุมที่ประเทศปากีสถาน มหาวิทยาลัยการาจี ใหกับนักศึกษา โดยไดมีการเชิญ
นักการเมืองในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตที่มีบทบาทสําคัญ ๆ ในอดีตมาปรึกษาหารือเชนเดียวกัน ซึ่งมี
หลาย ๆ ทาน (ไมอาจจะกลาวได) มารวมพูดคุยที่และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการตอสูในมิติตาง ๆ 
และเพ่ือศึกษาคนหา ปญหา วิธีการที่จะแกปญหาใหกับประชาชน โดยเฉพาะการสรางองคกรที่สังคม
โลกใหการยอมรับในมิติตาง ๆ ที่เปนแนวทางการตอสูที่เรียกวา Perjuangan หรือ struggle ลักษณะ
นําไปสู การญีฮาด (Jihad) กับรัฐบาลสยาม ตามหลักคิด เซคดาวูด อัลฟาฏอนี 

นอกเหนือไปจากการตอสูทางการเมืองมักจะไมประสบผลสําเร็จ ใหทันกับสถานการณและ
เหตุการณปจจุบัน มีแตกระบวนการเลือกตั้งที่เปนพิธีการเสียมากกวา  ที่สําคัญอยางยิ่งแนวทางสราง
ความกระบวนการเรียนรู การสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ที่อยูภายใตอาณานิ คมสยาม ซึ่ง
นักการเมืองดังกลาวไมมีทีทาตอบรับเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแนวทางการตอสูกับแนวทางดังกลาว 
ในขณะเดียวกันนั้น ไดมีการกําหนดหลักคิดและกําหนดนโยบายและกระบวนการขับเคลื่อนงานใน
พ้ืนที่ปาตานี ( ปาตานี นราธิวาส และยะลา) และ จนไดมีการกอตัวชื่อ องคกร นโยบาย หลักคิดตาง 
ๆ ในการเคลื่อนไหว โดยการใชหลักคิดแนวทางหลักอิสลามสายกลาง เปาประสงคแรกปรึกษากับแกน
นํากับขบวนการ BNPP และ BRN เพ่ือผนึกกําลังเปนแนวเดียวกัน และเปนองคกรการตอสูของชน
ชาติมลายูปาตานีแตไดรับการปฏิเสธที่จะเขารวมการพูดคุย จึงเกิดขบวนการใหม คือ พูโล ที่จะ
ทําการศึกษาในครั้งนี้ 
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เม่ือเดือนธันวาคม 1967 ไดมีการประชุมกับนักศึกษาในประเทศปากีสถานเพ่ือคัดเกลา 
เพ่ิมเติม นโยบายที่ไดเริ่มตนจากประเทศอินเดีย และการใหการรับรององคกร และการออกแบบ
สัญลักษณของขบวนการพูโล (นกอินทรีย) และในปเดียวกันนั้น นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ ไดเดินทาง
ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย (มักกะฮฺ) เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมบุคคลตาง ๆ 
โดยเฉพาะนักการศาสนา (อูลามออฺ) นักศึกษา และประชาชนชาวปาตานีที่พํานักในประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย โดยมีแกนนําที่สําคัญ ๆ อาทิเชน นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ นายยูโซะ ปากีสถาน 
กํานันมานิตย ลาโละ ฯลฯ วิธีการเดินทางไปตามจุดที่ชุมชนชาวปาตานีอาศัยอยู เพ่ือทําการชี้แจง
รายละเอียดในการกอตั้งองคกรการตอสูทุกรูปแบบพรอม ๆ การใหการรับรอง หลักคิด นโยบาย 
รายละเอียดและหลักคิดในการนําเสนอชี้แจงตอที่ประชุม ณ ประเทศซาอุดีอาระเบียมีดังนี้ คือ 

นโยบายพูโลที่สําคัญ นั้นยึดหลักแนวทาง คุณสมบัติศาสดาทูตและอัลกุรอาน กลาววา 
“และจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮฺไดประทานแกเจาเพ่ือปรโลก และอยาลืมสวนของเจาแหงโลกนี้ และจง
ทําความดี เสมือนกับที่อัลลอฮฺไดทรงทําความดีแกเจา และอยาแสวงหาความเสียหายในแผนดิน 
แทจริง อัลลอฮฺไมทรงโปรดบรรดาผูบอนทําลาย" [28:77] โดยหลักคิดหลัก ๆ ตามแนวทางคุณสมบัติ
ศาสดามูฮําหมัด มีดังนี้ 

1.) คุณสมบัติของศาสนทูตมี 4 ประการคือ 
       1. ศิดกุน คือ วาจาสัตย ไมพูดเท็จ 
  2. อะมานะฮ คือ ไววางใจได ซื่อสัตยสุจริต ไมกระทําความชั่วฝาฝนบทบัญญัติ

ของอัลลอฮ 
  3. ตับลิค คือ นําศาสนามาเผยแผแกมนุษยโดยทั่วถึงไมปดบังแมแตนอย 
  4. ฟะตอนะฮ คือ เฉลียวฉลาด 

2.) 4 มิติความสัมพันธ 
  1. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับอัลลอฮฺ 
  2. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
  3. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
  4. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับวิถีชีวิต 
3.) ชื่อองคกร 4 พี Pertubuhan  Persatuan  Pembibasan  Patani หรือ (pppp.) 
4.) นโยบายหลักหรือปรัชญา 4 คํา Ubangtapakma ซึ่งมีความหมาย  
  1. Ugama (ศาสนา) ไดอธิบาย 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 ประชาชนที่นับถือ 

ศาสนาอ่ืน ๆ ในมิติความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  ลักษณะที่ 2 ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับอัลลอฮฺที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 

  2. Bangsa (เชื้อชาติ) 
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  3. Tanah air (ดินแดน) 
  4. Perikemanusian (มนุษยธรรม) ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และยึดกฎหมาย

ระหวางประเทศ 
5.) นโยบายการบริหารองคกรขบวนการพูโล เพ่ือความมั่นคงความเจริญกาวหนาในการตอสู 

ที่ทุกฝายตองนอมนําไปปฏิบัติมี  9 ขอ หลัก ๆ มี 4 ขอ ขางบน เพ่ือความสําเร็จและอัลลอฮฺใหการ
ยอมรับ 

  1. ความปลอดภัย หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  2. สัญชาติ หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  3. ประเทศ หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  4. มนุษยธรรม หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  5. ความยุติธรรม หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  6. การปกครองประชาชน หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  7. การปองกัน หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
  8. ความผาสุกของประชาชน หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
 9. ความเปนมิตรไมตรี หลักปฏิบัติในบทบัญญัติ 
6.) ยุทธศาสตร 4 ดาน    
 1. ดานศาสนา  
 2. ดานเศรษฐกิจ  
 3. ดานการศึกษาและการเมือง  
 4. ดานการทหาร  
7.) โครงสรางการผูบริหารจัดการองคกรมี รองเลขาธิการ 4 ฝาย  

1. ฝายการศาสนา  
2. ฝายดานเศรษฐกิจ  
3. ฝายดานการศึกษา  
4. ฝายดานการเมืองและการทหาร 

8.) แผนชวงเวลาปฏิบัติการ 4 ชวงเวลาแตละฝายกําหนด 4 ป 
1. การประชาสัมพันธ การประกาศ และการชี้แจงใหกับองคกรระหวางประเทศและ

ในประเทศ 
 2. การจัดวางโครงสรางการบริหารจัดการองคกรทุกระดับ การจัดวางโครงสรางดาน
กองกําลังติดอาวุธ 

3. แผนการเคลื่อนไหวกองกําลังติดอาวุธในประเทศ 
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4. และแผนการประเมินสถานการณการในแตชวงเวลาปฏิบัติการเคลื่อนไหว 
9.) กลุมกองกําลังติดอาวุธ 4 กลุม   

1. กลุมศรีปาตอนี  
2. กลุมศรีฮิกมะฮฺ  
3. กลุมศรีตักมัซ   
4. กลุมศรีนาฆารอ   

ในระหวาง ป 1968 – 1978 
กําหนดแผนการปฏิบัติการตามแผนงานที่ไดวางไวในชวงที่ศึกษาในประเทศอินเดีย 4 

แผนงานหลัก ๆ ดังนี้ คือ 
1.) การประชาสัมพันธ การประกาศ องคกรพูโลทั้งในและตางประเทศ 
2.) การจัดวางโครงสรางการบริหารจัดการองคกรทุกระดับ การจัดวางโครงสรางดานกอง

กําลังติดอาวุธ 
3.) แผนการเคลื่อนไหวกองกําลังติดอาวุธในประเทศ 
4.) และแผนการประเมินสถานการณการเคลื่อนไหว 

สรางการยอมรับจากนานาประเทศ 
ในป 1974 – 1977  
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ การประกาศแนวทางการตอสู ทั้งในและตางประเทศ โดยใช

วิธีการหาโอกาพบปะกับผูนําประเทศตาง ๆ ในโอกาสตาง ๆ และมีความตั้งใจเพ่ือทําการชี้แจง
เหตุการณขอเท็จจริงในปตตานีทั้งเรื่องประวัติศาสตร เหตุการณความรุนแรงตอประชาชนจากปฏิบัติ
รัฐสยามจนไดมีรับการยอมรับจากตางประเทศแถบตะวันออกกลางและยุโรป และไดมีการรับรอง
องคกรจากประเทศ เชน องคกรปลดปลอยปาเลสไตย  (PLO) ) ในป 1974 รัฐบาลประเทศซีเรีย ป 
1976 รัฐบาลประเทศลิเบีย ป 1977 พรอมกับไดทยอยจัดสงเยาวชนไปฝกดานการทหารกองกําลังติด
อาวุธไปยัง องคกรปลดปลอยปาเลสไตย (PLO) และ กองกําลังชาวไอริส (IRA) และจัดสงไปศึกษา ณ 
ประเทศท่ีใหการรับรององคกรดานตาง ๆ เชน ดานศาสนา ดานการแพทย ดานสังคม ฯลฯ ถึงกับบาง
คนไมสามารถเดินทางกลับมาในประเทศไทยก็ปกหลักในประเทศมาเลเซียจนถึงทุกวันนี้ 

ซึ่งผลการปฏิบัติการทําใหมีผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปเขามา
เปนสมาชิกกองกําลังติดอาวุธเปนจํานวนมาก และเปนแนวรวมในการเคลื่อนไหวหลากหลายลักษณะ  
ซึ่งชวงนี้ถือวากองกําลังติดอาวุธมีความเขมแข็งมาก ที่มีการเคลื่อนไหวสามจังหวัดชายแดนใต 

ในป 1978 – 1981 
แผนรุกในการประชาสัมพันธในแถบตะวันออกกลาง การแตงตั้งทูตพูโล หรือ wakel bersar 

pulo luar nageri (WB) ประจําประเทศตาง ๆ ตลอดจนไดวางตัวบุคคลตามโครงสรางกองกําลังติด
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อาวุธ ดานการศึกษา จัดตั้งองคกรการเมืองระดับพ้ืนที่ และสวนภาครัฐบาลไทยในป 1981  ได
ดําเนินการนโยบายใตรมเย็น มิติทางการเมือง โดยมีใจความดังนี้ 

 1. สรางความปลอดภัยใหเกิดแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลา โดยไมคํานึงถึง
เชื้อชาติและศาสนา ไมวาพ่ีนองไทยพุทธ หรือ ไทยมุสลิม จะตองไดรับการคุมครองจากกําลังของ
รัฐบาล ใหปลอดภัยจากการคุกคามของผูกอการรายคอมมิวนิสต ขบวนการโจรกอการราย โจร
คอมมิวนิสตมาลายาและกลุมโจรตาง ๆ 

 2. ทําพ้ืนที่ชายแดนไทย มาเลเซีย ใหเปนพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือสถาปนา และฟนฟูเศรษฐกิจ
ของจังหวัด ชายแดนภาคใตใหดีขึ้น และยกระดับความสัมพันธอันดีตอกันระหวางไทย -มาเลเซียให
สูงขึ้น 

 3. กําจัดอํานาจเผด็จการ อิทธิพล และอํานาจมืดที่ครอบงําบรรยากาศอยูทั่วไปใหหมดสิ้น
โดยสันติวิธี เพ่ือทําใหประชาชนทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองคพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

 4. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางเจาหนาที่ปกครองกับราษฎรผูถูกปกครอง และ
ขจัดความแตกแยกระหวางเจาหนาที่กับราษฎรใหหมดสิ้นไป 

ในป 1981 - 1984 
การพัฒนาบุคคลดานการเมืองและการทหาร ไดมีการจัดสงเยาวชนไปเรียนรูดานการทหาร 

ดานการเมืองอยางตอเนื่อง ณ ประเทศท่ีใหการรับรององคกรอยางเปนทางการ ในสวนดานการทหาร
รับฝกท่ีเรียกวา ซออีกอฏ หรือ หนวยรบพิเศษ เปนจํานวนหลายรุน 

ชวงยุคแหงความละโมบ โกรธ หลง 
ในป 1987 
เกิดสถานการณความแตกแยกภายในองคกร ดวยเหตุแรงจูงใจหรือความปรารถนา ระดับ

แกนนําองคกรที่ไดมองเห็นความเติบโต การยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ีคอนขางสูง และการยอมรับ
จากตางประเทศ เกิดการปฏิวัติโดยการนําของ นายอารง อเมริกา หรือ ดร.อารง มูเล็ง เพ่ือลดอํานาจ 
ตนกูบีรอ กอลอนีลอ ในฐานะเลขาธิการพูโล ทําให นายหะยีสะมะแอ ทาน้ํา ที่ควบคุมกองกําลังติด
อาวุธไมพอใจและเพ่ือสรางความเปนเอกภาพ เกิดการแยกตัวออกมาดานการทหาร พูโลแยกทาง
ความคิดเห็นออก 2 เปนกลุม คือ 

กลุมที่ 1  
ซึ่งกลุมปฏิวัติ หรือยึดอํานาจไดมีการแกไขธรรมนูญ 1968 ใหม เปนธรรมนูญฉบับแกไข 

1988  โดยไดมีการแกไข คือจัดตั้งสภาการนําปฏิวัติพูโล หรือ Pertubuhan Pembibasan Patani 
Bersatu (PPPB.) ที่รูจักในนามพูโลใหม ซึ่งเดิมนั้นชื่อ Pertubuhan Persatuan pembibasan 
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Patani (PPPP.) ไดมีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณจากนกอินทรียเปนดาบไขว รายละเอียด
ธรรมนูญที่มีการแกไขใหม ดังนี้ 

ธรรมนูญพูโล 1986 แกไข ครั้งที่ 1 ป 2005 
กอตั้ง เบอรซาตู เพื่อเอกภาพ 
ในป 1989 ไดมีการรวมตัวกันระหวางขบวนการตาง ๆ เชน BRN. BIPP. GUP. 

BRN.kongres. PULO. GMP. PULO 88 รวมกอตั้งเบอรซาตู Barisan Bersatu Kemedaan Patani 
(BERSATU) หรือ United Fronts For Pattani In dependence) โดยมีสภา Mejlis 
Permersyuratan Rakyat Melayu Patani ( MPRMP.) ซึ่งมีคณะทํางานหรือคณะกรรมการแตละ
ขบวนการ ประกอบดวยคณะกรรมการเบอรซาตูจากองคกรตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดร.มะฮดี ดาวูด  ประธานคณะกรรมการ 
2 .อิบนูกอเซ็ม    ประธาน บี.อาร.เอ็น 

 3. บาฮารี ฮัมดัน   ประธาน พี.ไอ.พี.พี 
 4. อิบนูเอาฟฺ   ประธานนักวิชาการศาสนาปตตานี 
 5. นูซา ยาลิล อับดุลเราะฮฺมัน ประธาน บี.อาร.เอ็น.คองเกรซ 
 6. ฮาเซ็ม อับดุลเราะมัน  ประธานพูโลใหม 
 7. ซาฟ ฮารากี   ประธานมูจาฮิดดีนปตตานี 

  8. มูฮํามัด อิบนูมูฮํามัด  ประธานพูโล ๘๘ 
 9. วะฮยู อัลดีน มูฮํามัด  ประธานฝายประชาสมพันธ 
 10. อาบู บุซรอ   เลขานุการคณะกรรมการ 
โดยในปเดียวกันนั้น ไดมีการพูดคุยกับฝายความมั่นคงของไทยที่ประเทศอียิปต  ระหวาง

ขบวนการตาง ๆ โดยทางการไทยไดมองเห็นถึงการพัฒนาการของขบวนการตอตานรัฐมีความเปน
เอกภาพมากข้ึน 

ตามวาระตามธรรมนูญครบวาระ 4 ป ตั้งแตป 1987 – 1990 ครบตามวาระการเปลี่ยนแปลง 
ไดมีการประชุมสมัชชาเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองคกรซึ่งปรากฏวา ดร.อารง มูเล็ง  หรือ   
อารง อเมริกา ไมไดเขารวมประชุมและสรางความไมพอใจ จึงไดจัดตั้งกลุม PULO 88 ใหมขึ้นและ
ตั้งสถา Mejles pipinan Reborosi Pulo ( MPR.) และไดยุติบทบาทลงในป 1991  

ในขณะที่ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสภาผูนําพูโลหรือ MKP. 
ไดคณะกรรมการบริหารชุดใหม  ตามโครงสรางการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย คือ 

1. คณะกรรมการสภาผูนําขบวนการพูโล จํานวน 12 คน 
2. คณะกรรมการสภาอํานวยการ 
3. คณะกรรมการอํานวยการกลาง (บริหาร) 
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4. คณะกรรมการสภาบัญชาการกองกําลังติดอาวุธ 
และในป 1993  หะยีดาโอะ ทาน้ํา มีความขัดแยงกับ หะยีสะมะแอ ทาน้ํา จึงไดนํากองกําลัง

ติดอาวุธไปสังกัดกับกลุมพูโลใหม 

สวนกลุมที่ 2 
นําโดย นายหะยีสะมะแอ ทาน้ํา ในฐานะหัวหนากองกําลังติดอาวุธ กับ ซัมซูดิง คาน และใน

ฐานะจะคงสถานภาพพูโลดั่งเดิม ไดรวมกันจัดตั้ง สภาบัญชาการกองกําลังพูโล หรือ Mejlis 
Pembebasan Tentra Pulo (MPTP.) ภายใตชื่อเดิม Pertubuhan Persatuan pembibasan 
Patani (PPPP.) หรือที่รูจักในนาม  P.4  สถานการณออนแอกําลังลงเรื่อย ๆ เพราะไมมีกองกําลังติด
อาวุธ จนกระทั้งใน 1997 หะยีสะมะแม ทาน้ํา และ หะยีดาโอะ ทาน้ํา ถูกทางการไทยจับกุมที่
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุมนี้การเคลื่อนไหวออนแอลงอยางมาก แตก็ยังรักษาสถานภาพของขบวนการ
ในลักษณะการพูดคุยและเปลี่ยนระหวางสมาชิกแกนนําในระดับตาง ๆ กันและในวาระตาง ๆ 

ในระหวาง ป 1997-1999  กลุมท่ีกอการยึดอํานาจจาก นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ เลขาธิการ
พูโล ไดรวมจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันระหวาง BRN. PULO. GIMP. รวมปฏิบัติการอีกครั้งในนาม
ปฏิบัติการ “ยุทธการใบไมรวง” รวมกันสรางสถานการณในพ้ืนที่รูปแบบตาง ๆ และเปนครั้งแรกที่มี
การปฏิบัติการโจมตีในเมือง สรางเหตุการณความรุนแรงในเมือง 

และในป 2001 BRN. เริ่มปฏิบัติการสรางความรุนแรงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สวนนี้จะ
ไมกลาวถึง เพียงแตนําเสนองานวิจัยชิ้นนี้ เสนทาง Time Lime การเคลื่อนไหวกับคนกลุมคิดตางมี
การรับรูซึ่งกันและกัน แตตางคนตางเดิน 

ยุคสรางแหงความปรองดอง 
ในป 2004 คณะกรรมการพูโลใหม MKP. และกับกลุมพูโลเกา มีการหารือปรึกษาแกนนํา

เพ่ือแกปญหาความขัดแยงภายในโดยใชผานกระบวนการเลือกตั้งตามธรรมนูญ พูโล 1988 และ 
ธรรมนูญ 1968 โดยมีทุกภาคสวนขององคกรเขากระบวนการเลือกตั้งที่ประเทศซีเรียในป 2005 ผล
จากการเลือกตั้ง นายนูร อับดุลเราะหมาน ไดเลือกตั้งเปนประธาน และกัสตูรี มะฮฺกอตอ เปนรอง
ประธาน องคกรมีความเปนเอกภาพขึ้น และไดรวมกันรับรองในการใชตราสัญลักษณ ผสมผสาน
ระหวางตราสัญลักษณนกอินทรียและดาบไขว แตในสวนกลุม นายซัมซูดิง คาน ยังไมยอมรับยังคงใช
สัญลักษณนกอินทรียดั่งเดิมและยังใชชื่อเดิมคือ Pertubuhan Persatuan pembibasan Patani 
(PPPP.) หรือที่รูจักกันในนาม P.4 จนถึงปจจุบัน สรุปแลวขบวนการพูโลยังแตกแยกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมท่ีมีการปรับปรุงธรรมนูญใหม และกลุมเกาดั่งเดิม ในป 2006 นายตนกูบีรอ กอตอนีลอ เสียชีวิต
ที่ประเทศซีเรีย  
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จนถึงฤดูกาลเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อป 2009 ครบตามวาระมีการเลือกตั้งทีเมืองกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย คนเดิมไดรับเลือกเขามาอีกครั้งทําให ผูที่ไมรับการเลือกตั้งไมพอใจสรางความ
แตกแยกจนถึงปจจุบัน 

ซึ่งไดมีการจัดตั้งกองกําลังติดอาวุธพูโล 1981 ชื่อวา Nagara Melayu Patani Raya 
(NAMPRA)  โดยออกเปน  4 กลุม คือ  

1). กลุมศรีปาตานี  
2.) ศรีฮิกมะฮฺ  
3.) กลุมสรีตักมัฮ  
4.) ศรีนาฆารอ  
และจัดตั้งกองกําลังยอยที่เคลื่อนไหวในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เชน กลุมกีบัสปูเตะ ฮารี

เมาฮีตัม อัมปตปูโลฮอัมปต นาฆอบอรอ  กือบือซารัน75 ดาโตะปอกาลัง ฆือเราะกันกีลัต โดยมีการ
เคลื่อนไหวทุกพ้ืนที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต พรอมที่จะใชความรุนแรง 

ทุก ๆ ความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ฝายผูสูญเสียก็มักจะมีการโตตอบดวยการใช
ความรุนแรงกลับ กระทั่งความรุนแรงไมตอบสนองความตองการของฝายใดฝายหนึ่ง  จึงจะเกิดการ
แกไขปญหาความขัดแยงนั้น ๆ สามจังหวัดมีเหตุการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนจากรัฐ  

โครงสรางกองกําลังติดอาวุธปฏิบัติการในพ้ืนที่ พ.ศ. 2535 – 2541 
ฝายกองกําลังติดอาวุธ ที่ปรึกษา ฝายทะเบียน ฝายความมั่นคง ฝายการเงินการคลัง  ฝาย

บริการทัว่ไป ฝายยุติธรรม ฝายควบคุมสมาชิก ฝายเสบียง ฝายประชาสัมพันธ ฝายกองกําลังติดอาวุธ
ในปา ฝายกองกําลังติดอาวุธเฉพาะกิจ  ฝายกองกําลังวาตี  ซึ่งทุกฝายนั้น มีหัวหนา รองหัวหนา ทํา
หนาที่ในการควบคุมปฏิบัติตามนโยบายที่ไดวางได  

กรณี ในสวนของกําลังติดอาวุธพูโลที่เคลื่อนไหวที่สรางรุนแรง ก็มีกฎระเบียบ (Gorilla) กอง
กําลังติดอาวุธพูโล (1940) ที่เปนลักษณะสมุดพกประจําตัวสมาชิกกองกําลังติดอาวุธที่เคลื่อนไหวใน
ปา ทุกกลุม ทุกหนวย และทุกสังกัด จะตองนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด โดยรายละเอียด ดังนี้ คือ 

1) เงื่อนไขการเปนสมาชิกกองกําลังติดอาวุธ 
1. ทุกคนที่เขามาเปนสมาชิกกองกําลังติดอาวุธ (Gorilla) ตองมีกฎเกณฑเง่ือนไข

ดังนี้  
(1) ตองเปนสมาชิกพูโล 
(2) ตองมีอายุครบ 17 ป  
(3) รางกายสมบูรณ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
(4) ตองนับถือศาสนาอิสลาม  
(5) ตองสัญชาติมลายูปาตานี 
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(6) ตองยอมปฏิบัติตามคําสั่ง    

กฎระเบียบดานวินัย  
2. สมาชิกกองกําลังติดอาวุธตองปฏิญาณตน 
3. ตองละหมาด 5 เวลา ตามเวลาผลัดเปลี่ยนที่ไดรับมอบหมาย 
4. สมาชิกกองกําลังติดอาวุธตองเชื่อในอํานาจของอัลลอฮฺ (กอฎอและกอฎา) 
5. สมาชิกกองกําลังติดอาวุธที่สภาพรางกายแข็งแรงตองถือศิลอดในดือนรอมฎอน 
6. สมาชิกกองกําลังติดอาวุธหามพูดปดตอสมาชิกดวยกัน ยกเวนเปนคําสั่งที่จําเปน 
7. สมาชิกกองกําลังติดอาวุธหามลักขโมยทรัพยของผูอ่ืนและของสมาชิกดวยกัน 
8. สมาชิกกองกําลังติดอาวุธหามทําลายสถานที่ประกอบศาสนกิจ ผูสูงอายุ ผูหญิง 

เด็ก ๆ  
9. ปฏิบัติตอเฉลยศึก ดวยมีมารยาท ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ใหอาหารการกินทุกม้ือ 
10. สมาชิกฯ ตองอยาแสดงอํานาจตนเอง และซึ่งกันและกัน 
11. สมาชิกฯ เมื่อถูกฝายตรงขามจับกุมได อนุญาตบอกชื่อ เลข บานเดิม และอ่ืน ๆ 

ทีม่ีความจําเปน 
12. ตองปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาอยางเครงครัด 
13. ตองใหความเคารพตอหัวหนา กลุม หัวหนาฝาย และผูบัญชาการ 

2) ขอปฏิบัติในคายหรือฐาน  
3) ขอปฏิบัติในการเคลื่อนกําลังพล 
4) ขอปฏิบัติการเขาชุมชน 
5) ขอปฏิบัติในการปองกัน (สมุดพกติดตัวสมาชิกติดอาวุธ Gorilla pulo 1908) 
6) การเคลื่อนกําลังพลยอย 
7) การความลับแนวรวมมิใชกองกําลังติดอาวุธ 
8) ระเบียบวาดวยการเขาแถว 
9) ระเบียบวาดวยการใชอาวุธ 
10) ระเบียบวาดวยการแตงกาย 
11) ระเบียบวาดวยความสะอาด 
12) ระเบียบวาดวยการสูบบุหรี่ 
13) ระเบียบวาดวยการนอน การรับประทานอาหารและการนอน 
14). ระเบียบวาดวยเฉพาะหัวหนากลุมยอย 
15) ระเบียบวาดวยการลาพักและพักผอน 

ออกโดย สภาผูนําฝาย DPP.ฝายกองกําลังติดอาวุธ 
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รองเลขาฝายการเมือง (DPP) ไดจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานในการขับเคลื่อนดานการเมือง 

จัดตั้งกลุมสตรีที่เคลื่อนไหวชื่อวา Grakkan wanita patani (GERWANIP) ในสวนของเยาวชนมีการ
จัดตั้งองคกรเยาวชนขึ้นมา เชน Patani National Youth Movement (PANYOM) 

สรุป 

พอที่จะสรุปไดวาความขัดแยงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตภาคใตของประเทศไทย ที่นับ
นานทศวรรษนั้น มีการมุมมองเหตุการณทางประวัติศาสตรหลากหลายทัศนะ ทั้งที่เปนเหตุการณ   
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอํานาจรัฐที่กลายเปนปมปญหาที่ไมไดรับความเปนธรรม ความขัดแยงทาง
การเมือง ความขัดแยงทางเชื้อชาติ และศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งประวัติศาสตรตองมีวิชาวิทยาที่เปน
วิทยาศาสตร ที่สามารถตรวจสอบและแกไขใหถูกตองตรงขอเท็จจริงที่คนพบไดตลอดเวลา ทวาสิ่งที่
นาเปนหวงคือการมีอคติและความเขาใจผิดตาง ๆ จํานวนมากตอปญหาและความจริงในสามจั งหวัด 
อาทิเชน ความที่ไมไดรับความเปนธรรม ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน การเมืองการปกครอง จน
นําไปสูการกอตัวในการจัดตั้งองคกรหรือขบวนการที่หลากหลายที่มีจุดยืนแตกตางกันไป ทั้งตอสูในมิติ
การเมืองและมิติการสรางความรุนแรงจนกระทั่งถึงปจจุบัน  

ซึ่งบทเรียนในประวัติศาสตรก็คือการใชความรุนแรงในภาคใตนั้น เปนผลโดยตรงจากการมี
ทัศนคติ อคติ ความเชื่อในอุดมการณการเมืองของชาติที่ไมสอดคลองกระทั่งขัดแยงความเปนจริงของ
สังคมมุสลิมภาคใต สวนประชาชนบางกลุมในสามจังหวัดไดใชความรุนแรงในการตอบโตอํานาจรัฐ
อยางที่เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่งขบวนการตอตานรัฐก็ไดมีการพัฒนาการและปรับตัว
หลากหลายรูปแบบทั้งลบและบวก และในเชิงการเมืองทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการสราง
เครือขายเยาวชนนิยมสรางความรุนแรง อยางตอเนื่องยึดหลักการสรางสปริต “การตอสู แนวทางญี
ฮาด” ซึ่งจะเห็นไดจากเหตุการณการ การสูญเสียชีวิตของบรรดาสมาชิกแนวรวม (perjuang) จะไมมี
การอาบน้ําศพตามหลักศาสนาโดยทั่วไป ซึ่งเปนประเด็นนาศึกษากันตอไป ดวยสถานการณดังกลาว
ขางตน 

ในสวนภาครัฐโดยสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ทั้ง 17 กระทรวง 66 หนวยงาน ไดมี
การกําหนดยุทธศาสตร ยุทธวิธี ยุทธการตาง ๆ นานา ทั้งปราบ ทั้งปราม เพ่ือหาหนทางในการ
แกปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะการทุมงบประมาณมหาศาลเพ่ือสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แตแลวความรุนแรงยังปรากฏเหตุการณ จนกระทั่งไดมีการกําหนด
และประกาศนโยบายเปดโอกาสคนคิดตางพูดคุยหรืออาจจะเรียกวา “การสรางกระบวนการ
สันติภาพ” ขึ้นซึ่งเปนแนวทางที่เปนไปได ถึงแมวาจะมีอุปสรรคนานัปการก็ตามแตซึ่งก็เปนแนวทางที่
เปนสากลที่ไดรับกันทุกฝาย 

- 137 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 

ทําใหองคกรวิชาการ องคกรภาคประชาสังคม และภาคประชาสังคมไดรวมเคลื่อนไหวในเชิง
วิชาการ ในการสรางกระบวนการสรางสันติภาพขึ้น ที่ทําใหทุกฝายทุกภาคสวนตอบรับและเห็นดวย
กับแนวทางในการแกปญหาที่ยั่งยืนถึงแมอาจจะใชเวลานาน สิบป ยี่สิบป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองอาศัย
ความรู ความเขาใจ ความจริงใจ ความตั้งใจแนวแน ในการศึกษาความรูทางทฤษฏีตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ ในการสรางกระบวนการสันติภาพ ซึ่งจะเปนคําตอบที่ผูคนตางตองการเห็น
สันติภาพ หรือการตอสูตามแนวทางสันติวิถี ลดการใชความรุนแรงสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การ
สะสางประวัติศาสตรใหเปนบทเรียนตอสังคมไมใชเปนการตอกย้ําความรูสึกอาฆาตมาดราย การใช
ความรุนแรงนั้นมีแตการสูญเสียกับสูญเสีย ซึ่งอาจจะดูอยางประเทศญี่ปุนที่แพสงครามโลกก็กลับมา
การพัฒนาคนของตนเองใหมีศักยภาพเพ่ือเผชิญกับโลกสมัยใหม ที่ไมไดสรางความเกลียดชังตอสังคม
โลก สุดทายประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา อยางเราที่ไดทราบกัน ซึ่งมิติสามจังหวัดชายแดนใต
ก็เชนเดียวกันที่ตองมีการพัฒนาคน พัฒนากลไกรัฐ ซึ่งอาจจะกลาวโดยสรุป คือ ควรใหมีการปฏิรูป
โครงสรางทางอํานาจการเมืองการปกครองที่สอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ตอไป 
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ทางเลือกในการจัดการตนเองอยางสันติวิธีของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ขัดแยงผาน
กิจกรรมการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน (วะกัฟ) 

Non-violent Self-Managing Choice of Muslim Community in Conflict 
Areas through Public Charity (Waqf) 

อิมรอน ซาเหาะ1 
1กรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารสภาประชาสังคมชายแดนใต และผูปฏิบัติงาน ศูนยเฝา
ระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

บทคัดยอ 

ทามกลางบรรยากาศของความขัดแยงในพ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี ภาคประชาชนออกมา
เคลื่อนไหวอยางสันติวิธีเพ่ือเรียกรองสันติภาพในมิติตางๆ หลายรูปแบบ หนึ่งรูปแบบที่นาสนใจ      
คือ การรับบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน ซึ่งเปนที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในชุมชนมาเปนเวลานานแลว 
หากแตในชวงที่เกิดความขัดแยงนั้นกลับยิ่งมีการปฏิบัติมากขึ้น บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
การขับเคลื่อนของชุมชนทั้ ง ในระดับหมูบานและระดับพ้ืนที่ โดยรวมผานการบริจาคเ พ่ือ
สาธารณประโยชน ที่หลายครั้งกลายเปนวิถีปฏิบัติที่ชุมชนสามารถตัดสินใจตองบประมาณเอง ทั้งยัง
เปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนและในพ้ืนที่ชายแดนใต ที่ เกี่ยวโยงกับมิติ
สาธารณประโยชนในกรอบคิดของวัฒนธรรมชุมชนซึ่งผู คนยึดโยงกับความเปนมุสลิม โดยการ
วิเคราะหจะนําเอาแนวคิดสันติวิธี  มาเชื่อมโยงกับแนวคิด “วะกัฟ” หรือการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชนในอิสลาม โดยจะใชตัวอยางบางกรณีที่สําคัญ โดยจะแบงการอธิบายเปน 3 สวน
หลัก คือ แนวคิดวาดวยสันติวิธี กิจกรรมการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนในพื้นท่ีชายแดนใต/ปาตานี 
และ บทสรุป: สันติวิธี การจัดการตนเองและการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิม บทความนี้พบวาทายสุด
แลวการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนเปนหนึ่งในกิจกรรมภายใตสันติภาพเชิงบวก ซึ่ งสรางพลัง
ตอรองของชุมชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินการตางๆ ไดอยางเปนอิสระ  

คําสําคัญ: วะกัฟ ชายแดนใต ปาตานี สันติวิธี  
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ABTRACT 

 Within the context of Deep South of Thailand/Patani, people have been 
mobilized nonviolently for peace in many aspects and forms. One of interesting 
methods is public charity which has been practicing in the community for a period of 
time. However, during the conflict time, we could see that it has been used much 
more. This article aims to study the community mobilizations either at village or the 
whole area level through charitable contributions. Sometime this turns to be the 
action that community could decide for their own budgets. Further, it presents the 
participation of community and the area as a whole which links to public good 
aspect under the context of the community’s Muslim-based culture. It will be 
analyzed through the concepts of non-violence and waqf (public charity) by using 
some sample cases. It will be discussed in 3 parts including the concept of non-
violence, public charity within the Deep South of Thailand/Patani, and the 
conclusion: non-violence, Muslim community’s self-management and participation. 
This article found that at the end of the day public charity is one of the activities 
within the scope of positive peace which contribute to the community’s bargaining 
power to determine the direction of each situation independently.  

Keywords:  Waqf, Deep South, Patani, Non-violence  
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บทนํา 

 พ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี นับเปนหนึ่งพ้ืนที่ความขัดแยงที่ยืดเยื้อมาหลายป โดยเปนความ
ขัดแยงที่มาจากอัตลักษณความตางที่ถูกกดทับประกอบกับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในหลายกรณี 
ขณะเดียวกันกระแสชาตินิยมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ประกอบสรางใหเกิดกลุมติดอาวุธและตอสูดวย
ความรุนแรงกับรัฐไทยมาตั้งแตอดีต หากแตคลื่นความรุนแรงที่เดนชัดลาสุดเริ่มตนนับตั้งแตป 2004 
เมื่อเกิดเหตุการณปลนปน กระทั่งดําเนินเรื่อยมาถึงปจจุบัน แมวาจะมีความพยายามหลายครั้งในการ
พูดคุยสันติภาพระหวางคูขัดแยงทั้งสองฝาย แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ  

  ทามกลางบรรยากาศของความขัดแยงลักษณะนี้ ภาคประชาชนในสังคมชายแดนใตออกมา
เคลื่อนไหวอยางสันติวิธีเพ่ือเรียกรองสันติภาพหลากหลายหนทาง ไมวาจะเปนการทํางานของภาค
ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานชวยเหลือและพัฒนาประชาชนในมิติตางๆ หรือจะเปนผูนําชุมชนและ
ผูนําศาสนาที่ยังคงพยายามชวยเกื้อหนุนสันติภาพในพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน ยังมีภาคประชาชนทั่วไปที่
เคลื่อนไหวอยางสันติเพ่ือพัฒนาชุมชนและพ้ืนที่ หนึ่งปรากฏการณที่นาสนใจ ซึ่งเปนที่ปฏิบัติ
โดยทั่วไปในชุมชนชายแดนใตมาหลายปแลว หากแตในชวงที่เกิดความขัดแยงนั้น ปรากฏการณนี้กลับ
ยิ่งมีการปฏิบัติหลายครั้งที่นําไปสูการแสดงนัยยะสําคัญของชุมชนตลอดจนพ้ืนที่ชายแดนใตตอการ
พ่ึงพิงตนเองอยางอิสระจากการชวยเหลือจากภายนอกหรือแมแตจากภาครัฐเองซึ่งจะมีขอพันธะ
ผูกพัน ปรากฏการณเชนนี้ คือ การรับบริจาค ไมวาจะผานการจัดงานมัสยิด การจัดการกินขาวยําการ
กุศล หรือแมแตรับบริจาคผานสื่อตางๆ หลายครั้ งที่การเรียกรองเ พ่ือใหมีการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชนนี้ ไดรับการตอบรับจากคนในชุมชนทุกฝาย หรื อจากพ้ืนที่โดยรวมทุกฝาย        
โดยไดรับบริจาคดวยงบประมาณที่เพียงพอตอการสรางสาธารณประโยชนขึ้นดวยตนเอง  

 ผลตอบรับเชิงบวกเชนนี้ อาจมองไดวาเปนผลจากการถูกปลู กฝงเรื่องการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชนจากฐานของศาสนาอิสลาม ที่เปนแกนสําคัญของวัฒนธรรมในหลายแงมุมของคน
ในพ้ืนที่ชายแดนใตเอง หรือในบางสถานการณก็อาจกลายเปนแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนของ
ชุมชนผานการขับเคลื่อนแบบสันติวิธีเพ่ือตัดสินใจและกําหนดทิศทางของเรื่องราวสาธารณะของ
ชุมชนบางประการ ขณะเดียวกันในระดับพื้นท่ีโดยรวม การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนนี้ยังมีผลตอ
การพัฒนาพื้นที่ในภาพที่ใหญขึ้นดวย  

  บทความชิ้นนี้ จึงตองการนําเสนอและขบคิดถึงการขับเคลื่อนของชุมชนทั้งในระดับหมูบาน
และระดับพื้นท่ีโดยรวมผานการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน ที่หลายครั้งกลายเปนวิถีปฏิบัติที่ชุมชน
สามารถตัดสินใจตองบประมาณเอง ทั้งยังเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชนและใน
พ้ืนที่ชายแดนใตตอประเด็นรวมซึ่งเกี่ยวโยงกับมิติสาธารณประโยชนในกรอบคิดของวัฒนธรรมชุมชน
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ซึ่งผูคนยึดโยงกับความเปนมุสลิม โดยการวิเคราะหจะนําเอาแนวคิดสันติวิธี มาเชื่อมโยงกับแนวคิด 
“วะกัฟ” หรือการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนในอิสลามเอาไว โดยที่แนนอนวาการอธิบายใน
ลักษณะนี้อาจไมสามารถอธิบายไดกับทุกบริบท แตจะใชตัวอยางบางกรณีที่สําคัญที่สามารถอธิบาย
บนฐานคิดการเชื่อมรอย สันติวิธี และวะกัฟในมุมมองอิสลาม เอาไวดวยกัน บทความชิ้นนี้จึงอยูบน
ฐานของการอธิบายและวิเคราะหปรากฏการณของชุมชนภายในพ้ืนที่ขัดแยงชายแดนใตในมิติหนึ่ง
เอาไว โดยจะแบงการอธิบายเปน 3 สวนหลัก คือ แนวคิดวาดวยสันติวิธี กิจกรรมการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชนในพื้นท่ีชายแดนใต/ปาตานี และ บทสรุป: สันติวิธี การจัดการตนเองและการมีสวน
รวมของชุมชนมุสลิม 

วาดวยแนวคิดสันติวิธี  

  เมื่อกลาวถึงสันติวิธีแลว อาจกลาวไดวา สันติวิธีมีหลากหลายวิธีการซึ่งสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีสวนตอการสรางสรรคแนวทางใหมในสังคมขึ้นมาได แมเรามักจะเห็นวาสันติ
วิธีมักจะถูกใชในกรณีการเผชิญหนาตอตานหรือคัดคานตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  แตสันติวิธีอาจ
สามารถมีรูปแบบอ่ืนๆ ไดอีกเชนกัน (Nagler 2014) ขณะที่ Sharp ระบุถึงความหมายของการ
ขับเคลื่อนแบบสันติวิธีไววาเปนเทคนิคการแสดงออกทางอํานาจเชิงสังคมและการเมืองทามกลาง
ความขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง (Sharp 1959) โดยรูปแบบการแสดงออกนี้อาจใช
วิธีการเชน การประทวง บอยคอต เปนตน การขับเคลื่อนนี้เปนการเลือกแนวทางใหมเพ่ือเรียกรอง     
ในประเด็นที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทามกลางสังคมในประเด็นที่มีความขัดแยงกัน สวนมาก
แลววิธีการนี้มักจะถูกใชในกรณีที่กลุมที่ตองการเรียกรองการเปลี่ยนแปลงมีอํานาจนอยกวา  
(Seymour 2013) 

  ขณะเดียวกันก็มีการแสดงออกสันติวิธีในเชิงบวก ที่เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนาการ
ชวยเหลือผูยากไร การสนับสนุนการอยูรวมกันอยางปรองดองระหวางกลุมตางๆ ในชุมชนการ
สรางสรรคแนวทางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การริเริ่มระบบการสื่อสารเชิงโตตอบ ตลอดจนการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจรวมกัน โดยมิติเหลานี้จะมีสวนชวยใหชุมชนคงอยูได
โดยไมถูกครอบงําและดําเนินไดโดยปราศจากความรุนแรง คานธีมองการแสดงออกสันติวิธีลักษณะนี้
วาเปนแนวทางเชิงสรางสรรค การมีสวนรวมตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมดวยสันติวิธีแบบนี้จึงมีสวน
ตอการตัดสินใจตอการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงแลว คนในชุมชนก็จะมี
ความรูสึกมีสวนรวมตอการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น ฉะนั้นแลวการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองก็นับเปนหนึ่งในรูปแบบของสันติวิธี เมื่อมีสวนรวมในการขับเคลื่อนครั้งหนึ่งๆ 
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แลวก็มีแนวโนมวาคนที่มีสวนรวมจะรวมดําเนินการไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอชุมชน ทั้งยังทําให
การตัดสินใจในการดําเนินการแตละครั้งเปนไปอยางอิสระจากความเห็นของคนที่มีสวนรวมเอง  

  การขับเคลื่อนแบบสันติวิธีในทิศทางนี้มีหลากหลายวิธี ซึ่งจะเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนเขา
มามีสวนรวมได ไมวาจะเปนผูหญิง เด็ก คนชรา หรือผูพิการ ที่อาจถูกกีดกันจากการแสดงออกใน
รูปแบบอ่ืน แมวาจะมีบางสถานการณยกเวนที่กลุมคนเหลานี้อาจมีขอจํากัดบางประการ นอกจากนี้
ระดับของการมีสวนรวมยังมีสวนตอการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการดําเนินการแบบสันติวิธี 
ฉะนั้นแลว ก็อาจกลาวไดวาการแสดงออกอยางสันติวิธีเชิงบวกนั้นมีแนวโนมจะเชื่อมโยงกับระบบการ
มีสวนรวม (Martin 2006) 

นอกจากนั้น อาจกลาวไดวาสันติวิธีในลักษณะนี้เปนแนวทางหนึ่งที่มุงไปสูสันติภาพดวย
เชนกัน ซึ่งสันติภาพในแงนี้กัลตุงมองวาเปนสังคมที่ทุกคนสามารถใชศักยภาพทั้งทางกายและทาง
ความคิดไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ความจําเปนขั้นพ้ืนฐานจะตองถูกเติมเต็มไมวาจะเปน ความ
ปลอดภัย การกินดีอยูดี อัตลักษณหรือเสรีภาพก็ตาม กัลตุงยังแบงสันติภาพออกเปนสันติภาพเชิงบวก
และเชิงลบ หากมองสันติวิธีแลวก็เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะนําไปสูสันติภาพเชิงบวกในสังคมได อยางไรก็
ตามในความขัดแยง ก็มักจะไมเห็นการใชสันติวิธีเพียงอยางเดียว เนื่องจากสันติวิธีถูกมองวาเปนวิธีกา
ที่ไมเผชิญหนาและหลีกหนี และมักจะเปนวิธีที่ฝายที่มีอํานาจนอยกวาใชเพ่ือตอรอง ขณะเดียวกัน     
ก็ถูกมองวาจะเกิดผลของการใชสันติวิธีก็ตอเมื่อมีปจจัยอ่ืนประกอบที่ชวยเอ้ือเพียงพอ และอาจ        
ไมสามารถเรียกรองไดสําเร็จดวยการใชแนวทางนี้  (Summy 2009) 

  ทั้งหมดนี้อาจกลาวไดวา ในที่สุดแลวสันติวิธีมีหลากหลายวิธีและสามารถเปนแนวทางเชิง
บวกที่สรางสรรค ซึ่งมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงตอการมีสวนรวมจากคนในชุมชนหรือคนที่ตองการ
เคลื่อนไหวในประเด็นเดียวกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม ที่จะนําไปสูการสรางสันติภาพเชิงบวกในบริบท
ความขัดแยงตอไปได ดวยฐานคิดลักษณะนี้ หากมองบนฐานคิดแบบอิสลามแลวก็อาจกลาวไดวา สันติ
วิธีเปนแนวทางท่ีสงเสริมใหกระทําเชนกัน  

ชัยวัฒน สถาอานันท ระบุวา สําหรับอิสลามแลวการใชความรุนแรงยอมตองเปนไปตาม
เงื่อนไขที่มีในกุรอานและหะดิษ การตอสูของมุสลิมนั้นเปนการตอสูเพ่ือความยุติธรรมที่อยูบนฐานของ
ความเขาใจธรรมชาติของมนุษย แตหากพิจารณาหลักการของอิสลามนั้นสนับสนุนแนวทางสันติวิธี  
อยูแลว (Paige, Satha-Anand & Gilliatt 2001) เชนเดียวกับที่ Abu Nimer (2001) มองวาแกน
ของอิสลามนั้นไดเนนเรื่องสันติวิธี ตลอดจนระบุถึงแนวทางที่สอดคลองกับแนวทางสันติวิธีเอาไว 
ฉะนั้นแลวหากจะพิจารณาถึงบริบทในมิติหลักการของอิสลามท่ีเกี่ยวของกับสันติวิธีนั้น ก็อาจเปนสิ่งที่
สามารถเชื่อมโยงได หนึ่งในแนวทางที่อิสลามเปดพ้ืนที่เพ่ือสรางความยุติธรรมทางเศรษฐกิจในสังคม  
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ที่จะเปนฐานหนึ่งเพ่ือนําไปสู เปาหมายของสันติภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่ใชคือการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชนนั่นเอง  

กิจกรรมการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนในพื้นที่ชายแดนใต/ปาตานี  

 การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนในมุมมองอิสลาม  
เมื่อกลาวถึงการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนในมุมอิสลามแลว หมายความถึงแนวคิดของ 

“วะกัฟ” ซึ่งในเชิงความหมายของคําแลวมีความหมายถึงการปองกันและหยุด ในมิติของอิสลามแลว 
คําวาวะกัฟถูกใชเพ่ือหมายความถึงการบริจาคสวนหนึ่งของทรัพยสินไมวาจะรูปแบบเงินหรืออ่ืนๆ 
อยางเต็มใจและเปนการใหอยางถาวรเพ่ือความพึงพอใจของพระเจา เมื่อวะกัฟเปนสิ่งที่บริจาคเพ่ือ
อัลลอฮฺแลว สิ่งที่วะกัฟนั่นยอมจะอยูเสมอ และไมสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของการบริจาคได 
ผลประโยชนของวะกัฟจําเปนตองเปนไปตามที่ผูบริจาคตั้งใจ (Kahf 2003; Bahroni 2012)         
การบริจาคลักษณะนี้เปนการบริจาคที่อุทิศผลประโยชนที่ไดจากสิ่งที่บริจาคและหวังผลบุญจากพระ
เจานั่นเอง (มุหัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย 2009) การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนนี้มีหลักคิดจาก
การแบงปนที่ผูที่มีฐานะ จะทําใหแกสังคม เพ่ือใหสินทรัพยที่เปนประโยชนยังคงไวซึ่งประโยชนอยาง
ตอเนื่อง  

หนึ่งในความสําคัญที่เห็นไดชัดของการวะกัฟ คือ การที่ถูกระบุในหะดิษของทานรอซูลมูฮัม
มัด (ศ็อลฯ) ซึ่งรายงานจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ วา "เมื่อมนุษยไดเสียชีวิต การงานตางๆ ของเขาก็จะ
ตัดขาด (สิ้นสุดลง) ยกเวนจากสามสิ่ง (ที่จะไมขาด) คือจากการบริจาคทานที่คงถาวร ความรูที่ให
ประโยชนและจากลูกที่ศอลิหฺ(ที่ดี)ที่คอยขอพรใหแกเขา" (อางถึงใน มุหัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย 
2009) การบริจาคในรูปแบบวะกัฟนี้สามารถทําไดทั้งดวยวาจาหรือการกระทํา โดยสิ่งที่ใหจะตองเปน
ทรัพยสินที่เปนวัตถุที่เห็นไดและรูปริมาณ และสามารถใชไดตอเนื่อง ทรัพยสินเหลานี้ตองมีเปาหมาย
ในการใชประโยชนในหนทางท่ีดี เชน มัสยิด ที่ดินเพ่ือกอสรางสิ่งที่เปนประโยชน โรงเรียนสอนศาสนา 
โรงพยาบาล หองสมุด เปนตน การวะกัฟนั้นตองเจาะจงผูรับไวอยางชัดเจนเพ่ือใหตรงตามความ
ประสงคของผูบริจาค ไมสามารถยกเลิก ขาย ยกให สืบทอด หรือนําไปจํานําได หากวาทรัพยสอนนั้น
เกิดเสียหาย สามารถขายไดและนําเอาราคานั้นไปบริจาคตอในสิ่งที่เหมือนกัน เพ่ือรักษาผลประโยชน
จากการวะกัฟเอาไว โดยผูที่วะกัฟนั้นจะตองเปนบุคคลที่สามารถทํานิติกรรมตามกรอบศาสนาอิสลาม
ได (มุหัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย 2009) 

ในอดีต ภายใตการปกครองแบบอิสลามนั้นรัฐบาลมีหนาที่รับผิดชอบในสวัสดิการของ
ประชาชน ภายใตกลไกที่เรียกวา “บัยตุลมาล” หรือ ฝายกิจการคลัง ซึ่งเปนสวนที่เก็บสวนบริจาค    
ที่จะชวยเหลือ และบัยตุลมาลจะมีหนาที่กระจายการบริจาคสูผูรับบริจาคในรูปแบบตางๆ รวมถึง
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ลักษณะของวะกัฟ ซึ่งแนวทางเชนนี้ก็ยังเห็นไดอยูในประเทศมุสลิมบางประเทศ ที่ มีการจัดการการ
บริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนอยางเปนระบบ (Ndiaye 2006)   

การวะกัฟ นอกจากจะเปนการบริจาคดวยความสมัครใจรูปแบบหนึ่งแลว ยังเปนการ
สนับสนุนความยุติธรรมเชิงเศรษฐกิจและการกระจายทรัพยากรอยางเทาเทียมกันในสังคมอีกดวย 
การใหความสําคัญตอมิติความยุติธรรมและความเทาเทียมของหลักการอิสลามผานการบริจาคเพ่ือ
สาธารณประโยชนจึงอาจสามารถเชื่อมโยงกับแนวทางสันติวิธีซึ่งชุมชนใชเพ่ือตานความอยุติธรรมใน
สังคม แนนอนวาสันติวิธีไมไดหมายถึงแนวทางที่ยอมออนขอใหกับความอยุติธรรมหรือความรุนแรง 
หากแตสันติวิธีนั้นมุงที่จะใชแนวทางเพ่ือแปรเปลี่ยนความรุนแรงเชิงโครงสรางที่เกิดขึ้นภายใต
สถานการณความขัดแยง ซึ่งหนึ่งในทางที่จะหยุดความรุนแรงเชิงโครงสรางคือการสรางสังคมที่เปน
ธรรมใหเกิดข้ึนนั่นเอง (Abu Nimer 2001)  

การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนกับการขับเคลื่อนในพื้นที่ชายแดนใต/ปาตานี 
  สังคมชายแดนใต/ปาตานี เปนสังคมที่อยูบนฐานของวัฒนธรรมที่ใกลชิดกับแนวคิดอิสลาม 
ฉะนั้นแลวเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดการบริจาคทรัพยสินเพ่ือสาธารณประโยชนที่อยูบนฐานของอิสลาม
ที่จะเปนการบริจาคที่ยั่งยืน จะไดรับผลบุญความดีงามตราบเทาที่สิ่งที่เราบริจาคนั้นยังใชงานตอไป 
ทั้งยังเปนแนวทางที่ตอกย้ําคําสอนอิสลามที่เนนความเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือมนุษยชาติ จะเห็น
ไดวาความคิดเชนนี้มีผลตอประชาชนในพ้ืนที่โดยทั่วไปและกลายเปนวิถีปฏิบัติสําหรับการสรางสรรค
สิ่งที่เปนสาธารณประโยชนของชุมชน ขณะเดียวกันจิตสํานึกของการมีสวนรวมในชุมชนเมื่อมี
เปาหมายที่จะสรางสิ่งที่เปนของสวนกลางรวมกันของชุมชนแลว การรวมมือโดยกาวผานความตาง
ทางอุดมการณปลีกยอยเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ การใชการบริจาคลักษณะนี้ ในแงหนึ่งอาจมองไดวาเปน
วิธีการในการกําหนดแนวทางในการสรางสรรคสังคมโดยปราศจากเงื่อนไขหรือเบื้องหลังของเงินทุน
ใดๆ เนื่องจากเปนงบประมาณที่มาจากคนในชุมชนหรือคนในพ้ืนที่เอง ซึ่งทําใหสามารถสรางสรรคสิ่ง
ที่เปนประโยชนตอสังคมตอไปไดตามแนวทางที่คนในชุมชนและคนในพ้ืนที่ตองการ 

  สําหรับบริบทชายแดนใต/ปาตานี ภายหลังจากประมวลกิจกรรมในลักษณะนี้ในพ้ืนที่ ผูเขียน
อาจแบงการอธิบายการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน ออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับชุมชนและระดับ
พ้ืนที่โดยรวม  

  ระดับชุมชน การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนไดกลายเปนหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่เห็นไดทั่วไป
ในชุมชนชายแดนใตเมื่อชุมชนตองการระดมทุนเพื่อสรางโรงเรียนสอนศาสนา หรือ มัสยิดในชุมชนเอง 
ตัวอยางเชน  การจัดงานการกุศลเพ่ือรับบริจาคใหเพ่ือกอสรางและตอเติมมัสยิดนุรุลมุตตากีน ต.
ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปตตานี ซึ่งเปนชุมชนหรือบานเกิดของผูเขียนเอง โดยงานนี้ไดรับเงินบริจาค
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มากกวาสามลานบาท นอกจากนี้งานการกุศลในลักษณะดังกลาวนี้ก็ปรากฏใหเห็นในชุมชนตางๆ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ชายแดนใตตลอดทั้งป สิ่งที่นาสนใจคือการจัดงานระดมเงินการกุศลในลักษณะนี้จะ
ไดรับความรวมมือจากคนทุกกลุมในชุมชน ไมวาจะมีแนวคิดเชนเดียวกับรัฐหรือทํางานในภาครัฐ
ตลอดจนผูที่มีแนวคิดแตกตางจากรัฐ แมกระทั่งเด็กวัยรุนที่โดยปกติมักไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ชุมชนเทาไหรนักก็เขามาชวยในสวนที่สามารถทําไดดวย อยางนอยก็ทําหนาที่บริการหรือเปนอาสา
จราจรบนทองถนน นอกจากนั้นแลวยังมีบางลักษณะที่คนในชุมชนรณรงคใหชวยบริจาคเพ่ือซื้อพ้ืนที่
สําหรับทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน เชน กรณีวังเกาสายบุรีหรือวังพิพิธภักดี ซึ่งชมรมมุสลิมะหสายบุรี
ไดจัดงานเลี้ยงและรวมบริจาคเพ่ือหารายไดสมทบทุนมากกวาสิบลานบาทเพ่ือซื้อวังพิพิธภักดี       
เพ่ือจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูอิสลาม (อิมรอน ซาเหาะ 2557) เปนตน  

กรณีที่เปนประเด็นเห็นเดนชัด ซึ่งนับไดวาสงผลสะเทือนใหกับสังคมชายแดนใตหรือปาตานี
หันมาตระหนักถึงพลังของสันติวิธีผานการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน คือ กรณีปอเนาะญิฮาดซึ่ง
หลังจากที่โรงเรียนปอเนาะญิฮาดถูกปดลงตามกฎหมาย เนื่องจากถูกมองวามีสวนเกี่ ยวของกับ
เหตุการณความไมสงบ เมื่อโรงเรียนถูกปดลง สงผลสะทอนตอสังคมใหตั้งคําถามกับประเด็นทรัพยสิน
ที่มาจากการบริจาคเพ่ือประโยชนของสาธารณะในมุมอิสลามกับอํานาจทางกฎหมาย กระทั่งนําไปสู
การจัดงานเลี้ยงการกุศลเพ่ือรับบริจาค รวมทั้งจัดเวทีสาธารณะในวันเดียวกัน  โดยไดรับผลสะทอน
จากชุมชนและสังคมชายแดนใตอยางมีนัยยะสําคัญ ความรวมมือจากหลายฝายในการชวยเตรียมงาน 
ไมวาจะเปน “มัสยิดทาดาน โรงเรียนตาดีกา กลุมสตรี กลุมเยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ทองที่ รวมกับองคกรภายนอกชุมชน ไมวาจะเปน เครือขายศิษยเกาปอเนาะญิฮาด สมาพันธนิสิต
นักศึกษามุสลิมแหงประเทศไทย (สนมท.) สหพันธนิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี 
(PerMAS) และเครือขายประชาสังคมเพ่ือสันติภาพ (คปส.)” (อิมรอน ซาเหาะ 2559) จํานวนคน      
ที่เขามาในงาน ตลอดจนยอดบริจาคลวนเปนตัวชี้วัดถึงพลังของประชาชนที่เห็นวาการใชอํานาจของ
รัฐในกรณีนี้เปนสิ่งที่ขัดแยงตอเปาหมายเดิมที่การบริจาคเพ่ือการวะกัฟใหโรงเรียนใหเปนประโยชน
สาธารณะของชุมชนซึ่งรัฐไมควรเขามายึดครอง การบริจาคเพ่ือชวยเหลือครอบครัวที่ดูแลปอเนาะ    
ญิฮาดวิทยาและเพ่ือพัฒนาชุมชนทาดานสูการเปนศูนยกลางการศึกษาชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน       
(อิมรอน ซาเหาะ 2559) ยังเปนหนึ่งในการแสดงจุดยืนแบบสันติวิธีดวยเชนกัน  

หลากหลายความเห็นที่ไดสะทอนตอกรณีครั้งนี้ เชน “ความรูสึกวากระบวนการยุติธรรม
ภายใตรัฐไทยยึดตัวบทมากกวารัฐศาสตรทําใหชุมชนทุกภาคสวนมองวายังไมไดรับความเปนธรรม ยิ่ง
ตอสูก็ยิ่งไมมีความหวัง  ดังนั้นชุมชนทุกภาคสวนรวมใจใชกระบวนการสันติวิธีตานอํานาจรัฐดวยการ
ยืนดวยลําแขงของชุมชนถึงแมรัฐจะพยายามใชรัฐศาสตรเขาแกภายหลัง การตอสูทางสันติวิธีอยางนี้
ทําใหรัฐจะตองปรับกระบวนการทํางานดานมวลชนอีกมากถึงแมจะทุมงบประมาณหลายแสนลาน
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ตลอด 12 ป” (อับดุลสุโก ดินอะ 2559) หรือ “กรณีนี้กลายเปนเรื่องของทุกคนในหมูบาน เพราะ
เกี่ยวของกับปอเนาะที่เปนที่วากัฟของทุกคนในหมูบานนี้ ไมใชสมบัติของเจาของปอเนาะ ยกเวนที่ดิน
เทานั้นที่ครอบครัวแวมะนอเปนเจาของ สวนมัสยิด ปอเนาะแตละหลัง(หอพักนักเรียน) แมแตตัว
อาคารโรงเรียนเองก็เปนหยาดเหงื่อของคนในหมูบานทั้งสิ้น จึงกลายเปนเรื่องของทุกคนและทุกคน
จะตองรวมกันรับผิดชอบ” (อิมรอน ซาเหาะ 2559) หรือ การมองวา “ปอเนาะและตาดีกา คือสิ่งที่อยู
คูกับอิสลามและมลายู ลบลางไมได ตองอยูตลอดไป ขณะเดียวกันแนวทางชุมชนที่คอยชวยเหลือซึ่ง
กันและกันเปนแนวทางที่ทรงพลัง เปนแนวทางที่งดงาม เปนแนวทางของพลังศรัทธา และเปน
แนวทางท่ีจะตองสานตอตอไป และสันติวิธีคือหนทางที่จะตองเดินไป ไมวาจะนําไปสูการแกไขปญหา
ใดก็ตามๆ ขอใหยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีตอไป” (อิมรอน ซาเหาะ 2559ก.) 

  ระดับพ้ืนที่โดยรวม การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนนี้ หลายกรณีที่ขยายออกสูพ้ืนที่
ชายแดนใตโดยรวม ไมใชเพียงแคในชุมชนอีกตอไป ซึ่งในระดับนี้ รูปแบบของโครงการจะใหญขึ้น 
และมีเปาหมายของการสรางสาธารณประโยชนนั้นๆ เพ่ือคนทั่วไปไดเขาถึง ตัวอยางที่นาสนใจของ
การดําเนินการในระดับนี้ของพ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี เชน มัสยิด โรงเรียนตาดีตา และโรงเรียน
ปอเนาะในพ้ืนที่ ซึ่งมีเปนพันๆ แหง ก็ลวนมีตนกําเนิดมาจากการบริจาคเพ่ือสาธารประโยชนทั้งสิ้น 
นอกจากนั้นในพ้ืนที่ยังมีกรณีการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนในลักษณะอ่ืนๆ ดวย เชน การรับ
บริจาคสาธารณประโยชนเพ่ือสนับสนุนการทํางานของสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน หรือการระดมเงิน
บริจาคเพ่ือสงเยาวชนไปเรียนยังตางประเทศ เปนตน  

อีกตัวอยางที่นาสนใจ คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่สรางขึ้นจากการ
บริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนเพ่ือเปนพ้ืนที่ที่ใชศึกษาศาสตรอิสลามและองคความรูอ่ืนๆ ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับวิถีแหงอิสลาม การบริจาคเพ่ือสรางมหาวิทยาลัยแหงนี้ มาจากการสนับสนุนจากคนทั้ง
ภายในและภายนอก โดยคอยๆ ขยายการทํางานกระทั่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนใตและตางจังหวัด ตลอดจนนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาเปนจํานวนมากแหงหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีโครงการขยายสูการสรางมะดีนะตุสสลาม ซึ่งมาจากการระดมทุนเพ่ือรวมสรางสรรค
โครงการที่ จะเกิดประโยชนตอชุมชน ในพ้ืนที่ที่บริจาคเ พ่ือประสงค ให ใชสํ าหรับกิจการ
สาธารณประโยชนในการสรางเมืองแหงการเรียนรู ที่จะประกอบไปดวยโรงพยาบาล คณะการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตร ตลอดจนสรางพ้ืนที่สําหรับการเสวนาและศูนยวิจัย เปนตน (นูรยา เก็บบุญ
เกิด 2556) 

  นอกจากนั้น มัรกัสยะลา ยังเปนอีกตัวอยางที่นาสนใจ มัรกัสยะลาตั้งอยูในเขต อ.เมือง          
จ.ยะลา เปนพ้ืนที่ของกลุมคนที่ทํางานดานศาสนาอิสลามที่มีชื่อวาญามาอะหดะวะหตับลิฆ           
ซึ่งมีเครือขายการทํางานอยูทั่วโลก เคยมีการระดมเงินบริจาคเพ่ือสรางมัสยิดที่มีขนาดใหญและจุคน
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ไดมากที่สุดในพ้ืนที่ชายแดนใต/ปาตานี  และสรางชุมชนขึ้นบริเวณรอบมัสยิด ซึ่งผูคนจะเรียกชุมชน
แหงนี้วามัรกัสยะลานั่นเอง ในชวงที่มีการประชุมประจําปของกลุมดะวะหตับลิฆมีผูเขารวมทั้งในพ้ืนที่ 
ตางพ้ืนที่ และตางประเทศมากกวา 70 ,000 คน และมีอุลามาอฺ(ผูรู)ระดับโลกมาบรรยายศาสนา       
(อิมรอน ซาเหาะ 2558) นอกจากนั้นยังมีมัสยิดและโรงเรียนสอนอัลกุรอานและสอนการทองจํา       
อัลกุรอานของกลุมดะวะหตับลิหที่ไดจากการบริจาคเพ่ือสารธารณประโยชนอีกหลายแหงในพ้ืนที่
ชายแดนใต 

บทสรุป: สันติวิธี การจัดการตนเอง และการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิม 

การแสดงออกดวยสันติวิธีมีหลายรูปแบบที่นําไปใช ซึ่งแนวทางที่มีพลังตองอาศัย “การมีสวน
รวม” จากผูที่เห็นพองตอเปาหมายของประเด็นที่เคลื่อนไหว การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนเปน
หนึ่งในแนวทางที่ถูกใชปฏิบัติมาอยางยาวนานและเห็นผลที่เปนรูปธรรมในชุมชนมุสลิม แตมักไมถูก
นํามาอธิบายถึงพลังในมิติสันติวิธีที่เปนผลจากแนวทางนี้ หากพิจารณาถึงแนวทางนี้แลวจะเห็นไดวา
เปนการนําเอาหลักการของศาสนามาใชเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ซึ่งเปนชุมชน
มุสลิมที่มีความผูกพันกับมิติศาสนาอิสลามที่วางแนวทางการดําเนินชีวิตในระดับตางๆ  เอาไวอยาง
นาสนใจ ฉะนั้นในแงนี้แลวก็อาจกลาวไดวา ทามกลางแนวทางมากมายที่ใชในการขับเคลื่อนของ
ชุมชน การเคลื่อนโดยผานการรณรงคการบริจาคสาธารณประโยชนเปนหนึ่งแนวทางที่ชุมชนเลือกใช 
ดวยกับฐานความเชื่อและความตองการพัฒนาชุมชน สองสิ่งนี้จึงเปนปจจัยหนุนที่สรางพลังตอ
ทางเลือกแบบนี้  

  ในแงหนึ่ง การบริจาคตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้น มีหลายรูปแบบที่สามารถกระทําได 
การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น แตการบริจาคในรูปแบบนี้จะกอใหเกิด
ผลประโยชนแกสวนรวมของชุมชน เฉกเชนเดียวกับวิถีปฏิบัติที่สรางสรรคชุมชนอ่ืนๆ การบริจาค
ลักษณะนี้เปนแนวทางซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติที่วาดวย “ความเปนพ่ีนอง” และ “ความเปน
ประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวกัน” นอกจากนั้นยังเปนหนึ่งในแนวทางในการจัดการสังคม ตลอดจน
สวัสดิการสาธารณะ เพ่ือสรางสรรคสังคมหรือชุมชนที่รวมกันพัฒนา ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของการสราง
สันติภาพเชิงบวกในมุมมองของกัลปตุงนั่นเอง ขณะเดียวกันผลลัพธของการบริจาคเชนนี้ก็จะสงผลให
เกิดผลประโยชนที่สามารถใชไดอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสวนชวยใหการพัฒนาไมหยุดนิ่งและรักษาทรัพยสิน
เดิมที่มีอยูแลวเอาไวไดดวยเชนกัน การใชแนวทางนี้หลายครั้งสงผลที่มีพลังตอชุมชนตามตัวอยางที่ได
กลาวถึงไวแลว บางสถานการณแนวทางนี้สามารถสรางพลังการตอรองใหกับชุมชนเอง เนื่องจากไมมี
พันธะผูกติดกับขอตกลงหรือสัญญาจากรัฐหรือองคกรใดๆ ที่ใหทุนเพ่ือสรางสาธารณประโยชนเหลานี้ 
แนวทางนี้พัฒนาจาก “ความรวมมือ” และสราง “ความรูสึกเปนเจาของ” ในทรัพยสินสาธารณะ
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รวมกัน จึงทําใหมีความตอเนื่องของการรักษาดูแลและสานตอ กระทั่งจะเปนเครื่องมือหนึ่งในวิธีการ   
ที่หลากหลายภายใตสันติวิธีที่สามารถหนุนเสริมตอการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงเชิงโครงสรางได 

หลายครั้ง ที่วิธีการลักษณะนี้ถูกนําไปใชเพ่ือตอบโตแบบสันติ ผานการแสดงใหเห็นถึง
เจตจํานงและจุดยืนในการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งแนนอนวาเปนสิ่งที่สอดรับกับการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
จําเปนตองใหชุมชนสามารถดูแลตนเองได วิธีการนี้จึงอาจมองไดวาเปนหนึ่งในวิธีที่นาสนใจในการ
แสดงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของสังคมที่สามารถทําไดจริงและทําไดเลยโดยไมตองรอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการปกครองแตอยางใด ที่สําคัญไมใชเพียงแตเรื่องการรับบริจาคนี้
เทานั้นที่ชุมชนหรือสังคมสามารถจัดการไดเอง แตหมายรวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ดวย 

ขณะเดียวกัน พลังของการบริจาคลักษณะดังกลาวนี้ คือ การทําใหของที่ถูกบริจาคไปนั้น      
มีพันธะที่เกี่ยวของกับความเชื่อในศาสนา ทําใหหากมีการละเมิดทรัพยสินเหลานี้ ก็จะกลายเปน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับหลักการของศาสนาไปดวย แนนอนวาจะสงผลอยางทรงพลังตอคนในชุมชน
มุสลิม โดยเฉพาะเมื่ออีกฝายที่ละเมิดเปนรัฐหรือหนวยงานเอกชนขนาดใหญที่รัฐสนับสนุน เชน กรณี
การยึดปอเนาะญิฮาด กรณีการวางทอแกซไทย-มาเลเซีย หรือ กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน 
ที่ อ.เทพา จ.สงขลา ที่กําลังจะสรางในอนาคตอีกไมชา ซึ่งในบริเวณการกอมีสถานที่ที่เปนวากัฟดวย 
เชน มัสยิด ปอเนาะ กูโบร (สุสาน) เปนตน อาจขยายเปนความขัดแยงและความกังขาตอรัฐในพ้ืนที่ที่
มีความขัดแยงอยูแลวมากยิ่งขึ้น เปนตน  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของสภาสันติสุขตําบลซึ่งเปนพ้ืนที่กลางการจัดการ

ความขัดแยง การพัฒนาและในพ้ืนที่สี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และ
สะบายอย โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ไดแก ผูนํา
ศาสนา กํานันผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น หนวยงานดานความม่ันคงในพ้ืนที่ สวนราชการในแตละ
อําเภอและองคกรภาคประชาชนในตําบลพ้ืนที่ 
 ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในบทบาทของสภาสันติสุขตอการจัดการความขัดแยงในพ้ืนที่ที่
ตางกัน ขึ้นอยูกับความเอาใจใสและการเปดรับของหนวยงานความมั่นคงในพ้ืนที่และความรวมมือของ
ชุมชน การสะทอนขอคิดเห็นถึงกิจกรรมของสภาสันติสุขที่มีในตําบลตาง ๆ ชี้ใหเห็นวาผูนําชุมชนและ
ชาวบานที่เขามามีสวนรวมในเวทีสภาสันติสุขตําบลมีความพอใจที่ไดใชเวทีสภาเปน “พ้ืนที่กลาง” ใน
การแสดงออกถึงเรื่องราว ปญหา การแกไขปญหา และทิศทางในการพัฒนา ถึงแมสถานการณ
โดยทั่วไปไมรุนแรง แตก็มีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง  
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to explore the role of Tambon Peace Council 
which is a central space for conflict management, and development in four districts 
of Songkhla Province: Chana, Na Thawi, Thepha and Saba Yoi. The data of this 
qualitative study were collected through in-depth interviews and focus group 
discussions with religious leaders, village headmen, Tambon or sub-district headmen, 
local council members, local security organizations, government organizations in 
each district, and people organizations in sub-districts. 
The study found that understanding of the role of the peace council in conflict 
management in different areas depends on care and openness of local security 
organizations, and community cooperation.  Reflections of viewpoints reveal activities 
of peace councils existing in sub-districts indicate that community leaders and 
people participating in the Tambon peace council forums are satisfied with the use 
of council forums as “the central space” where they can express their viewpoints 
about matters, problems, problem-solving and development directions.  Even 
though the situation is generally not severe, continuous surveillance is conducted. 
 
 

บทนํา 

 สถานการณปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย ตลอด
ระยะเวลากวา 13 ป (2547-2559) ที่ผานมา สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน กอใหเกิดความ
หวาดระแวงตอคนตางพ้ืนที่ตางชุมชน และเปนผลพวงสูความไมเขาใจกัน สงผลตอการสรางความ
เขาใจในการรวมมือกันแกปญหาความขัดแยงในระยะเวลาที่ผานมา การสูญเสียที่เกิดขึ้นมีหลายอยาง 
ทั้งรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน สถิติจํานวนเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตป 
2547-2558 เกิดเหตุการณทั้งสิ้น 15,374 เหตุการณ โดยรวมมีเหตุการณเฉลี่ยปละ 1,281 เหตุการณ 
แตเมื่อดูแนวโนมเหตุการณทั้งหมด 12 ป จะพบวามีจุดตัดของเหตุการณเปนสองชวงใหญ  ๆ คือใน
ระหวางป 2547-2550 และชวงป 2551-2558 ในชวงสี่ปแรกนั้นเหตุการณจะรุนแรงมาก เฉลี่ยปละ 
1,926 ครั้ง สวนชวงที่สองระหวางป 2551-2558 มีเหตุการณเฉลี่ยปละ 959 ครั้ง นาสังเกตวาเมื่อดู
เหตุการณโดยเฉพาะในป 2558 นี้ ไดเกิดเหตุการณทั้งสิ้น 674 เหตุการณซึ่งนับไดวาเปนปที่มี
เหตุการณความไมสงบต่ําที่สุดในรอบ 12 ป (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี และสุภาภรณ พนัสนาชี, 2559) 
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ทั้งนี้ยังไมนับรวมการสูญเสียและเสียโอกาสจากการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้ง
การเกษตร การทองเที่ยว หรือโอกาสการเขาถึงการศึกษา  
 นโยบายการรวมแกไขปญหาจากเหตุการณความไมสงบหลายอยางเกิดขึ้นจากการศึกษา
พ้ืนที่เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามความตองการที่เหมาะสมของพ้ืนที่ เชน การศึกษาทางเลือกการ
ปกครองทองถิ่น 6 รูปแบบ (สํานักงานปฏิรูป, 2555) ในขณะเดียวกันหนวยงานที่กํากับดูแลจังหวัด
ชายแดนภาคใตคือศูนยอํานวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ก็มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายที่รัฐบาลจะนํามาใชใน
พ้ืนที่ (สุรชาติ บํารุงสุข, 2550) ขณะทีภ่าคของชุมชนก็มีการเคลื่อนไหวผานสภาประชาสังคมชายแดน
ใต ซึ่งเปนคณะทํางานที่ประกอบดวยภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันทางศาสนา และเครือขายองคกรทางสังคมตาง ๆ รวมกันเสนอแนะแนวทางรวมในการแกไข
ปญหาชายแดนภาคใตดวยเชนกัน ไมวาจะเปนการสงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน การจัดทํา
ฐานขอมูล การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีตาง ๆ เปนตน โดยสวนของชุมชนซึ่ง
เปนหนวยงานระดับพ้ืนที่ที่ทุกองคกรตางใหความสําคัญแตที่ผานมาอาจเปนการตั้งรับกับการ
สนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ ทําใหประเด็นการพัฒนาที่ชุมชนตองการไมสามารถเชื่อมโยงตอเนื่อง
ตามความตองการได และในขณะเดียวกันในระดับตําบลยังมีองคกรชุมชนที่นาสนใจที่รวมแกปญหาใน
ชุมชนคือ สภาสันติสุขตําบล ที่เปนพ้ืนที่กลางรวมพูดคุยและแกปญหาในชุมชนดวย 
 สภาสันติสุขตําบลเปนการรวมตัวของคณะบุคคลตาง ๆ ในตําบลที่สามารถสรางพ้ืนที่กลางใน
การระดมความคิดเห็น นําเสนอการพัฒนาและแกปญหาความขัดแยงในระดับชุมชน บทบาทในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนเองโดยการรวมมือ
กันหลายฝาย กระบวนการเสริมสรางเวทีพูดคุยสภาสันติสุขตําบลที่ เกิดขึ้นใน 4 อําเภอชายแดนของ
จังหวัดสงขลานั้น เปนสวนสําคัญในการปรับพ้ืนที่ความขัดแยงใหเปนพ้ืนที่ทางสังคมอยางสรางสรรค
และสานตอขอเสนอแนะจากชุมชนขางในสูหนวยงานภายนอก ดังนั้นบทบาทการจัดการความขัดแยง
และการพัฒนาของสภาสันติสุขตําบลนั้นเปนเรื่องที่ตองใหความสนใจศึกษาเพ่ือใหเห็นถึงแนวโนมใน
การพัฒนาพื้นที่จากการรวมพูดคุยและการสื่อสารเพ่ือแกปญหาจาก “คนใน” ไดอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาบทบาทของสภาสันติสุขตําบลซ่ึงเปนพ้ืนที่กลางการจัดการความขัดแยงและการ
พัฒนา ในพ้ืนที่สี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย  
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาบทบาทของสภาสันติสุขตําบลเพ่ือเปนพ้ืนที่กลางการจัดการความขัดแยง การ
พัฒนาและในพ้ืนที่สี่อําเภอของจังหวัดสงขลานี้ มีการใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง การมีสวนรวมในองคกรทองถิ่น และสภาสันติสุขชุมชน โดยขอ
นําเสนอดังนี้ 

ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง 

 ความขัดแยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อบุคคลมีเปาหมาย หรือจุดมุงหมายที่แตกตาง
กัน และความแตกตางเหลานี้จะกอใหเกิดเปนความขัดแยงตอมาภายหลัง ความขัดแยงตาม
ความหมายของราชบัณฑิตยสถาน (2554) หมายถึง การไมลงรอยกัน ซึ่งหากจะแยกพิจารณาคําวา 
“ขัด” ราชบัณฑิตยสถาน (2554) หมายถึง การไมทําตาม ฝาฝน ฝนไว และคําวา “แยง” หมายถึง ไม
ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ตานไว ทานไว ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความขัดแยง ประกอบดวยอาการทั้งขัด
และแยง ซึ่งหมายถึงการที่ท้ังสองฝายจะไมทําตามกันแลวยังพยายามที่จะตานเอาไวอีกดวย 
 ความขัดแยงที่เกิดในพ้ืนที่มักมีรูปแบบที่บงชี้ถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลตอระดับความรุนแรงวา
ดีขึ้นหรือเลวลงอยางไร ซึ่งมอริส แคทเธอรีน (2547) ไดแบงความขัดแยงตามการพัฒนารูปแบบตาง ๆ 
ดังนี้ 1) ความขัดแยงที่ซอนอยู (Latent Conflict) 2) ความขัดแยงที่ปรากฏขึ้น (Emerging 
Conflict) 3) ความขัดแยงที่ปรากฏชัด (Manifest Conflict) 
 สาเหตุของความขัดแยง 
 ตนตอของความขัดแยงนั้นมีหลายสาเหตุ ไดแก ความขัดแยงทางขอมูล ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ความขัดแยงทางโครงสราง ความขัดแยงทางความสัมพันธ และความขัดแยงทางคานิยม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความขัดแยงทางขอมูล (Data Conflict) หรือความขัดแยงที่เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารขอเท็จจริง ไดแก การขาดแคลนขอมูลขาวสาร ความเขาใจผิด หรือการสื่อความหมายไม
ตรงกัน (ความสับสนที่เก่ียวกับความรับผิดชอบ ขอบเขตหนาที่ การประเมินหรือตีความที่แตกตางกัน) 
รวมถึงการแปรความหมายขอมูลที่ไดรับมาไมตรงกัน 
  2) ความขัดแยงทางผลประโยชน (Interest Conflict) ไดแก การแยงชิงหรือมองวา
อาจจะมีการแยงชิงทรัพยากรที่มีจํากัด การแขงขันชวงชิงกันหรือมองวาอาจจะมีการแขงขันกันใน
เรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการที่หวงกังวลอยู หรือตอบสนองความตองการทางอารมณ (ความรัก ความนับถือ 
และความภาคภูมิใจในตนเอง) 
  3) ความขัดแยงทางคานิยม (Value Conflict) ไดแก มุมมอง ความคิด และปรัชญา
หรือความเชื่อที่แตกตางกัน คานิยมที่แตกตางกัน ความคาดหวังที่แตกตางกัน แนวความคิดหรือ
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พฤติกรรมที่แตกตางกัน พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีการเลี้ยงดูที่แตกตาง
กันในแตละบุคคลหรือกลุมบุคคล 
  4) ความขัดแยงทางความสัมพันธ (Relationship Conflict) ไดแก บุคลิกภาพที่
แตกตางกัน พฤติกรรมที่แตกตางกัน มุมมองที่ไมตรงกัน การติดตอสื่อสารหรือสื่อความหมายไมตรงกัน 
  5) ความขัดแยงทางโครงสราง (Structural Conflict) ไดแก การแยงชิง หรือมองวา
อาจจะมีการแกงแยงอํานาจและหนาที่ ความไมเทาเทียมหรือความไมยุติธรรม อันเนื่องมาจากการ
ควบคุมจากความเปนเจาของ หรือในการจัดสรรทรัพยากรและระเบียบการจัดการ 
 การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี (Nonviolent conflict management) 
 ในสังคมทุกชุมชน ทุกสังคมยอมมีความขัดแยงเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไดยากไมวาจะเปนความ
ขัดแยงในระดับบุคคลหรือสังคม เพราะมีความแตกตางกันในหลายลักษณะนับแตความแตกตางทาง
ชาติพันธุ ไปจนถึงสภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น
แลว สังคมมีทางเลือกหลากหลายวิถีทางในการแกไขขอขัดแยงใหลุลวงไปได ในสังคมไทยประเด็น
ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีความสลับซับซอน ไดนําไปสูความขัดแยงทางสังคมใน
หลายดาน ไมวาจะเปนความขัดแยงในดานนโยบายสาธารณะ ความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ความขัดแยงดานแรงงาน ความขัดแยงทางการเมือง และปญหาความขัดแยงจน
นําไปสูความรุนแรงในหลายกรณีท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 การจัดการและแกปญหาความขัดแยงแบบสันติวิธี  มีวิธีการที่สามารถดําเนินการได
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับวาความขัดแยงอยูในสถานการณใด ระหวางกอนเกิดสถานการณ ระหวาง
ที่เกิดสถานการณ และภายหลังสถานการณความขัดแยงผานพนไปแลว ในกรณีที่พบวาความขัดแยง
กําลังจะกอตัวแนวทางการจัดการเพื่อคลี่คลายปญหาความขัดแยงที่เหมาะสมคือ การเสนอแนวทางไต
สวนสาธารณะ (Public hearing) ซึ่งเปนวิธีการที่ควรเกิดกอนที่จะมีการดําเนินการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะขนาดใหญ เพ่ือใหทรรศนะที่แตกตางขัดแยงกันระหวางคนกลุมตาง  ๆ ไดรับการ
พิจารณาและนําไปสูการสรางขอสรุปและการตัดสินใจรวมกันของคนในสังคม  
 การจัดการความขัดแยงของชุมชน 
 นิเวศน อรุณเบิกฟา (2550) การศึกษาเรื่อง “กระบวนการจัดการความขัดแยงของชุมชน” นี้
มีความมุงหมายที่จะวิเคราะหใหเห็นวา ความสัมพันธในบริบททางสังคมของชุมชน ในการจัดการ
ความขัดแยง มีความสอดคลองและสัมพันธกับการสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นภายในชุมชน 
ภายใตฐานการศึกษาที่ใชแนวคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท 

ผลการศึกษาพบวา ฐานสําคัญของกระบวนการจัดการความขัดแยงของชุมชนที่จะนํามาซึ่ง
ความสมานฉันท คือ การสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม โดยการปองกันแกไขปญหาขอขัดแยง 
โดยใชฐานทุนทางสังคม (Social capital) และหลักจารีตวัฒนธรรม (Customary Laws) ที่
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แสดงออกในรูปแบบประวัติศาสตรความเปนชุมชน โครงสรางสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
การรวมกลุม จารีต และการควบคุมทางสังคมของชุมชน โดยชุมชนไดการเรียนรู และพัฒนาจาก
ประสบการณจริงที่เกิดขึ้น ผานการกลั่นกรองจากการแกปญหาเพ่ือใหสามารถดํารงชี วิตอยูรอดได 
และเรียนรูที่จะอยูรวมกัน ภายใตความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู ตาม
กรอบความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ที่มีแกนหลักของคําสอนเหมือนกันคือ การทําให
คนเปนคนดีและอยูรวมกันอยางสันติสุข ผูศึกษาไดใชฐานการวิเคราะหจาก ประวัติศาสตรของชุมชน 
กรณีขอขัดแยง และปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน แลวนํามาเปรียบเทียบกับฐานความรู
ทางดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันททําใหพบวา กระบวนการจัดการความขัดแยงของชุมชน 
แบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1) การจัดการความขัดแยงโดยองคกรชุมชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการมัสยิด กลุมสตรีแมบาน และกลุมงานทางดานการพัฒนานาชุมชน 2) การจัดการความ
ขัดแยงดวยวิธีการไกลเกลี่ยโดยคนที่ชาวบานเชื่อถือ 3) การจัดการความขัดแยงโดยการใชกิจกรรม
ประสานใจ เปนวิธีการที่จะทําใหคนที่ขัดแยงกันหรือกลุมที่ขัดแยงกันหันหาเขาหากันได และ 4) การ
จัดการความขัดแยงดวยการหยุดเรื่องขัดแยงดังกลาว โดยไมกลาวถึง 
 ลักษณะทั้ง 4 ประการนี้ไดมาจากฐานการคิด หรือภูมิปญญาของชุมชนที่เรียกวา “การ
ปากะ” หรือวิธีการที่สรางคนใหเกิดความสมานฉันท รวมมือรวมใจกันที่จะทําในสิ่ งตาง ๆใหเกิด
ความสําเร็จ ซึ่งการปากะ เนนกระบวนการพูดคุยเพ่ือใหเกิดความคิดในสิ่งที่เราจะทํา โดยตองใชการ
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หาขอสรุปรวมกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน อันจะนํามาซึ่ง
ผลสําเร็จของการทํางาน หรือการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนอยางสมานฉันท  
 หากจะเปดพ้ืนที่กลางในการสรางความรวมมือ ปรองดองและลดความขัดแยงอันเกิดจาก
พ้ืนที่ ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ชุมชนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะเปน
พ้ืนที่กลางที่มีลักษณะเฉพาะตัวและขึ้นอยูกับบริบทของแตละชุมชนดวย จึงจะดํา เนินการตออยาง
ตอเนื่องได 

การมีสวนรวมในองคกรทองถิ่น 
นครินทร เมฆไตรรัตนและคณะ (2552) ไดเสนอหลักการของการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารจัดการองคการบริหารสวนทองถิ่น 4 รูปแบบ ไดแก 1) การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 2) การมีสวนรวมในการจัดซื้อ-จัดจางขององคการบริหารสวนทองถิ่น 3) การมี
สิทธิ์เขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนทองถิ่น  และ 4) การมีสวนรวมในการจายภาษีของ
ประชาชนใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น 

นอกจากนี้ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ยังไดเสนอรูปแบบของการบริหารงานทองถิ่นในระดับ
เครือขายตอการมีสวนรวมของประชาชน ไววา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมงาน
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เครือขายภาคประชาสังคม (Decentralization model) มีระดับการมีสวนรวมสูง ทําใหเกิดการ
พัฒนาและบริหารจัดการทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับภาคสวนตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น 

การสรางการมีสวนรวมของประชาชน อาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถ
ทําไดอยางงายๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ขึ้นอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
คาใชจายและความจําเปนในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการจัดการความขัดแยงเปนเรื่องละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนา
ความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน การรับฟงความคิดเห็น การเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคู
กันไปดวย 

การแกปญหาชุมชนโดยสภาสันติสุขตําบล 
 จากสถานการณปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบาย อย ตลอด
ระยะเวลากวา 12 ป (2547-2559) ที่ผานมา สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน กอใหเกิดความ
หวาดระแวง หวาดกลัว นําไปสูการไมรวมมือ ซึ่งสงผลใหเกิดความขัดแยงตามมา ทั้งในระดับชาติ 
ระดับจังหวัด ทองถิ่น รวมถึงชุมชน รัฐบาลทุกชุดที่ผานมาไดใหความสําคัญกับการแกปญหาเหลานี้
และมีการกําหนดเปนวาระแหงชาติในการชวยเหลือและแกไข นั่นคือการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาคประชาสังคม เนื่องจากอาศัยอยูในพ้ืนที่และทราบถึงปญหาที่แทจริง และ
สามารถนําเสนอความตองการแกปญหาตรงกับความตองการของพ้ืนที่ 
 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เห็นถึงความสําคัญของพ้ืนที่กลางในการ
สรางการมีสวนรวมกับชุมชน จึงไดจัดตั้ง “สภาสันติสุขตําบล” ขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในป 
พ.ศ.2552 เพ่ือเปนเวทีกลางของการมีสวนรวมแกปญหา ซึ่งบทบาทและหนาที่หลักของสภาสันติสุข
ตําบล ประกอบดวย 1) เพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับชุมชนในพ้ืนที่  2) เพ่ือเปนเวทีรับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการความขัดแยงในชุมชน 3) เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพ่ือใหสามารถดูแลตนเองได  และ 4) เพ่ือเปดโอกาสใหคนใน
ชุมชนสามารถเขามาบริหารจัดการชุมชนดวยตนเอง 
  กิจกรรมในชวงแรกของการดําเนินการโดยการบริหารของกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เปนการผลิตสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธและสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพ่ีนองชุมชนมุสลิม ไดแก นาฬิกาภาพบัยตุลลอฮเพ่ือดูเวลาละหมาด และปฏิทินอิสลาม เพ่ือให
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกองทัพบกใชประโยชนในการสรางความสัมพันธกับพ้ืนที่ 
ลดชองวางระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน 
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 การจัดตั้งสภาสันติสุขตําบลในจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสรางพ้ืนที่หรือเวทีพูดคุยในการ
แกปญหาเบื้องตนของทองถิ่น (เสรี แวมง, 2552) มีองคประกอบจากภาคสวนตาง ๆ 5 ภาคสวน
ดวยกัน ประกอบดวย 1) ผูนําศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนที่ที่ชาวบานใหความเคารพ เชน เจาอาวาสวัด
ทุกวัดในตําบล และอิหมามมัสยิดทุกมัสยิดในตําบล 2) กํานันและผูใหญบานทุกคนในตําบล (ปกครอง
ทองที่) 3) สมาชิก อบต. และสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนในตําบล (ปกครองทองถิ่น) 4) หนวยงาน
ราชการในตําบลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในตําบล เชน ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบในตําบล ปลัด 
อบต./เทศบาล พัฒนากรตําบล สาธารณสุขตําบล เกษตรตําบล หัวหนาเจาหนาที่ตํารวจที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่  ทหารหัวหนาชุดเฉพาะกิจ (ฉก.) หรือ ตชด. หรือทหารพรานที่รับผิดชอบตําบล และ
ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐทุกโรงเรียนในตําบล และ 5) องคกรภาคประชาชนในตําบล ไดแก โตะครูหรือ
หัวหนาสถาบันปอเนาะ เจาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ประธานกลุมแมบาน ประธานกลุมออม
ทรัพย ประธานกลุมเยาวชน หรือตัวแทนกลุมองคกรตาง ๆ ในตําบล 
 การดําเนินการในแตละตําบลจะใหหนวยงานที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน   
(กอ.รมน.) มอบหมายโดยผานคําสั่งแตงตั้งระดับอําเภอ ซึ่งคณะกรรมการในแตละตําบลจะมีจํานวนที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดจํานวนหมูบานของแตละตําบลและจํานวนองคกรภาคประชาสังคมใน
ตําบลนั้น ๆ ซึ่งการดําเนินการเปดประชุมครั้งแรกจะมีนายอําเภอเปนผูลงนามประกาศแตงตั้งและ
ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกกรรมการในตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา การเปดพ้ืนที่กลางใหเปน
เวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ คุยเรื่องปญหา และประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมแกไขปญหา เปน
ความจําเปนในการลดความขัดแยงเบื้องตนที่จะกอเกิดขึ้นและการตั้งรับกับสถานการณปญหาได
ทันทวงที สอดคลองกับบทบาทของคณะกรรมการสภาสันติสุขตําบลที่เปนสวนหนึ่งในการแกปญหา
ความขัดแยงในพ้ืนที่ได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการพรรณนาถึงขอเท็จจริงตาง ๆ 
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) และ
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวยสมาชิกสภาสันติสุข
ตําบล ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชนและชาวบานในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ไดแก 1) อําเภอจะนะ ที่
องคการบริหารสวนตําบลสะกอม วันที่ 17 มีนาคม 2559 มีผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 9 คน  
2) อําเภอนาทวี ที่องคการบริหารสวนตําบลสะทอน วันที่ 18 มีนาคม 2559 มีผูเขารวมสนทนากลุม 
จํานวน 6 คน 3) อําเภอเทพา วันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา มีผูเขารวมสนทนา
กลุม จํานวน 9 คน และ 4) อําเภอสะบายอย ที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา วันที่ 24 มีนาคม 2559 มี
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ผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 9 คน โดยไดนําเนื้อหามาวิเคราะหไปสูการตีความ สรุปความเพ่ือใหได
ความกระจางในประเด็นปญหาตาง ๆ  
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลพัฒนาการของสภาสันติสุขตําบล รวมถึง
ขอมูลพื้นฐานจากสมาชิกสภาสันติสุขตําบล ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชนและชาวบานในพ้ืนที่ 
หรือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย  
 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการสนทนากลุมยอยและการสัมภาษณผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ ของคณะกรรมการสภา
สันติสุขตําบล ทั้ง 4 อําเภอ สามารถประมวลสรุปผลความคิดเห็นประเด็นตาง ๆ ไดแก สถานการณใน
พ้ืนที่ การดําเนินการของสภาสันติสุขตําบล บทบาทของสภาสันติสุขตําบลตอการจัดการความขัดแยง 
และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่สําหรับงานวิจัยนี้จะขอนําเสนอสถานการณที่เกิดขึ้นเฉพาะในพ้ืนที่ 4 
อําเภอของจังหวัดสงขลาเทานั้น โดยนําเสนอเปนรายอําเภอดังนี้ 
 
 1. สถานการณในพื้นที่อําเภอสะบายอย 
 สถานการณกอนป พ.ศ.2547 วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีการไปมาหาสูกันปกติใชชีวิตปกติ 
หลังจากป พ.ศ.2547 ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ความรุนแรง 4 อําเภอโดยเฉพาะ ต.เปยน เกิดความระแวง
และไมไววางใจซึ่งกันและกันของชาวบานทั้งชุมชนพุทธและมุสลิม ทําใหความรูสึกทั้งสองศาสนา
เปลี่ยนไป มีการสูญเสียและเหตุการณตาง ๆ ทุกอยางที่เคยดําเนินก็เปลี่ยนไป ไมกลาที่จะพูดจา
พบปะพูดคุยทําใหไมกลาที่จะแสดงออก ความรูสึกระหวางศาสนาเปลี่ยนไป  

หากพูดถึงความรุนแรงในพ้ืนที่ ตั้งแตป 2547-2552 เปนตนมา ชุมชนจะไมตอนรับเจาหนาที่ 
เพราะมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน เนื่องดวยเหตุการณผานไปมีความรูสึกกังวลและระแวงจาก
ประวัติศาสตรเหตุการณในพ้ืนที่ที่มีผูตองสงสัยและคนที่มีขอหาหลายคน แตในชวงป 2553-2558 
(ปจจุบัน-ขณะนั้น) ตั้งแตมีเวทีพูดคุยผานการประชุมสภาสันติสุขตําบล และมี ตชด.(ชุดปจจุบัน) เขา
มาจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ชาวบานมีการตอนรับมากข้ึน (หนวยงานความมั่นคง) มีความพยายามทํา
ใหคนที่มีหมายจับมีจุดยืนในสังคม ลดความหวาดระแวงได และลดความรุนแรง ในสวนของเหตุการณ
ในพ้ืนที่ปจจุบันยังมีอยูบางแตนอยลง สวนมากจะมีการยิง สําหรับผูที่เห็นตางทางความคิดยังคงแสดง
ตัวตนและแสดงออกในเชิงสัญลักษณแตไมรุนแรง 
 จากสถานการณที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น ในทุกวันนี้ชุมชนสามารถสรางความเขาใจ ความสัมพันธ
ของพ่ีนองในชุมชนไดเกือบจะเปนปกติเพียงแตไมกลาแสดงออก ดวยเพราะความหวาดระแวงที่จะ
เปนเปาหมายของกลุมผูไมหวังดีได หนวยความมั่นคงที่เขาพ้ืนที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ความรูสึกไดแตก็ยังคงอยูในความทรงจําลึกๆ ซึ่งตองเขาใจในสภาพจิตใจของผูสูญเสีย  
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 สถานการณปจจุบันซึ่งเนนในดานความมั่นคง ไมไดเนนความรุนแรงเหมือนในอดีต โดย
พยายามแสดงเชิงสัญลักษณ การทํางานของเครือขาย สถานการณโดยทั่วไปไมรุนแรง แตก็มีการเฝา
ระวังอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงป 2557 มีปจจัยหลายอยางที่ทําใหสถานการณดีขึ้น มีการ
ชวยเหลือกันมากข้ึน พัฒนาดีขึ้น  

บทบาทของสภาสันติสุขในการจัดการความขัดแยง 
สภาสันติสุขในหลายตําบลมีการประชุมกันทุกเดือน ในบางตําบลมีการกําหนดปฏิทิน

แผนการประชุม มีคูมือปฏิบัติงาน มีคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร และสรางจิตสํานึกในบทบาทหนาที่
วาสภาสันติสุขเปนเรื่องของทุกคน บทบาทหนาที่ของทาง 5 องคประกอบ มีการผลัดเปลี่ยนกันไป แต
สวนหนึ่งก็ไมรูบทบาทหนาที่ และกลาววาสภาสันติสุขไมเคยชวยแกไขปญหาไดเลย สวนหนึ่งเพราะไม
ทราบบทบาทหนาที่ของสภาสันติสุขนาจะมีการอบรมทบทวนการทํางาน คิดวาสภาสันติสุขเปน
องคกรที่ดีสามารถเปนศูนยกลางแกปญหาไดทุกเรื่อง 

คณะกรรมการของสภาสันติสุขบางคนยังไมเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตน ทําใหปญหา
หลายอยางยังไมไดรับการแกไข มีการเปดเผยขอมูลกันนอยมากแตก็ยังขับเคลื่อนกันอยูโดยเปนการ
หาขอตกลงเนนเรื่องเพ่ือการพัฒนา หากใหสภาสันติสุขตําบลขับเคลื่อนไดตอจะตองมีการปรับ
โครงสราง สรางความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฯ บทบาทของสภาสันติสุข
ซึ่งอยากใหชุมชนมีสวนรับรูและรวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยความรวมมือของทุกภาคสวน จาก
การเก็บขอมูล ผูใหขอมูลสะทอนวาปญหาของสภาสันติสุขอยูที่ไมศักดิ์สิทธิ์เพราะประชุมไมมีอะไร
คืบหนา มีงานแตไมมีงบประมาณ ซึ่งเปนผลมาจากการบูรณาการของภาครัฐ การปฏิบัติสวนใหญจะ
ออกมาในลักษณะของการจัดทําแผนงาน โครงการตามเปาประสงคของหนวยงานที่กอตั้ง ซึ่งเนนใน
สวนของการซอมแซมวัด มัสยิด ซอมแซมบานผูยากไร ซึ่งไมสามารถตอบโจทยของความมั่นคงและ
ความสันติสุขได ดังนั้นสภาสันติสุขจะตองมีการปรับโครงสรางใหกระชับขึ้น มีการขับเคลื่อนโดยภาค
เครือขายที่ชัดเจนและแทจริง 

จากการเก็บขอมูลในพ้ืนที่พบวา ชุมชนมีความรวมมือกันเปนอยางดี ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีใน
การแกไขปญหาโดยวิธีสันติสุข ซึ่งไมใชมาจากสภาสันติสุข หากแตมาจากความสัมพันธของตัวบุคคล 
ซึ่งหากเปนเชนนี้ สภาสันติสุขก็ไมจําเปนตองมีก็ไดเพราะซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน เชน ในการประชุม
ชุมชนก็ใชเวทีประชาคมซึ่ง อบต.ทําอยูแลว งานความมั่นคงหรืองานปกครองก็มีกํานัน ผูใหญบานทํา
อยูแลว ที่สําคัญไมมีแหลงงบประมาณ ไมมีแผนงาน กิจกรรมและงานที่ชันเจน 

 
 2. สถานการณในพื้นที่อําเภอเทพา 
 สถานการณทั่วไปของอําเภอเทพาจะมีความใกลเคียงกับอําเภอสะบายอย คือมีปญหาความ
ไมสงบที่เกิดจากการสรางสถานการณในพ้ืนที่ ความขัดแยงดานความมั่นคงและความขัดแยงที่เกิด
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จากนโยบายรัฐ แตการสรางความรวมมือเพ่ือใหเกิดสันติสุขก็ยังเปนสิ่งที่หลายคนตองการ และให
ความหวังไวกับตัวแทนชุมชนและหนวยงานรัฐ 

บทบาทของสภาสันติสุขในการจัดการความขัดแยง 
 จากการสนทนากลุมยอยของอําเภอเทพาพบวา ผูนําชุมชนสะทอนถึงบทบาทการขับเคลื่อน
ของสภาสันติสุขเทพาวามีรูปแบบดีมาก หลายฝายเขามามีสวนรวม ถึงแมวาจะแกไดบางไมไดบาง 
จากการประเมินของสภาสันติสุขอําเภอเทพาพบวา สามารถชวยในการแกปญหาไดเพียง รอยละ 40 
เทานั้น ผูใหขอมูลระบุวา สาเหตุหนึ่งที่สําคัญในการสรางความขัดแยงคือการเลือกตั้งการเมืองทองถิ่น 
นอกจากนี้ยังมีปญหาหลักที่เจอ คือปญหาการติดยาเสพติดของเยาวชน ซึ่งไดนําเรื่องเขาวาระการ
ประชุมในสภาสันติสุขทุกครั้ง แตไมมีบทสรุปและไมไดรับการแกไข ในบางตําบลสภาสันติสุขมี แตไมมี
การประชุมที่ชัดเจน โดยปที่แลวมีการประชุมทุกเดือน แตชวงปนี้ (2558) ประชุม 3 เดือน/ครั้ง เรื่อง
หลัก ๆ สวนใหญจะเปนการพูดคุยกันโดยทั่วไปในเรื่องการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาความ
มั่นคง การพัฒนาอาชีพ กระนั้นการคัดกรองผูที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดในชุมชนเปนตัวกอใหเกิด
ภาวะความขัดแยงไดเชนกันจากการเลือกปฏิบัติ  บทบาทในการแกปญหาควรเริ่มมาจากหมูบาน 
ปญหาในสภาสันติสุขก็มี เชน ปญหาความขัดแยงระหวางทองถิ่นกับทองที่  

ในสวนของโครงสรางของสภาสันติสุขนั้นถือวาสมบูรณ ประชาชนยอมรับ ในสวนของทองที่ที่
เห็นชัดคือในสวนของงบประมาณ ทองที่มีศักยภาพตรงนี้ ทุกภาคสวนใหความรวมมือ ในสวนสุดทาย
ภาคประชาชน เราตองดูในปญหาสวนกันเอง วิธีการแกปญหาคือ ใหแกปญหาจากหมูบานกอน การ
สรางความพรอมในชุมชนใหเข็มแข็ง ซึ่งปญหาจริง ๆ อยูที่หมูบาน  
 ในป พ.ศ.2557 เปนปแรกที่อําเภอเทพามีการจัดตั้งชุดศูนยปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อําเภอ) 
และชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสภาสันติสุขของชุมชน เปนสวนที่สนับสนุนและชวยแกปญหาโดย
เมื่อกอนเราไมยอมรับวาปญหาแบงแยกดินแดนเปนปญหาหลัก แตจะมีปญหาอ่ืน ๆ ที่เสริมมา
อยางเชน ยาเสพติด การเมือง ธุรกิจผิดกฎหมาย ปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานเศรษฐกิจ วิธีการ
แกไขปญหา เชน ปญหาการแยกดินแดน แกโดยการดึงมวลชนในกลับมา โดยเราควรสรางความ
พรอมใหชุมชนเข็มแข็ง 
 สภาสันติสุขเปนหนวยงานกลางในชุมชนที่มีหลายภาคีเครือขายมาทํางานรวมกัน หากแต
ขาดการเชื่อมโยงระบบงานทํางานมีการแยกสวนกันคิดและทําตามเปาหมายของหนวยงานตนเองและ
นําไปสูปญหาความขัดแยงกันในคณะกรรมการโดยเฉพาะทองที่กับทองถิ่น 
 ขอสะทอนหนึ่งที่นาสนใจจากผูนําชุมชนที่กลาววา 
 
  “หากเปรียบสภาสันติสุขเปนเสมือนคนนั้น มีชวงเวลาที่นานพอดูแตกลับไมมีวุฒิ
ภาวะ ไมเขมแข็ง ซึ่งก็ไมสามารถทําใหสภาสันติสุขสามารถขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรมมากนัก 
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สังคมในปจจุบันเปนเรื่องที่พูดคุยกันถึงอิสระ เสรีภาพและอิสรภาพ ซึ่งนําไปสูการเชื่อถือ เชื่อมั่น 
เคารพนับถืออันเปนผลไปสูภาวะความขัดแยง ดังนั้นการยอมรับซึ่งกันและกันจะกอใหเกิดความ
สามัคคีนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน” 
 
  “สันติสุขกอนมีสภาซะอีก สภาตองดูแล สงเสริมใหชาวบานรูจักกัน ซึ่งคนเปนผูนํา
ตองรูจักชาวบานหมดทุกคน ซึ่งสภาตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้โดยวางรูปแบบตามที่ชุมชนตองการ 
ปญหาเกิดจากการมาพัฒนาจิตใจ ไมมีจุดรวมกัน ตางคนตางคิดวาดี แกโดยการคิดรวมกัน เชน 
ตัวอยางคําสอนศาสนาอิสลาม ความชวยเหลือของพระเจา อยูที่ความสามัคคีของพวกเรา ถาเรามีการ
คิดรวมกัน เห็นไปในทางเดี่ยวกัน สิ่งนั้นจะสําเร็จ”  
 
 การเกิดขึ้นของสภาสันติสุข ซึ่งมุงเนนใหชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการแกไข
และปองกันปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ หากแตการทํางาน
ในลักษณะของจิตอาสานั้นบางครั้งมันไปกระทบกับงานประจําของตนเอง หรือหนวยงานเปนการเพ่ิม
ภาระงานมากขึ้น อีกทั้งมีขอจํากัดในดานงบประมาณ จึงเปนเหตุมีการขับเคลื่อนการทํางานไดยาก
มาก เราจึงพบวาในการทํางานของสภาสันติสุขเรามีจุดแข็งคือ ความรวมมือ รวมใจของชุมชน สวน
ปญหาและอุปสรรคที่เปนอยูคือ บทบาทความรับผิดชอบของเจาหนาที่รัฐ การบังคับใชกฎหมาย การ
ปฏิบัติและอ่ืน ๆ ทําใหไมสามารถทําความเขาใจแกชุมชนไดอยางชัดเจนและบางครั้งก็เปนประเด็น
ความขัดแยงขึ้นมา ในขณะเดียวกันเราเองอยากจะใหชุมชนเกิดการเรียนรูและขับเคลื่อนไดดวย
ตนเอง ซึ่งจะดีกวาการยึดติดในตัวบุคคล 
 
 3. สถานการณในพื้นที่อําเภอจะนะ 
 พ้ืนที่ไมมีอะไรเคลื่อนไหว รูปแบบการเมืองมีนอย ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพประมงและ
ทําสวนยางพารา วงสนทนาพูดคุยไมคอยมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเพราะรูปแบบไมไดดั่งที่คิด สวนมาก
ที่พูดคุยเรื่องการทํามาหากิน สําหรับชาวบานแถวนี้คิดวาการเมืองคงที่ ความขัดแยงในสวนของ
การเมืองมีอยูเรื่อย ๆ แตชาวบานไมคอยใสใจ ชาวบานจะมีความสุขจากการทํางาน และการประชุม
สภาสันติสุขของตําบลสะกอมและหลายพื้นท่ีจะรวมกันประชุมสัญจร พอการเมืองขาดชวงก็เงียบหาย 
การประชุมสภาสันติสุขจะเงียบหายเมื่อเปลี่ยนมือผูรับผิดชอบไมคอยคงท่ี   

บทบาทของสภาสันติสุขในการจัดการความขัดแยง 
 ความขัดแยงในหมูบานมีนอย แตเริ่มจาการเลือกตั้งแบงพรรค เมื่อมีการประชุมจะแบงทีม
กันและไมคอยใหความรวมมีในการประชุม การแบงทองที่ทองถิ่น สวนเรื่องเศรษฐกิจ ทําใหเดือนรอน
เพราะราคายาง เกิดการลักเล็กขโมยนอย ชาวบานอยูดวยความระแวง เรื่องยาเสพติด เกิดจากปญหา
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ทางดานการศึกษา ภาพรวมในชุมชนปกติแตจะขัดแยงดานการเมือง ยาเสพติด การวางงานทําใหเกิด
การมั่วสุม เยาวชนมีปญหา ภาพรวมการเปนอยูในตําบลถือวาปกติ แตเมื่อมีปญหาการเลือกตั้งก็จะ
เกิดปญหาการขัดแยงตามมา 
 ปญหายาเสพติดในหมูบานเคยมีการพูดคุย มีโครงการเขามาประชุมในหมูบาน โดยตอนนี้ทํา
ไดประมาณ 10 หลังคาเรือน ใชเวลาชวงบายสี่โมงเย็นหลังละหมาด เรื่องที่พูดคุยเปนเรื่องแรกเปน
เรื่อง น้ํากระทอม จึงจะไหเริ่มจากการลดและคอยๆ เลิก ทําแลวไดผลจึงอยากใหมีการตอเนื่อง ขอ
สะทอนของชุมชนตอปญหายาเสพติดในชุมชนที่วา 

 “ปญหายาเสพติดสวนหนึ่งมาจากเจาหนาที่ตํารวจดวยที่ไมใสสะอาด”  
 

 องคกรภาคประชาชนในพื้นท่ีไดใหทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของสภาสันติสุขชุมชนวาปจจุบัน
เรื่องราวเกี่ยวกับสภาสันติสุขเงียบหาย ทั้งที่สภาสันติสุขคือ พื้นที่กลาง อยากใหโครงสรางที่กําหนด 
แกปญหาเฉพาะหนา ขจัดความขัดแยง สถานการณ การเมืองในพ้ืนที่มีความตอเนื่องในการแกปญหา
ของสภา สภาชุมชน พลเมือง เพ่ือใหเกิดสันติสุข แตคิดวาเปนขอดีภาครัฐควรเปนที่ปรึกษา 
 สภาสันติสุขเปนรูปแบบการแกปญหาความขัดแยงสามจังหวัด วิธีคิดของทหารในแนวรบ 
เสนาธิการทหาร สรางสภาสันติสุข คนคิดอยูยะลา คนทําอยูจะนะ การสื่อสารไมเปนไปตาม
เจตนารมณ วิธีคิดการรวมคิดรวมทําใหประชาชนมีสวนรวมไมมีทฤษฎีที่ตายตัว ตองเขาใจเอกลักษณ
ของคนไทย  
 

 4. สถานการณในพื้นที่อําเภอนาทวี 
 พ้ืนที่อําเภอนาทวี เปนพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพ่ือนบาน มีดานการคาสําคัญทําใหมีการ
เดินทางขอผูคนที่หลากหลาย แตนขณะเดียวกันปญหาความขัดแยงในพ้ืนที่สวนใหญจะไมเกี่ยวของ
กับความม่ันคงมากนัก แตจะเกิดปญหาความขัดแยงทางดานทรัพยากรและสิทธิชุมชนเปนสําคัญ 

ภาพรวมของสถานการณในพื้นที่ยังไมถึงกับหนักแตมีการเตรียมความพรอมสําหรับการตั้งรับ 
ซึ่งมีไทยพุทธรอยละ 100 ของหมูบาน เมื่อมีการกอเหตุจะเปนพ้ืนที่ที่มาพักอาศัย สวนมากพ้ืนที่ทํา
การกรีดยาง การรับลูกจางเขามาการพบเจอเหตุการณในพ้ืนที่ก็มีแตไมถึงกับหนัก ตอนนี้ไดมีการ
ประสานกับเจาหนาที่ทุกฝายเพ่ือเตรียมความพรอมมี อปพร. ชวยดูแล แตถือวาสถานการณคงที่มี
ประชากรแฝงเยอะในพ้ืนที่ แมในบางพ้ืนที่จะไมมีปญหาดานความม่ันคง แตก็ยังคงมีการเตรียม ความ
พรอมรับสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะลูกจางกรีดยางซึ่งสวนใหญเปนบุคคลนอกพ้ืนที่ มีการจัดชุด 
อปพร. ชรบ. และตํารวจชุมชนรวมเฝาระวังสถานที่สําคัญๆ เชน ตลาดนัด  

ความขัดแยงอันเกิดมาจากการเลือกตั้งมีนอย มีการประสานการทํางานกันเปนอยางดี
ระหวางทองที่กับทองถิ่น ความขัดแยงทางดานการเมืองภายในมี ไมหนักแตตองระวัง แตมีบางบาง
จังหวะตอนนี้ถือวาดี ทํางานรวมกันไดดี สวนมากถาจะขัดแยงจะมาจากหมูบานเล็กนอย ความขัดแยง
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ในดานการใชทรัพยากรที่ดิน แหลงน้ําไดดําเนินการโดยใชความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยูในพื้นท่ีปา มีการกําหนดเปนพ้ืนที่อนุรักษปา (ปากราดมีพ้ืนที่ประมาณ 2,500 ไร) ไมพบวา
มีการบุกรุก ซึ่งตอนนี้มีการทําโครการใหปากราดเปนปาอนุรักษ และเปนทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป 
แตในสวนของกรมปาไม ไมสามารถตั้งงบประมาณในการดูแลได จะไป ทําบอในการใหสัตวลงมากิน
น้ําเองได 

ชุมชนทั้งพุทธและมุสลิมตางมีความเขาใจกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่  ต.นาหมอศรี มีคนไทย
พุทธกับอิสลาม เทากัน 50:50 ในจํานวน 8 หมูบาน ไทยพุทธ 4 หมูบาน อิสลามก็ 4 หมูบาน วัดมี 2 
วัด มัสยิดมี 2 มัสยิด ไมมีความขัดแยงเขากันไดดี มีงานก็ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สถานการณความ
รุนแรงไมมี อยูกันเปนพี่นอง  

บทบาทของสภาสันติสุขในการจัดการความขัดแยง 
บทบาทของสภาสันติสุขไมคอยมี เพราะไมเคยมีการประชุม ที่ผานมาหลายพ้ืนที่มีการ

ประชุมทุกเดือน แตหลายพ้ืนที่ก็ยังไมไดประชุมอยางตอเนื่อง ซึ่งการแกปญหาความขัดแยงสวนใหญที่
เกิดข้ึน จะมีการตกลงกันเอง ไมตองใชหลักนิติธรรมเขามาชวย การไมมีการประชุมสภา สวนหนึ่งอาจ
มาจากชุมชนนี้ไมมีเรื่องขัดแยง เรื่องขัดแยงสวนใหญจะพูดคุยกันกอน 
 บทบาทของโตะอีหมาม ในการแกปญหา จะมีการคุยกันทุกวันอังคาร จะมีการใหทีมงานลง
ไปคุยไปสอนในพ้ืนที่ สวนใหญจะมีการรณรงคใหเขามัสยิด เพ่ือนทําพิธีศาสนา (ฮูกุมปากัต)
 ในขณะที่พ้ืนที่ชายแดนบางตําบลเปนพ้ืนที่เฝาระวังสําหรับความมั่นคง ความขัดแยงมีบาง
สวนใหญจะทางการเมือง ในพ้ืนที่มีการประชุมทุกเดือนโดย นายก อบต. จะเชิญครบทุกฝาย การ
ประชุมคอยหายไปเกิดจากความศรัทธาในตัวสภา เพราะบางเรื่องมีปจจัยที่ไมสามารถแกไขได เปน
เวทีที่ทองถิ่นไดแจง ถาปญหาตองแกไขดวยงบประมาณจะทําใหการแกไขหายไป แตดวยงบประมาณ
นอยทําใหโครงการไมเปนไปอยางที่ตองการ แตยังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้  

สถานการณในพื้นที่ ไมมี ความขัดแยงจะมีในชวงการเลือกตั้งแตไมรุนแรง ความขัดแยงดาน
ความคิดและศาสนาไมมีเลย ปญหาทางดานทรัพยากร น้ําไมพอใช เรื่องปาไมการกั้นแนวเขต การใช
ที่ดินสาธารณประโยชน การบริการจัดการการเวนคืนสรางทางเขาประกอบคือปญหาใหญ เวลาตชด.
ทําโครงการจะไมใหเราทําโครงการแตมาบอกวาไดรับงบมาจะทําอะไรบาง รูปแบบการเกิดสภาสันติ
สุขรวมกัน 5 ฝาย ดีหรือไม  เปนสิ่งที่ดีอยางนอยทุกฝายก็ไดใชเวทีนี้เปนเวทีกลางแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เปนสิ่งที่ดี ทุกฝายมาพูดคุยนําเสนอ จะมีความขัดแยงนิดหนอย บางครั้งชุมชนกับระบบ
ราชการเขากันไมได ระบบงานราชการไมมีความยืดหยุนใหชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 

 ภาวการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่สงผลใหเกิดความขัดแยงทั้งในระดับชุมชนและขยายวงกวาง
ออกไปจนไมสามารถบงบอกความชัดเจนของตนตอปญหาความขัดแยงและแกไขอยางเปนรูปธรรมได 
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาในอดีตที่ผานมาและในระยะยาว ความขัดแยงที่เกิดขึ้นมีตนตอแหงความ
ขัดแยงหลายประเด็น ในสวนของงานวิจัยนี้จะนําเสนอบทบาทของสภาสันติสุขตําบลตอการแกไข
ปญหาและสาเหตุแหงความขัดแยงตามที่มอริส แคทเธอรีน (2547) ไดจําแนกไว ดังนี้ 
  1. ความขัดแยงทางขอมูล (Data Conflict) หรือความขัดแยงที่เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารขอเท็จจริง ในสภาสันติสุขตําบลซึ่งถือเปนพ้ืนที่กลางในการสื่อสาร ขอมูลที่นํามาใชสื่อสาร
หรือพูดคุยจึงมีความสําคัญมาก จากการวิจัยพบวาระดับความเขาใจของคณะกรรมการสภาในแตละ
คนไมเทากัน ถึงแมไดรับขอมูลที่เหมือนกันในชวงการประชุม ทําใหเกิดความคาดหวังของสภาที่ไม
เทากัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสื่อความหมายของความขัดแยง และมีความสับสนในหนาที่
ความรับผิดชอบที่ซ้ําซอนกัน 
  2. ความขัดแยงทางผลประโยชน (Interest Conflict)  จะเปนประเด็นสําคัญ
สําหรับพ้ืนที่ เพราะชุมชนมองวาการมีทรัพยากรเพ่ือหนุนเสริมกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนนั้น
จําเปนตองมีการสนับสนุนจากฝายความมั่นคง ถึงแมระยะแรกจะใหการสนับสนุนมาก แตเมื่อลดการ
สนับสนุนลงก็จะเปนปญหา และประเด็นสําคัญอีกอยางคือการใชอํานาจในการจัดการทรัพยากรหรือ
งบประมาณที่สอดคลองกับพ้ืนที่ บางพ้ืนที่ไดมาก บางพ้ืนที่ไดนอย ซึ่งตองอาศัยบทบาทสวนตัวของ
คณะกรรมการสภาสันติสุขตําบลในการเขาถึงแหลงงบประมาณดังกลาว ซึ่งในบางพ้ืนที่อาจทําใหสภา
สันติสุขตําบลเปนพื้นที่ที่ชุมชนขัดแยงเรื่องของงบประมาณและผลประโยชนในพื้นท่ีดวย 
  3. ความขัดแยงทางคานิยม (Value Conflict)  ในพ้ืนที่สี่อําเภอของจังหวัดสงขลา 
พบวา ความเขาใจดานประวัติศาสตร ความเชื่อ ความคิด หรือวัฒนธรรมประเพณีมีความเหมือนและ
แตกตางกับพืน้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตอยูพอสมควร ที่จําแนกไดชัดที่สุดนาจะเปนเรื่องภาษาถิ่น 
ไมวาจะเปนมาลายูทองถิ่น ภาษาใตทองถิ่น หรือบางพ้ืนที่มีภาษาเฉพาะ เชน ที่ชุมชนสะกอม ทําให
เกิดความตาง แตดวยความเปนทองถิ่นเดียวกันทําใหความขัดแยงในประเด็นนี้มีนอยมาก 
  4. ความขัดแยงทางความสัมพันธ (Relationship Conflict)  ความสัมพันธซึ่งเปน
เรื่องราวที่เกิดจากพฤติกรรมที่สอดคลองกันหรือตางกัน สวนใหญจะเปนรูปแบบแนวดิ่ง (Bottom up) 
แตความคาดหวังที่จะรวมผสานความสัมพันธและลดความขัดแยงจากตัวตนของหนวยงานตาง ๆ มาสู
เวทีสภาสันติสุขชุมชนนั้นยังไมสามารถทําไดในทุกพ้ืนที่ แตมีบางที่ใชเวทีสภาสันติสุขตําบลเปนพ้ืนที่
กลางในการจัดการความขัดแยงและสรางความสัมพันธ เชน ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย และตําบล
ประกอบ อําเภอนาทวี 
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  5. ความขัดแยงทางโครงสราง (Structural Conflict) เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิด
การพูดคุยในเวทีสภาสันติสุขตําบล แตก็ไมถือเปนที่ยุติในหลายประเด็น เชน การสรางบทบาทใหม
ใหกับทองที่และทองถิ่นในการกําหนดการทํางานรวมกัน การจัดระเบียบการใชทรัพยากร ขอตกลง
รวม (ฮูกุมปากัต) ของพ้ืนที่ได แตดวยบริบทของพ้ืนที่ที่แตกตางกัน ทําใหลักษณะจัดโครงสรางใหมที่
สอดคลองกับพื้นท่ีไมเปนไปอยางทั่วถึง จนกลายเปนความขัดแยงในกลุมใหมของบางพ้ืนที่อีกดวย 

ในการวิจัยจะเห็นความเขาใจในบทบาทของสภาสันติสุขตอการจัดการความขัดแยงในพ้ืนที่ที่
ตางกัน ขึ้นอยูกับความเอาใจใสและการเปดรับของหนวยงานความมั่นคงในพ้ืนที่และความรวมมือของ
ชุมชน การสะทอนขอคิดเห็นถึงกิจกรรมของสภาสันติสุขที่มีในตําบลตาง ๆ ชี้ใหเห็นวาผูนําชุมชนและ
ชาวบานที่เขามามีสวนรวมในเวทีสภาสันติสุขตําบลมีความพอใจที่ไดใชเวทีสภาเปน “พื้นที่กลาง” ใน
การแสดงออกถึงเรื่องราว ปญหา การแกไขปญหา และทิศทางในการพัฒนา ซึ่งในหลายตําบลไดมี
กิจกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2552 เปนตนมา จนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งงานชิ้นนี้ยังผนวกแนวคิดของ 
เจอเกน ฮาเบอรมาส (Jürgen Harbermas) ที่วาดวยเรื่อง “พ้ืนที่สาธารณะ” ที่ไดนิยามวา พ้ืนที่
สาธารณะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ 'ความรูสึกเปนสวนรวม ' (sense of public) พ้ืนที่เชนนี้มี
ความสําคัญมากสําหรับสังคมประชาธิปไตย เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่บุคคลเขาไปในปริมณฑลนั้นจะมี
สถานะเปน 'ผูกระทําการ' (actor) ที่มีสวนรวมอยางเสมอภาคเทาเทียมกันในการตัดสินใจ โดยผาน
กระบวนการสื่อสารแบบอภิปรายโตแยงกันดวยการใชเหตุใชผลเชิงการสื่อสาร (communication 
rationality) เพ่ือตัดสินใจหาคําตอบที่ดีที่สุดรวมกัน มิใชการตัดสินใจบนฐานอํานาจของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือตัดสินใจตามแบบประเพณีที่เคยทํา ๆ กันมา (อารีดา สาเมาะ และฐิตินบ โกมลนิมิ, 
2559) ดังนั้นในสังคมที่มีเสรีภาพ คนทุกกลุมควรจะตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่อง
ผลประโยชนจากมิติตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน และกลไกทางสังคมกลไกหนึ่งที่จะสรางสมดุลระหวาง
มิติตาง ๆ นั้นก็คือ “พ้ืนที่สาธารณะ” (public sphere) หรือ “พื้นที่กลาง” นั่นเอง เนื่องจาก
คุณสมบัติประการหนึ่งของ “ความเปนพ้ืนที่สาธารณะ” ก็คือ ในพ้ืนที่ดังกลาว คนทุกคนจะสามารถ
สื่อสารไดอยางเต็มที่ และพ้ืนที่สาธารณะจะตองทําหนาที่เปนกลไกที่เขมแข็งพอที่จะไมปลอยให
ผลประโยชนสวนตัวของคนบางคน/คนบางกลุมเขามาครอบงําได สวนพ้ืนที่สาธารณะจะเขมแข็งได
หรือไมนั้น ก็ตองมีเงื่อนไขทางสังคมบางประการมารองรับ คือ การมีเสรีภาพทางความคิดและขอ
ถกเถียงกันบนหลักเหตุและผลหลายๆ ประเภท ซึ่งปจจุบัน สังคมยังขาดเงื่อนไขดังกลาวอยู  เวทีสภา
สันติสุขตําบล จึงถือเปนทางเลือกหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐสนับสนุนใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ในการพูดคุย
และแสดงออกจากทุกภาคสวนในการลดความขัดแยงจากพ้ืนที่และสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
ชุมชนตอไป  
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ขอเสนอแนะ 

 แนวทางการพัฒนาของคณะกรรมการสภาสันติสุขตําบลตอการจัดการความขัดแยงในพ้ืนที่สี่
อําเภอของจังหวัดสงขลา มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือสรางความสมานฉันทและแกไขปญหาความขัดแยงในรูปแบบ
สภาสันติสุขตําบลมีความจําเปนอยางยิ่งกับพ้ืนที่ เพราะถือเปน “พ้ืนที่กลาง” ในการ
จัดการความขัดแยงของชุมชน แตตองเพ่ิมเติมการมีสวนรวมของชุมชน และองคกร
ชุมชน  

2. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทเสริมสรางความเขมแข็งรวมกับ
หนวยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ และสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชนทองถิ่นสามารถ
จัดการความขัดแยงและเพ่ิงตนเองไดในอนาคต 

3.  
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พลวัตชุมชนความขัดแยงในชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจากความรุนแรงสูสันติ
วัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเกาะขาม อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

Dynamic of Community Conflict form Violence to Peace  Culture A Case Study 
of Koh-Kham Community  Kuanneing District, Songkhla   Province 

   ยุรี แกวชูชวง1  และ  นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ2 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2อาจารย สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพลวัตความขัดแยงในชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจาก
ความรุนแรงสูสันติวัฒนธรรม กรณีศึกษา บานเกาะขาม อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใชวิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ-การสัมภาษณเชิงลึก-การเก็บขอมูลโดยเก็บรายละเอียดจากกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้น 
จากคนในพ้ืนที่ โดยกําหนดชวงอายุผูใหขอมูลระหวาง อายุ 30-90 ป  มาเปนขอมูลในการวิเคราะห
ใหเห็นดานประวัติศาสตรชุมชนที่เนนเรื่องเลามาประกอบการวิเคราะห ตลอดจนการจัดการความ
ขัดแยงที่ชุมชนนํามาใชในบางกรณี ทั้งการใชหลักสันติวัฒนธรรม การสรางเงื่อนไขที่ใชได ใชไ มได 
หรือแกไขไดนั้นวาเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอกอยางไร 
 ผลการวิจัยพบวาชุมชนเกาะขามมีความขัดแยง 5 ลักษณะ ไดแก 1. ความขัดแยงทางดาน
ผลประโยชน ไดแก การจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความนับถือ การยกยองหรือการมีจุดเดนดานผูนํา  2. 
ความขัดแยงทางดานความสัมพันธ ไดแก การรวมกลุมกัน การทะเลาะเบาะแวง การยอมรับในชุมชน  
3. ความขัดแยงทางดานคานิยม ไดแก พ้ืนฐานความคิด วัฒนธรรม การกลอมเกลา เลี้ยงดูมาแตเดิม 
ฐานะครอบครัว รวมทั้งดานคานิยมตาง ๆ ในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม  4. ความขัดแยงทางดาน
ขอมูล ไดแก ความขัดแยงในเรื่องขาวสารระหวางกัน ความเขาใจผิด  ระบบญาติมิตร 5. ความขัดแยง
ทางดานโครงสราง ไดแก การจัดการอํานาจ ยอมรับการตัดสินการตัดสินใจ การเปนผูนําถูกที่ยอมรับ
นับถือ การใชอํานาจในการจัดการปญหาและการรวมกลุม  

จากผลการวิจัยพบวาความขัดแยงของชุมชนเกาะขามมีมาอยางตอเนื่องและเปนเรื่องปกติ 
สามารถเกิดขึ้นไดทั้งระดับบุคคล องคกร และชุมชน โดยมีการใชหลักสันติวัฒนธรรมในการคลี่คลาย
ปญหาและจัดการความขัดแยง สรางความสันติสุขในชุมชน 

คําสําคัญ:  พลวัตชุมชน การจัดการความขัดแยง สันติวัฒนธรรม   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate conflict dynamics in a 
community in Songkhla Lake Basin from violence to peace culture, a case study of 
Ban Ko Kham, Khuan Niang District, Songkhla Province.  The data of this qualitative 
study were collected through in-depth interviews and from details of case studies of 
locals aged between 30-90 years.  The data were then analyzed to reveal histories of 
the community with emphasis on storytelling, methods of conflict management used 
by the community in some cases including use of conflict principles, creating usable, 
unusable or solvable conditions to see whether the conflict has been resulted from 
internal or external factors and how it has happened.  

The study found that Ko Kham Community has five types of conflict: 1) 
conflict of interest referring to conflict in allocation of land right, respect, praise, or 
outstanding leaders. 2) Relationship conflict referring to conflict in grouping, 
quarreling, and recognition in the community.  3) Value conflict referring to conflict in 
the basis of thinking, culture, socialization, upbringing method, family status, 
personal, community and social values.  4) Data conflict referring to information 
conflict, misunderstanding, and patronage system. 5) Structural conflict referring to 
conflict related to management of power, recognition, decision-making, being 
accepted leaders, use of power in problem-solving, and group-forming. 
 The study also found that conflict in Ko Kham Community has existed 
continuously; it is normal and can happen anywhere at any level, personal, 
organizational, or community level.  Furthermore, peace culture principles are used 
to mitigate problems, manage conflict, and building peace in the community. 

Keywords: community dynamics, conflict management, peace culture 
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บทนํา 

“เสือสองตัว อยูถ้ําเดียวกันไมได ตัวหนึ่งอยูตัวหนึ่งตองตายหรือตองหาที่อยูใหม” เปนเสียง
สะทอนยอนรําลึกเรื่องราวของความขัดแยงในชุมชนบานเกาะขาม กอนป พ.ศ. 2500 ของหญิงวัยชรา
ทานหนึ่งในชุมชน (จูเลี่ยน ฆังคะมะโน, 2559) ในชวงหนึ่งของสถานการณในชุมชนมีความขัดแยง
และเกิดความรุนแรงที่มีลักษณะความขัดแยงทางดานผลประโยชน ความขัดแยงดานคานิยม การชวง
ชิงอํานาจ  และชวงชิงการยอมรับนับถือของความเปนผูนํา การแสดงตัววาเปนคนใจกลา กลาไดกลา
เสียหรือวิสัยนักเลงตองพกพาอาวุธ พรอมที่จะยิงกันทั้งตัวตอตัว และเปนกลุม รวมทั้งมีการลอบยิง 
ลอบฆา หรือการกระทํารวมหมูพวกพองดวยวิธีการสังหารเด็ดชีพ เมื่อใชวิธีจัดการความขัดแยงดวย
วิธีการดังกลาว ผูคนในชุมชนตองจบชีวิตไปคนแลวคนเลา ทั้งที่อาศัยอยูในพ้ืนเพเดียวกัน มี
ประวัติศาสตรสืบทอดมาจากสายรากเดียวกัน เจริญเติบโต บวชเรียน และร่ําเรียนในวัดบาน แตเมื่อ
เกิดความขัดแยงจึงเลือกใชเอาความรุนแรงเขามาแกไขปญหา  

สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2527) ไดสรุปวา การจัดการความรุนแรงภายใตวัฒนธรรมภาคใต  
มีอัตลักษณในดานการสะสมความคิดความเชื่อ ในเรื่องบรรทัดฐานและสถานภาพทางสังคมเอาไว ซึ่ง
แนวทางในการแกไขปญหาจะเปนไปในลักษณะที่เรียกวา การใชหลักนิยมประชากับจารีตรวมกัน 
มากกวากฎหมาย หรือขอบังคับตาง ๆ คือ ความนิยมรักสงบ หรือสันติสุข ไมนิยมอยูใตขอบังคับใด ๆ 
ที่ตัวรูวาเอามาบังคับตนได และนอกจากนั้นการยอมรับใหเกียรติผูนําที่ทําคุณประโยชนใหแกตนและ
สังคมเปนที่ยอมรับ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนในภาคใตดังที่ อาคม เดชทองคํา (2543) ได
สรุปไววา คนปกษใตมีทาทีแข็งกราว ตรงไปตรงมา มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีอัตตาสูง ทําตัวเปน
หัวเรือใหญ ชิงการนํา เชิงเดี่ยว เสี่ยงสู ไมยอมรับนับถือหรือนิยมยกยองใครงาย ๆ ไมยอมเสียเปรียบ
เสียรูใครงาย ๆ ชอบศึกษาหาความรูเพ่ือจะไดรูเทาทัน มีทาทีไวเชิง และไมเปดตัวกอน เมื่อพบคน
แปลกหนา นิสัยการบริการต่ํา คอนขางเฉียบขาด รักใครรักจริง เกลียดใครเกลียดจริง เปนคนรักหมู
คณะของตน  

ชุมชนบานเกาะขาม ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปจจุบันมีจํานวน
ประชากร 540 คน จํานวนครัวเรือน 342 ครัวเรือน เปนชุมชนชาวนา  พัฒนาการทางดาน
ประวัติศาสตรในสังคมชาวนาเล็ก ๆ ดวยวิถีดั้งเดิมในอดีตและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใน
ปจจุบัน ตามการพัฒนา นอกเหนือจากหลาย ๆ ดาน ทางดานการสังคมในชุมชนเล็กก็มีเรื่องราวของ
การเกิดความขัดแยงควบคูไปดวย หลากหลายลักษณะของความขัดแยงที่เกิดขึ้นคือ ทางดานคานิยม 
ทางดานโครงสราง ทางดานการสื่อสาร ทางดานขอมูล ทางดานผลประโยชน  ซึ่งเปนเรื่องปกติใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง ๆ ที่กลาววาความขัดแยงเปนเรื่องปกติ การศึกษาการจัดการความขัดแยงในชุมชน
เกาะขาม เปนกระบวนการหนึ่งที่ศึกษาการจัดการความขัดแยงตามแนวทางสันติวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาความขัดแยงในชุมชนในชุมชนบานเกาะขาม อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการความขัดแยงและรูปแบบในชุมชนดวยหลักสันติวัฒนธรรม
ชุมชนมาจัดการความขัดแยงในชุมชน 

วิธีในการดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยจะใชระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนว
กรณีศึกษา (Case study approach) และเชิงพรรณนา โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากผูให
ขอมูลหลัก (Key Informants) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเกาะขาม ประกอบไปดวย ผูนําทองถิ่น ผูนําที่ไมเปน
ทางการ ประชากรทั่วไป การเรียงลําดับขอมูลที่ผูวิจัยไดจัดลําดับดานอายุ, ที่มา, การมีประสบการณ
ในพ้ืนที่มารวบรวม ในพ้ืนที่หมูที่ 2 บานเกาะขาม ตําบลควนโส อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มา
เปนหนวยวิเคราะหในการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เนนการจัดเก็บขอมูลลงรายละเอียดโดยการกําหนดความถี่ของ
อายุในชุมชนเปน 3 ชวงอายุดังนี้ คือ 1) ชวงอายุ 30-50 ป  2) ชวงอายุ 51-70 ป และ 3) ชวงอายุ 
71-85 ป นํามาวิเคราะหขอมูล เนื่องจากเปนเรื่องราวที่สามารถนํามาวิเคราะหคนหาสาเหตุปจจัยเกิด
ความขัดแยง การคลี่คลาย เครื่องมือการจัดการความขัดแยง ในมุมมองของคนในพ้ืนที่ในกลุมตาง ๆ 
ที่ไดในประวัติศาสตรชุมชน 

นําขอมูลมาวิเคราะหในเนื้อหา (Content Analysis) ดวยการตีความขอมูลจาการสัมภาษณ 
และการเลาเรื่องผานประสบการณ และนํามาตีความผลที่ไดเพ่ือเชื่อมโยงในทางแนวคิดและทฤษฎี 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 1. แนวคิดความขัดแยง (conflict theory) 
   2. แนวคิดสันติวัฒนธรรม (culture peace theory) 
 3. แนวคิดฮาบิทัส (Habitus) 

 1. แนวคิดความขัดแยง  วันชัย วัฒนศัพท (2549) กลาววา ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมดาที่
เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันในตัวเราคนเดียว ในครอบครัว ในชุมชน ในองคกร ในประเทศของเรา หรือ
ระหวางประเทศ ไมใชเรื่องเลวรายหากความขัดแยงนั้นสามารถคลี่คลายตัวเอง และเปลี่ยนเปนไปทาง
สรางสรรคนําไปสูขอยุติไดหรือหาทางออกได ซึ่งไดมีบอกลักษณะความขัดแยงได 5 ประเภทคือ 1) 
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ความขัดแยงทางดานขอมูล 2) ความขัดแยงทางดานผลประโยชน 3) ความขัดแยงทางดานการสื่อสาร 
4) ความขัดแยงทางดานคานิยม และ 5) ความขัดแยงทางดานโครงสราง 
 โจฮัน กัลตุง  (Johan Galtung) นักสันติวิธี ชาวนอรเวย  นักวิชาการดานความขัดแยง
เชื่อมโยงใหเห็นถึงองคประกอบของความขัดแยงที่ประกอบดวยกันในลักษณะความขัดแยง คือ  
 1. ความรุนแรงทางตรง (Direct violence) นั้น สามารถมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดได ไมวาจะ
เกิดขึ้นที่ใด ในลักษณะนี้ ทุกคนสามารถสัมผัสและเห็นไดชัดเจนในสถานการณหนึ่ง  ๆ เชน การ
ขัดแยงทางความคิดระหวางบุคคลสองคน และมีเรื่องทะเลาะกัน และมีการลงไมลงมือกันในแตละ
ฝาย หรือการที่มีการเลือกตั้งที่มีฝายที่ไดรับการสนับสนุนชนะและฝายที่แพ ที่มีการลอบสังหาร หรือ
การยิงถลมกัน นอกจากนั้นความรุนแรงทางตรงอาจเกิดไดและมองไดเห็นคูกรณีที่ชัดเจน ระหวาง
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น  

2. ความรุนแรงทางโครงสราง (Structural Violence) คือลักษณะความรุนแรงทาง
โครงสรางนั้น เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน ที่ไดแก โครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดลอม หรือทรัพยากร บนโลกที่มีการพัฒนาระบบระเบียบขึ้นมา แตเกิดความแตกตางที่
ไมเทาเทียมเกิดขึ้นสงผลตอความแตกตางที่ไมสามารถมีคุณภาพชีวิตในแตละกลุม ชนชั้น บุคคล ซึ่ง
ไดแก  การเขาถึงในการรักษาพยาบาล การครอบครองสิทธิในการจัดการทรัพยากร การแสวงหา
ผลประโยชนจากหนาที่การงาน หรือการใชอํานาจที่ไมชอบธรรม เชน รัฐบาลใชความรุนแรงทําราย
รางกายผูประทวง หรือการที่กรรมกรไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม การสัมปทานทรัพยากรสงผลกระทบ
ตอชุมชน แผนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เอ้ือตอคนบางกลุม เปนตน 

3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือความรุนแรงในลักษณะนี้ไมสามารถ
จัดแบงสถานะไดชัดเจน และไมสามารถหาผูกระทําได แตสงผลตอการการถดถอยทางดานการกระทํา
ที่ทํารายตอจิตใจ และการทําใหเกิดการสงผลกระทบตอความเปนอยูของชีวิต ในแงนี้ กัลปตุง ได
สรุปวา มีความรุนแรงที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไดทันทีทันใด แตสงผลกระทบระยะยาว ความรุนแรง
ในลักษณะนี้ จะเห็นวา เกิดขึ้นกับใครจะทําใหเกิดการสูญเสียสงผลกระทบยาวนาน ไดแก การที่เรา
ยอมรับความแตกตางระหวางหญิงชายที่ตางกัน การใหสินบนเพ่ือผลประโยชนในหนาที่การงาน การ
ตัดสินคุณคาของคนท่ีแตกตางกันในสีผิว อาชีพ รายได หรือการกีดกันทางดานวัฒนธรรมของเชื้อชาติ  
ศาสนา เปนตน 

จากการอธิบายลักษณะดังกลาวนั้นสามารถนํามาสูการวิเคราะหและคนหาปจจัยที่เกิดขึ้น
เมื่อเกิดความขัดแยงที่เกิดขึ้น งานของโจฮัน กัลปตุ จึงไดชี้ใหเห็นความรอบคอบเขาใจในการนํามาสู
กระบวนการแกไขปญหาความขัดแยง และไมใชความรุนแรงเขามาจัดการปญหาซึ่งเปนสิ่งคูตรงขาม
ในสันติวิธี (ไพศาล วิสาโล 2550) 
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 2.  แนวคิดสันติวัฒนธรรม มาจากรากศัพทที่สําคัญคือดวย 2 คําคือ 
 ความหมายสันติวัฒนธรรม เราอาจแยก คํา 2 คํานี้ไดตามความหมายพจนานุกรมไดวา  สนัติ 
ตามความหมายพจนานุกรมคือ น. ความสงบ เชน อยูรวมกันโดยสันติ. (ป.ส. ศานฺติ). ไดให
ความหมายคือ คือความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบรอย   
 ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล (2547) แผนประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรง แตเนน
ความเอ้ืออาทรความเสมอภาคเทาเทียมกัน และตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย 
(ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล 2547)  
 สํานักงานกระทรวงวัฒนธรรม (2522 ) ไดกําหนดขอบขายวัฒนธรรมที่เดนชัด ที่บงบอกถึง
คุณลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมไววา วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่ แสดงถึงความงอกงาม 
ศีลธรรม ความรักสามัคคี ความแนนแฟน และการมีศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และมีการ
กําหนดใหประชาชนไทยตองปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอยางเครงครัด โดยมีการจัดแบงวัฒนธรรม 
ไวคือ วัฒนธรรมทางดานความคิด วัฒนธรรมบรรทัดฐาน ที่มีการยึดถือแบบแผนประเพณีรวมกัน 
และวัฒนธรรมทางดานวัตถุ คือ สิ่งของที่สรางขึ้นเพ่ือใหเกิดประโยชนและเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี
งาม 

 เพ่ิมศักดิ์  มกราภิรมย (2555) สันติวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมการดํารงชีวิตรวมกันดวยความ
เมตตากรุณา บนหลักการพ้ืนฐานการดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยมีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ชวยใหสังคมมนุษยประพฤติ ปฏิบัติตามหนาที่ตอกันและกัน โดย
ปราศจากความรุนแรง แลวนําไปสูชีวิตสงบสุข มีความเจริญงอกงามทั้งภายนอกและภายในของความ
เปนมนุษยในลักษณะดังกลาวอาจมีรูปธรรมบงชี้ได และทําใหขอบขายการเข าใจสันติวัฒนธรรมมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ในฐานะที่เปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงในมิติทางวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่งไดอยางเขาใจ ซึ่งอาจสรุปเปนลักษณะสําคัญไดคือ 
 สันติวัฒนธรรม เปนสภาวะที่มีความสมดุล กลมกลืนกันของอัตลักษณ ทัศนคติ คุณคา ความ
เชื่อ และแบบแผนการปฏิบัติในการใชชีวิตและความตองการพ้ืนที่อิสระเฉพาะตัวของแตละบุคคลใน
สังคมนั้น ๆ (เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย, 2555) 
 ชัยวัฒน  สถาอานันท (2539) สันติวัฒนธรรม ในแตละวัฒนธรรม  สามารถเอ้ือตอสันติภาพ  
และการจัดแจงที่ความเหมาะสม วัฒนธรรมเหลานี้จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดสันติวัฒนธรรม 

โจฮัน กัลตุง  กลาววา สันติวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมคือการนําแหงปญญามาประสานมือเพ่ือ
แกปญหาความสําคัญของ วัฒนธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญตอการนําเขามาสูกระบวนการสันติภาพ และ
นําไปสูความสําเร็จของสันติภาพ (ชัยวัฒน สถาอานันท 2539)  
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาขอบขายของความขัดแยงในดานการพิจารณาดานบวกที่มองถึงความ
ขัดแยงเปนเรื่องปกติและสามารถใชเครื่องมือที่เปนวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ จึงไมสามารถละเลยให
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เห็นถึงการนําคุณคา ของวัฒนธรรมในแตละพ้ืนที่มาเปนองคประกอบและแนวทางการจัดการความ
ขัดแยง ที่สงผลตอการแปรเปลี่ยนความขัดแยงไดอยางในทิศทางตรงกันขามได ขอคิดเห็นเชิงทุนทาง
วัฒนธรรมจึงมีน้ําหนักและเปนทุนในการจัดการความขัดแยง (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2539) 

 3.  แนวคิด ฮาบิทัส (Habitus) ของปแอร บูดิเยอร (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาว
ฝรั่งเศส ที่ไดเสนอมโนทัศนที่สําคัญคือ  field  capital และ habitus เปนลักษณะการแสดงออกทาง
สังคมท่ีเปนสวนหนึ่งนํามาศึกษาปรากฏการณทางสังคม ที่มีความแตกตางทางดานโครงสรางในแตละ
ประเภท รวมทั้งสวนสําคัญที่ บูดิเยอร ไดเจาะจง ความชัดเจน ที่เปนภาคปฏิบัติการทางสังคม ซึ่งใน
ความเห็นของ ปแอร บูดิเยอร นั้นกลาววา การกระทําการของคนในสังคมนั้น หรือ practice นั้นมี 2 
ลักษณะคือ ถูกกําหนดโดยโครงสรางทางสังคม - วัฒนธรรม เชน กฎระเบียบ กติกา กฎเกณฑสังคม  
กฎหมาย 2. การมีอิสระในการกําหนดการกระทําของตนเองในสังคมระดับหนึ่ง  (ไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร, 2558 )  
 สุภางค  จันทวานิช (2554) กลาวถึงคําวา ฮาบิทัส หมายถึง กิริยาทาทาง ความคิด มารยาท
ของบุคคลที่ไดมาและสะสมอยูในตัวโดยไมรูตัววามันดํารงอยู มันกลายเปนความคิดความอานใน
ชีวิตประจําวัน อยูในจิตไรสํานึก ทําใหเราทําสิ่งตาง ๆ โดยไมคิด ซึ่งบูดิเยอร ไดใชคําวา ฮาบิทัส เพ่ือ
แยกใหเห็นแตกตางกับคําวานิสัย (habit) ในสองแง  แงแรก ฮาบิทัสไมใชสิ่งจําเปนปกติธรรมดาใน
การกระทําของบุคคล ในอีกแงหนึ่งฮาบิทัสทําใหเราสามารถประพฤติปฏิบัติไดอยางเปนธรรมชาติหรือ
เปนอิสระเสรีในพื้นที่ทางสังคมโดยเราไมรูสึกวาเราควบคุมคําพูดหรือการกระทําของตนเอง 
 ดังไดกลาวจากคํานิยามและความหมาย และลักษณะความเปนเฉพาะของ ฮาบิทัส ไม
สามารถกําหนดเปนรูปแบบเฉพาะตัวแบบใดแบบหนึ่ง แตมีความยืดหยุน ในดานการทางดานความรู  
การตีความ การอธิบายเชิงสาเหตุ และผลลัพธ  ซึ่ งในการอธิบายกรอบความคิดดังกลาวสามารถใช
เปนเครื่องมือวิเคราะหในวัฒนธรรมตางดวยเชนกัน ในสวนตาง ๆ ของประเทศ เชน วัฒนธรรมภาค
ตาง ๆ ในดาน อัตลักษณ ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ฯลฯ ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดนําเอา
วัฒนธรรมภาคใต วัฒนธรรมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มาเปนสวนหนึ่งในการวิเคราะหในรายละเอียด
ดังตอไปนี้พอสังเขป 

“ฮาบิทัส” วัฒนธรรมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
 สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2544) กลาววาวัฒนธรรมที่มีลักษณะเดนของภาคใตในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาคือ การผูกยาน ผูกโยด (ประโยชน) เพ่ือสรางมิตรและขยายขอบเขตการยอมรับนับ
ถือและการยอมรับในสังคมชุมชนเปนสิ่งจําเปน นอกจากนั้นการสะสมบารมีการเปนลักษณะของผูนํา
นั้นจะตองมีองคประกอบที่เดนชัดคือ มโนทัศนของชาวบาน “ความเปนคนยาว-คนใหญ” และเปน
ฐานอํานาจเชิงซอน ซึ่งมี คุณธรรม ทางคติโลกและหลักศาสนาเปนแมบท ประพฤติดี มีสัมมาชีพ 
บําเพ็ญประโยชน บําเพ็ญกุศล เปนคนมีน้ําใจ 
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 ลักษณะที่การผูกน้ําใจดวยวัฒนธรรมชาตินักเลง คือลักษณะ ดังเชน ทําใหตนเชื่อถือไดเปน
ดวยเมตตาธรรม เอ้ืออารี กลาไดกลาเสีย เขมแข็ง กลาหาญ เฉียบขาด และยุติธรรม ดวยลักษณะ
ดังกลาวจึงเปนการกําหนดตัวตนของบุคคลที่เปนที่ยอมรับในวัฒนธรรมของภาคใตมาเปนสวนหนึ่งใน
การกําหนดลักษณะของปจเจกชนในความหมายดังกลาว 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหทราบความเปนมาของชุมชน สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการของความขัดแยง
ในชวงตาง ๆ จนถึงปจจุบัน 

2.  ทําใหทราบหลักการสงเสริมสันติวัฒนธรรมในชุมชนมีกระบวนการอยางไรและการมีปจจัย
สงเสริมปจจัยลดทอน การนํามาใชเปนเครื่องมือการจัดการความขัดแยงในชุมชนดวยวิธีการใด 

3.  สามารถนํารูปแบบการจัดการความขัดแยงไปขยายผลและเปนแนวทางในการจัดการ
ปญหาไดในพื้นที่อ่ืน ๆ 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง พลวัตชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจากความรุนแรงสูสันติวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ชุมชนเกาะขาม ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
ความขัดแยงในชุมชนในลักษณะตาง ๆ และเมื่อเกิดความขัดแยงชุมชนมีการนําหลักสันติวัฒนธรรมมา
ใชในการคลี่คลายและแปรเปลี่ยนความขัดแยงไดอยางไรบาง  
  การดําเนินการวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมตัวอยางอายุ ซึ่งเนนเรื่องเลา
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งทางดานวิถีชุมชน และดูเฉพาะดานความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผูวิจัยได
เก็บรวบรวมตามชวงอายุในแตละรุนทั้ง 3 ชวงคือ ชวงอายุ ตั้งแต 30-50, ชวงอายุ 50-70 และชวง
อายุ 70-90 ป ขึ้นไปผลการวิจัย นั้น พบวา 

ศึกษาประวัติศาสตรชุมชน และการเปลี่ยนแปลง 
 เขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําที่ 25 ของประเทศไทย ซึ่งพ้ืนที่ในเขตลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาที่มีลักษณะองคประกอบสําคัญ ไดแก ทะเลสาบสงขลาตอนบน ในเขตจังหวัดพัทลุง 
นครศรีธรรมราช (ทะเลนอย) ตอนกลางตั้งแตอําเภอเขาชัยสน-อําเภอปากพะยูน และตอนลางตั้งแต
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง-จังหวัดสงขลา รวมเนื้อที่พ้ืนที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 516,576  ไร 
นอกจากสภาพทางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณดวยพืชสัตวน้ําในอดีตมีจํานวน 760 ชนิด จํานวน
ประชากรในเขตพ้ืนที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีจํานวนทั้งสิ้น 1,399,105 คน แยกเปนประชากรชาย 
682,615 คน และประชากรหญิง 716,490 คน จํานวนครัวเรือน 423,430 ครัวเรือน ประกอบดวย
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อาชีพทําการเกษตร ทําการประมง และอาชีพอ่ืน ๆ ดวย (ขอมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
เกษตร 2559.) เขตพ้ืนที่ของทะเลสาบสงขลาจึงมีความหลากหลายที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ และ
นอกจากนั้นก็มีความแตกตางกันตามพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่นเชนกันในแตละที่ รวมทั้งพ้ืนที่ในการ
ศึกษาวิจัยในพลวัตชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จากความรุนแรงสูสันติวัฒนธรรม ซึ่งผูวิจัยไดมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย การจัดเก็บกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ การเลาเรื่อง เพ่ือที่จะทําความเขาใจ
ตอการเปลี่ยนแปลงชุมชนทางดานตาง ๆ รวมทั้งการศึกษาในดานความขัดแยงในชุมชน ที่มีลักษณะ 
และรวมทั้งการเกิดความขัดแยงในลักษณะตาง ๆ การแกไขความขัดแยงในชุมชน จึงไดเลือกเอาพ้ืนที่ 
ชุมชนบานเกาะขาม อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มาวิเคราะหและสรุปผล 
 ชุมชนเกาะขาม หมูที่ 2 ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา มีประวัติพอสังเขป
ดังนี้ จํานวนประชากรในปจจุบัน 560 คน ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพทํานา ทําสวน
ยางพารา ในปจจุบันอยูในเขตปกครองขององคการบริหารสวนทองถิ่นตําบลควนโส อําเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา เปนชุมชนเล็ก ๆ เปนสวนหนึ่งในเขตพ้ืนที่ราบตอจากเขตทะเลสาบของพ้ืนที่ตําบลปาก
รอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชุมชนมีพลวัตตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังที ่
 อาคม  เดชทองคํา (2544) ไดจัดแบงพลวัตของชุมชนสังคมรอบทะเลสาบสงขลาที่เรียกวา
การ “สาวยานหาโยด” ไดดังนี้  จัดแบงในลักษณะ หัวโยด กลางโยด และปลายโยด จากกรณีหลัก
ดังนี้  

1.  เรือเหนือ  ลํานํารักแหงลําน้ําในพื้นที่สามระนาบ 
2.  การคาทางเรือรอบทะเลสาบสงขลา: ยานโยดของเพ่ือนพองสองฟากฝง 
3.  ตัวตนของความเปนอธิปตย) ปฏิกิริยาอันอหังการจากรุงดอนทรายถึงพ่ีนองเสงเอียด 

       ชุมชนบานเกาะขาม ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กอนป 2490 จากการ
สัมภาษณพบวา มีการติดตอกันกับภายนอกดวยลักษณะทั้ง 3 ชวงประวัติศาสตรลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งอาจแตกตางในรายละเอียดพ้ืนที่การติดตอการปฏิสัมพันธ เปนรายละเอียดเฉพาะพ้ืนที่ ใน
ภาพรวมก็มีพลวัตตามที่กลาวมาแลว ในบทความนี้ไดศึกษาประเด็นเฉพาะดานหนึ่ง คือความขัดแยง
ในชุมชนและกระบวกการจัดการความขัดแยงดวยหลักสันติวิธีในชุมชน โดยวิธีเก็บขอมูลการ
สัมภาษณจากคนในพ้ืนที่ ทั้งทางดานพัฒนาการชุมชน ดานความขัดแยงลักษณะความขัดแยงจาก
มุมมอง ประสบการณ ทั้งลักษณะปจเจกและกลุม และนํามาวิเคราะหสรุปผลที่เกิดขึ้นโดยมีการจัด
แบงเปนชวงพัฒนาการดวยกัน 3 ชวงพัฒนาการคือและในแตละชวงมีการกลาวถึงในลักษณะเลาถึง 
สภาพทั่วไปของชุมชน บรรยากาศ ความเปนลักษณะชุมชน รวมทั้งการนําเสนอเรื่องราวความขัดแยง
ควบคูกันไป ซึ่งจะสามารถสรุปและตีความในชวงอภิปรายผลมาประกอบในการเขาใจความขัดแยงใน
ชุมชนในลักษณะที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน 

ชวง 1 กอนการเปลี่ยนแปลงปกครอง (2430-2475) 
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 “บานเรือน การตั้งราก นั้นนานเทาไหรไมรู แตที่รูคือ ตนสายนั้นมาจากการเขามาขยายพ้ืนที่
นา ขยายครอบครัวจากบานอ่ืน ๆ ใกลเคียงมาตั้งเพ่ิมนับไดไมถึง 30 ครัว ขยายครอบครัว ขยายนา
ขาว ในที่ผืนดินสมบูรณ บานเกาะขามเปนเนินพื้นที่ดินท่ีถึงแมบางชวงน้ํามา น้ําพะ ก็ยังมีท่ีใหวัวควาย
ไดอยูไมลอยไปกับน้ํา และอยูใกลคลองเล็กคลองนอยไหลผาน ทํานาไดดี ระบายน้ําไดดี ไมทวมขัง 
พ้ืนที่ทํานา บานเรือนอยูรวมกันไมหางกันเหมือนเชนทุกวัน แมววิ่งทั้งวันไมตกดินก็แลวกัน หนานาทํา
นาคดขาวไป หาปลา การเดินทางซ้ือหาเครื่องถวยชาม ดายไหม หรือกระเบื้อง แกว ตองเดินเทาออก
จากหมูบานพรอมกัน ตัดตามบิ้งนาไป ตอนรุงสาง ถึงเชาที่ทาเรือบานกรอบ  มีเรือสินคาเรียงราย  
เราเอาของไปขาย ขี้ใต ปลาน้ําจืด ผายอม ผาทอไป ขาวสาร ไกเปด ไข ทูนหัวกันไปเปนแถว ๆ กลุม 
บางตะโกนสงเสียงกันไป ในชวงนั้นหลายสิบป อยูรวมกันไมทะเลาะกัน จะมีบางในเรื่องเล็กนอย 
นินทาวาราย หรือวัวควายไปกินขาว  ปญหาพ่ีนองบางครัวไมสามัคคีกัน เปนเรื่องปกติ สักพักก็ดีกัน 
คนแกเฒาใชวิธี “จัมมะ” (ภาษาเฉพาะ) เปนราย ๆ ไป คนรวยคนจนมีเหมือนกันขึ้นกับความขยันทํา
นา เก็บสะสม บานไหนหลังคากระสีและเบื้องแสดงวาใชไดมีหองหับหลายหอง เรือนปนหยาก็มี บาน
ไหนทําบานกันฝาจากทางมะพราว ไมมีฝาบางก็ฐานะไมคอยดี  มีอยูครบในชุมชน” การดูแลปกครอง
ชาวบานในบานเกาะขาม เทาที่จําไดมีมาจาก เจานายทาชาง ที่ทางการสงมาดูแลและเมื่อเขามาได
แตงงานอยูชนกินในชุมชนทั้ง “ขุนดิษฐ” หรือ “ขุนภิบาลรักษา” มาเปนผูปกปกรักษาชุมชนในกาล
นั้น และเราเปนลูกหลานกันเต็มบานแตกยอดไปหลายกันไป 7-8 ชั้นแลวในปจจุบัน ทุกปชวงงาน
ทําบุญทุกป (จูเลี่ยน ฆังคะมะโน, 2559)  

ชวง 2 สงครามโลกครั้งท่ี 2 (2480-2500) 
 ชุมชนบานเกาะขาม มีพลวัตการไดรับผลกระทบทั้งจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณเกิดขึ้นในโลก ดานสงครามโลกระหวางญี่ปุนและประเทศตะวันตก 
ไมแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในโลกที่ไดรับผลกระทบมากบางนอยบางในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ภายใตสถานการณดังกลาวไดมีการรําลึกและยอนรอยถึงสภาพชุมชนเกาะขามในชวงนั้นวา 
 “สภาพตอนนั้นไมคอยอยูดวยความสงบสุข เห็นเครื่องบินวอนไปมา เราเปนเด็กอายุ สิบกวา
ปยังจําไดดาตองนอนริมรั้วบาน กลางคืนไมใชไฟ ไดขาวการทิ้งระเบิดที่เมืองสงขลา ปกติในบางชวงมี
การเดินทางไปสงขลากัน ซื้อของใชหรือเสนใยทอผามาทํากัน ชวงนั้นทุกคนไมออกไปไหนไกล ๆ ชวง
หลังเริ่มมีโจรออกมาปลนขาวของ เสื้อผา ในหลาย ๆ ที่รวมทั้งหมูบานเราดวย มันเปนชวงที่ของกิน
ของใชขาดตลาด โจรนาจะไมไกลจากบานเรา บางคนก็มีเสนสายกับคนในแนะไป ลักษณะโพกหัวปด
หนา ชาวบานกลัวกัน แตก็ชวยกันกับผูนําคนนับถือในบาน บางครั้งก็ไลจับไดทุบตีกัน แทงกันตายก็มี  
เหตุการณภายในในแตละคืนจึงเปนสิ่งนากลัวสมัยนั้น เคยมีทหารญี่ปุนเขามาทางผานหมูบาน 
ชาวบานแบงของกินให มีเรื่องตลกคือ ชาวบานเอาขนุนใหกิน เขาแกะเนื้อออกหมด กินเคี้ยวเมล็ด 
เลยตองกินใหดูเปนที่ตลกขบขัน ภาพรวมแลวในชุมชนไมอดขาวปลาอาหารเพราะมีขาวกินจากการ
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ทํานา ความเดือนรอนที่สําคัญคือการมีโจรผูรายเกิดความไมสบายใจวาสภาพการณดังกลาวจะจบลง
เมื่อไหร ชวงนั้นก็มีการ “ตีเหลาะ” เพ่ือใหทราบวาเกิดอะไรในหมูบานเกิดขึ้น ชวงนั้นก็จะมีวัดที่
ปลอดภัยที่ทุกคนเขามาอยูรวมกันในบางชวงบางคืน” (กลาย แกวชูชวง, 2559) 
  บานเมืองสงบจากสงครามโลกทุกอยางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดคือ ในชวงยุค จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม  มีมาตรการการปราบโจรผูราย การยิงลอบปราบโจรและการติดตาม ในสมัยนั้นเทาที่
จําไดวาโจร “ดําหัวแพร” ก็มีเรื่องเลากันในหมูบานมีสมัครพรรคพวกเขาแถบวัดหัวเตย บานควน ฝง
พัทลุง แตที่นี้ไมเคยเจอ มีแตโจรที่หลากหลาย พอชวงนั้นเขาปราบกัน ทําใหลดลง สบายใจมากขึ้น มี
นักเลงในหมูบานก็เปนธรรมดาเกิดข้ึนมากมายในหลายพ้ืนที่รอบ ๆ บาน ซึ่งสวนหนึ่งก็คือ การปองกัน
คนนอกเขามาขมเหงรังแก หรือการที่เริ่มมีเจาหนาที่เขามาที่บางรายดี  บางรายก็ทําใหเกิดความรูสึก
ไมดี  มีเรื่องเลามากมายในชวงนี้เชน การปรับตัวทางดานวัฒนธรรม (เนียน สมแกว, 2559) 
 การยกเลิกกินหมากสรางความหนักใจใหชาวบานมาก เพราะตองปรับ ตั้งแตการนุงผากาง
หมวก ยกเลิกนุงจูงกระเบน กางหมวก  มีเรื่องเลาวา บางรายตองสวมผากระเบนไวใน เอาผาถุงไวขาง
นอก  เวลาเดินในตลาดไปนัด กินหมากก็แอบดวยลักษณะตาง ๆ กันไป หมวกก็กางเฉพาะตอหนา
เจาหนาที่ และมักทําเองจากใบมะพราว ใบลาน พอกลับบานก็ขวางทิ้งกัน  สิ่งที่ทุกคนกลัวคือ ถาไม
ปฏิบัติตามจะถูกวากลาวและบางรายปรับเงินทอง ทําทานบน ในหมูบานก็จะมีการกวดขันผาน 
ผูใหญบาน ที่ทางราชการสั่งตรงมา  
 ชวงหลังกอนป 2500 เปนตนมา หมูบานเริ่มมีการพัฒนาทางดานตาง ๆ เชน การตัดถนน
หนทาง  การยกเลิกการคาชายทะเล  การเดินทางดวยรถไฟไปที่ตาง  ๆ ในเมืองใหญ เชน หาดใหญ 
สงขลา เริ่มมีการติดตอท้ังทางเทาและรถโดยสาร มีการซื้อขายกัน มีการรับซื้อขาวซื้อทีละมาก ๆ การ
มีคนกลางจากที่ตาง ๆ เขามาขายของและรับซื้อสินคาชุมชน และเมื่อตนป 2510 เปนตนไป มีการไป
ทํางานขางนอกกันเริ่มใหเห็นเชน พ้ืนที่ยะลา ปตตานี  หาดใหญรวมที่อ่ืน ๆ ดวย ทั้งมีการอพยพไปหา
ที่ทํากินใหมแถบเขาบรรทัดก็มีการไปจับจองและทํากันในชวงป 2500 เปนตนมา 

ชวง 3  สรางกลุมองคกร/เกษตรหลากหลาย (2530-ปจจุบัน) 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนมีการจัดปรับตัวเองอยางคอยเปนคอยไปตามแรงสะทอน
จากอิทธิพลภายนอกเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืน เชน  ดานการบริหารจัดการของรัฐแบงเขตการปกครองที่
ชัดเจน ระบบการจัดสรรที่ดิน การราววัดที่ดิน  และการขยายบาน การขยับบานเรือนไปแถบถนนใน
ปจจุบัน และการประกอบอาชีพที่หลากหลายในปจจุบัน  การทํานาไดรับผลกระทบตอทางดานราคา
และพืชพันธุ ในชวงตั้งแตป 2520 เปนตนมาการทํานาลดนอยลงและบางครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์  การหันไปทําอยางอ่ืน ๆ ประกอบกับการตองมีการสงบุตรหลานเลาเรียนในระดับตาง ๆ มี
ความนิยมมากขึ้น การประกอบอาชีพอยางอ่ืนที่หลากหลายจึงเกิดขึ้น วิถีทํานาในปจจุบันเปนเพียงทํา
ไวเพ่ือกินและขายบางพอใช  การปรับตัวที่สําคัญคือ ในชวงที่ยางพาราราคาแพง มีการปลูกยางในนา
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เพ่ิมขี้นกวาครึ่งหนึ่ง จากการสํารวจขอมูลชุมชน ในป 2550 เปนตนมา มีการรวมกลุมกันจัดการ
ชุมชนมากขึ้นไดแก การจัดกลุมออมทรัพยป 2530 กลุมสวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งการรวมกันทํา
กิจกรรมในหมูบานในลักษณะรวมกลุม สรางกลุมชุมชน เชน กลุมใชน้ํา กลุมออมทรัพย กลุมรักษา
ความปลอดภัย กลุมดานอาชีพ กลุมขาวสตรี กลุมออกกําลังกายสุขภาวะ ที่มีการจัดทําเองและมีการ
สงเสริมจากภายนอกหนวยงานใหมีการจัดตั้งชุมชนเขมแข็งในแผนพัฒนาและแผนชุมชนในทองถิ่น 
 พลวัตทั้ง 3 ชวงของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนตนเองจากภายในและภายนอกตลอดเวลา และ
มีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป ไมวาทางดานความคิด ความเชื่อ การดํารงชีพ เหมือนกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีพัฒนาการใกลเคียงกันดานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในดานความขัดแยงในชุมชนนั้นพบได
ทั้ง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นประกอบดวยลักษณะสําคัญคือ  

2. ลักษณะความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงในชุมชน 
 2.1 ความขัดแยงทางดานผลประโยชนไดแก ความขัดแยงทางดานทรัพยากรในชุมชนนั้นใน
ชวงแรกจากการสัมภาษณพบวา มีลักษณะความขัดแยงที่แสดงออกดังนี้ 

 ความขัดแยงทางดานการใชทรัพยากรที่แตกตางกัน เชน การขาดความเอาใจใสดูแลในดาน
สัตวเลี้ยง ที่เปนวัว ควาย ไปกินขาว  กินพืช รวมทั้งการใชพ้ืนที่เลี้ยงสัตวในบางฤดูกาล  การแยงชิง
ทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีอยู การตีผึ้ง การหาปลา การดักจับ ในพ้ืนที่สาธารณะ ความไมชัดเจนใน
ดานกรรมสิทธิ์ที่ดินพ่ีนอง ระบบฝายเครือญาติ การจัดสรรที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
 ความขัดแยงในการใชน้ําเพ่ือการทํานา การสงผานน้ําที่มีความแตกตางกัน ความตองการน้ํา
ที่แตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาดานการบริหารจัดการน้ําไมเกิดความพอใจลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นบาง
กรณีที่มีอุปนิสัย และทัศนะจากภายใน แตในทางดานขอตกลงนั้นไดมีการกําหนดใหมีการใชรวมกัน  
ซึ่งสามารถทอดน้ําเปนทอด ๆ ผานเหมือง ผานที่นาได รวมทั้งการใชหัวนารวมกันกรณีแปลงสอง
แปลงทีมีเจาของแตกตางกัน ถือวาเปนกรรมสิทธิ์รวมกัน ในเบื้องแรก แตมักมีความขัดแยงในดาน
อ่ืนๆ เชน การใชเพื่อการเลี้ยงสัตววัว ควาย ผูกไว ทําใหเกิดความไมพอใจ   
 รวมทั้งความขัดแยงทางดานการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดความเทาเทียมกันลักษณะทั่วไป เชน 
การแจกจายที่ไมยุติธรรมในทรัพยากร เชน งบประมาณ ผลตอบแทน การสนับสนุนไมเทาเทียม การ
รักพ่ีนองในแกนนํามากกวาคนอ่ืน ผลการคัดสรรที่เลือกที่รักมักท่ีชัง เปนตน 
 2.2 ความขัดแยงทางดานความสัมพันธ (Relationship Conflict) เกิดจากความรูสึกอารมณ 
การสะสม หรือการสะสมทางดานความไมพอใจ การเกิดปญหาจากความขัดแยงดานอ่ืน  ๆ เขามา
ประกอบ เชน ไมลงรอยกัน การมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมในชุมชน ระบบญาติเครือ หรือรวมทั้ง
การเกิดการหลบลู ในดานศักดิ์ศรี ความขัดแยงในลักษณะนี้ สิ่งที่แสดงออกใหเห็นคือ การแบงฝาย 
การไมพูดกัน หรือการแตกแยกแบบรวมหมู   
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 2.3 ความขัดแยงทางดานคานิยม (Value Conflict) ลักษณะนี้ไดแก คานิยมในการปฏิบัติตัว 
การกระทําตามความเชื่อสวนบุคคล การยึดถือแบบอยางบุคคล ลักษณะของคน ที่ชุมชนยอมรับและ
เปรียบเทียบความแตกตาง นําไปสูการสะสมหรือขัดแยงในตัวคานิยม ความนาเชื่อถือ เชน ภาวะ
ความเปนผูนําที่เปนคานิยมที่บุคคลสะสมและตองการยอมรับเปนแบบอยางในชุมชน  ดานความใจ
กวาง การชวยเหลือบําบัดทุกข รวมทั้งการแกไขปญหาใหไดเมื่อเจอปญหาและไมสามารถแกไขไดดวย
ตัวเอง 
 2.4 ความขัดแยงทางดานโครงสราง (Structural Conflict) ลักษณะความขัดแยงดังกลาวใน
ชุมชนเกาะขามพบวากรณี ของครอบครัวหนึ่งที่ไดรับผลจากความรุนแรงดานโครงสรางภายในชุมชน 
ที่มีลักษณะเฉพาะในดานการยอมรับ การนับถือ  ที่เปนผูนําทางธรรมชาติ  และผูนําทางการที่มี
ลักษณะเดนคือ การเอาจริง ไมเอาเปรียบ มีความตรงเที่ยง สามารถจัดการปญหาได รวมทั้ง การ
ปกปอง การดูแลจากสถานการณตาง ๆ อาจจะเปนลักษณะของความเปนนักเลง ชุมชนมีการยอมรับ
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน สอดคลองกับงานของ สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2543) ที่กลาววาฐานอํานาจ
และการใชอํานาจระดับชาวบานนั้นคือ “ความเปนคนยาว-เปนคนใหญ” หรือ “เปนคนใจกวาง-เปน
คนใหญ” การยอมรับลักษณะดังกลาวเปนมโนทัศนของคนใต ที่กระจายอยูทุกพ้ืนที่ และเปนการ
ยอมรับยกใหเปนใหญ ในพ้ืนที่ภาคใตและรวมทั้งพ้ืนที่ชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 2.5 ความขัดแยงทางดานขอมูล ( Data Conflict) ไดแกความขัดแยงที่เกิดในลักษณะการ
สื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล ระหวางกลุม ระหวางญาติ การสื่อสารดานนี้จะสงผลตอการทําความ
เขาใจระหวางกันและกัน เชน การพูดจา การอางอิง การกลาวถึง การฟงมา การนินทา การสงตอทาง
คําพูดระหวางกันและกัน เมื่อสื่อสารผิดพลาดหรือถูกตอง แตเกิดการไมยอมรับ มีผลดานลบตอบุคคล
หรือกลุม สงผลตอความไมพอใจ และการสะสมความคับแคนใจ ที่อาจจะเปนระหวางบุคคล แตสงผล
ในดานลบตอเนื่องกันระหวางครอบครัว ระหวางญาติ และระหวางกลุมเกิดขึ้นในดานขอมูล หรือใน
บางกรณีอาจเกิดจากการไมยอมรับขอมูลในการตัดสินใจ การตัดสินเรื่องระหวางคูกรณี ระหวางผูนํา
และชาวบาน เปนตน  ซึ่งเทาที่ผานมามีการยกระดับความขัดแยงไดในชุมชน เกิดความแตกแยก และ
มักจะสงผลตอความสัมพันธอันดีรวมกัน  

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง พลวัตชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จากความรุนแรงสูสันติวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ชุมชนเกาะขาม ตําบลควนโส  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
ความขัดแยงในชุมชนในลักษณะตาง ๆ และเมื่อเกิดความขัดแยงชุมชนมีการนําหลักสันติวัฒนธรรมมา
ใชในการคลี่คลายและแปรเปลี่ยนความขัดแยงไดอยางไรบาง  
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  การดําเนินการวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมตัวอยางอายุ ซึ่งเนนเรื่องเลา
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งทางดานวิถีชุมชน และดูเฉพาะดานความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผูวิจัยได
เก็บรวบรวมตามชวงอายุในแตละรุนทั้ง 3 ชวงคือ ชวงอายุ ตั้งแต 30-50, ชวงอายุ 50-70 และชวง
อายุ 70-90 ปขึ้นไป ผลการวิจัยนั้น พบวา 
  1. ชุมชนกอนป 2475 และภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีลักษณะการรวมมือรวม
ใจกันในการจัดการปญหาชุมชน การรวมกันดูแลดานสุขทุกข การชวยเหลือกันในการประกอบอาชีพ 
การมีทุนวัฒนธรรมเขมแข็ง และการอยูรวมกันภายใตกติกาชุมชน การปรึกษาหารือ ปจจัยภายนอก
ไมไดเขามามีสวนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน 
  2. ความขัดแยงในชุมชนที่เกิดขึ้นสรุปวามีความขัดแยง 5 ลักษณะ ความขัดแยง 1) ทางดาน
โครงสรางอํานาจ 2) ความขัดแยงทางดานทรัพยากร 3) ความขัดแยงทางดานผลประโยชน 4) ความ
ขัดแยงในดานความสัมพันธ 5) ความขัดแยงทางดานการสื่อสาร ซึ่งแตละความขัดแยงมีพัฒนาการใน
ตัวเองเปนลําดับและอาจมีการสะสม การแตกกระจายไประหวางคนตอคนไปสูครัวเรือน หรือเกิด
ความขัดแยงระหวางเครือญาติ ระหวางกลุมของแตละกลุม และในบางชวงไดพัฒนาเปนการแกไข
จัดการความขัดแยงดวยวิธีการใชความรุนแรงคือ การใชปนอาวุธลอบยิง การนัดทายิง หรือการสั่ง
หามประกอบกิจกรรมในชุมชน 
  3. แนวทางจัดการความขัดแยงในชุมชนนั้นพบวามีหลากหลายรูปแบบขึ้นกับเรื่ องราว 
ลักษณะความยากงาย ปญหา ความพอใจ และขึ้นกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน อํานาจและบารมีของผูนํา 
นาเชื่อถือคนไกลเกลี่ย ผลตอบแทนทั้งสองฝาย การหาขอยุติที่ลงตัวกัน นอกจากนั้นมีระบบการใชทุน
วัฒนธรรมระบบเครือญาติมาชวยคลี่ลดระดับปญหาหรือเรียกวา “ขอกัน” ในบางเรื่องที่ขัดแยงกัน 
   ความขัดแยงลักษณะการใชความรุนแรงนั้นปรากฏวาในชวงป 2500-2516 ที่สงผลตอความ
ทรงจํา คือการใชความรุนแรงในการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น ดวยลักษณะ การทําราย การยิง 
หรือการแบงแยก ปจจัยที่สําคัญคือ จากภายนอกและภายในพ้ืนที่ การตั้งตัวของกลุมคนใหม ๆ  
คานิยมในการเปนนักเลง ยุคสมัย การสรางฐานการยอมรับตนเอง ซึ่งมีปจจัยการเกิดชองวางการใน
พ้ืนที่การควบคุมดูแล ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงสราง มีสวนประกอบดวยกัน แต
สุดทายก็มีการสงบลงเพราะเกิดภาวะตางมีผลลบคือ แพ-แพ ดานความสงบสุขในชีวิตประจําวัน 
  4. การนําหลักสันติวัฒนธรรม ที่ชุมชนนํามาเปนเครื่องมือเพ่ือควบคุมการเกิดความรุนแรง ที่
มีทั้งปองกัน แกไข หรือนําไปสูวิธีการหลังเกิดความขัดแยง คือ  
  1) การใชการเจรจา โดยคนกลาง คนที่ไดรับมอบหมาย ผูใหญบาน คนเฒาที่ไดรับการ
ยอมรับในบทบาททางชุมชนหลังจากคนกลางพิจารณาความเหมาะสม ลักษณะนี้ บางครั้งอาจเปนไป
ลักษณะเรียกวา “การขอ” เพ่ือใหเรื่องยุติลง 
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  2) การใชคนที่ไดรับการยอมรับแตละฝายมาคุยกัน หาขอตกลงและการยินยอมที่อาจมีการ
ใหสิ่งทดแทนที่เหมาะสม และการชดใชที่เหมาะสม ตอรองกันในความเหมาะสม 
  3) การประชุมแบบเปดเผย การจัดทําบันทึก การแลกเปลี่ยนผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีจะ
เปนในเรื่องที่ไดรับผลกระทบมากกวาบุคคลตอบุคคล แตเปนเรื่องขัดแยงระหวางกัน เชน กรณี การ
ปลอยน้ําเสียลงสูลําคลอง พ้ืนดิน เกิดรั้วไหล กลิ่น ก็จะมีการจัดการทําเจรจา หาแนวทางในการ
จัดการ ไมนิยมใหรัฐหรือคนนอกเขาเกี่ยวของ 
  4) การใชอนุญาโตตุลาการ กรณีพิพาทที่ดินมีการฟองรองและการดําเนินการจากกฎหมาย 
ผลที่เกิดขึ้นทุกกรณีเกิดปญหาความขัดแยงที่เม่ือเรื่องสิ้นสุดแตความสัมพันธไมดี ในกรณีนี้มี 3 กรณีที่
เกิดข้ึนและมีผลดังกลาว แตไมใชความรุนแรง 
  5) การใชตนทุนวัฒนธรรม ประเพณี กิจวัตรชุมชน เกิด แก เจ็บ ตาย ความรวมมือกิจกรรม 
การเคารพ ทั้งความเชื่อมั่นในแกนนําธรรมชาติ แกนนําทางการที่ผานการยอมรับ หรือ ระบบ
ความสัมพันธ เครือญาติ การสะสมทุนภายใน ประสบการณการเรียนรูดานลบและดานบวก  
  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยงนั้น ชุมชนมีการนําหลักสันติวัฒนธรรมมาใชเปน
เครื่องมือในการจัดการความขัดแยงนั้นดวยรูปแบบวิธีการ เปนการแกไขความขัดแยงในลักษณะทั้ง 5 
ดาน ดวยหลักสันติวัฒนธรรม มาเปนแนวทางในการจัดการความขัดแยงในชุมชน   

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 งานวิจัยชิ้นนี้ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เจาะละเอียดในดานประสบการณผูใหสัมภาษณใน
พ้ืนที่ ในฐานะคนใน ที่ไดอยูรวมกับความขัดแยงและการเห็นรูปแบบการจัดการความขัดแยงดวย
วิธีการที่มีหลากหลาย ทั้งการใชวิธีการแกไขปญหาดวยความรุนแรง และการใชสันติวัฒนธรรมมา
ตลอดโดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การพัฒนาจัดกิจกรรมในพื้นท่ีอยางตอเนื่องและเนนคนรุนใหม พัฒนาคนรุนใหม 
 2. การยกระดับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาสงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรม 
 3. ควรมีการจัดทําแผนชุมชนแผนชีวิตอยางเปนระบบ 
 4. การสงเสริมดานวัฒนธรรมชุมชน เชน การไหวเทียมดา หรือการรํามโนราห หรือการทอ
ผา การทําครกสีขาว หรืออ่ืน ๆ มาใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 
 5. จัดตั้งสภาผูนําชุมชน เพื่อใหเกิดการสนทนากลุม สรางความเขาใจ เนนการสื่อสาร  
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 บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษารูปแบบการการกอเหตุความรุนแรงและประเมิน
ทิศทางของสถานการณการกอเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอน 
ระหวาง ป 2547 – 2558 การศึกษาครั้งนี ้ทําการวิเคราะหขอมูลจากสถิติของเหตุการณความรุนแรง
ในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหวางชวงเดือนรอมฎอน ตั้งแตป 2547 – 2558 จากฐานขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  

ผลการศึกษา พบวา การกอเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือน
รอมฎอน ระหวาง ป 2547 – 2558 มีทั้งสิ้น 1,853 เหตุการณ สงผลใหมีผูเสียชีวิต 763 ราย และ
ผูไดรับบาดเจ็บ 1,246 ราย เหตุการณที่เกิดขึ้นสวนใหญมาจากสาเหตุการกอความไมสงบในพ้ืนที่ 
โดยมีรูปแบบการกอเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก 1) การยิง 2)การระเบิด และ 3) การกอกวน  ใน
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส มีจํานวนเหตุการณโดยรวม จํานวนการเกิดเหตุยิงและระเบิด รวมถึงผูที่ไดรับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด ในการศึกษา พบวาแนวโนมของการกอเหตุจะมีสัดสวนที่สูงขึ้นในหวง 
10 วันสุดทาย และชวงเวลาในการกอเหตุสวนใหญ คือ ชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. หากพิจารณา
สถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นพบวามสีัญญาณเชิงบวกไดเริ่มปรากฏใหเห็นโดยเฉพาะแนวโนมการ
เสียชีวิตทีม่ีทิศทางลดลง จากประมาณ 2-3 คนตอวัน ในชวงกอนป 2556 ลดลงเหลือประมาณ 1 คน
ตอวัน ในชวงป 2557-2558 และปรากฎชัดขึ้นในป 2558 ซึ่งเปนปที่มีผูเสียชีวิตนอยที่สุด นอกจากนี้
ป 2557 ยังเปนปที่มีเหตุการณนอยที่สุดในรอบ 12 ปที่ผานมาดวย   
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โดยสรุปสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหวงรอมฎอนที่ผานมานั้น สวนใหญมีสาเหตุ       
มาจากการกอความไมสงบ ซึ่งเกี่ยวของกับอุดมการณและความเชื่อ ดังนั้นทุกฝายควรรวมกันทําความ
เขาใจ เพ่ือแกปญหา และหาทางลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  นอกจากนี้ภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และประชาชนควรชวยกันสอดสองเฝาระวังการกอเหตุในพ้ืนที่  และควรสรางพ้ืนที่แหงการ
สื่อสารเชิงบวก เพ่ือลดอคติ ความกลัว และ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการหนุน
เสริมบรรยากาศของสันติภาพ สันติสุขในสังคมตอไป 

คําสําคัญ: สถานการณความไมสงบ, รอมฎอน , กระบวนการสันติภาพ, จังหวัดชายแดนภาคใต  
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ABSTRACT 

This research was carried out with the purpose to study the different types of 
violence and analyze the direction violence is taking in the Southern provinces during 
Ramadan between B.E. 2547 – 2558.  

From the study it was found that there were 1,853 occurrences of violence in 
the Southern provinces during Ramadan between B.E. 2547-2558, with 763 deaths 
and 1,246 people injured. Most instances were a result of unrest in communities. The 
top three types of violence were: 1) shooting; 2) bombing; and 3) disturbances.  
Naratiwas province saw the most shootings, bombings as well as highest number of 
deaths and injuries. From the study, it was found that there was an increasing trend 
in unrest during the last 10 days of Ramadan, with a peak time between 18.01 – 
24.00 hours.  From the analysis, some positive signs can be seen, in particular the 
decreasing trend in number of deaths from about 2-3 per day prior to B.E. 2556 to 
around 1 per day in B.E. 2557-2558. This became more clear in B.E. 2558, with the 
least deaths of all. In addition, B.E. 2557 saw the lowest number of disturbances in 
the past 12 years.  

In summary, the reasons for unrest during the recent Ramadan period were 
mainly due to creating disturbances which were related to ideology and belief. 
Because of this, all parties should work to create understanding in order to solve 
problems and reduce violence in the communities. In addition, the government, civil 
society and communities should help monitor disturbances and create a space for 
positive communications. This will lead to reducing prejudices, fear and suspicions 
about each other which can result in a peaceful and happy environment in society in 
the future.  

Keywords:  unrest, Ramadan, peace process, Southern provinces  
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บทนํา 

เหตุการณความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตที่ประทุขึ้นในป 2547 ผานมา 12 ปแลว      
ยังเปนความขัดแยงที่ยึดเยื้อเรื้อรัง ขอมูลจากศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตพบวา  ตั้งแตเดือน
มกราคม 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2559 มีเหตุการณความรุนแรงเกิดขึ้นกวา 15,500 ครั้ง ทําใหมี
ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันประมาณ 18 ,654 คน ในบรรดาผูเสียชีวิต 6 ,613 คน สวนใหญเปน
มุสลิม 3,891 คน หรือคิดเปนรอยละ 58.81 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด โดยเปนผูเสียชีวิตที่เปนชาวพุทธ 
2,543 คนหรือประมาณรอยละ 38.45 ในทางตรงขาม ในบรรดาผูบาดเจ็บประมาณ 12,041 คน สวน
ใหญจะเปนคนพุทธจํานวนประมาณ 7,154 คน หรือรอยละ 59.41 และเปนคนมุสลิม 3 ,907 คน 
หรือ ประมาณรอยละ 32.45 นอกจากนี้ขอมูลเหตุการณความรุนแรงที่ผานมา พบวาแนวโนมของการ
เกิดเหตคุวามรุนแรงชวงเดือนรอมฎอน จะมีโอกาสเกิดเหตุสูงขึ้นกวาชวงเดือนอื่นๆ ในรอบป [1], [2] 

สถานการณความรุนแรงและความไมสงบที่เกิดขึ้นนี้  ไดกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนทุกกลุมในพ้ืนที่ รวมทั้งมีผลกระทบตอความมั่นคงทั้ง ในระดับทองถิ่น 
ระดับชาติและกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ หลังจากที่ไดคลําหาทางออกมา หลายวิถีทาง 
ทั้งการใชมาตรการความรุนแรง มาตรการทางการทหารและทางการเมือง ในชวงที่ผานมาทุกฝาย       
ก็ไดใหหันมาใหความสําคัญตอการจัดการกับปญหาความขัดแยงดวยวิธีการและกระบวนการ
สันติภาพ/สันติสุข ซึ่งทําใหปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตกลายเปนวาระนโยบาย
ระดับชาติซึ่งไดรับความสนใจ จากประชาคมทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ [3] 

กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐบาลและกลุมผูเห็นตางจากรัฐภายใตภาพใหญของ
ความพยายามสรางสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต/ปาตานี  ที่ปรากฏอยางเปนทางการตอ
สาธารณะตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556 ถือเปนมิติใหมของการแกไขปญหาที่มุงใชสันติวิธีอยาง
เปนรูปธรรม โดยตั้งอยูบนฐานคิดที่จะทําความเขาใจถึงมุมมองและความตองการของกันและกันเพ่ือ  
ปูทางสูหาแสวงหาทางออกที่พอยอมรับกันได  [4] กระบวนการพูดคุยสันติภาพในชวงปแรก            
ที่ดําเนินการโดย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและขบวนการ
แนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani -- BRN ) ไดมี
การรวมกันริเริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน (Ramadan Peace Initiative) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2556 มาตรการการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชวงเดือนรอมฎอนในครั้งนั้น  ถือเปนครั้งแรกที่การ
ริเริ่มลดการใชความรุนแรงไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งแมจะเปนสัญญาณที่ดีในตอนเริ่มแรก แตกลับ
ตองประสบกับความลมเหลวในเวลาตอมา แตในมุมของสถิติการเกิดเหตุการณความรุนแรง พบวา 
ความรุนแรงตอเปาหมายพลเรือนผูบริสุทธิ์ หรือ “เปาหมายออน (soft targets)” และเขตพ้ืนที่ชุมชน
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เมือง ไดลดลงอยางชัดเจนในชวงประมาณสิบวันหลังจากที่คูขัดแยงไดมีการลงนามในขอตกลงวาดวย
การริเริ่มสันติภาพแหงเดือนรอมฎอน [5] 

สําหรับชาวมุสลิมเดือนรอมฎอนเปนเดือนที่ประเสริฐสุด ขอนี้คงไมมีใครปฏิเสธ แตที่มาเกี่ยว
พวงกับวาทกรรมเดือนแหงปราศจากความรุนแรงหรือในทัศนะผูถูกดขี่นั้นความรุนแรงคือการตอสู    
ขอนี้คงมีใครสงสัยแนนอน อยูที่วาจะกลาสงสัยกลายเปนประเด็นสาธารณะหรือไม  เนื่องจากในมุม
หนึ่งเดือนรอมฎอนในทัศนะอิสลาม คือเดือนแหงการตอสูปกปองความจริงและปกปองอธิปไตยเหนือ
ดินแดน ซึ่งผูที่ปฏิบัติทําเปนแบบอยางของการตอสูในเดือนนี้ ก็คือทานศาสดา นบีมูฮําหมัด (ซ.ล.) 
และบรรดาซอฮาบัต ซึ่งปรากฏในประวัติศาสตรการตอสูอิสลาม ไดแก 1) กรณีสงครามบาดัร เกิดขึ้น
ในวันศุกร ที่ 17 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.2 2) กรณีสงครามฟตฮูเมกกะฮ เกิดขึ้นในวันศุกร ที่ 20 หรือ 21 
เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.8 3) กรณีสงครามตาบูร ปที่ 9 ฮิจเราะหศักราช เปนตน ดังนั้นในบางทัศนะเดือน
รอมฎอนก็เปนเดือนแหงสัญลักษณของการตอสูในทัศนะอิสลาม [6], [7], [8]  

หากจะใชหวงเดือนรอมฎอนเปนจุดเชื่อมตอในการเดินหนากระบวนการสันติภาพนั้นคําถาม
หลักสําคัญที่ตามมาคือ แทจริงแลวสถานการณการกอเหตุชวงเดือนรอมฎอนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีรูปแบบการการกอเหตุและทิศทางของสถานการณการกอเหตุในพ้ืนที่ เปนอยางไรดังนั้น      
การวิเคราะหขอมูลชุดนี้จึงจัดทําเพ่ือทราบถึงรูปแบบการการกอเหตุความรุนแรง และทิศทางของ
สถานการณการกอเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอน ตั้งแตป 2547 - 2558 ที่จะ
นํามาใชเปนฐานขอมูลและองคความรูในการขับเคลื่อนและหาแนวทางจัดทํานโยบายการปองกัน
เหตุการณความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตชวงเดือนรอมฎอนดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการการกอเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือน
รอมฎอน  

2. เพ่ือประเมินทิศทางของสถานการณการกอเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ชวงเดือนรอมฎอน ตั้งแตป 2547 – 2558 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยใชฐานขอมูล
ของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ที่บันทึกสถิติของการกอเหตุความรุนแรงในทุก
รูปแบบที่เกิดขึ้นระหวางชวงเดือนรอมฎอน ตั้งแตป 2547 – 2558 เปนแหลงขอมูลในการวิเคราะห
ผล  

การรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนในการรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) คือ การ
รวบรวมขอมูลสถิติของการกอเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหวางชวงเดือนรอมฎอน 
ตั้งแตป 2547 – 2558 จากฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยชวงวัน
ของเดือนรอมฎอนในแตละป ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงชวงวันของเดือนรอมฎอนจําแนกรายป 
ลําดับ พ.ศ. ชวงวันรอมฎอน 

1 2547 วันท่ี 15 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 
2 2548 วันท่ี 4 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 
3 2549 วันท่ี 23 กันยายน - 23 ตุลาคม 
4 2550 วันท่ี 13 กันยายน - 12 ตุลาคม 
5 2551 วันท่ี 1 กันยายน – 30 กันยายน 
6 2552 วันท่ี 22 สิงหาคม – 19 กันยายน 
7 2553 วันท่ี 12 สิงหาคม – 9 กันยายน 
8 2554 วันท่ี 1 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 
9 2555 วันท่ี 20 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 
10 2556 วันท่ี 10 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 
11 2557 วันท่ี 29 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 
12 2558 วันท่ี 17 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 
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การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก คารอยละ (percentage) คาความถี่ 
(frequency) คาเฉลี่ยเลขคณิต (mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการ
วิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษา 

1. ภาพรวมการกอเหตุชวงเดือนรอมฎอน ป 2547 -2558  
จากสถิติการกอเหตุในชวงเดือนรอมฎอน ตั้งแตป 2547 จนถึงป 2558 ระยะเวลา 12 ป      

มีเหตุการณที่เกิดขึ้นรวม 1,853 เหตุการณ โดยปที่มีเหตุการณสูงสุดไดแก ป 2556 จํานวน 274 
เหตุการณ (รอยละ 14.8) และปที่มีเหตุการณนอยที่สุดไดแก ป 2557 จํานวน 68  (รอยละ 3.7) เมื่อ
จําแนกสาเหตุในการกอเหตุ พบวา เหตุที่ เกิดขึ้นสวนใหญมาจากการกอความไมสงบ 1,307 
เหตุการณ (รอยละ 70.5) รองลงมาคือ สาเหตุจากเรื่องสวนตัว จํานวน 397 เหตุการณ (รอยละ 
21.4) และไมทราบสาเหตุ จํานวน 144 เหตุการณ (รอยละ 7.8) และเปนการปฏิบัติหนาที่ของฝายรัฐ 
จํานวน 5 เหตุการณ (รอยละ 0.3)   

แผนภาพท่ี 1 แสดงสถติิการกอเหตุในชวงเดือนรอมฎอน ป 2547-2558 จําแนกตามสาเหตุการกอเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อแยกรูปแบบการกอเหตุ พบวา ภาพรวมสวนใหญมีการกอเหตุดวยการยิง รอยละ 47.8 
รองลงมา คือ การวางระเบิด รอยละ 16.9 การกอกวน รอยละ 14.3 วางเพลิง/ เพลิงไหม รอยละ 6.9 
และการประทุษรายอาวุธ รอยละ 6.5   
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สําหรับพ้ืนที่การกอเหตุในชวงเดือนรอมฎอนสวนใหญ คือ จังหวัดนราธิวาส รอยละ 39.2 
รองลงมาคือ จังหวัดปตตานี รอยละ 29.4  จังหวัดยะลา รอยละ 27.3 และจังหวัดสงขลา รอยละ 4.2 
โดยในรอบ12 ปที่ผานมา สถานีตํารวจที่มีสถิติการเกิดเหตุในชวงรอมฎอนสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก 
1) สภ.เมืองยะลา  2) สภ.ระแงะ 3) สภ.บันนังสตา 4) สภ.รามัน 5) สภ.รือเสาะ 6) สภ.ยะรัง 7) สภ.
สายบุรี 8) สภ.บาเจาะ 9) สภ.สุไหงปาดี และ 10) สภ.หนองจิก   

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับชวงวันในการกอเหตุของเดือนรอมฎอน ซึ่งแบงเปน ชวง 10 วัน
แรกของเดือน,วันที่ 11-20 ของเดือน และ 10 วันสุดทายของ พบวา สวนใหญสถิติในการกอเหตุจะมี
แนวโนมของสัดสวนที่สูงขึ้นในหวง 10 วันสุดทายของเดือนรอมฎอน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 
นอกจากนี้ การวิเคราะหชวงเวลาในการกอเหตุ พบวา ชวงเวลา18.01 – 24.00 น. เปนชวงเวลาที่มี
การกอเหตุสูงที่สุด รอยละ 38.2 (จํานวน 708 เหตุการณ) รองลงมาคือ ชวงเวลา 06.01 – 12.00 น. 
รอยละ 26.7 (จํานวน 495 เหตุการณ) 

แผนภาพท่ี 2 แสดงสถติิการกอเหตุในชวงเดือนรอมฎอน ป 2547-2558 จําแนกตามชวงวันในการกอเหต ุ
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2. ทบทวนสถิติ 12 ป: มิติรูปแบบการกอเหตุ  

การวิเคราะหรูปแบบการกอเหตุในครั้งนี้ ประกอบดวย 1) การยิง 2) ระเบิด 3) การกอกวน     
4) วางเพลิง/เพลิงไหม 5) ทํารายรางกาย (ท่ีไมใชการยิง) 6) การฆาดวยวิธีทารุณโหดราย เชน การฆา
ตัดคอ การฆาและเผา 7) การประทุษรายอาวุธของเจาหนาที่รัฐ 8)การปะทะตอสูระหวางเจาหนาที่รัฐ
และฝายตรงขาม 9) การโจมตีฐานที่ตั้งของเจาหนาที่ 10) การซุมโจมตีเจาหนาที่รัฐ 11) อ่ืนๆ  

จากผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบการกอเหตุชวงรอมฎอนในรอบ 12 ปที่ผานมา พบวา 
รูปแบบการกอเหตุสวนใหญ คือการยิง มีทั้งสิ้น 885 เหตุการณ คิดเปนรอยละ 47.8 จากการเกิดเหตุ
ทั้งหมด โดยปที่มีจํานวนเหตุการณยิงสูงสุดไดแก ป 2550 จํานวน 121 เหตุการณ และปที่มีการยิง
นอยที่สุดไดแก ป 2558 จํานวน 39 เหตุการณ สําหรับสาเหตุของการยิงสวนใหญมาจากการกอความ
ไมสงบในพื้นที่ รอยละ 50.1 และสาเหตุที่เปนเรื่องสวนตัว รอยละ 36.9 เมื่อเชื่อมโยงรูปแบบการกอ
เหตุกับพ้ืนที่ พบวาการยิงเกิดข้ึนสูงสุดในจังหวัดนราธิวาส และเกิดขึ้นสวนใหญในชวงเวลา 18.01-24.00 
น. (รอยละ 38.5) และชวงเวลา 12.01-18.00 น. (รอยละ 30.1) 

รูปแบบการกอเหตุรองลงมาคือ การวางระเบิด มีทั้งสิ้น 313 เหตุการณ คิดเปนรอยละ 16.9 
จาก  การกอเหตุทั้งหมด โดยปที่มีจํานวนเหตุการณระเบิดสูงสุดไดแก ป 2554 จํานวน 35 เหตุการณ 
และปที่มี   การระเบิดนอยที่สุดไดแก ป 2558 จํานวน 12 เหตุการณ ในการกอเหตุระเบิดเกือบทุก
เหตุการณมาจากสาเหตุการกอความไมสงบในพ้ืนที่ (รอยละ 98.7) เมื่อเชื่อมโยงการระเบิดกับพ้ืนที่
การกอเหตุ พบวาจังหวัดนราธิวาสมีการเกิดเหตุระเบิดสูงสุด และการกอเหตุสวนใหญเกิดขึ้นในชวง
กลางวัน (เวลา 06.01-12.00 น. รอยละ 45.4 และเวลา12.01-18.00 น. รอยละ 28.8) 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงสถติิรูปแบบการกอเหตุแตละประเภทในชวงเดือนรอมฎอน ป 2547-2558 

 

 นอกจากนี้ ประเด็นที่มีความนาสนใจของรูปแบบการกอเหตุอ่ืนๆ ชวงเดือนรอมฎอนในรอบ 
12 ปที่ผานมา มีดังนี้  

- เหตุการณการกอกวนเกิดขึ้นสูงสุดในป 2556  จํานวน 153 เหตุการณจากการเกิดเหตุ
ทั้งหมด 265 (รอยละ 57.7%) ซึ่งการกอกวนเกือบทุกเหตุการณมีสาเหตุจากการกอความไมสงบ  

- การเกิดเพลิงไหม/วางเพลิง สวนใหญเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี (รอยละ 37.5) โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการกอความไมสงบ (รอยละ 80.5) และชวงเวลาที่เกิดเหตุเกิดขึ้นในชวงกลางคืน 
(ชวงเวลา 18.01 – 06.00 น. รอยละ 85.9) 

- การกอเหตุในรูปแบบการทํารายรางกาย ที่ไมใชการใชอาวุธปน เกือบทั้งหมดมีสาเหตุมา
จากเรื่องสวนตัว (รอยละ 91.7) ซึ่งเกินครึ่งนึงของการกอเหตุเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี (รอยละ 
58.3) และเกิดขึ้นในชวงเวลา 06.01-12.00 น. (รอยละ 54.2) 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จํานวนรวม 151 250 154 204 129 134 142 122 121 274 68 104

ยิง 80 100 100 121 76 72 60 67 71 58 41 39

ระเบิด 12 30 22 32 17 30 32 35 27 38 17 21

กอกวน 18 11 6 4 8 4 22 1 6 153 1 31

วางเพลิง/เพลิงไหม 17 7 17 22 6 7 20 3 12 15 1 1

ทําราย 3 1 0 3 2 3 0 2 2 0 3 5

ฆาดวยวิธีทารุณ 2 3 1 0 3 2 0 1 0 0 0 1

ประทุษรายอาวุธ 15 97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ปะทะ 0 1 0 6 6 4 2 0 1 1 0 0

โจมตีที่ตั้ง 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0

ซุมโจมตี 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 0 0

อื่นๆ 4 0 4 12 4 3 5 11 1 9 4 1
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- การกอเหตุดวยการฆาดวยวิธีทารุณโหดราย เชน การฆาตัดคอ การฆาและเผา ในชวง12 ป 
ของเดือนรอมฎอนที่ผานมา พบวา มีทั้งหมด 13 เหตุการณ โดยเกือบครึ่งนึงของการเกิดเหตุเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี ( 6 เหตุการณ) และเกิดขึ้นในชวงเวลา 06.01-12.00 น. ( 7 เหตุการณ) 

- รูปแบบการประทุษรายอาวุธสวนใหญเกิดขึ้นในชวงแรกของการเกิดเหตุความรุนแรงใน
พ้ืนที่ ไดแกชวงป 2547 – 2549 โดยการกอเหตุเกิดขึ้นสูงสุดในป 2548 จํานวน 97 เหตุการณจาก
การเกิดเหตุทั้งหมด 120 (รอยละ 80.8) เปนที่นาสังเกตวาในชวงเดือนรอมฎอนตั้งแตป 2550 – 
2557 ไมมีการเกิดเหตุในรูปแบบการประทุษรายอาวุธ แตในชวงป 2558 ที่ผานมากลับมีรูปแบบการ
กอเหตุในรูปแบบนี้อีกครั้ง (จํานวน 5 เหตุการณ) 

- ชวงรอมฎอนมีการกอเหตุชุมนุมประทวง 2 ครั้ง คือ ป 2547 เกิดการชุมนุมประทวง ณ สภ.
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ ป 2550 เกิดการชุมนุมประทวง ณ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา  

- การปะทะ ซุมโจมตี และโจมตีฐานที่ตั้ง ทุกเหตุการณมาจากสาเหตุการกอเหตุความไมสงบ 
จํานวน 47 เหตุการณ โดยการปะทะ ซุมโจมตี สวนใหญเกิดข้ึนในพื้นที่จังหวัดยะลา แตการโจมตีฐาน
ที่ตั้งสวนใหญเกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี  

3.ทบทวนสถิติ 12 ป: ผลกระทบที่ไดรับ 

การกอเหตุในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใตชวงเดือนรอมฎอนในรอบ 12 ป ที่ผานมาพบวา      
จากจํานวนเหตุการณทั้งหมด 1,853 เหตุการณ มีผูเสียชีวิต จํานวน 763 ราย และมีผูไดรับบาดเจ็บ 
จํานวน 1,246 ราย ปที่มีผูเสียชีวิตสูงที่สุดคือ ป 2550 จํานวน 111 ราย (รอยละ 14.5) และปที่มี
ผูเสียชีวิตนอยที่สุดไดแก ป 2558 จํานวน 33 ราย (รอยละ 4.3) สําหรับสาเหตุการเสียชีวิตสวนใหญ
มาจากการกอเหตุความไมสงบ รอยละ 57.9 รองลงมาคือสาเหตุที่เปนเรื่องสวนตัว รอยละ 33.7 โดย
รูปแบบการกอเหตุที่สงผลใหเกิดการเสียชีวิตสูงสุดไดแกการยิง รอยละ 79.4 รองลงมาไดแกการ
ระเบิด รอยละ 7.2 ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหชวงปกับรูปแบบการกอเหตุที่มีผูเสียชีวิต พบประเด็น
นาสนใจคือ ชวงป 2556 – 2559 พบวารูปแบบการกอเหตุดวยระเบิดสงผลใหเกิดการเสียชีวิตสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับกอเหตุระเบิดในชวงอดีตที่ผานมา  
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2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนเหตุการณรวม 

การบาดเจ็บ 

การเสียชีวิต 

แผนภาพท่ี 4 แสดงจํานวนผูเสยีชีวิตและบาดเจ็บในชวงเดือนรอมฎอน ป 2547-2558  

สําหรับพื้นที่ท่ีมีผูเสียชีวิตสูงสุด ไดแก จังหวัดนราธิวาส รอยละ 36.3 รองลงมาไดแก จังหวัด
ปตตานี รอยละ 32.9 จังหวัดยะลา รอยละ 26.6 และจังหวัดสงขลา รอยละ 4.2 เมื่อจําแนกการ
เสียชีวิตตามพ้ืนที่ของสถานีตํารวจที่รับผิดชอบ พบวา10 พ้ืนที่ที่มีการเสียชีวิตสูงสุดในชวงรอมฎอน 
ไดแก 1) สภ.เมืองยะลา 2) สภ.ระแงะ 3) สภ.รือเสาะ 4) สภ.รามัน 5) สภ.สายบุรี 6) สภ.เมือง
ปตตานี 7) สภ.บันนังสตา 8) สภ.ยะรัง 9) สภ.ยะหา และ 10) สภ.หนองจิก 

ในดานผลกระทบที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ พบวา ปที่มีผูไดรับบาดเจ็บสูงที่สุดคือ ป 2552 
จํานวน 153 ราย (รอยละ 12.3) และปที่มีผูไดรับบาดเจ็บนอยที่สุดไดแก ป 2553 จํานวน 64 ราย 
(รอยละ 5.1) สําหรับสาเหตุที่สงผลใหเกิดการบาดเจ็บสวนใหญมาจากการกอเหตุความไมสงบ รอยละ 
80 รองลงมาคือสาเหตุที่เปนเรื่องสวนตัว รอยละ 14.4 โดยรูปแบบการกอเหตุที่สงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บสูงสุดคือการระเบิด รอยละ 53.9 รองลงมาคือการยิง รอยละ 36.8 ซึ่งปที่มีการบาดเจ็บจาก
การระเบิดสูงสุดไดแกป 2557 จํานวน 88 (ราย) 

สําหรับพ้ืนที่ที่มีผูไดรับบาดเจ็บสูงสุด ไดแก จังหวัดนราธิวาส รอยละ 39.8 รองลงมาไดแก 
จังหวัดยะลา รอยละ 29 จังหวัดปตตานี รอยละ 28.6 และจังหวัดสงขลา รอยละ 2.6 เมื่อจําแนกการ
เสียชีวิตตามพ้ืนที่ของสถานีตํารวจที่รับผิดชอบ พบวา10 พ้ืนที่ที่มีการเสียชีวิตสูงสุดในชวงรอมฎอน 
ไดแก 1) สภ.เมืองยะลา 2) สภ.ระแงะ 3) สภ.เมืองปตตานี 4) สภ.เมืองนราธิวาส 5) สภ.สุไหงโกลก 
6) สภ.ยะรัง 7) สภ.ตากใบ 8) สภ.สายบุรี 9) สภ.รามัน และ 10) สภ.บันนังสตา 
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สรุป 

จากการวิเคราะหขอมูลการกอเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือน
รอมฎอนในรอบ 12 ปที่ผานมา พบวา มีเหตุการณรวมทั้งสิ้น 1,853 เหตุการณ สงผลใหมีผูเสียชีวิต 
763 ราย และผูไดรับบาดเจ็บ 1,246 ราย เหตุการณที่เกิดขึ้นสวนใหญมาจากสาเหตุการกอความไม
สงบในพ้ืนที่ โดยมีรูปแบบการกอเหตุสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก 1) การยิง 2)การระเบิด และ 3) การ
กอกวน  

หากจําแนกขอมูลของการเกิดเหตุความรุนแรงกับมิติของพ้ืนที่รายจังหวัด ในหวงเดือน
รอมฎอนชวง 12 ปที่ผานมา พบวา พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีจํานวนเหตุการณโดยรวม จํานวนการเกิด
เหตุยิงและระเบิด รวมถึงผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด และหากพิจารณาความรุนแรงในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ พบวา พ้ืนที่ที่ควรเฝาระวัง 5 อันดับแรก ไดแก 1) สภ.เมืองยะลา  
2) สภ.ระแงะ 3) สภ.รือเสาะ 4) สภ.เมืองปตตานี 5) สภ.รามัน โดยพิจารณาจากเหตุการณภาพรวม 
เหตุยิง เหตุระเบิด และจํานวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

หากจําแนกตามชวงวัน เวลา ในการกอเหตุของเดือนรอมฎอน พบวาแนวโนมของการกอเหตุ
จะมีสัดสวนที่สูงขึ้นในหวง 10 วันสุดทาย และชวงเวลาในการกอเหตุสวนใหญ คือ ชวงเวลา 18.01 – 
24.00 น. หากแยกตามรูปแบบการเกิดเหตุ พบวา การกอเหตุระเบิดสวนใหญเกิดขึ้น ชวงกลางวัน 
โดยเฉพาะชวงเชาใน เวลา 06.01 – 12.00 น. และการยิง สวนใหญเกิดขึ้นชวงค่ํา ในเวลา 18.01 – 
24.00 น. 

หากพิจารณาสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจมีความแปรปรวนอยูบาง แตสัญญาณเชิง
บวกไดเริ่มปรากฏใหเห็นโดยเฉพาะแนวโนมการเสียชีวิตทีม่ีทิศทางลดลง จากประมาณ 2-3 คนตอวัน 
ในชวงกอนป 2556 ลดลงเหลือประมาณ 1 คนตอวัน ในชวงป 2557-2558 และปรากฎชัดขึ้นในป 
2558 ซึ่งเปนปที่มีผูเสียชีวิตนอยที่สุด นอกจากนี้ป 2557 ยังเปนปที่มีเหตุการณนอยที่ สุดในรอบ 12 
ปที่ผานมาดวย   

จากขอมูลการกอเหตุในชวงเดือนรอมฎอนจะเห็นไดวาในชวงระยะยาว ระดับความถี่ของเหตุ
ความไมสงบมีแนวโนมเปนพลวัตและออนไหวตัวอยูตลอดเวลา เริ่มจากระดับเหตุการณความรุนแรงที่
สูงมากในระยะแรก ตอมาก็ลดลง ในชวงป 2551 และตามมาดวยการเพ่ิมระดับขึ้นอยางเปนขั้นๆ ใน
ระยะหลังตั้งแตป 2556 ถึงแมจะไมถึงกับจะกลาวไดวาความรุนแรงกลับมามีอัตราเพ่ิมสูงมากเหมือน
เมื่อกอน จะมีจุดนาสังเกตวาปที่มีเหตุการณสูงสุดไดแก ป 2556 จํานวน 274 เหตุการณ และปที่มี
เหตุการณนอยที่สุดไดแก ป 2557 จํานวน 68  เหตุการณ หากมองในมุมของการกอเหตุในป 2556 
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ถึงแมจะมีจํานวนเหตุการณที่สูงสุดในรอบ 12 ป แตกลับพบวาการกอเหตุสวนใหญกลับออกมาใน
รูปแบบการกอกวน ไดแก การแขวนปายผา การใชสีสเปรยฉีดพนบนผิวถนน ตามแผนปายบอกพ้ืนที่
เสนทาง และบนกําแพงราวสะพาน และการใชใบปลิว ซึ่งสูงถึงรอยละ 55.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงรอมฎอนป 2556 และรูปแบบของการกอกวนที่เกิดขึ้นนั้นไมไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือการมุงใหเกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน แตเพ่ือแสดงสัญลักษณบางอยางของ
การตอสู [9] 

นอกจากนี้ระดับของความรุนแรงในสถานการณที่เกิดขึ้นนั้น คงไมอาจจะวัดประเมินคาได
จากจํานวนครั้งการกอเหตุเพียงอยางเดียว แตตองดูที่ผลกระทบตอชีวิตของคนในพ้ืนที่ดวย [1] เมื่อดู
ระดับการสูญเสียรวมทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณเทียบในแตละป พบวาการสูญเสียในป 
2556 คอนขางมีความคงที่ ใกลเคียงกับปที่ผานมา ไมไดมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับจํานวน
เหตุการณที่ปรากฏ เชนเดียวกันกับชวงป 2557 แมจํานวนเหตุการณจะนอยที่สุดแตการสูญเสียที่
เกิดขึ้นก็ยังอยูในสถานการณที่คอนขางคงที่ แตสัญญาณที่ดีจากชวงป 2557 คือ จํานวนผูเสียชีวิต
ลดลงอยางเห็นไดชัดเจนจาก 53 ราย ในป 2556 เปน 35 ราย ในป 2557 

ความนาสนใจที่ทําใหเกิดความแปรปรวนของสถานการณในพ้ืนที่ในชวงเวลารอยตอของป 
2556 และป 2557 อาจเปนเพราะการปรากฎตัวขึ้นอยางเปนทางการของการพูดคุยสันติภาพ         
ที่เริ่มตนอยางเปนทางการในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้น อาจ
นําไปสูการสะทอนใหเห็นพลังของการถวงดุลความรุนแรงของฝายตางๆ ใน “สนามการตอสู” โดย
พลังถวงดุลหรือตอตานนี้ มีทั้งพลังที่ใชความรุนแรงเรงเราใหมีการใชความรุนแรงโตตอบ การแกแคน 
การกดดัน/ปราบปราม รวมถึงการแสดงสัญลักษณบางอยาง เพื่อยืนยันและเสริมใหเหตุผลรองรับของ
ฝายตนมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้น [9] นอกจากนั้นในป 2556 ยังมีการริเริ่มมาตรการการลดความรุนแรงที่
ในชวงเดือนรอมฎอน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการริเริ่มลดการใชความรุนแรงที่ไดเปดเผยตอ
สาธารณชนอันนําไปสูการขับเคลื่อนรอมฎอนสันติภาพตอโดยภาคประชาสังคม [5] 

โดยสรุปสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหวงรอมฎอนที่ผานมานั้น สวนใหญมีสาเหตุมา
จากการกอความไมสงบ ซึ่งเกี่ยวของกับอุดมการณและความเชื่อ ดังนั้นทุกฝายควรรวมกันทําความ
เขาใจ เพ่ือแกปญหา และหาทางลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  นอกจากนี้ภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และประชาชนควรชวยกันสอดสองเฝาระวังการกอเหตุในพ้ืนที่ และควรสรางพ้ืนที่แหงการ
สื่อสารเชิงบวก เพ่ือลดอคติ ความกลัว และ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการหนุน
เสริมบรรยากาศของสันติภาพ สันติสุขในสังคมตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย กลุมตัวอยางไดมาดวยการดวยการเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนด  
เปนโควตา จํานวน 16  คน จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกอบดวยบุคลากร        
สายวิชาการจํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 8 คน สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัย    
ใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา และ          
การวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา ดานการเลือกสรรบุคคลเขาทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะมาสมัครเพ่ือเขาสูกระบวนการคัดเลือกเพ่ือใหไดบุคลากร      
ที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานอยางชัดเจน  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อน
เงินเดือน คาจางและคาตอบแทนรายเดือนมีการจัดทําประกาศ ระเบียบขอบังคับ เพ่ือเปนหลักเกณฑ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม ดานสวัสดิการมีการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจาก
กฎหมายกําหนดให ทั้งที่เปนสิ่งที่สามารถคิดมูลคาเปนตัวเงินได และสิ่งที่ไมสามารถคิดมูลคาเปน    
ตัวเงินไดแตก็มีคุณคาทางจิตใจ  และจากแนวทางการแกไขปญหาพบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏบุรีรัมย  เสนอใหมีการปรับปรุงสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลใหสามารถเบิก             
คารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชนได   การเบิกจายคารักษาพยาบาลของสามีหรือภรรยา    
ใหเปนของบุตร ใหมีบําเหน็จหรือเงินตอบแทนในกรณีเกษียณอายุของพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาแลวไมต่ํากวา 15 ป   

คําสําคัญ:  การบริหารทรัพยากรมนุษย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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ABTRACT 

The objectives of this study were 1) to investigate the problems of the 
Human Resource Management of Buriram Rajabhat University, 2) to survey the 
guidelines for problems solving of the Human Resource Management of Buriram 
Rajabhat University. The samples were 16 staffs of Buriram Rajabhat University, 
consisted of 8 academic staffs and 8 support staffs and were selected by purposive 
sampling. The study designs were content analysis and descriptive analysis. Results 
indicated that staffing selections for staffs at Buriram Rajabhat University with 
qualities and skills that are required to apply in order to be considered for final 
selection so that individuals with knowledge and ability be clearly defined and begin 
working. Evaluating work quality, raise, salary, and bonuses, are carefully monitored, 
set and controlled so as to be a standard for fair evaluation. For benefits there are 
many benefits that are above and beyond the requirements of law, many can have 
money amount attached, but many are priceless, having great value for the heart 
and soul. From our resource and problem solving we have come to the conclusion 
that we will also be adding health care. Staffs at Buriram Rajabhat University will be 
able to receive treatment at private sector hospitals in addition to governmental 
facilities. As well as being applicable to family members for government employee of 
at least 15 years. 

Keywords:  Human Resource Management, Buriram Rajabhat University 
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บทนํา 

ปจจุบันสังคมโลกจะแบงคนออกเปนกลุมใหญๆ เรียกวาประเทศ หรือ รัฐ แตคําวารัฐ       
นั้นจะตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ประชาชน ดินแดน รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย                
จากที่กลาวมา ประชาชนถือเปนองคประกอบที่สําคัญของรัฐ กลาวคือ รัฐทุกรัฐจะตองมีประชาชน
อาศัยอยูและถาประชาชนมีคุณภาพสูง คือ มีความรูความสามารถ มีทักษะแตละดานสูง มีสุขภาพ
อนามัยดี มีระเบียบวินัยดี ก็จะสามารถบริหารและพัฒนาประเทศใหกาวไปสูความเจริญกาวหนา          
ไดดี รัฐจึงตองหาวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษยในประเทศใหมีคุณภาพสูงสุดเพ่ือพัฒนาประเทศ         
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกี่ยวกับ        
การบริหารจัดการองคกรตองใชมนุษยจํานวนมากในหลากหลายหนาที่ ดังนั้น มนุษยจึงถือวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาตอการบริหารและพัฒนาองคกรทุก ๆ ดาน แตมนุษยทุกคนอาจมีศักยภาพ                
มีความรูความสามารถ มีความชํานาญเชี่ยวชาญแตกตางกันไป ดวยเหตุนี้องคกรตางๆ ที่จะรับคน   
เขาทํางานจึงตองการคนที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับงานที่จะทํา โดยเฉพาะองคกรภาครัฐ
เปนงานบริการสาธารณะที่จัดทําใหคนทั้งประเทศ  ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของจะตองมีการวางแผน  
มีการกําหนดวิธีการกระบวนการที่จะไดมาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมตอองคกร จึงตองอาศัยวิธีการ    
สรรหาและการคัดเลือก เพ่ือจะไดทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับความตองการขององคกรซึ่งจะทําการ
บริหารและพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  หลังจากที่องคกรไดวางแผนทรัพยากรมนุษยแลว    
ทําใหทราบความตองการดานกําลังคน องคกรจะตองใชกระบวนการตางๆ เพ่ือสรรหาบุคลากร        
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน และใหไดครบตามจํานวนที่ตองการ เพ่ือใหมั่นใจไดวา       
การดําเนินงานขององคกรสามารถดําเนินตอไปไดดวยดี นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชื่อวา   
การสรรหาเปนจุดเริ่มตนของการสรางคุณภาพใหกับองคกรในระยะยาว เพราะหากองคกรสามารถ   
จูงใจใหบุคลากร ที่มีความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและคุณสมบัติตางๆ เหมาะสมกับตําแหนง
มาสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โอกาสที่องคกรจะไดบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานมีสูงและบุคคล
เหลานั้นจะเปนกําลังในการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป ในทางตรงกันขามหากองคกรไมได
คนที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมมาสมัครงาน องคกรนั้นจะตองประสบปญหาทําใหเกิดผลสําเร็จ
ไดนอยหรือชา จากการตระหนักถึงความสําคัญของการไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยอันเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรนี้เอง จึงทําใหบางองคกรเต็มใจที่จะจายเงินจํานวนมาก  
เพ่ือใชในการสรรหาผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเขามารวมงานกับองคกร เพราะ
รอยละ 95 ของผูที่ไดรับการจางงานจะทํางานอยูกับองคกรตลอดไป ยิ่งการแขงขันเพ่ือใหไดมา       
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บทนํา 

ปจจุบันสังคมโลกจะแบงคนออกเปนกลุมใหญๆ เรียกวาประเทศ หรือ รัฐ แตคําวารัฐ       
นั้นจะตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ประชาชน ดินแดน รัฐบาล และอํานาจอธิปไตย                
จากที่กลาวมา ประชาชนถือเปนองคประกอบที่สําคัญของรัฐ กลาวคือ รัฐทุกรัฐจะตองมีประชาชน
อาศัยอยูและถาประชาชนมีคุณภาพสูง คือ มีความรูความสามารถ มีทักษะแตละดานสูง มีสุขภาพ
อนามัยดี มีระเบียบวินัยดี ก็จะสามารถบริหารและพัฒนาประเทศใหกาวไปสูความเจริญกาวหนา          
ไดดี รัฐจึงตองหาวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษยในประเทศใหมีคุณภาพสูงสุดเพ่ือพัฒนาประเทศ         
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกี่ยวกับ        
การบริหารจัดการองคกรตองใชมนุษยจํานวนมากในหลากหลายหนาที่ ดังนั้น มนุษยจึงถือวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาตอการบริหารและพัฒนาองคกรทุก ๆ ดาน แตมนุษยทุกคนอาจมีศักยภาพ                
มีความรูความสามารถ มีความชํานาญเชี่ยวชาญแตกตางกันไป ดวยเหตุนี้องคกรตางๆ ที่จะรับคน   
เขาทํางานจึงตองการคนที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับงานที่จะทํา โดยเฉพาะองคกรภาครัฐ
เปนงานบริการสาธารณะที่จัดทําใหคนทั้งประเทศ  ผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของจะตองมีการวางแผน  
มีการกําหนดวิธีการกระบวนการที่จะไดมาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมตอองคกร จึงตองอาศัยวิธีการ    
สรรหาและการคัดเลือก เพ่ือจะไดทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับความตองการขององคกรซึ่งจะทําการ
บริหารและพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  หลังจากที่องคกรไดวางแผนทรัพยากรมนุษยแลว    
ทําใหทราบความตองการดานกําลังคน องคกรจะตองใชกระบวนการตางๆ เพ่ือสรรหาบุคลากร        
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงงาน และใหไดครบตามจํานวนที่ตองการ เพ่ือใหมั่นใจไดวา       
การดําเนินงานขององคกรสามารถดําเนินตอไปไดดวยดี นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชื่อวา   
การสรรหาเปนจุดเริ่มตนของการสรางคุณภาพใหกับองคกรในระยะยาว เพราะหากองคกรสามารถ   
จูงใจใหบุคลากร ที่มีความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและคุณสมบัติตางๆ เหมาะสมกับตําแหนง
มาสมัครเพ่ือรับการคัดเลือก โอกาสที่องคกรจะไดบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานมีสูงและบุคคล
เหลานั้นจะเปนกําลังในการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป ในทางตรงกันขามหากองคกรไมได
คนที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมมาสมัครงาน องคกรนั้นจะตองประสบปญหาทําใหเกิดผลสําเร็จ
ไดนอยหรือชา จากการตระหนักถึงความสําคัญของการไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยอันเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรนี้เอง จึงทําใหบางองคกรเต็มใจที่จะจายเงินจํานวนมาก  
เพ่ือใชในการสรรหาผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเขามารวมงานกับองคกร เพราะ
รอยละ 95 ของผูที่ไดรับการจางงานจะทํางานอยูกับองคกรตลอดไป ยิ่งการแขงขันเพ่ือใหไดมา       

ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพมีมากยิ่งขึ้น ทําใหการสรรหามีความสําคัญเพ่ิมขึ้นดวย ในหลายองคกร
กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกไดนํามาดําเนินงานเปนกระบวนการเดียวกันเรียกวา  
กระบวนการจางงาน (Employment Process) (สุนันทา เลาหนันทน, 2542, หนา 118) ในทาง
ปฏิบัติโดยทั่วไป การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนั้นองคกรตางๆ นิยมใชมีอยู 2 หลักการคือ   
การใชหลักการสรรหาที่ยึดระบบคุณธรรม  และหลักการสรรหาโดยใชระบบอุปถัมภ 

การแสวงหาคนดีหรือคนเกงที่มีความรูความสามารถเขามาสูองคกรไดนั้นองคกรและ          
ผูที่รับผิดชอบในการสรรหาและการคัดเลือกควรยึดหลักการสรรหาที่สําคัญ 2 ประการคือหลัก      
การสรรหาที่ยึดระบบคุณธรรม และหลักการสรรหาโดยใชระบบอุปถัมภ ดังนี้ วิลาวรรณ รพีพิศาล 
(2550, หนา 80 - 81) กลาวไววา หลักการสรรหาที่ยึดระบบคุณธรรม เปนระบบที่ชวยใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษยมากที่สุด มีแนวปฏิบัติ 4 ประการดวยกันคือ               
1) หลักความเสมอภาค 2) หลักความสามารถ  ยึดหลักความรู  ความสามารถเปนเกณฑ 3) หลักความ
มั่นคง  โดยใหบุคลากร มีความมั่นคงในอาชีพและมั่นใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน             
4) หลักความเปนกลางทางการเมือง โดยหลักขอนี้มุงเนนขาราชการมากกวาธุรกิจ สวน            
อัศวิน เบญจฆรณี (2554, หนา  70 – 71) กลาวไววา  หลักการสรรหาโดยใชระบบอุปถัมภ  หมายถึง  
ปฏิบัติการในประการตางๆ เกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลเขามาดํารงตําแหนงทั้งในทางการเมืองและ
ทางการบริหารองคกร ดวยระบบอุปถัมภเปนระบบดั้งเดิมของการจัดการทรัพยากรบุคคล             
ซึ่งมีวิธีการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 3 วิธี ไดแก วิธีแรก คือ ระบบสืบสายโลหิต วิธีที่สอง     
ระบบชอบพอเปนพิเศษ และวิธีสุดทายคือ ระบบแลกเปลี่ยน แตการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น
จะตองอาศัยกระบวนการตางๆ เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยมีขอบเขตกวางขวางมาก ซึ่ง ชาญชัย อาจินสมาจาร 
(2548, หนา 25-30) กลาวไววา การบริหารบุคคล แบงเปน 8 ดาน คือ ดานการวางแผน            
ดานการวิเคราะหงานการบริหารบุคคล ดานการไดมาซึ่งทรัพยากรบุคคล ดานการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและผลประโยชน ดานสุขภาพ
และความปลอดภัย และดานพัฒนาองคกร ซึ่งสอดคลองกับการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  โดยผูบริหารใชดําเนินงานดานบุคลากร  ตั้งแตการสรรหา คัดเลือกและ
บรรจุบุคลากร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคกร พรอมทั้งการพัฒนา ธํารงรักษา         
ใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรไดเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
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ในการทํางาน  และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหบุคลากรในองคกรที่ตองพนจากการทํางาน
ดวยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงาน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง         
มีความสุข   

สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ตองอาศัยบุคลากรเปนจํานวนมาก เพ่ือมาบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  แมผูรับผิดชอบหรือผูที่ เกี่ยวของที่มีหนาที่         
รับบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ นั้น ไดยึดตามประกาศ ระเบียบและขอบังคับ           
อยางเครงครัดแตพบวามีปญหาบางปญหาที่เกิดขึ้นดวยตําแหนงที่รับกับผูประสงคจะเขาสูตําแหนง   
ไมสมดุลกันคือคนตองการเขามาในอัตราตําแหนงมากกวาอัตราตําแหนง ที่มีในกรอบที่วางไวจึงตอง
สอบแขงขันกันอยางเขมขน ทําใหคนบางคน บางกลุม ทั้งคนภายนอกและคนภายในมหาวิทยาลัย 
เกิดความกังขาวากระบวนการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกนั้นเปนไปตามระบบคุณธรรมหรือ      
เปนระบบอุปถัมภ สวนผูที่ไดรับการบรรจุจะใหความเห็นวาเปนธรรมแลว สําหรับผูที่พลาดก็จะบอก
วาไมไดรับความเปนธรรม สวนใหญที่กลาวหาก็มิไดเปนลายลักษณอักษร จึงไมมีการชี้แจงได           
จึงกอใหเกิดปญหาคาใจผูดําเนินงานหรือผูบริหารที่ทานรับผิดชอบ 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาว  ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ในกองการบริหารงานบุคคลมาเปน
เวลานาน  พบวามีปญหาดังตอไปนี้คือ การเลือกสรรบุคลากรเขาทํางานบางคนมีคุณสมบัติไม
สอดคลองกับตําแหนงงาน ทําใหบุคลากรไมทุมเท ไมเสียสละ ไมเขาใจ ไมยอมรับ ไมใฝหา ทําใหเกิด
ความเสียหายตองานที่ทํา สวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนรายเดือนบางรายบางปมีความรูสึกวาไมมีความยุติธรรม สวัสดิการที่พึงมียังไมครอบคลุม
บุคลากรในทุก ๆ ประเภทอยางเทาเทียมกัน นอกจากนั้นการดําเนินการในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุนยังไมมีการดําเนินงานใดๆ ผูวิจัยจึงประสงคที่จะถามความคิดเห็นจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยแหงนี้เกี่ยวกับการดําเนินการในดานตางๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพ่ือนําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขหรือเสนอตอผูบริหารเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีคําถามเพ่ือวิจัยดังตอไปนี้  1) การเลือกสรรบุคลากรเขาทํางานมหาวิทยาลัยดําเนินการ
อยางไร 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนที่ผานมามหาวิทยาลัย
ดําเนินการอยางไร 3) การจัดสวัสดิการแกบุคลากรมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางไร 4) จะมีแนวทาง
ใดในการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย       

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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2.  เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุม
ตัวอยางที่ไดมาดวยการดวยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยการกําหนดเปน
โควตา (Quota) จํานวน 16 คน จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกอบดวย บุคลากร   
สายวิชาการ จํานวน 8 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 8 คน สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัย   
ใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และการวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 

ผลของการวิจัย 

จากการที่ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางตามประเด็นคําถาม         
ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  จากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  ผลการวิจัย ดานการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา      
มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 

ประเด็นเหมือนกัน ประเด็นที่ตางกัน 
       การสรรหาบุคลากรเพ่ือเขามาปฏิบัติงาน    
มีการติดประกาศและประชาสัมพันธอย าง
เปดเผย  การรับสมัครบุคลากรมีการกําหนด
ตําแหนงกําหนดคุณสมบัติของผูสมัค ระบุวัน  
เวลา สถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร รวมไปถึงวิธีการสอบคัดเลือก  
เกณฑการตัดสิน และการประกาศผลเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งบุคลากรอยางชัดเจน 

      ช ว ง เ วลา ในการรั บ สมั ครบุ คลากร ไม
เหมาะสม การกําหนดตําแหนง กําหนดคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิ์สมัครเพ่ือเขารับการสอบคัดเลือกบาง
ตําแหนงมีความคลุมเครือไมชัดเจน จึงทําให
กระบวนการคัด เลือกขาดประสิทธิภาพได
บุคลากรไมตรงกับความตองการ 

2. ผลการวิจัย ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนรายเดือน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยก
ประเด็นที่เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 
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ประเด็นเหมือนกัน ประเด็นที่ตางกัน 
       การประ เมินผลการปฏิบัติ ง านมี การ
ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด ผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความยุติธรรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือใชประโยชนในการบริหารงาน
บุคคลใหบรรลุตามเปาหมาย  เชน การเลื่อน
เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือน หรือ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือจะไดปรับปรุงการทํางาน          
ใหดีขึ้น 

       ผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมใหความเปนธรรมกับบุคลากรใน
หน วยงานที่ สั งกัด  การพิจารณาการ เลื่ อน
เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือนควร
นําองคประกอบหลายๆ ดานในการปฏิบัติงาน   
มาพิจารณาประกอบ  เชน  การขาด การลา      
การมาสา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน    
       

3.  ผลการวิจัย ดานสวัสดิการ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา มีประเด็นอยู 2 
ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 

ประเด็นเหมือนกัน ประเด็นที่ตางกัน 
       มหาวิทยาลัยมีการสรางขวัญและกําลังใจ
ใ ห กั บ บุ ค ล า ก ร  โ ด ย ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน
รายเดือน เชน การประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการ คารักษาพยาบาล     
คาการศึกษาบุตร บําเหน็จตอบแทน เปนตน  
และยังมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ มีการมอบ
ของขวัญในวันพิเศษ และมอบเกียรติบัตรเชิดชู  
ในกรณีปฏิบัติหนาที่ไดดีเยี่ยมใหกับบุคลากร   

       บุคลากรบางประเภท  เชน  พนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว มหาวิทยาลัยควรจัด
สวัสดิการที่นอกเหนือจากทางราชการกําหนด
เชน การใหไดรับบําเหน็จตอบแทนหรือเงิน
ชดเชยในกรณีเกษียณอายุตามความเหมาะสม   
       

 

4.  ผลการวิจัย  ดานแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย  จากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง  พบวา  มีประเด็นอยู  2  ประเด็น  โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและ
ตางกันดังตอไปนี้ 
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ประเด็นเหมือนกัน ประเด็นที่ตางกัน 
       มหาวิทยาลัยมีการจัดทําขอบังคับวาดวย
การบริหารงานบุคคลโดยขอบั งคับนี้ ใชกับ  
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท  แ ล ะมี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เพ่ือบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย เชน การกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ออกระเบียบ  
หลักเกณฑ  และวิธีการบริหารงานบุคคล เปนตน 

       การรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยควร
มีการกําหนดตําแหนง  และคุณสมบัติของผูสมัคร
ใหชัดเจน และคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดําเนินการสอบคัดเลือกควรมีความยุติธรรม  
ระบบคัดเลือกโดยการสัมภาษณไมมีคุณภาพ    
ไมมีการกําหนดมาตรฐานในการสอบสัมภาษณ 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยทั้ง 4 ดาน ทําใหทราบ
ถึงความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลตอการบริหารทรัพยากร
มนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจอันจะเปนขอมูลใหมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏบุรีรัมย  และหนวยงานอ่ืนๆ นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยใน       
ดานตางๆในอนาคต ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 ประเด็นแรก เรื่องการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน ผลการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบุรีรัมย มีการประกาศรับสมัครบุคคลเขามาทํางาน โดยมีการกําหนดตําแหนง และกําหนด
คุณสมบัติ ไปถึงการบรรจุและแตงตั้ง อยางชัดเจน แตบางคน บางตําแหนงบุคลากรที่ไดรับการสรรหา
และผานกระบวนการคัดเลือกเพ่ือเขามาปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย          
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการที่ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขามาปฏิบัติงาน    
ในหนวยงานขาดความยุติธรรมใชระบบอุปถัมภใหไดมาซ่ึงคนของตนเอง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง (2550, หนา 118) กลาวไววา กระบวนการคัดเลือกเปนหนาที่สําคัญในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย การคัดเลือกที่ไมเหมาะสมยอมจะกอใหเกิดความลมเหลวในวัตถุประสงค   
ขององคการ และทําใหความหวังของบุคคลและองคการลมเหลว  ดังนั้น ความตระหนักและ        
ความเอาใจใสกระบวนการคัดเลือก  จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดของการบ ริหารทรัพยากร
มนุษย   

ประเด็นที่สอง เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนรายเดือน ผลการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือน ใหกับ
บุคลากรในสังกัดตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพราะวาจะทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  รวมไปถึงกอใหเกิดการแขงขันของบุคลากร       
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและป ระสิทธิผล             
แตบุคลากรบางสวนยังไมพอใจหากไดรับการประเมินต่ํา จะมองวาผูประเมินไมยุติธรรม และไมมีการ
พูดคุย ชี้แจงเรื่องคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  
ประเวศน มหารัตนสกุล (2543, หนา 107)  กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกนําไปใชเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนและคาตอบแทน  หรือเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน  รวมทั้งการพัฒนา
กําลังคนการใชประโยชนจาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการดังกลาวเปนเรื่องปกติที่คุนเคยและ
ถือปฏิบัติกันจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ยอมรับกันทั้งลูกจางและนายจาง   

 ประเด็นที่สาม  เรื่องสวัสดิการ ผลการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของสวัสดิการ
ซึ่งเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยดําเนินการใหกับบุคลากรที่นอกเหนือจากเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน
รายเดือน แตยังมีปรากฏใหเห็นวามีบุคลากรบางประเภทที่ไดรับการจัดสวัสดิการให  ไมครอบคลุม     
ในทุกๆ ดาน จึงทําใหบุคลากรเหลานี้ขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งไม
สอดคลองกับแนวคิดของ เฉลิมพงศ มีสมนัย  และสมศักดิ์  เจตสุรกานต (2553, หนา 7-59-61)                                   
กลาววา สวัสดิการ หมายถึง คาใชจายที่องคกรจัดใหผูปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือนและสิ่งจูงใจ  
ซึ่งอาจเปนตัวเงินหรือไมก็ได เปนคาตอบแทนเสริมที่ใหกับสมาชิกขององคกรเพ่ือสงเสริมขวัญและ
กําลังใจ รวมทั้งเสริมสรางฐานะความเปนอยู และความมั่นคงในการดํารงชีวิตของผูปฏิบัติงาน       
เชน  สิทธิการลาตางๆ คารักษาพยาบาล  คาชวยเหลือบุตร คาเชาบาน เปนตน 

 ประเด็นที่สี่ เรื่องแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย ผลการศึกษา พบวา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการจัดทําขอบังคบัวาดวยการบริหารงานบุคคลโดยบังคับใชกับบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กัญญา รัตนวราหะ  (2546, ไมมีเลขหนา) 
ไดศึกษา ระบบการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  กลาววา  
มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง  ที่มีความเปนอิสระ ในการบริหารงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
งานทางดานวิชาการ รัฐจึงไดกําหนดนโยบายไวในรัฐธรรมนูญ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินกิจการของ
ตนเองไดโดยอิสระภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ มหาวิทยาลัยตางๆ จึงไดมีกฎหมายพิเศษของ
ตนเองออกมารองรับ ทําใหการบริหารและการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย            
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4 ประการ คือ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายของมหาวิทยาลัย   

สรุป 

การวิจัยครั้งนี้   เปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏบุรีรัมย  โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง พบผลการวิจัย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย ดานการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นดังนี้            
การรับสมัครบุคลากรเพ่ือสอบคัดเลือกใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธ กําหนดตําแหนงและคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิเขารับการ
คัดเลือกเกณฑการตัดสิน และประกาศผลเพ่ือบรรจุแตงตั้งอยางชัดเจน ขอเสนอแนะมีดังนี้  
คณะกรรมการที่ดําเนินการในเรื่องการสอบคัดเลือกควรมีความยุติธรรม ไมเลือกที่รักมักที่ชังหรือ
ระบบเครือญาติมาตัดสินการคัดเลือกบุคลากรโดยใหยึดหลักคุณธรรม   

2.  จากผลการวิจัย ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน คาจาง และ
คาตอบแทนรายเดือน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นดังนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือน มหาวิทยาลัยมีการจัดทําประกาศ ระเบียบขอบังคับ     
เพ่ือเปนหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติอยางยุติธรรม ขอเสนอแนะมีดังนี้ หัวหนางานหรือ
ผูบริหารที่มีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานควรมีความยุติธรรมปราศจากอคติตอผูปฏิบัติงาน   

3.  จากผลการวิจัย ดานสวัสดิการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย มีการใหสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่นอกเหนือจากเงินเดือน คาจางและคาตอบแทน  
เปนสิ่งจูงใจใหกับบุคลากรเพ่ือรับประกันวางานที่ปฏิบัตินั้นมีความมั่นคงในหนาที่ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน
ไปจนถึงการเกษียณอายุราชการ ขอเสนอแนะมีดังนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร    
ทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน ถาหากบุคลากรปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันไมไดรับสิทธิเทาเทียม            
ก็ยอมกอใหเกิดความเสียใจ นอยใจ และเบื่อหนาย หมดความศรัทธาตอองคกร   

4.  จากผลการวิจัย ดานแนวทางการแกปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย  โดยภาพรวม      
มีความคิดเห็นดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการจัดทําประกาศ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล มีการประเมินที่เปนธรรม มีระบบและสิ่งจูงใจที่สามารถดึงบุคลากรเขามา
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ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มีการจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลใหกับบุคลากรอยางเหมาะสม 
ขอเสนอแนะมีดังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําประกาศ ระเบียบ และขอบังคับ ใหทันสมัยเขากับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน รวมถึงจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลใหกับบุคลากร        
ทุกประเภทอยางเหมาะสม     

ขอเสนอแนะ  

1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช  
     1.1 ผลการวิจัยดานการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน พบวา มหาวิทยาลัยตองกําหนด

ตําแหนง และคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร ระบุวัน เวลา สถานที่รับสมัคร วิธีการสอบคัดเลือก     
เกณฑการตัดสิน การประกาศผล ไปถึงการบรรจุแตงตั้งตามประกาศ ระเบียบและขอบังคับ        
อยางเขมงวดไมมีขอยกเวนไมวากรณีใดๆ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการใหดําเนินการสอบคัดเลือก
ดวยความยุติธรรมตามระบบคุณธรรมเพ่ือใหไดคนที่มีความรู  ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง  
เขามาปฏิบัติงาน 

     1.2  ผลการวิจัยดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง เลื่อน
เงินเดือน คาจางและคาตอบแทนรายเดือน พบวา มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการที่เปนกลาง      
มีความเปนธรรม และหมุนเวียนใหมีกรรมการปละชุดโดยมีบุคลากรทุกฝายเปนคณะอนุกรรมการ
เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกดานในการปฏิบัติงานเพ่ือนําเสนอผูบริหารในการพิจารณาครั้ง
สุดทายจะไดไมเกิดขอผิดพลาดในการประเมินผล 
            1.3  ผลการวิจัยดานสวัสดิการ พบวา มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม  
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนด ทั้งที่ เปนสิ่งที่สามารถคิดมูลคาเปนตัวเงินได และสิ่งที่ไมสามารถคิดมูลคาเปนเงินได            
แตมีคุณคาทางจิตใจเพ่ือเปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจ 
      1.4  ผลการวิจัยดานแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย  พบวา  
มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงแกไขประกาศ  ระเบียบ และขอบังคับในการบริหารงานบุคคล          
ใหทันสมัยเขากับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน รวมถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากทาง
ราชการกําหนดและประโยชนเกื้อกูลในดานตางๆ ใหกับบุคลากรทุกประเภทอยางเหมาะสม     
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
SUCHIN 9929@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผักไล ศตวรรษที่ 21
มีวัตถุประสงคการศึกษา ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 2) เพ่ือ
ศึกษาปจจัยที่สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 3) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียน ประชากร 500 คนไดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของ Taro, Tamane. 
Elementary Sampling Theory.New Jersey : Prentice-Hall,1967. ที่ระดับความคลาดเคลื่อน
รอยละ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 222 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแกรอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) และวิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ 

 ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหวยผักไล ปญหาใน
ภาพรวมนักเรียนสวนใหญผูปกครองมีฐานะยากจน รองลงมาคือขาดสื่ออุปกรณท่ีทันสมัย กระบวนการ
สอน การประเมินขาดประสิทธิภาพ  

 ปจจัยที่สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา ปจจัยในภาพรวมทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิต 3Rx7C การอานออก เขียนได คิดเล็กเปน เปนทักษะการเรียนรูที่สําคัญที่สุด 
โดยตองอาศัยทักษะดานการคิด นวัตกรรม วัฒนธรรม ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา การสื่อสาร 
เทคโนโลยีและทักษะอาชีพตามลําดับ รองลงมาคือ การใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปน
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ฐาน(BBL) และการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STAP) การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) Chouching ตามลําดับ 

 รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา การบริหารงานวิชาการ       
ในโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาลและประถมตน ป.1 ถึง ป.3 ใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใหสมอง
เปนฐาน (BBL) สวนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ป.6 ใชการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STAP) และ
ระดับมัธยมศึกษา ม.1 ถึง ม.3 ใชการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และผูบริหาร
คณะครูรวมมือกันนิเทศแบบกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง(Coaching and Mentoring)  

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การบริหารงานวิชาการ, ปจจัยการบริหาร, รูปแบบการบริหาร 
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ABTRACT 

Research on the Effectiveness of Administration Academic Huaiphaklai school 
21st Century. The purpose of education. 1) The problems of academic administration 
of the school, 2) Factors that affect the administration of academic effectiveness .    
3) Model  form of Academic Administration. Population is 500 people Sample by 
Open Taro,Yamane. Sample size was 0.05 tolerances of 222 people. The statistics 
used in research. Percentage Mean Standard deviation Multiple Regression Analysis.  

The research found that Problems of Academic Administration of Huaiphaklai 
Schools. The overall majority of students are poor parents. The second is the lack of 
modern equipment and media teaching evaluation process inefficiency.  

Factors affecting the effectiveness of Academic Administration found that 
overall cognitive skills for life 3Rx7C literacy, thinking small is the most important skill 
to learn. The required skills, innovative thinking culture, teamwork, leadership, 
communication and technology skills, respectively, followed by the use of learning 
design using the brain as a base (BBL) and managed to learn five steps. (5 STAP) 
learning management STEM fields (STEM education) Chouching respectively. 

Model of Academic Administration, effective the academic administration of 
the school, kindergarten and primary means of learning design by Brain Base (BBL) in 
the primary end use of Learning Management  5 Step (Five Step) and junior high 
school for learning STEM fields (STEM education) teachers and administrators work 
together to oversee the process of creating a mentoring system (Coaching and 
mentoring). 

Keywords: Effectiveness, Academic Administration, Management Factors, Model 
Management  
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บทนํา 

โรงเรียนบานหวยผักไล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนขยายโอกาส จัดการ
การศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีนักเรียน จํานวน 195 คน ครู 17 คน      
ภารโรง 1 คน ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเด็นการศึกษาโรงเรียนบานหวย
ผักไล ผูปกครองมีฐานะยากจน รับจางตางทองถิ่น ทิ้งบุตรหลานอยูกับปูยา ตายาย ไมมีพ้ืนที่เกษตร
ทํากิน ครูมีความสามารถไมตรงวิชาเอกงานพิเศษมาก เนนสอนหนังสือไมเนนการสอนใหเด็กได
ความรู ประเด็นการศึกษาไทย หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ขาดระเบียบกระบวนการเรียนรู   
เด็กเครียด เด็กไมมีความสุขกับการเรียนเด็กเรียนเยอะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เนื้อหา             
ไมสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนไมพัฒนาทักษะนักเรียน การเ รียน
ภาษาอังกฤษขาดมาตรฐานนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา  พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 1. จัดใหมี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา         
3. ใหโอกาสสวนตางๆรวมจัดการศึกษาและเนนการกระจายอํานาจ 4. พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมี
คุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองดี 5. สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
6. พัฒนาระบบพัฒนาและผลิตครู 7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 8. อนุรักษ
ฟนฟูและเผยแพรมรดกวัฒนธรรม 9. สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ 10. ปลูกฝงคานิยมและ
จิตสํานึกท่ีดี 

 โรงเรียนเปนหนวยงานการศึกษาที่จัดบริการสาธารณะ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
เปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการบริการใหเกิดประโยชนแกประชาชน การจัดการศึกษาก็เชนเดียวกัน 
หนวยงานการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่จัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนมีความรูความสามารถ เติบโตขึ้นเปนเยาวชนที่มีคุณภาพ หากการจัดการ
บริการสาธารณะดานการศึกษา เกิดปญหาขอขัดแยงระหวางหนวยงาน ระหวางเจาหนาที่ของรัฐหรือ
เอกชนจะทําใหเกิดปญหาความแตกแยก การไมพัฒนาในการบริหารงานบุคคล รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 ไดวางหลักสิทธิหนาที่ในการจัดการศึกษา การเรียนฟรี 15 ป นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาและคุณภาพ
อยางเทาเทียมกันประเทศไทยมีอัตราเขาเรียนตอรอยละ 96 จากประชากรในวัยเรียนทั้งหมด 
ใกลเคียงกับประเทศตางๆ ในอาเซียน ญี่ปุนมีอัตราการเขาเรียน รอยละ 100 ในขณะที่ World 
Economic Forum ไดประเมินเสาหลักที่ 5 อัตราเขาเรียนระดับประถม ไทย 96% นักเรียนออก
กลางคัน จํานวน 144 คน สาเหตุจาก ยายตามผูปกครอง มีปญหาครอบครัว มีปญหาในการปรับตัว 
สมรส หาเลี้ยงครอบครัว ฐานะยากจน เจ็บปวย/อุบัติเหตุ ตองคดี/ถูกจับ และ  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนต่ําของจังหวัดเพชรบูรณ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายการุณ สกุล
ประดิษฐ 11 ประการ 1. การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2. พัฒนาความแขงแกรงทางการศึกษา     
3. ปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา 4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพ 5. สรางระบบ
ใหเขตพ้ืนที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 6. ปรังปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง 7. สราง
ระบบความคุมการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
9.ปรับระบบการบริหารงานบุคคล 10. มุงสรางพลเมืองดีนําการศึกษาไปแกปญหาสังคม 11. ทุมเท
มาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดหนาที่ใหอํานวยการ
สถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ ควบคุมดูแลบุคลากรใหเปนไปตามกําหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของทางราชการงานของสถานศึกษามี 4 งาน คือ งานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบริหาร
ทั่วไปและงานบุคคลของสถานศึกษา งานวิชาการโรงเรียนเปนงานที่สําคัญเปนหัวใจในการจัด
การศึกษา ระเบียบในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  สํานักงาน ก.ค.ศ. (2554 : 34-35) 

วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
 2) เพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
 3) เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและกรอบแนวความคิด 

 การจัดการศึกษางานวิชาการในโรงเรียนบานหวยผักไล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดดําเนินการตามเปาหมายการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 (ศาสตราจารย นายแพทย วิจารย พานิช หนังสือ 21 st Century Skills:Learning for Life in 
Our Tiams.) ระบุลักษณะ 8 ประการ 1. มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็นและ
ลักษณะเฉพาะของตน 2. ตองการดัดแปลงสิ่งตาง ๆ ใหตรงตามความพอใจและความตองการของตน 
3. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง 4. เปนตัวของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เพ่ือรวมตัวกัน
เปนองคกร เชน ธุรกิจ รัฐบาลและสถาบันการศึกษา 5. ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหนึ่งของ
งาน การเรียนรูและชีวิตทางสังคม 6. การรวมมือ และความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของทุกกิจกรรม      
7. ตองการความเร็วในการสื่อสาร การหาขอมูลและตอบคําถาม 8. สรางนวัตกรรมตอทุกสิ่งทุกอยาง
ในชีวิต สมใจ กงเติม. (2559:33-35) ทักษะ เปนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม - การคิดสรางสรรค- 
การแกไขปญหา - การสื่อสาร-รวมงานกับผูอ่ืน ทักษะชีวิตและการทํางาน- การปรับตัว- ทักษะสังคม- 
การเรียนรูขามวัฒนธรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี เนื้อหา สาระวิชาหลัก 3R - Reading 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 218 -



 
 
 

 

 
 

(การอาน) - Writing (การเขียน) - Arithmetic (การคํานวณ) 7c ไดแก Critical Thinking and 
Problem Solving ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา Creativity and 
innovation ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม Chross-cultural Understanding ทักษะดาน
ความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน Collaboration, Teamwork and Leadership 
ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา Communications,Information,and 
Media Literacy ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ Computing and ICT Literacy 
ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Career and learning Skills 
ทักษะอาชีพและการสื่อสาร สงความรูเชิงบูรณาการ โลก ดานการเงิน เศรษฐกิจ และการเปน
ผูประกอบการ   สิทธิพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ไดพัฒนากิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู ใชแนวทาง 4,H  HEAD(พัฒนาสมอง) เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะหตัดสินใจและ
แกปญหา HEART(พัฒนาจิตใจ) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนเพ่ือสังคม HEALTH 
(พัฒนาสุขภาพ) สงเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย HAND (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) ฝกการทํางาน 
ฝกทักษะทางอาชีพคนหาศักยภาพของตนเอง  พลิกโฉมประถมศึกษาชั้นปที่ 1 อานออกเขียนไดใน      
1 ป  

 BBL (Brain-based Learning) กุญแจ 5 ดอก ปรมะ แกวพวง (2559:1) กลาววาเปนการ
เรียนรูที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูหรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติ โดยการใชความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสมองเปนเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางศักยภาพสูงสุดของ
มนุษย แนวคิดที่วา ทุกคนสามารถเรียนรูได ทุกคนมีสมองพรอมที่จะทําการเรียนรูมาตั้งแตกําเนิด 
ชนาธิป พรมกุล (2554 : 26) กลาววา ความสามารถในการคิดเปนความสามารถของมนุษยที่ทําให
แตกตางจากสัตยอยางชัดเจน มนุษยสรางสรรคสิ่งตางๆเพ่ือสะดวกในการดําเนินชีวิต พรพิไล เลิศวิชา 
(2558 : 11-2) กลาววา  การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เปนการ
นําความรูเรื่องสมองมาใชเปนฐานสูความสําเร็จ มีแนวทางพัฒนา เพ่ือพลิกโฉมโรงเรียน 1. สนามเด็ก
เล็น Playground  พัฒนาสองนอยและไขสันหลัง การออกกําลังกายเลือดไปเลี้ยงสมองไดดี เพ่ิมการ
ทํางานของประสาท กระตุนสมองบันทึกความจํา หองเรียนเปลี่ยนสมอง พลิกกระบวนการเรียนรู 
หนังสือเรียนและใบงานสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การเรียนรู   การจัดการเรียนการสอน              
2. หองเรียนเปลี่ยนสมอง Brainy Classroom เปลี่ยนหองเรียนเพ่ือเปลี่ยนสมองเด็ก สิ่งแวดลอม
เปลี่ยนใหมมีความเขมขนสีสัน เด็กสามารถจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น 3. พลิกกระบวนการเรียนรู Learning 
Process  การออกแบบการเรียนรูที่เขาใจสมองของนักเรียน กิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนสมองนอย 
สมองสองซีกและสมองทั้งสี่สวนเพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ ขั้นอุนเครื่อง ขั้นนําเสนอความรู     
ขั้นลงมือเรียนรู ขั้นสรุปความรู 4.หนังสือเรียนและใบงาน  Book and Worksheet หนังสือเรียนใบ
งานที่ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับสมองเพ่ือชวงกระตุนสมองนักเรียนฝกคิดที่ละขั้นตอน และ
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มาประกอบเปนความเขาใจ concept5.สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู Innovations สื่อนวัตกรรมที่
แปลงใหม นาตื่นเตนมีสีสันมีเพียงพอ จะชวยในการเรียนรู กระตุนใหเด็กสนุกสนาน เกิดการเรียนรู
เนื้อกาที่ซับซอน  

ทักษะ 5 ขั้นตอน Five step for student development (5 STEP) บันได 5 ขั้น สุวันทนา 
สงวนรัตน.(2559:2-7). กลาววา การจัดการเรียนรูของโรงเรียนมาตรฐานสากล 1. เรียนรูตั้งคําถามสง
ใสใครรู (Learning to Question : Q นักเรียนคิดสังเกต ตั้งคําถาม ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม 
อยางไร 2. การเรียนรูแสวงหาสารสนเทศ สืบเสาะ คนควา (Learning to Search : S) ฝกแสวงหา
ความรู ขอมูลสารสนเทศ หองสมุด อินเทอรเน็ต การปฏิบัติทดลอง 3. การเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู
(Learning to Construct : C) เปนการฝกใหนําความรูขอมูลสารสนเทศมาแถลง อภิปลาย สรุปสราง
องคความรู 4. การเรียนรูเพ่ือการสื่อสารสัมพันธ (Learning to Communicate : C) เปนการฝกให
ผูเรียนนําความรูที่ไดมาสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร นําเสนอโดย
บทความ ตาราง แผนภูมิ เสนอดวยวาจา คลังความรูในเว็บไซต 5. การเรียนรูเพ่ือตอบแทนสังคม   
การใหบริการ (Learning to Serve: S)เปนการนําความรูสูการปฏิบัติผูเรียนจะตองเชื่อมโยงความรู
ไปสูประโยชนใหกับสังคม ชุมชน มีจิตสาธารณะบริการสังคม  

สะเต็มศึกษา STEM Education กมลฉัตร กลอมอ่ิม (2559:11-14) ความเปนมา          
การเรียนรูขาดการบูรณาการ และไมสามารถนําไปปรับใชในชีวิตจริงได การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เนนการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต การเตรียมพรอมศึกษาตอและประกอบอาชีพ การ
จัดการศึกษาเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนคนดีเปนคนเกงและมีความสุขในการดํารงชีวิต เปาหมาย 
จัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชวิทยาศาสตร Science เทคโนโลยี  Technology  
วิศวกรรมศาสตร Engineering คณิตศาสตร Mathematics ที่นําไปปรับใชกับชีวิตจริง จุดมุงหมาย 
เรียนรูและบูรณาการการเรียนรู พัฒนากระบวนการและผลผลิตใหม พัฒนาทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 แนวทาง จัดกิจกรรมการเรียนรู โครงงานวิทยาศาสตรเชิงนวัตกรรม กิจกรรมสราง
ความตระหนัก ขั้นตอน ระบุปญหา รวบรวมขอมูลและแนวคิด ออกแบบวิธีการแกปญหา วางแผน
และดําเนินการแกปญหา ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแกปญหา นําเสนอวิธีการแกปญหา  

ตั้งศูนย มหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยง Boot Camp English การพัฒนาครูแกนนํา การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ แกปญหาครูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ ครูขาดทักษะเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม เจาของภาษาเปนวิทยากร ใชภาษาอังกฤษระหวางอบรมจัดคายภาษาอังกฤษ ประเมิน
ทักษะครูภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ สรางครูแกนนําขยายผลการเรียนรูและประสบการณ  
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การพัฒนา Teachers and Educational Personnel Enhancement (TEPE  Online) 
ศูนย TEPE Online. (2559) จังหวัดพิษณุโลก. กลาววา การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบออนไลน เปนการใช
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง คืนเวลาปฏิบัติราชการใหบุคลากรทางการศึกษา คืนครูสูหองเรียน      
ยึดโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ(School Base Development การพัฒนาครู
เปนเครื่องมือพัฒนางานสูความกวาหนาในวิชาชีพ พัฒนาโดยใชระบบ ICT  ลดงบประมาณในการ
พัฒนาครูใหแกราชการ บูรณาการวัตถุประสงคและวิธีการในการพัฒนาครู สรางนวัตกรรมใหมในการ
พัฒนาครูใหกับองคกร ประหยัดรายจายสวนตัวใหกับครู โรงเรียนประชารัฐ เปนความรวมมือสารพลัง
ประชารัฐ  ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  รวมกันพัฒนาสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาครู ผูบริหาร สถานศึกษา พัฒนาความรวมมือและการสรางแรงจูงใจ 
พัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษาคนควาวิจัยเทคโนโลยีในอนาคต ระบบการติดตามประเมินผล KPI  
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์   O-Net ระบบธรรมาภิบาล ผลการดําเนินงานตามนโยบาย เด็กออกกลางคัน 
ความพอใจของผูปกครอง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน  

 กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring  สุเดือนเพ็ญ คงคะจันทรและ
คณะ. (2550). กลาววา การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
บุคลากรในองคกร ตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งมีเทคนิคที่ควรนํามาใช
ในการพัฒนาการ เรียนรูของบุคคลากรในองคกร ไดรวบรวมไว 7 เทคนิค ซึ่ง Coaching และ 
Mentoring เปนเทคนิค หนึ่งที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูอันจะเปน ตัวจักรสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จโดยมุงเนนให บุคลากรในองคกรมีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และองคกรมี
ความพรอมที่จะรับการ เปลี่ยนแปลง Coaching เปนการสอนงานลูกนองของตนเอง ผูสอนงาน 
(Coach) ซึ่งผูบริหารทุกระดับ สามารถเปนผูสอนงานไดผูถูกสอนงาน (Coachee) สวนใหญจะเปน
ลูกนองที่อยูในทีมหรือกลุมงาน เดียวกัน การสอนงานจะเนนไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
(Individual Performance) และพัฒนา ศักยภาพ (Potential) ของลูกนอง Coaching เปนการ
สื่อสารอยางหนึ่งที่เปนทางการและไมเปน ทางการระหวางหัวหนาและลูกนองเปนการสื่อสารแบบ
สองทาง (Two Way Communication) ทําใหหัวหนาและลูกนองไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน กอใหเกิดความสัมพันธอันดี ระหวางหัวหนาและลูกนอง อยางไรก็ตาม การที่
จะ Coaching ไดดีนั้น ตองมีความพรอมทั้งผูสอนและผู ถูกสอน Mentoring การเปนพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) เปนการใหผูที่มีความรูความสามารถ หรือเปนที่ยอมรับ หรือผูบริหารในหนวยงานให
คําปรึกษา และแนะนําชวยเหลือรุนนองหรือผูที่อยูในระดับต่ํากวา (Mentee) ในเรื่องที่เปนประโยชน
ตอการทํางานเพ่ือใหมีศักยภาพสูงขึ้น การเปนพี่เลี้ยงอาจไมเกี่ยวกับ หนาที่ในปจจุบันโดยตรง ผูที่เปน 

- 221 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 
 

 

 
 

Mentee เปนไดทั้งพนักงานใหม หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองคกร มากอนโดยเปนกลุมคนที่มี
ผลงานโดดเดนกวาคนอ่ืน โดย Mentor จะเปนแมแบบ และเปนผูสอนงานให Mentee รวมทั้งให
กําลังใจ สนับสนุนและใหความชวยเหลือให Mentee มีโอกาสไดเติบโตหรือไดรับ ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน โดยใหโอกาสหรือเวทีที่จะแสดงผลงาน แสดงฝมือ และความสามรถใน  การทํางาน
กลาวโดยสรุป Coaching คือการเปนผูสอนใหกับผูใตบังคับบัญชาในเรื่องของงานที่รับผิดชอบ โดย
ผูรับการสอนจะเปนผูที่มีผลงานอยูในระดับมาตรฐาน สวนการ Mentoring นั้นเปนการใหคําปรึกษา
หรือสอนใหกับพนักงานใหมหรือพนักงานที่มีอยูเดิมที่มีผลงานอยูในระดับสูงกวามาตรฐานในเรื่องที่ 2 
เกี่ยวของกับงานและอ่ืนๆ ที่จะทําใหศักยภาพของพนักงานสูงขึ้น อันจะสงผลตอการพัฒนาองคกรไป
ใน อนาคต เทคนิคที่ควรนํามาใชในองคกรเพ่ือใหบุคลากรในองคกรมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และ
เรียนรู อยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูไดรวบรวมไว 7 เทคนิค ดังนี้   
1. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (Action Learning) 2. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)         
3. การสอนงาน (Coaching) 4. การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 5. แฟมงานเพ่ือการพัฒนา (Portfolio) 
6. ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning Center) 7. การเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย 
(Computer Assisted Learning and Teaching) ซึ่ง Coaching and Mentoring เปนหนึ่ง        
ในเทคนิคที่สําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูของ บุคลากรใหเปนบุคลากรแหงการเรียนรูอันจะเปนตัว
จักรสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ  

กรอบแนวคิด การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผักไลศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
  
 
 

                                        

 

 

ทักษะ 5 STEP 

 ทักษะ STEM Education 

 อบรมครู TEPE Online 

ทักษะ Coaching and Mentoring   

รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 3Rx8c  

 
 

     ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

 

ทักษะ BBL 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดแนวทางวิจัยไวเปน 2 สวน ไดแก การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย   
เชิงคณุภาพ ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการทางวิจัยเปนไปอยางมีระบบผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครองนักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชน จํานวน 500 คน กลุมตัวอยางใชวิธี การเปดตารางของ 
Yamane,Taro,Elementary Sampling Theory.New Jersey : Prentice-Hall,1967 ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5 % ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 222 คนใชการสุมแบบแบงชั้น(Stratified 
Random Sampling) เครื่องมือที่ในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาประมวลผลวิเคราะหความเชื่อมั่น
(Internal Consistency Reliability) จากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbachs Alpha 
Coefficient)ผลการทดสอบพลวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามรายการเฉลี่ย 0.91 สถิติ    
ที่ใชในการวิจัย ไดแกรอยละ(Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) การวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และวิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรไดแก นักเรียน ครู ผูบริหาร 
ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชน เปนผูมีประสบการณในการบริหาร
การศึกษา จํานวน 19 คนไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยทําการเก็บขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจับประเด็นแปล
ความ การตีความและการวิเคราะหขอความสําคัญหรือขอความหลัก  

ผลการศึกษา 

จากผลการวิจัย ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผักไลในศตวรรษที่ 21
นําวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพผสานวิธีมีประเด็นที่นาสนใจที่จะนํามาอภิปลายผล ดังตอไปนี้ 
 1.  สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหวยผักไล ปญหาในภาพรวม
นักเรียนสวนใหญผูปกครองมีฐานะยากจน รองลงมาคือขาดสื่ออุปกรณที่ทันสมัย กระบวนการสอน 
การประเมินขาดประสิทธิภาพ    

2. ปจจัยที่สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา ปจจัยในภาพรวม
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 3Rx7C การอานออก เขียนได คิดเล็กเปน เปนทักษะการเรียนรูที่สําคัญ
ที่สุด โดยตองอาศัยทักษะดานการคิด นวัตกรรม วัฒนธรรม ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา การสื่อสาร 
เทคโนโลยีและทักษะอาชีพตามลําดับ รองลงมาคือ การใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน(BBL) และการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STAP) การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  
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Education) Chouching ตามลําดับ ในภาพรวมเห็นวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =  4.55)      
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ ทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต 3Rx7C ( X = 4.43) การใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน(BBL)     
( X =4.41) การจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STAP) ( X = 4.20) และการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education) ( X =  4.12) ไดสัมภาษณผูมีประสบการณเจาะลึก มีความคิดเห็นวาปจจัยที่
สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล   

3.รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา การบริหารงานวิชาการ     
ในโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาลและประถมตน ป.1 ถึง ป.3 ใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใหสมอง
เปนฐาน (BBL) สวนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ป.6 ใชการจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STAP) และ
ระดับมัธยมศึกษา ม.1 ถึง ม.3 ใชการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และผูบริหาร
คณะครูรวมมือกันนิเทศแบบกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง(Coaching and Mentoring)  

มีรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบดวยทักษะการเรียนรู
ตลอดชีวิต 3Rx7C การอานออก เขียนได คิดเล็กเปน วิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใหสมองเปนฐาน 
(BBL) การจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน(5 STAP) การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
กระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring)  

สรุป 

จากขอคําถามปลายเปดผูตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณคดี
ปกครองและผูรวมการประชุมสัมมนากลุม(Focus Group Discussion) พบวา มีรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบดวยทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 3Rx7C การอาน
ออก เขียนได คิดเล็กเปน วิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใหสมองเปนฐาน (BBL) การจัดการเรียนรู 5 
ขั้นตอน (5 STEP) การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education) กระบวนการริเทศใช
กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) และวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
โดยใชทักษะ 3Rx7C ศตวรรษท่ี 21โดยใชแนวคิดทฤษฎีของ James Bellanca. 
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ขอเสนอแนะ 

ดานนโยบายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตองเนนการจัดการเรียนการสอนทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต 3Rx7C ศตวรรษที่ 21ในทุกสถานศึกษา ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนควร
ใหการสนับสนุนแกเยาวชนไทย 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สําเร็จได ตองขอบพระคุณ คณะครู ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบท

พีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING BASED ON THE BRAIN 
BASED LEARNING  MODEL AND THE GOMETER’ S SKETCHAD AS A TOOL  

FOR  LEARNING ON  PYTHAGOREAN  THEOREM  FOR  MATHAYOMSUKSA 2 

บัณฑิต  พวงดอกไม1* 
1บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
*E-mail: bundtimath@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใช
รูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู 
เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 70 และนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียน
ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จํานวน 20 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้      
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 
และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู  จํานวน 12 แผน ใชเวลา 12 ชั่วโมง  2) แบบบันทึก
สังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม และแบบทดสอบยอยทายวงจร         
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องทฤษฏีบทพีทาโกรัส จํานวน 20 คะแนน         
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ และสรุปเปนความเรียง 
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ผลการวิจัยพบวา 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้  1) ขั้นอุนเครื่อง เปนกิจกรรมที่ฝกสมอง ผอนคลาย ใหรายกายได
มีการเคลื่อนไหว ไดแก เกมคณิตศาสตร เรื่องเลาคณิตศาสตรประกอบการเลนเกม เปนตน 2) ขั้นการ
เรียนรู เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนจับคูโดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิด ในการศึกษาชุดกิจกรรมผานสื่อการเรียนรู
จากโปรแกรม GSP เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่มีสีสันเขม สะดุดตา เขาใจงาย 3) ขั้นฝก เปนกิจกรรมที่
นักเรียนรวบรวมสิ่งที่ไดจากขั้นที่ 2 มาลงมือปฏิบัติ โดยชวยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลง จากโปรแกรม 
GSP เพ่ือสรางองคความรูใหม พรอมทั้งบันทึกสิ่งที่สังเกตไดลงในใบกิจกรรม ฝกการหาคําตอบ และหา
แนวทางเพ่ือไปสูคําตอบใหไดมากที่สุด  4) ขั้นสรุป เปนกิจกรรมที่นักเรียนแตละคู นําเสนอสิ่งที่คนพบใน
ขั้นที่ผานมาหนาชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนคูอ่ืน ๆ ไดแนวคิด หรือวิธีการที่แปลกใหมหลาย ๆ วิธี จากนั้นครู
ชวยสรุปความคิดรวบยอด  5) ขั้นนําไปใช เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดเลือกวิธีการ หรือแนวคิดจากขั้นตอน
ที่ 4 เพื่อสรางโจทย หรือสถานการณใหม  
        นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 72 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

คําสําคัญ : รูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง, โปรแกรม GSP, การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
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ABTRACT 

The objectives of this action research were to 1) develop mathematics learning 
activities based on brain-based learning (BBL) model using the Geometer’s Sketchpad as 
a tool for learning on Pythagorean Theorem for Matthayomsuksa 2 students, and          
2) develop mean score of mathematics learning achievement of students to be 70 
percent, as well as at least 70 percent of them to have more than 70 percent of 
mathematics learning achievement score. Sampling group of this research was 20 
Matthayomsuksa 2 students at Chum Chon Ban Huai Yai Chio School under the 
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3, during the second semester of 
academic year 2015. This action research was conducted in 3 cycles. Three types of 
research instruments included: 1) experiment tool; 12 mathematics lesson plans of 3 
cycles-12 hours 2) feedback tools; note form for observing learning activity management, 
note form for the result of using lesson plans, end cycle test, 3) tools for evaluating the 
effectiveness of learning activity management; mathematics learning achievement test. 
Data analysis was made through mean, percentage, and essay summary.  

The findings were as follows: 
Development of mathematics learning activities based on BBL model using the 

Geometer’s Sketchpad as a learning tool on Pythagorean Theorem for Matthayomsuksa 
2 students was conducted into 5 steps. 1) Warm-up Stage: Students were allowed to 
participate in the brain training and relaxed activities before being introduced to new 
lesson. These activities included mathematics game, mathematics storytelling, song and 
rhythmic activities, etc. 2) Learning Stage: Students were assigned to work in pair using 
buddy learning technique in order to study a series of activities using the Geometer’s 
Sketchpad program on Pythagorean Theorem as a colorful and attractive learning media 
which was easy to understand. 3) Practice Stage: Students collected knowledge from the 
Learning Stage and implemented to jointly practice through buddy learning technique. 
They repeatedly observed the Geometer’s Sketchpad program together before raising 
different questions or situations by trying to think for the possible solution or initiate the 
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possible answers abundantly and differently. 4) Conclusion Stage: Students presented 
the concepts to the class in order to share new and different idea and methods. 5) 
Application Stage: Students were allowed to choose the principles or concepts from the 
Conclusion Stage to create new problem situations.   

Students could have average learning achievement score at 72 percent. It also 
was found that 75 percent of them could have learning achievement score more than 
70 percent.  

Keywords: BRAIN BASED LEARNING  MODEL, THE GOMETER’ S SKETCHAD. THE 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LEARNING. 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คณิตศาสตรในโลกปจจุบัน  มีความสําคัญอยางยิ่งกับทุก ๆ อาชีพ  การศึกษาจึงมีสวนสําคัญที่จะ

ทําใหเยาวชนเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูใหญในอนาคต  ระบบการศึกษาตองรูวาผูที่จบการศึกษาภาค
บังคับนั้นมีการเตรียมพรอมหรือไมเพียงใดที่จะใชความรูไปใชแกปญหาที่ประสบในชีวิตจริง  สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557) ไดจัดทํารายงานผลการประเมิน PISA 2012 ไดแก 
คณิตศาสตร การอาน และวิทยาศาสตร  ซึ่งมีผลการประเมินจัดอยูในกลุมต่ําทั้งสามดาน  วิชาที่ไดนอย
ที่สุดคือคณิตศาสตร  ซึ่งสุนีย คลายนิล (2557) ไดกลาววา การรูเรื่องคณิตศาสตร เปนสมรรถนะของ
บุคคลในดานวิธีการคิด  โดยผานวิธีการทางคณิตศาสตร  สามารถใชคณิตศาสตรในบริบทตาง ๆ บุคคลที่
รูเรื่องคณิตศาสตรจะตองเปนคนที่สามารถใชเหตุผลทางคณิตศาสตร  ใชแนวคิด  วิธีการ เพ่ือบอก 
อธิบาย และคาดการณสถานการณตาง ๆ ที่เผชิญหนาได ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่  4 กลาววา การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  เนนความสําคัญในการใหความรู  และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการคือ  ความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี  นอกจากนี้พิมพันธ  เดชะคุปต 
(2558) ยังกลาววา เด็กไทยยุคนี้ตองมีความรูคูคุณธรรม ดวยทักษะ 2 กลุมไดแก กลุมที่ 1 ทักษะ 3R 
ประกอบดวย การอานออก เขียนได และคิดเลขเปน กลุมที่ 2 ทักษะ 7C ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมี
วิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความเขาใจ
ตางวัฒนธรรมและตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ทักษะดาน
การสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550) ให
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรวาจะตองมีความสมดุลระหวางความรูควบคูไปกับ
คุณธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  แตในการเรียนคณิตศาสตรที่ผานมา นักเรียนไมสามารถเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันตลอดจนไมมีความคิดสรางสรรคที่จะนําความรูไปใช 

โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว จัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ในปการศึกษา 2558 มีนักเรียน 514 คน  ผลการการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน  
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(O-net)  คาเฉลี่ยของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2556 และ 2557 เทากับ 17.88 
และ 27.85 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ สาระที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ทักษะ
กระบวนการ กับจํานวนและการดําเนินการ  เมื่อวิเคราะหผลการประเมินระดบัสถานศึกษาในปการศึกษา 
2556 –2557 พบวา ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  มีผลการประเมินเพียงแคระดับความรูความจํา
เทานั้น (โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว, 2557)  สาเหตุที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไม
บรรลุตามวัตถุประสงคไดแก การขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ ครูขาด
ความชํานาญในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ (วณัชพงษ  สวยสม, 2550) และสอดคลองกับเปยทิพย  
เขียวไขแกว (2551) ที่ไดกลาววาสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในวิชาคณิตศาสตรมาจากการสอน
โดยนําเสนอเพียงวิธีเดียว  อุปกรณไมเพียงพอ เนนการอธิบายบนกระดาน เปนตน ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะทําใหผู เรียนมีความคงทน สามารถนําความรูและทักษะไปแกปญหา
อยางสรางสรรค  

การจัดกิจกรรมการเรียนการรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-based learning : 
BBL) ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหเด็กไดเรียนรูมากขึ้น Caine and Caine (1990) และ Jensen 
(2000) อธิบายวา หัวใจสําคัญของการเรียนรูของสมอง อยูที่จะออกแบบการเรียนการสอนอยางไรให
สมองสามารถเรียนรูไดดีที่สุด  เยาวพา เดชะคุปต (2548) กลาววาการเรียนรูตองใชทุกสวน ทั้งการคิด 
ความรูสึก และการลงมือปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับพรพิไล  เลิศวิชา (2552) ที่กลาวไววา 
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิดการรับรู สมองจึงเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
แสดงออกอยางสรางสรรค  วัลภา ปชชาเขียว (2555) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบซิปปาและการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
การใหเหตุผลสูงขึ้น รวมถึงการมีเจตคติตอการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนเพ่ิมขึ้นดวย 
และอรพินท ตันเมืองใจ (2556) ไดศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่5 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง หลังเรียนสูงขึ้น 

สื่อสารเรียนรู เปนสิ่งที่จะชวยการถายทอดเนื้อหาจากครูสูเด็ก สื่อการสอนอาจจะเปนสื่อที่เปน
วัสดุ, สื่อเทคนิค, สื่อเทคโนโลยีการใชศูนยการเรียนรู, การใชคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน ชัยอนันทร 
นวลสุวรรณ (2555) ไดกลาวเกี่ยวกับความสําคัญของสื่อวา  เปนสิ่งทีช่วยใหนักเรียนไดเรียนรูมากขึ้น และ
จดจําไดนาน  อธิบายสิ่งที่ยากสลับซับซอนใหเขาใจไดงาย และเพ่ิมประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
มากขึ้น  วิมล อยูพิพัฒน (2551) ไดใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง 
เรื่องการวัด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ
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ชนกนาถ อาจยะศรี (2553) พบวานักเรียนที่ไดเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GSP            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการใชโปรแกรมเครื่องคํานวณเชิงกราฟ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงคิดหารูปแบบการสอนที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์หลากหลายวิธี  วิธีหนึ่งที่นาสนใจ
ที่จะนํามาจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเกิดกับผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคงทน และเหมาะสมกับเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทําใหผูเรียนสามารถ
แกปญหาดวยตนเองดวยวิธีที่แปลกใหม และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผสมผสานระหวางเทคนิค และสื่อการ
สอนทางคณิตศาสตรที่ทันสมัย และนาสนใจ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และใช โปรแกรม GSP เปน
เครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งจะใชเปนแนวทางการจัด
กิจกรรม  และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสมอง และใชซอฟแวรการสํารวจเชิงทางคณิตศาสตรเรขาคณิตพลวัต  เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู 
เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 70 และนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 
70 ขึ้นไป 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 

  จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เปนแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเรียนรูตองใชทุกสวนทั้งการคิด ความรูสึก จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 กลายเปนความจํา เมื่อมี
สถานการณท่ีซับซอนสมองก็จะนําประสบการณที่ไดรับมาเปลี่ยนเปนกระบวนการเชื่อมโยงใหเกิดความรู
ใหม โดยสมองจะเรียนรูไดดีจะตองอยูในสภาวะที่เหมาะสม ไมตรึงเครียด (พรพิไล เลิศวิชา, 2552)  โดยมี
หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ดังนี้ (1) สมองเกิดมาเพ่ือเรียนรูรักที่
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ชนกนาถ อาจยะศรี (2553) พบวานักเรียนที่ไดเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรม GSP            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการใชโปรแกรมเครื่องคํานวณเชิงกราฟ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงคิดหารูปแบบการสอนที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์หลากหลายวิธี  วิธีหนึ่งที่นาสนใจ
ที่จะนํามาจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเกิดกับผู เรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคงทน และเหมาะสมกับเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทําใหผูเรียนสามารถ
แกปญหาดวยตนเองดวยวิธีที่แปลกใหม และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผสมผสานระหวางเทคนิค และสื่อการ
สอนทางคณิตศาสตรที่ทันสมัย และนาสนใจ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และใช โปรแกรม GSP เปน
เครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งจะใชเปนแนวทางการจัด
กิจกรรม  และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสมอง และใชซอฟแวรการสํารวจเชิงทางคณิตศาสตรเรขาคณิตพลวัต  เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู 
เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเฉลี่ยรอย
ละ 70 และนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 
70 ขึ้นไป 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 

  จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เปนแนวการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเรียนรูตองใชทุกสวนทั้งการคิด ความรูสึก จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 กลายเปนความจํา เมื่อมี
สถานการณท่ีซับซอนสมองก็จะนําประสบการณที่ไดรับมาเปลี่ยนเปนกระบวนการเชื่อมโยงใหเกิดความรู
ใหม โดยสมองจะเรียนรูไดดีจะตองอยูในสภาวะที่เหมาะสม ไมตรึงเครียด (พรพิไล เลิศวิชา, 2552)  โดยมี
หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ดังนี้ (1) สมองเกิดมาเพ่ือเรียนรูรักที่

 
 

จะเรียนรูและรูวิธีเรียน (2) เด็กเรียนรูสิ่งที่ตัวเองฝกฝน (3) เด็กเรียนรูสิ่งที่ฝกปฏิบัติ (4) การเรียนรูตองใช
ระยะเวลา (5) อารมณมีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรูการคิด (6)เด็กทุกคนยอมเกิดมาเพ่ือ
เรียนรูไดโดยธรรมชาติเหมือนกัน (Caine, 1990)  ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการสอนที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง (Brain-Based-Learning) ของ Sousa (2008)  พรพิไล  เลิศวิชา (2550) และ
โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยโมเดล (2553) มี 5 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นอุนเครื่อง Warm-up Stage 
เปนการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ ซึ่งอาจมีการใชเกมหรือเพลง หรือ เพลงประกอบขณะทํากิจกรรม เพ่ือให
รายการไดเคลื่อนไหว (2) ขั้นเรียนรู Learning Stage กอนที่จะใหความรูใหม เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียน 
เรียนรูอะไรมาบางแลว ดวยสื่อ ที่แปลกใหม (Novelty) ทาทาย (Challenging) และควรพิจารณาสีสันที่
เขมสะดุดตา (Intensity) เพ่ือใหนักเรียนสนใจกิจกรรมตลอดเวลา (3) ขั้นฝก Practice Stage ขั้นตอนนี้
นักเรียนตองรวบรวมสิ่งที่เรียนรูมาลงมือปฏิบัติ อาจลงมือทาเองหรือมีครูแนะนําดวยการสรางชิ้นงาน การ
แสดงออก การปฏิบัติ (4) ขั้นสรุป Conclusion Stage เปนขั้นที่นักเรียนฝกสรุปความคิดรวบยอดของ
บทเรียนโดยการพูดออกมากอนจากนั้นจึงสรุปในรูปของการเขียนและการปฏิบัติตามตัวชี้วัด  (5) ขั้น
นําไปใช Application เปนขั้นที่นักเรียนจะประยุกตความรูไปใชในสถานการณใหมๆ และแตกตางไปจาก
เดิม ตลอดจนเขาสูวิธีการขยายการเรียนรูออกไปอีก ในสถานการณจริง 

เอกสารที่เกี่ยวของกับซอฟแวรการสํารวจเชิงทางคณิตศาสตรเรขาคณิตพลวัต (โปรแกรม GSP)   

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549)  ไดกลาวเกี่ยวกับโปรแกรม GSP      
วาผลิตโดยบริษัท Key Curriculum Press ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูคิดคนโปรแกรมตั้งแตป ค.ศ. 
1991 และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงเวอรชัน 4.06 สามารถนําไปใชชวยสอนในวิชาคณิตศาสตรได เชน วิชา
เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส โปรแกรม GSP เปนสื่อเทคโนโลยีที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาส
เรียนคณิตศาสตร โดยการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist Approach) มีความสามารถใน
การนําเสนอภาพเคลื่อนไหว นํามาใชในการอธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร สามารถสรางรูปเรขาคณิต 
รูปกราฟตาง ๆ สามารถเลื่อน หมุน ยืด หด พลิก ได และนักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองโดย
การลงมือปฏิบัติ เปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการนึกภาพ ทักษะกระบวนการแกปญหา 
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กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และ
โปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และ
โปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี 5 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นอุนเครื่อง เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนฝกสมอง ผอนคลาย ซึ่งอาจใชเกม เพลงประกอบ
จังหวะ เปนตน ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู เปนการเรียนรูเนื้อหา หรือองคความรูผานโปรแกรม GSP ที่มีสีสัน
เขม สะดุดตา แปลกใหม เขาใจงาย  ขั้นที่ 3 ขั้นฝก เปนขั้นตอนที่ผูเรียนรวบรวมสิ่งที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 
ลงมือปฏิบัติ จากใบงาน หรือแบบฝกทักษะ  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เปนขั้นตอนที่ผูเรียนนําเสนอความคิดรวบ
ยอดหนาชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดแนวคิด หรือวิธีการที่แปลกใหมหลาย ๆ วิธี  ขั้นที่ 5 ขั้นนําไปใช ผูสอน
ใหผูเรียนไดเลือกวิธีการ หรือแนวคิดขั้นตอนที่ 4 เพ่ือสรางสถานการณปญหาที่ใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ยาใจ พงษบริบูรณ (2537) และสุวิมล  วองวาณิช (2544) ไดสรุปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
วา เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม และมีการรวมมือ (Participation and collaboration) ใชการทํางาน
เปนกลุม มีความมุงหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานประจําใหดีขึ้น  ผูรวมวิจัยทุกคนมี
สวนสําคัญและมีบทบาทเทาเทียมกันในทุกกระบวนการของการวิจัยทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎี  และ
การปฏิบัติ ตลอดจนการวางนโยบายการวิจัย เนนการปฏิบัติการ (Action orientation) ใชการปฏิบัติ
เปนสิ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบัติเพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนา ใชการวิเคราะห
วิจารณ (Critical function) การวิเคราะหการปฏิบัติการอยางลึกซึ้งจากสิ่งที่สังเกตไดจะนําไปสูการ
ตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเพ่ือการปรับแผนการปฏิบัติการ ใชวงจรการปฏิบัติการ (The action research 
spiral) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต 
(Observing) และการสะทอนการปฏิบัติการ (Reflecting) เมื่อครบวงจรหนึ่งๆ จะพิจารณาปรับปรุงแผน 
(Replanning) เพ่ือนําไปปฏิบัติในวงจรตอไป จนกวาจะไดรูปแบบของการปฏิบัติงานที่พึงพอใจ และได
ขอเสนอเชิงทฤษฎีเพื่อเผยแพรตอไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นฤมล สังขพุทธินันทน (2546) ไดศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา 
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดวยการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตาม
แนวความคิดสมองเปนฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคาเทากับ 82.87/80.93สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และนักเรียนมี
ความกาวหนาดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 65 สามารถนําไปเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

นริศรา เสือคลาย (2550) ไดศึกษาการวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตาม
แนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  พัฒนา
ความสามารถทางการคิดและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนไดมากกวาการเรียนรูจากแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูปกติ 

ปุญญาภา  ประกอบวรการ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับการใชโปรแกรม GSP ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชการตั้งปญหา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 พบวา 1) ผลสัมฤทธทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  2) ผลผลสัมฤทธทางการเรียนคณิตศาสตรสัมฤทธิ์สูงกวารอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผูวิจัยขอเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตําบลหวยยายจิ๋ว อําเภอเทพสถิต สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ปการศึกษา 2558 จํานวน 48 คน  

2. ตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปการศึกษา 2558 ไดมาแบบเจาะจง 
(Purposive sampling ) 
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3. ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ตัวแปรไดแก (1)กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพี
ทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ทฤษฏี
บทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

4. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิด 
Kemmis & Mc Taggart (1992 อางถึงใน ยาใจ พงษบริบูรณ, 2537) โดยผูวิจัยไดกําหนดวงจรปฏิบัติการไว 
3 วงจร และในแตละวงจรมีข้ันตอนการดําเนินการตามวงจรปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การกําหนดแผนการจัดการเรียนรูในแตละวงจร ไดแก วงจรปฏิบัติการที่ 1  ใชแผนการจัดการ
เรียนรูที่ 1-4, วงจรปฏิบัติการที่ 2  ใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 5-8, วงจรปฏิบัติการที่ 3  ใชแผนการ
จัดการเรียนรูที่ 9-12 

2) ขั้นตอนการดําเนินการตามวงจรปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้นวางแผน (Plan) ผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัย รวมกันวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทพีทา
โกรัส จากนั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  รูปแบบการสอนที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และการใชโปรแกรม GSP จากนั้นสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 12 แผน, เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและการ
สะทอนผลเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ, เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จากนั้นปฐมนิเทศผูชวยวิจัย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 20 คน (2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
ผูวิจัยนําเครื่องมือซึ่งไดผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ พรอมทั้งได
ปรับปรุงใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะ แลวจึงนําไปดําเนินการกับกลุมตัวอยาง  (3) ขั้นการสังเกต  
(Observe) ผูวิจัยและผูชวยวิจัย  สังเกต บันทึกพฤติกรรม  โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ (4) ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) นําขอมูลที่ไดจากขั้นการสังเกต มาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหารวมกันและอภิปรายผล เพ่ือนําขอเสนอแนะไปใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในวงจร
ปฏิบัติการตอไป ใหเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวตามข้ันตอนการปฏิบัติการ 

5. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
5.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 

12 แผน โดยมีขั้นตอนการสราง และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ (1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว พุทธศักราช 2554 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (2) 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ รูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และการ
สรางสื่อโปรแกรม GSP (3) วิเคราะหตัวชี้วัด และเนื้อหาในแตละแผนการจัดการเรียนรู (4) สรางแผนการ
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การเรียนรูคณิตศาสตร  โดยไดนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเอกสารประกอบการสอนของเก้ือ
จิตต ฉิมทิม (2557) จํานวน 12 แผน ใชเวลา 12 ชั่วโมง  (5) นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นทั้ง 
12 แผนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และปรึกษาหารือ
ถึงสภาพปญหาที่พบ แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช (6) นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไข
แลวไปใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล (7) สะทอนผลการปฏิบัติและปรับปรุงแกไข โดยใชขอมูล
อ่ืนมาประกอบ เชน การบันทึกจากการสังเกตของผูวิจัยและผูชวยวิจัย เพ่ือนําขอมูลไปใชในวงจรตอไป 

5.2 เครื่องมือที่ใชสะทอนผลในการปฏิบัติ ไดแก 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน และแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู ผูวิจัยสรางขึ้นตามขั้นตอน 
ดังนี้  (1) กําหนดขอบขายพฤติกรรมและขอคําถามของเครื่องมือ (2) สรางเครื่องมือตามกําหนดขอบขายและ
ขอคําถาม  (3) นําเครื่องมือเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองและเหมาะสม (4) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ (5) นําเครื่องมือที่ไดไปใชกับกลุมตัวอยาง 2) 
แบบทดสอบยอยทายวงจร ผูวิจัยดําเนินการสรางดังนี้ (1) ศึกษามาตรฐาน และตัวชี้วัดการเรียนรู (2)  
วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู  (3) สรางแบบทดสอบยอยทายวงจรแบบปรนัย 
และอัตนัยตามจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูแตละวงจร (4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอ
ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความถูกตองเหมาะสม และความครอบคลุม
ตามจุดประสงคการเรียนรู (5) ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

5.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
เปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 10 ขอ แบบเติมคําตอบจํานวน 5 ขอ และอัตนัยแสดงวิธีทําจํานวน 
1 ขอ ไดดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้  (1) ศึกษาเอกสารหลักสูตร (2) วิเคราะหเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู (3) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence: IOC)  (4) คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปโดยคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00  (6) นํา
แบบทดสอบไปใชกับนักเรียนจํานวน 30 คนที่ไมใชกลุมเปาหมาย ที่ผานการเรียนรูเนื้อหา เรื่อง ทฤษฏีบทพี
ทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มาแลวโดยมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 – 0.90 และมีอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.20 – 0.60 (7) นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ โดยใชเกณฑการผานรอยละ 70 
โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีคา 0.88  (8) นําแบบ 
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ทดสอบที่ไดไปใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับกลุมเปาหมายตัวอยาง โดยใชทดสอบ
หลังจากเรียนจบทุกวงจร 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ (1) ปฐมนิเทศ
ผูชวยวิจัย และนักเรียน โดยใหความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรม GSP เปน
เครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (2)ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเริ่มทดลองเดือนมีนาคม 2559 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 12 แผน ใชเวลา 12 ชั่วโมง แบงเปน 3 วงจร (3) สะทอนผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู หลังจากสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละวงจรปฏิบัติการ และปรับปรุงการสอนในวงจร
ปฏิบัติตอไป (4) ประเมินผลการเรียน เมื่อผูวิจัยสอนครบทั้ง 12 แผน แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหสรุป และแปลผลตอไป 

7. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
ดังนี้ (1) ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่ไดรวบรวมจากแบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
บันทึกผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลงานนักเรียน โดยนําขอมูลมาแจกแจงขอคนพบในเชิง
บรรยายเพ่ือประเมินสภาพที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร มีครบทุกประเด็นหรือไม มีขอบกพรอง ปญหาหรือ
อุปสรรค และแนวทางการแกปญหาอยางไร (2) ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห ไดแก 
การหาคาเฉลี่ย ( X ) หารอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการศึกษา / สรุปผล 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สมองและใชโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่องทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
2 มีผลการดําเนินการวิจัยดังนี้  

1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   
มี 5 ขั้นตอนดังนี้  1) ขั้นอุนเครื่อง เปนขั้นที่ใหผูเรียนรวมกิจกรรมกอนนําสูบทเรียนใหม  ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่ฝกสมอง ผอนคลาย  ใหรายกายไดมีการเคลื่อนไหว 2) ขั้นการเรียนรู เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนจับคู ใน
การศึกษาชุดกิจกรรมผานสื่อการเรียนรูจากโปรแกรม GSP เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่มีสีสันเขม สะดุด
ตา แปลกใหม เขาใจงาย ชั่วโมงละ 1 เนื้อหา รวม 12 เนื้อหา 3) ขั้นฝก เปนขั้นตอนท่ีนักเรียนรวบรวมสิ่ง
ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติรวมกัน ชวยกันสังเกตซ้ํา ๆ จากโปรแกรม GSP แลวบันทึกผลที่ไดจาก
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การสังเกต เพ่ือฝกการคิด หรือแนวทางในการหาคําตอบคําตอบใหไดมากที่สุด  4) ขั้นสรุป เปนขั้นตอนที่
นักเรียนนําเสนอความคิด หรือสิ่งที่คนพบหนาชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนคูอ่ืน ๆ เห็นวิธีหรือแนวคิดใหม ๆ 
ที่แตกตางออกไป จากนั้นครูชวยสรุปความคิดรวบยอด 5) ขั้นนําไปใช นักเรียนไดเลือกวิธีการ หรือ
แนวคิดจากขั้นตอนที่ 4  เพื่อสรางโจทย หรือสรางสถานการณปญหาใหม 
 2. จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดังนี้ 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
จํานวนนักเรียนที ่

ผานเกณฑ 

เต็ม ผาน
เกณฑ 

สูงสุด ตํ่าสุด ทั้งหมด รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ 

20 20 14 18 7 14.40 72.00 15 75.00 

          จากตารางพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 72 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 75 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัลภา  ปชญาเขียว (2555) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบซิปปา และการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การใหเหตุผล และมีเจตคติตอการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับ
ปุญญาภา  ประกอบวรการ (2557) พบวาผลสัมฤทธทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องเศษสวน หลังจากการใชโปรแกรม GSP ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การตั้งปญหา สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในครั้งนี้ เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง ครูตองสรางพ้ืนฐานในการใชซอฟแวรการสํารวจเชิงทางคณิตศาสตรเรขาคณิตพลวัตกอน อีกทั้งยัง
ตองคํานึงถึงพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียน ครูตองมีการกระตุนใหผูเรียนไดคิดระดมสมอยูเสมอ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรครั้งนี้ในขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู และขั้นที่ 
5 ขั้นนําไปใช ตองใชเวลามาก ดังนั้นครูควรปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา อีกทั้งยังตองคอยกระตุนให
ผูเรียนใชเวลาอยางเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลอง

กับพัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม GSP ในดานทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยง 
การใหเหตุผล เปนตน และศึกษากับนักเรียน 

2. ควรมีการวิจัยกับนักเรียนกลุมเดิมเพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นในดานอ่ืนๆ เชน ความคงทนในการ
เรียนรูของนักเรียน เจตคติในการเรียนของนักเรียน หรือนําไปใชตอเนื่องกับทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู 

ขอจํากัดในการวิจัย  

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้ ไมไดมา
จากตัวแทนของประชากร จึงไมสามารถสรุปในภาพรวมของประชากรได 
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พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปน

เครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบ
การเรียนรู ที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต 
เปนเครื่องมือชวยในการ เรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ70 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนบานโคก
สําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
เขต 2 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 11 คน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) จํานวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ประเภท 1)  
เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยใน
การเรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 13 แผน 2) เครื่องมือ   ที่ใชสะทอนผลการ
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ปฏิบัติ ไดแก แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน แบบบันทึกหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ กราฟฟกออแก
ไนเซอร (Graphic Organizer) ใบกิจกรรมและแบบฝกทักษะ 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสรุปผลการวิจัยเปนแบบความเรียง 
ผลการวิจัยพบวา  

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู 
เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นอุน
เครื่อง (Warm – up Stage) (5 นาที) เปนขั้นใหนักเรียนรวมกิจกรรมฝกสมองเพ่ือผอนคลายกอน
นําเขาสูบทเรียนใหม ดวยกิจกรรมบริหารสมอง (Brain gym) และกิจกรรมการยืดเสนยืดสาย 
(Stretcher Energizer) 2) ขั้นเรียนรู (Learning  Stage) (20 นาที) เปนขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 
เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู ประกอบไปดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน ไดแก 
(1) กระตุนความรูเดิม  (2) นําเสนอความรูใหม มีรูปแบบการถายทอดความรูเปนแบบคู โดยใช
เทคนิคเพ่ือนคูคิด (ขั้นสมองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน)  3) ขั้นฝก (Practice Stage) (15 นาที) เปนขั้นที่
นักเรียนนําความรูที่ไดเรียนมาแลวลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองรวมกันกับเพ่ือนคูคิด 4) ขั้นสรุป 
(Conclusion Stage) (10 นาที) เปนขั้นที่นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนกับเพ่ือนคูคิด 
ในรูปแบบของกราฟฟกออแกไนเซอร (Graphic Organizer) 5) ขั้นนําไปใช (Application Stage) 
(10 นาที) เปนขั้นที่นักเรียนสามารถหาคําตอบดวยตนเองในสถานการณแกปญหาใหมได 

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 75.91 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 
72.73 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง , โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 
เรขาคณิตพลวัต 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) develop mathematics learning 
activities based on brain-based learning (BBL) model using the Geometer’s Sketchpad 
as a learning tool on Fractions for Matthayomsuksa 1 students, and 2) develop at 
least 70 percent of Mathayomsuksa 1 students to have more than 70 percent of 
mathematics learning achievement score. Purposive sampling group of this research 
was 11 Matthayomsuksa 1 students at Khoksamran School in Banhaed district, Khon 
Kaen province, under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2, 
during the second semester of academic year 2015. This action research was 
conducted in 3 cycles. Three types of research instruments were used included: 1) 
These experiment tool; 13 lesson plans based on BBL model using the Geometer’s 
Sketchpad as a learning tool on Fractions for Matthayomsuksa 1 students, 2) 
feedback tools; note form for observing learning activity management, observation 
form for students’ learning behavior, note form for result of using lesson plans, 
graphic organizer-end cycle test, work sheet, and skill exercise, 3) tools for evaluating 
the effectiveness of learning management; mathematics learning achievement test. 
Data analysis was done using basic statistics including percentage and mean before 
summarizing in descriptive essay.  
The findings were as follows: 

1. Development of mathematical learning activities based on BBL model 
using the Geometer’s Sketchpad as a learning tool on Fractions for Matthayomsuksa 
1 consisted of 5 steps of learning activities. 1) Warm-up Stage (5 minutes) : The 
students participated in the brain practice acticity for relaxation before starting a new 
lessons through brain gym activity and Stretcher energizer activity. 2) Learning Stage 
(20 minutes): This learning activities were organized based on BBL model using the 
Geometer’s Sketchpad as a learning tool through the 2 sub-steps. (1) Aroused 
students’ previous knowledge before introducing them to new knowledge (2) New 
knowledge was introduced to be meaningful and using learning technigue to 
encourage students to think with group. 3) Practice Stage (15 minutes): Students’ 
knowledge was implemented to practice through buddy learning. 4) Conclusion 
Stage (10 minutes): Students jointly concluded the key content from the lesson and 

- 245 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 

buddy learning session using the graphic organizer format. 5) Application Stage(10 
minutes): Students choosed the principles and concepts of problem solving from 
Conclusion Stage to solve the new problems, as well as to explain the process of 
getting the answers by themeselves. 

2. Students could have average learning achievement score at 75.91 percent 
in which 72.73 percent of them could have learning achievement score more than 
70 percent.  

Keywords: Brain – based learning model, The Geometer’s Sketchpad 

 
บทนํา 

       การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควร
เนนพัฒนาเด็กไทยใหมีทักษะที่จําเปน 2 กลุม คือ 1) กลุม 4R ไดแก การรูหนังสือ รูเรื่องจํานวน      
การใชเหตุผล 2) กลุม 7C ไดแก ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ทักษะการทํางานแบบรวมพลัง ทักษะการสื่อสาร ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะอาชีพ
และทักษะการใชชีวิตในวัตนธรรมขามชาติ (พิมพพันธ เดชะคุปต, 2558 ; สุคนธ สินธพานนท, 2558) 
ดังปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO ในคริสตศตวรรษที่ 21 มีเปาหมายในการ
ขับเคลื่อนผูเรียนบน 4 เสาหลักแหงการเรียนรู (Four Pillars of Learning) ไดแก การเรียนรูเพ่ือใหรู 
(Learning to Know) การเรียนรูเพ่ือใหปฏิบัติได (Learning to Do) การเรียนรูเพ่ือใหอยูรวมกันได 
(Learning to Live Together) และการเรียนรูเพ่ือการอยูรอดได (Learning to Be ) (UNESCO, 
1996) สอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ที่ยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา มุงเนนพัฒนาคนทุกชวงวัยสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน โดยนําหลักคิดและหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของ
คนใหมีสติปญญาที่รอบรู มีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจที่สํานึกในศีลธรรม คุณธรรม มีทักษะ
ความสามารถในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม สามารถสรางภูมิคุมกันที่สําคัญตอ
การดํารงชีวิต และสามารถปรับตัวใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกบนพ้ืนฐานการใชภูมิปญญา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและความคิดในการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมาใหม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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2551 ไดนําเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาใชในการพัฒนาหลักสูตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือมุงเนนประโยชนสูงสุดแกผูเรียนเปน
สําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อที่วา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูคณิตศาสตร และพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพอยางตอเนื่อง” โดยสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรตามมาตรฐานการเรียนรู และเกิดสมรรถนะสําคัญดานความสามารถใน
การสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี มีเจตคติที่ดีและตระหนัก
ในคุณคาของคณิตศาสตร สามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและใชเปน
เครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 จากผลการประเมินคุณภาพการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ปการศึกษา 2556 และ 2557 ในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร เมื่อแยกพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรูพบวา มาตรฐาน ค 1.1 และ 
ค 1.2 ในปการศึกษา 2556-2557 ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละในระดับประเทศเทากับ 28.41 และ 35.43 
ระดับจังหวัดเทากับ 29.26 และ 34.45 สวนระดับโรงเรียนเทากับ 11.76 และ 29.41 ตามลําดับ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด พบวา คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ ดังนั้นโรงเรียนควร
เรงรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนคณิตศาสตรอยางเรงดวน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
[สทศ], 2558) สอดคลองกับรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558) จาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่เสนอใหโรงเรียน
ปรับปรุงคุณภาพตัวบงชี้ที่ 5 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพอใชและในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรควรเนน
ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและการใฝเรียนใฝรู  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา [สมศ], 2557) ซึ่งตรงกับรายงานของฝายวิชาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 3 ปยอนหลัง ในปการศึกษา 2555 -
2557 ปรากฏผลคะแนนเฉลี่ยดังนี้ คือ 60.46  63.85 และ 68.78 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน (ฝายวิชาการโรงเรียนบานโคกสําราญ, 2558) แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด คือ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเฉลี่ย
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ไมต่ํากวารอยละ 70 ซึ่งมีแนวโนมลดลงทุกป และจากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่กลาวมาแลวขางตน พบวา เนื้อหาที่พบปญหามากที่สุด คือ เนื้อหา เรื่อง เศษสวน ซึ่งเปน
เนื้อหาที่อยูในสาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการและมาตรฐานการเรียนรูที่ ค 1.1 และ ค 1.2 
สอดคลองกับ Siebert (2002 ; อางถึงใน มานะ ทีคลัง, 2553) ที่กลาววา นักเรียนสวนใหญจะมี
ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่อง การหารเศษสวน เพราะนักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงกฏของการ
เปลี่ยนตัวหารกับการหารเศษสวนได และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของของรัศมี โพธิสาร (2553) 
และชุณิษรักษ หมื่นศรีจูม (2555) พบวา การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเนื้อหาที่มีปญหามากที่สุด คือ 
เรื่อง เศษสวน เนื่องจากนักเรียนขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของเศษสวน และขาด
ความคิดรวบยอดดานการดําเนินการบวก ลบ คูณ หารเศษสวน  
 ตามมติที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบานโคกสําราญ ไดพิจารณาถึง
สาเหตุของปญหาในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร พบวา ครูจะมุงเนนการจัดการเรียนรูในรูปแบบ
การบรรยายเนื้อหา สอนใหนักเรียนพิจารณาจากตัวอยาง พรอมกับอธิบายบอกความรูใหแลวใหทํา
แบบฝกหัด เนนที่คําตอบมากกวาวิธีการคิด จึงทําใหนักเรียนไมสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
ขาดสื่อการเรียนรูที่เอ้ือตอจัดกิจกรรมการเรียนรู และนักเรียนไมมีพ้ืนฐานที่ดีในการคิดคํานวณ ขาด
การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณที่ตอเนื่อง ไมสามารถวิเคราะหและแกปญหาในสถานการณที่แตกตาง
จากตัวอยางได และครูมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบในโรงเรียนมากเกินไป จึงทําใหไมมีเวลาในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู (รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ปญหาการจัดการ
เรียนรูของครูในโรงเรียนบานโคกสําราญ, 2557) ดังนั้นในมติที่ประชุมจึงไดขอสรุปเห็นควรใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดปรับเปลี่ยนและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรรูปแบบใหม ที่
มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูโดยเลือกแนวทางการแกปญหาดวยตนเอง พัฒนาทักษะความสามารถดานการ
ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี มีความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม สงเสริมความสามารถใน
การวิเคราะหและการนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนรูเนื้อหาใหมได ซึ่งรูปแบบการเรียนรูที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง (Brain – Based Learning : BBL) เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่
ตอบสนองการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยหลักการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้จะใหความสําคัญตอการสนับสนุนกระบวนการทํางานของสมองเพ่ือการ
พัฒนาความสามารถในแตละชวงวัยอยางเหมาะสม ภายใตความเชื่อที่วา “สมอง” มีการรับรูและสั่ง
การใหมนุษยมีความคิดและเคลื่อนไหวได มนุษยทุกคนมีสมองพรอมที่จะเรียนรูมาตั้งแตกําเนิดและ
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สามารถเปลี่ยนโครงสรางการทํางานของสมองไดโดยการกระตุนที่เหมาะสม (พรพิไล เลิศวิชา & อัคร
ภูมิ จารุภากร, 2558) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองสอดคลองกับความสามารถและระดับ
สติปญญาของนักเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูใหนักเรียนรูสึกตื่นตัวแบบผอนคลาย ทาทาย
ชวนใหคนหาคําตอบ ใชสื่อและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ และเตรียมกิจกรรมเพ่ือรองรับ
รูปแบบที่นักเรียนถนัดตาม Style ของแตละคน เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง เพ่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสรางศักยภาพในการเรียนรูของสมองอยางสูงสุด         
(พรพิไล เลิศวิชา, 2554) สอดคลองกับงานวิจัยของไพวัลย จําปามูล (2555) และอังสนา ศรีสวนแตง 
(2555) ที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สมองทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง จะตองกระตุนให
สมองหลายสวนเกิดการพัฒนาไปพรอมกัน โดยการเรียนรูผานตัวแทนของวัตถุ คือ ภาพ และจากภาพ
สูการเรียนรูแบบสัญลักษณ ผูวิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ในการนําสื่อเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการเรียนรูที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความหมายโดยการสราง
องคความรูดวยตนเอง เสริมสรางแนวคิดทางคณิตศาสตรซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูจากรูปธรรมไปสู
นามธรรม และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงขึ้น สื่อเทคโนโลยีที่ ความ
เหมาะสมที่มุงเนนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรไดตรงตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร คือ โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต (The Geometer’ s Sketchpad : 
GSP) ซึ่งเปนซอฟแวรที่ใชสําหรับสราง สํารวจ และวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรได
หลายดาน ชวยใหนักเรียนสามารถคนพบและตรวจสอบความคิดรวบยอดโดยการสรางดวยตนเอง 
สงเสริมการพัฒนาพหุปญญาดานภาษา ตรรกศาสตร ดานมิติสัมพันธ และดานศิลปะ สามารถสราง
ความหมายจากรูปแบบที่เรียนไดอยางสรางสรรคและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถใชโปรแกรม
ชวยในการคํานวณเพ่ือแกปญหาในสถานการณปญหาไดอยางรวดเร็วและถูกตองแมนยํา (Khairiree, 
2006; สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [สสวท.], 2546; ชาญณรงค เฮียงราช, 
2553) สอดคลองกับงานวิจัยของพิชิต ทองลน (2554), อุทัยรัตน เอ่ียมศรี (2556) ที่พบวา การนํา
โปรแกรม The Geometer’ s Sketchpad มาใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูคณิตศาสตร จะ
สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตรทีสู่งขึ้น และผูเรียนมีความสามารถในดานทักษะ
การคิดสรางสรรค และการคิดวิเคราะหเพ่ิมมากขึ้น  
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 จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง พบวา เปนรูปแบบการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไดหลายวิชา มุงการเรียนรูที่สรางความสมดุลระหวางความทาทายของสมองและการผอนคลาย 
เนนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพของสมองอยางสูงสุด นักเรียนมีโอกาสสราง
ความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเองจากประสบการตรง ทําใหมีความรูและทักษะทางคณิตศาสตร  
ที่คงทน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง รวมกับการใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต    
เปนเครื่องมือในการนึกภาพ ทําใหเนื้อหาที่เรียนมีความเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สนับสนุนใหนักเรียน
เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เดนชัดขึ้น เพื่อใหนักเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ซึ่งเนื้อหาที่เลือกในการวิจัยครั้งนี้คือ เรื่อง เศษสวน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพราะเศษสวนมี
ความซับซอนในเชิงตัวเลข ตองใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรหลายเรื่องมาเชื่อมโยงกัน จึงทําให
ผูเรียนสวนใหญเกิดความสับสนในกระบวนการคิดและมีปญหายุงยากในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บวก ลบ คูณ หารเศษสวน ผูวิจัยจึงนํากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดังกลาว มาพัฒนาภายใต
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis & Mc Taggart (2014) ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะชวย
สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูอยางเขาใจ สามารถสรางความหมายในสิ่งที่เรียนไดอยางลึกซึ้งและ
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนมากยิ่งขึ้น สงผล
ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

   1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการ
เรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
       2.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมี
นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 
ขึ้นไป 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและกรอบแนวคิดการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอตาม
หัวขอดังตอไปนี้ 
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  1. แนวทางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสมอง  
  2. ความสําคัญของโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต 
  5. วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1. แนวทางการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสมอง  

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ไดจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูที่ 
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีลําดับเรียนรู (Roadmap) ดังนี้  

ขั้นที่ 1 สัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติที่นํามาใชเปนสื่อในการเรียนรูในหองเรียน/นอก
หองเรียนเพื่อเก็บประสบการณ 

ขั้นที่ 2 กาวจากการเรียนรูจากการสัมผัสของจริงหรือวัตถุสามมิติข้ึนสูกระบวนการเรียนรูโดย
ใหสมองคิดเทียบเคียงของจริงหรือวัตถุสามมิติขึ้นเปนภาพ 

ขั้นที่ 3  กาวจากการเรียนรูจากภาพ ขึ้นสูกระบวนการเรียนรูโดยใหสมองเห็นภาพคูกับ
สัญลักษณ 

ขั้นที่ 4  กาวจากการเรียนรูจากภาพ ขึ้นสูกระบวนการเรียนรู โดยใชสัญลักษณเพียงอยาง
เดียว 
 2. ขั้นตอนการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง  เปน
การออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชความรูเรื่องสมอง ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิดของ (Jensen, 2004; Caines and Caines, 2004; Nuangchalerm and 
Charnsirirattana, 2010; PRC BBL Model, 2554; พรพิไล เลิศวิชา, 2558) ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 1 ดังนี้  
 
นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ ขั้นการ

เรียนรู 
แนวทางการจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน 

1. Jensen (2004) 5 
ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 Assess ครูสํารวจความรูเดิมของนักเรียน 
ขั้นที่ 2 Design ครกูําหนดจุดประสงคการเรียนรู 
ขั้นที่ 3  Develop ครสูรางแบบฝกใหนักเรียนคนพบความรู 
ขั้นที่ 4 Implement ครูจัดสภาพแวดลอมใหมีความ 
ขั้นที่ 5 Evaluate ครูตรวจสอบดูวานักเรียนมีความรู และ
สามารถนําความรูที่ไดมาอภิปรายถึงเนื้อหาใหม 
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นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ ขั้นการ

เรียนรู 
แนวทางการจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน 

2. Caines and Caines 
(2004) 

5 
ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 การเตรียมพรอมสมองสําหรับเชื่อมโยงการเรียนรู 
(Preparation)   
ขั้นที่ 2 การเตรียมสมองเพ่ือซึมซับขอมูลใหม (Acquisition 
Stage)    
ขั้นที่ 3 การเรียนรูโดยใชขอมูลหรือขอคิดเห็น (Elaboration 
Stage) เพ่ือสนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูและตรวจสอบ
แกไขขอมูลที่ผิดพลาด 
ขั้นที่ 4 การสรางความรูที่ฝงลึก (Memory Formation 
Stage)  
ขั้นที่ 5 ประยุกตขอมูลเดิมมาใชบูรณาการณกับ   
 สถานการณใหม (Functional Integration Stage) ดังนี้ 
       5.1 การเตรียมสมองสําหรับการเชื่อมโยงความรู 
       5.2 การเตรียมสมองเพ่ือซึมซับขอมูล 
       5.3 การเรียนรูโดยใชขอมูลและขอคิดเห็น 
       5.4 การสรางความรูสึกที่ฝงลึก 
       5.5 การนําขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม 

3. Nuangchalerm 
and Charnsirirattana 
(2010) 

5 
ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความรู (Preparation) เปนขั้นการเตรียม
สมองสําหรับการเชื่อมโยงการเรียนรู  
ขั้นที่ 2 ขั้นปรับความรู (Relaxation) เปนขั้นการเตรียม
สมองเพ่ือซึมซับขอมูลใหมตามความเปนจริงอยางสรางสรรค
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ (Action) เปนขั้นการเชื่อมความรูเดิมกับ
ความรูใหม โดยนักเรียนฝกสรางคําถามแสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปราย (Discussion) เปนขั้นที่สงเสริมให
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเองและสรางชิ้นงาน 
ขั้นที่ 5 ขั้นนําความรูไปใช (Application) เปนขั้นที่นักเรียน
จะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม 

4. PRC BBL Model 
(2554) 

5 
ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม โดยการกระตุนสมอง  
ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู เรียนรูจากงายไปหายาก เรียนรูจากของ
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จริง และจากการสัมผัส แลวสรุปในแตละชั่วโมงโดยใช 
Graphic Organizer เพ่ือการเรียนรูที่ดี และจดจําไดงายขึ้น 
ขั้นตอนที่  3 ขั้นการฝก ใหนักเรียนฝกทําโจทยหรือใบ
กิจกรรมที่มีความแตกตางกันซ้ําๆ  
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการสรุป ขั้นนี้เปนการสรุปบทเรียนโดย
เชื่อมโยงความรูทั้งหนวย โดยใช Graphic Organizer  

 
นักวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญ ขั้นการ

เรียนรู 
แนวทางการจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน 

4. PRC BBL Model 
(2554) 

5 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนประยุกตใชทันทีทันใด การทําขอสอบ 

5.พรพิไล เลิศวิชา 
(2558) 

5 
ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 ขั้นอุนเครื่อง (Warm – up Stage) เตรียมสมอง
ดวยกิจกรรมขยับกายขยายสมอง (Brain gym) การยืดเสน
ยืดสาย (Stretching) กิจกรรมเคลื่อนไหว(Movement) 
การใชบทเพลงและเกม 
ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู (Learning  Stage) กระตุนความสนใจ
ของนักเรียนดวยสิ่งที่แปลกใหม ทายทาย จัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยางหลากหลาย สรุปความรูโดยใชแผนผัง ตาราง 
กราฟ Graphic Organizer 
ขั้นที่ 3 ขั้นฝก (Practice Stage) การฝกทําซ้ําๆ เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจและชํานาญ 
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป (Conclusion Stage) สรุปความคิดรวบ
ยอดและประเมินการเรียนรูตามตัวชี้วัด 
ขั้นที่ 5 ขั้นนําไปใช (Application Stage) การประยุกตใช
ความรูในสถานการณใหมโดยการสรางสรรคผลงาน ชิ้นงาน 

 
 จากการศึกษาขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูของโดยใชรูปแบบการเรียนรู         
ที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญทั้งไทยและตางประเทศ แลวนํา
แนวคิดที่ไดมาสังเคราะหเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูของผูวิจัยเอง ซึ่งประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 ขั้นอุนเครื่อง (Warm – up Stage) ใชเวลาปะมาณ 5 นาที เปนขั้นใหนักเรียนรวม
กิจกรรมฝกสมองเพ่ือผอนคลาย กอนนําเขาสูบทเรียนใหม ดวยกิจกรรมบริหารสมอง (Brain gym) 
และกิจกรรมการยืดเสนยืดสาย (Stretcher Energizer)  
 ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู (Learning  Stage) ใชเวลาปะมาณ 20 นาที เปนขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 
เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู ประกอบไปดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน ไดแก 
(1) ขั้นกระตุนความรูเดิม  (2) ขั้นนําเสนอความรูใหม มีรูปแบบการถายทอดความรูเปนแบบคู โดยใช
เทคนิคเพ่ือนคูคิด (ขั้นสมองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน) การจัดกิจกรรมการเรียนรูใชกิจกรรมที่ฝกใหสมอง
นักเรียนเกิดการตื่นตัว ทาทายการคิด คนหาทดลอง และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
 ขั้นที่ 3 ขั้นฝก (Practice Stage) ใชเวลาปะมาณ 15 นาที เปนขั้นการรวบรวมองคความรูที่
ไดเรียนรูมาแลว เพ่ือลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองรวมกับเพ่ือนคูคิด เพ่ือใหเกิดความรูที่คงทน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป (Conclusion Stage) ใชเวลาปะมาณ 10 นาที เปนขั้นที่นักเรียนรวมกัน
สรุปสาระสําคัญจากบทเรียนกับเพ่ือนคูคิด แลวบันทึกความรูที่ไดลงในรูปแบบของกราฟฟกออแกไน
เซอร (Graphic Organizer) (กิจกรรมเดี่ยว) และเลือกวิธีการแกปญหาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 
พรอมกับนําเสนอผลงานและสรุปสาระสําคัญหนาชั้นเรียน  
 ขั้นที่ 5 ขั้นนําไปใช (Application Stage) ใชเวลาปะมาณ 10 นาที เปนขั้นใหผูเรียนเลือก
หลักการและแนวคิดในการแกปญหาที่ไดจากการสรุปในขั้นตอนที่ 4 มาใชในการแกปญหาใน
สถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป พรอมทั้งแสดงขั้นตอนวิธีการหาคําตอบดวยตนเอง 
 2. ความสําคัญของโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต 
    จากการศึกษาผลงานวิจัยของ (Werheimer, 1990; วัชรสันต อินธิสา, 2547; สสวท, 2549) 
พบวาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
นําไปใชเปนเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนเรียน
คณิตศาสตรไดโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist Approach) ที่เนนนักเรียนเปน
สําคัญ (Learner – Centered Learning) ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่เปนองคประกอบ
ทั้งหมดของการคิดเชิงคณิตศาสตรและมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระคณิตศาสตรอยางแทจริง รวมถึง
ตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร ดังนั้น โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต จึงเปน
สื่อเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใชไดกับผูเรียนในทุกระดั้บชั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในดานการ
เรียนรูคณิตศาสตรไดตรงตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ชวยในการสรางรูปเรขาคณิต
ในมิติตาง ๆ กระบวนการเรียนรูจากโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต จะชวยให
นักเรียนไดพัฒนาพื้นฐานของตนเองในเชิงรูปธรรมกอนแลวคอย ๆ พัฒนาการเรียนรูไปสูระดับที่สูงขึ้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 254 -



 
 

โดยผูใชจะสามารถสรางรูปเรขาคณิต วัดขนาด สัดสวนของเสนตรง สวนโคง มุม และพ้ืนที่ไดรวดเร็ว
และถูกตอง  
 
 3. ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 Kemmis & Mc Taggart (2014) กลาววา ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนจริงในโรงเรียน มีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เริ่มตนดวยการสํารวจปญหาสําคัญที่ตองการใหมีการแกไข ครู
และผูที่เก่ียวของอาจเปนครูอื่นๆ ที่สอนรวมกัน นักเรียน ผูปกครอง และ/หรือผูบริหารวางแผนพรอม
กับสํารวจสภาพการของปญหาวามีอยางไร ปญหาที่ตองการแกไขอะไร ปญหาเกี่ยวของกับใครบาง  
 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act) เปนการนําแนวคิดที่กําหนดในกิจกรรมขั้นวางแผนงานมา
ดําเนินการ เมื่อลงมือปฏิบัติการใชการวิเคราะห วิจารณ โดยการรับฟงจากผูรวมวิจัยหรือผูเกี่ยวของ
อ่ืนๆ จากการปฏิบัติจะเปนขอมูลยอนกลับวาแผนที่วางไวอยางสมเหตุสมผลนั้นปฏิบัติไดจริงมากนอย
เพียงใด และอาจมีอุปสรรคอื่นๆ มาเก่ียวของโดยไมคาดคิด ดังนั้นแผนที่กําหนดไวอาจยืดหยุนได 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ (Observe) ขณะที่ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่วางไว ในสภาพจริง
นั้นตองมีความราบรื่น อุปสรรคและขอขัดของบางประการ ดังนั้น จึงตองมีการสังเกตควบคูกับการใช
เครื่องมือชวยในการสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล เชน 1)  การจดบันทึก 2) การบันทึกสนาม 3) การ
บันทึกรายพฤติกรรมที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอม 4) การสัมภาษณ 5) การใชแบบสอบถาม 6) การใช
สังคมมิติ 7) การใชแบบตรวจสอบปฏิสัมพันธและแบบสํารวจรายการ 8) การใชเครื่องบันทึกเสียง    
9) การใชวีดีทัศน เปนตน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) เปนขั้นสุดทายของวงจรของการทําการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ คือ การประเมินหรือตรวจสอบผลการปฏิบัติดวยการอภิปรายปญหา เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาในขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติและวางแผนการปฏิบัติตอไป แผนการดําเนินการ
ในระยะตอไปจะปรับปรุงโดยอาศัยขอมูลจากการดําเนินงานที่กลาวมาแลว ลักษณะของการ
ดําเนินการตามแผนจะดําเนินการไปเรื่อยๆ ในลักษณะหมุนเกลียวเจาะลึกลงไปทุกทีคลายการทํางาน
ของเกลียวสวานโดยมีการควบคุมใหดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว และมีการประเมินการวางแผน
ใหมอยางตอเนื่อง 
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 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง (การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน) 
  สโรชา แซวกระโทรก (2554) ไดศึกษาการเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและ
เศษสวน การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทื่ 1 ที่เรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ การศึกษาใน
ครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนบาน
หนองขา (คุรุประชาวิทยา) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 47 คน ผลการวิจัย
พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ตามลําดับดังนี้ คือ 
82.05/79.03 และ80.60/75.23 นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีการวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และนอกจากนี้นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานมีการวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณหลังเรียนสูงกวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .017 แตนักเรียนทั้งสองกลุมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวนไมแตกตางกัน 
   4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมสํารวจเชิง
คณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต 
   พิชิต ทองลน (2554) ไดการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตและใช
โปรแกรมสํารวจเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต  เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรู             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร 
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนหนองตาไกศึกษา จังหวัดขอนแกน ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 24 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 85.00 และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 20 คน คิดเปนรอยละ 83.33 ของ
นักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป นอกจากนี้ในดานการศึกษาคะแนนทักษะการคิด
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วิเคราะห พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะหเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 91.50 และมีจํานวน
นักเรียนที่ผานเกณฑ 20 คน คิดเปน รอยละ 83.33 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว คือ ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 
70 ขึ้นไป 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ สอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรมสํารวจเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 

  ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 
 
 
 
 - 257 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่นําเอาหลักการและขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใตแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart (2014) มาใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการวิจัย ประกอบไปดวยขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) 
ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกตการณ (Observe) 4) ขั้นการสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect)  

2. ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตําบลโคกสําราญ 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2    
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน 
    ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ทั้งนี้เพราะผูวิจัยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนบานโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 จึงไดเลือกนักเรียน
ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 11 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง
สมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง 
เศษสวน             
      2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จําแนกเปน 3 ประเภท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบ
การเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมสํารวจเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบ
พลวัต เปนเครื่องมือในการเรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน       
13 แผน ใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูแผนละ 1 ชั่วโมง กําหนดเปนวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร ซึ่งผาน
การตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหาและกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งผูวิจัยไดมีการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา กอนนําไปทดลอง
จัดกิจรรมการเรียนรูจริง  
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 2. เครื่องมือที่ใชสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบบันทึกหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ แผนผังกราฟฟกออแกไนเซอร (Graphic Organizer) ใบกิจกรรม
และแบบฝกทักษะ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวิธีการสรางเครื่องมือ แลวนําหลักการแนวคิดที่ไดไป
พัฒนาเครื่องมือดวยตนเองตามขอบขายและเกณฑในการสรางที่ผูวิจัยกําหนด โดยผานความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู  ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยแบบทดสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 2 ขอ           
มีข้ันตอนการหาประสิทธิภาพดังนี้ 
  3.1) ศึกษาเอกสารหลักสูตร คูมือครู หนังสือเรียน การวัดและประเมินผลดวยทางเลือกใหม 
การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เทคนิคและวิธีการสรางแบบทดสอบ 

3.2)  วิเคราะหเนื้อหา ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง เพ่ือแบงเนื้อหาและกําหนด
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  3.3) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  3.4)  แบบทดสอบที่สรางขึ้นผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของคําถามและตัวเลือก ความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงคการเรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.5 -1.0 จํานวน 45 
ขอ  
  3.5) นําแบบทดสอบไปทดลอง (try–Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน   เทพ
สถิต อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ที่ผานการเรียนรูเรื่อง เศษสวนมาแลว จํานวน 30 คน เพ่ือ
วิเคราะหหาคาดัชนีความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (R) ของขอสอบเปนรายขอ ผลปรากฏวา
ขอสอบมีคา (P) ระหวาง 0.29-0.73 และคา (R) ระหวาง 0.22-0.41 แลวคัดเลือก ขอสอบจํานวน 30 
ขอ จาก 45 ขอ โดยพิจารณาใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงคในแผนการจัดการเรียนรูและเกณฑที่ใชใน
การคัดเลือกขอสอบโดยใชคา (P) ตั้งแต 0.20 ถึง 0.80 และคา (R) ตั้งแต 0.20 ถึง 1.00 
  3.6) นําแบบจํานวนจํานวน 30 ขอ มาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของขอสอบทั้งฉบับ
ผลสรุปทําใหไดแบบทดสอบที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 เปนคาที่มีความเชื่อมั่นนําไปใชในการ
ทดสอบได 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต จํานวน     
13 แผน หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละวงจรปฏิบัติการ ผูวิจัยและผูชวยวิจัย เก็บ
รวบรวมขอมูลจากแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเครื่องมือสะทอนผลการปฏิบัติ เพ่ือนําขอมูลมา
สะทอนผลการปฏิบัติและปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรูในวงจรปฏิบัติการตอไปหลังสิ้นสุดการ
ดําเนินการครบทั้ง 3 วงจร ซ่ึงดําเนนิการตามรายละเอียดดังตอไปนี้  
 1. สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยใชการบันทึกขอมูลจากแบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบบันทึกหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัยและผูชวยวิจัย แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและ
นําเสนอในรูปของความเรียง 
 2. สําหรับขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษสวน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แลวนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหและแปรผลขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต และการทดสอบในระหวางการ
ดําเนินการปฏิบัติการและหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการ มาวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ดังนี้ 
 1.  ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่ผูวิจัยและผูชวยวิจัย ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือ
สะทอนผลการปฏิบัติ เพื่อนํามาแจกแจงขอคนพบที่สําคัญในเชิงบรรยาย วิเคราะห อภิปรายและสรุป
เพ่ือแกไขปญหา และสะทอนใหเห็นแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (�̅�) 
คารอยละ (%) แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดยใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. ผลการวิจัย สามารถนําเสนอไดดังประเด็นตอไปนี้ 
   1.1   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการ
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เรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถสรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
     1.1.1  ขั้นอุนเครื่อง (Warm – up Stage) ประมาณ 5 นาที เปนขั้นใหนักเรียนรวม
กิจกรรมฝกสมองเพ่ือผอนคลาย กอนนําเขาสูบทเรียนใหม ดวยกิจกรรมบริหารสมอง (Brain gym) 
เชน เพลง หรือเกม ประกอบขณะทํากิจกรรม เปนตน กิจกรรมการยืดเสนยืดสาย (Stretcher 
Energizer) เชน การเตนประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวรางกายแบบตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหสมองนอย
ใหเกิดการตื่นตัว และชวยในการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาใหเกิดความสมดุล สงผลใหเกิด
การเรียนรูและจดจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.1.2  ขั้นเรียนรู (Learning  Stage) ประมาณ 20 นาที เปนขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 
เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู ประกอบไปดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1.1.2.1   ขั้นกระตุนความรูเดิม กอนที่จะใหความรูใหมแกนักเรียน เพ่ือเปน
การตรวจสอบวานักเรียนรูอะไรมาบางแลว โดยครูจะตองคนหาความรูหรือประสบการณเดิมของ
นักเรียน เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยง และจัดหมวดหมูของความรูเดิมหรือประสบการณเดิมในการนําไปใช
แกปญหาในเรื่องที่จะเรียนตอไป ในขั้นนี้ครูจะใชสถานการณปญหา สื่อที่เปนเสมือนของจริง ภาพ 3 
มิติ เกม และสื่อที่สรางจากโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต 

    1.1.2.2  การนําเสนอความรู ใหมอยางมีความหมายที่ เชื่อมโยงกั บ
สถานการณในชีวิตประจําวัน โดยนําแนวคิดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ทางสมองและความสามารถของโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต มาบูรณาการเขา
ดวยกัน เพ่ือสรางและแสดงภาพเศษสวนที่สามารถเคลื่อนไหวไดการสรางสัญลักษณทางคณิตศาสตร 
ที่มีสีสันเขม สะดุดตา แปลกใหม และเขาใจงาย มาใชในการวิเคราะหปญหา เพ่ือคนพบรูปแบบการ
เรียนรูหรือวิธีการแกปญหาตามระเบียบวิธีคิดของตนเอง ซึ่งมีรูปแบบการถายทอดความรูเปนแบบคู 
โดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิด (ขั้นสมองมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน) นักเรียนแตละคูรวมกันเรียนรู ไปพรอมกับ
ตัวอยางที่ครูนําเสนอแลวปฏิบัติลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองโดยการใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 
เรขาคณิตแบบพลวัตในการคนหาคําตอบแลวนําคําตอบที่ไดเขียนลงไปในใบกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรูจะเนนการฝกใหสมองทั้งสองซีกใหเกิดการตื่นตัวดวยสื่อการเรียนรูที่แปลกใหม พิเศษทาทาย
ชวนคิดและคนหาทดลอง เพ่ือใหสมองสามารถรับรู เขาใจ จัดระบบ จําแนกขอมูลอยางสําเร็จ 
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    1.1.3  ขั้นฝก (Practice Stage) ประมาณ 15 นาที เปนขั้นการรวบรวมองคความรูที่
ไดเรียนรูมาแลวเพ่ือลงมือปฏิบัติดวยตนเองรวมกันกับเพ่ือนคูคิด ในการระดมสมองเพ่ือสืบคนขอมูล 
โดยการฝกทําซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง ใหเกิดความแมนยําในเนื้อหาสาระ โดยใชกระบวนการแกปญหา       
ที่หลากหลายจากสถานการณที่ครูกําหนด หรือการทําใบกิจกรรมและแบบฝกทักษะในสถานการณ
หรือปญหาตาง ๆ ที่ทาทายและนาสนใจ  
     1.1.4 ขั้นสรุป (Conclusion Stage) ประมาณ 10 นาที เปนขั้นที่นักเรียนรวมกัน
สรุปสาระสําคัญจากบทเรียนกับเพ่ือนคูคิด ในรูปแบบของกราฟฟกออแกไนเซอร (Graphic 
Organizer) จากนั้นชวยกันวิเคราะหเพ่ือคนพบหลักการหรือวิธีการแกปญหาที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด พรอมกับนําเสนอผลงานและสรุปสาระสําคัญหนาชั้นเรียน โดยมีครูเปนผูคอยแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง  
     1.1.5  ขั้นนําไปใช (Application Stage) ประมาณ 10 นาที  ใหนักเรียนเลือก
หลักการและแนวคิดในการแกปญหาที่ไดจากการสรุปในขั้นตอนที่ 4 มาประยุกตใชในการแกปญหา
ในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไป พรอมทั้งแสดงขั้นตอนวิธีการหาคําตอบดวยตนเอง 
   1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 75.91 
และมีนักเรียนที่ผานเกณฑจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 72.73 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
จํานวนนักเรียนที่ผาน

เกณฑ 
เต็ม ผานเกณฑ สูงสุด ต่ําสุด ทั้งหมด รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

11 40 9 38 22 30.36 75.91 9 72.73 
 

การอภิปรายผล 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรู
ที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัตเปน
เครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยสังเคราะหมาจากแนวคิดของ(Jensen, 2004; Caines and Caines, 
2004; Nuangchalerm and Charnsirirattana, 2010; PRC BBL Model, 2554; พรพิไล เลิศวิชา 
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2558) แลวดําเนินการสรุปเปนขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งจะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค
ใน 5 ขั้นตอน ผลที่ไดจากการวิจัย คือ              
 1.  พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนโดยภาพรวมในแตละขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใช
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 1) ขั้นอุน
เครื่อง (Warm – up Stage) เปนการสรางบรรยากาศเพ่ือลดความตรึงเครียดในการเรียนเนื้อหาใหม 
ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย และมีความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม พฤติกรรมที่พบ คือ 
นักเรียนจะมีสมาธิ และมีความพรอมในการเรียนมากยิ่งขึ้น 2) ขั้นเรียนรู (Learning Stage) ประกอบ
ไปดวย 2 ขั้นตอนยอย ไดแก (1) ขั้นกระตุนความรูเดิม เปนการทบทวนความรูเดิมกอนที่จะเริ่ม
บทเรียนใหม โดยใชสื่อเสมือนจริง ภาพ สถานการณปญหาในชีวิตประจําวัน และโปรแกรมเชิง
คณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู พฤติกรรมที่พบ คือ นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เคยเรียนมาแลวไปสูเรื่องที่จะเรียนใหมได สอดคลองกับ Caines and Caines 
(2004) ที่กลาววา ครูจะตองสํารวจความรูเดิมของนักเรียนที่มีอยูและสรางแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการ
เรียนรูเดิมนั้นขึ้นมา พรอมทั้งหาวิธีการเรียนรูในสิ่งใหมที่ผูเรียนชอบมากกวา (2) ขั้นนําเสนอความรู
ใหม นักเรียนไดเรียนรูจากตัวอยางที่ครูนําเสนอและปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองผานการเรียนรูโดยใช
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต ในการเคลื่อนไหวภาพ สัญลักษณ และการแสดง
ขั้นตอนการบวก ลบ คูณ หาร เศษสวน รวมกันกับเพ่ือนคูคิด พฤติกรรมที่พบ คือ นักเรียนเกิดความ
ตื่นตัวและใหความสนใจในการเรียนรูมากขึ้น และการเรียนรูโดยใชเทคนิคเพ่ือนคูคิดมีสวนทําให
นักเรียนกลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตรไดตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนด สอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของ พรพิไล เลิศวิชา 
(2552) ที่กลาวไววา การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรจะตองนําเสนอใหสมองจับตองไดหรือมองเห็น
โมเดล (models) กอนที่จะนําไปสูการสรางความเขาใจในเนื้อหา วิธีคํานวณ หรือทฤษฎี ซึ่งเนื้อหา
คณิตศาสตรที่นําเสนอจะตองมีภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือเหตุการณที่มีอยูจริงเปนตัวอยาง หรือ
เหตุการณจําลอง (simulation) ใชอุปกรณและเครื่องมือสื่อตาง ๆ ในการจัดการเรียนรู เพ่ือกระตุน
การทํางานของสมองใหรับรูถึงความหมายของสิ่งที่เรียนและสมองสามารถเขาใจและจดจําไดงายขึ้น 
จะชวยใหสามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดดีขึ้น 3) ขั้นฝก (Practice Stage) เปนการนําความรูที่ได
เรียนรูมาไปใชในการแกปญหาดวยตนเองรวมกันกับเพ่ือนคูคิด โดยการฝกทําซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง จาก
สถานการณในใบกิจกรรมและแบบฝกทักษะ พฤติกรรมที่พบ คือ ความจําของนักเรียนในระยะสั้นจะ
ถูกเปลี่ยนเปนความจําในระยะยาวทําใหนักเรียนมีความรูที่คงทน และมีความชํานาญในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 4) ขั้นสรุป (Conclusion Stage) นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
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จากบทเรียนในรูปแบบของกราฟฟกออแกไนเซอร (Graphic Organizer) แลวนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน พฤติกรรมที่พบคือ นักเรียนสามารถสรุปองคความรูโดยการเขียนอธิบายถึงสิ่งที่ไดเรียนผาน
มาแลวไดอยางถูกตองตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป และสามารถนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน สะทอนให
เห็นวา การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 
เรขาคณิตแบบพลวัต จะทําใหนักเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและมีความคิดรวบยอด
ในเนื้อหาที่เรียน 5) ขั้นนําไปใช (Application Stage) พฤติกรรมที่พบ คือ นักเรียนสามารถเลือก
หลักการและแนวคิดเพ่ือนําไปใชในการแกปญหาในสถานการณใหมที่แตกตางกันออกไปไดอยาง
เหมาะสมและหลากหลาย แสดงใหเห็นวา นักเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนมาแลวไปใชในการอธิบาย
และทดลองแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับพรวิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร 
(2550) ที่กลาววา การนําความรูเรื่องสมองมาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จะทําใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี และสามารถผสมผสานเรื่องที่รู
เขากับสิ่งที่เรียนเพื่อนําสูระดับความคิดที่สูงขึ้นและการสรางสรรคชิ้นงานขึ้นมาใหม 
  2. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรู ที่สอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการ
เรียนรู เรื่อง เศษสวน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 75.91 และมีจํานวนนักเรียนที่ผาน
เกณฑ 9 คน คิดเปนรอยละ 72.73 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ ใหมี
นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 
ขึ้นไปสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนีย บุญโย (2553) และ สโรชา แซวกระโทรก (2554)  
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการนํารูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มาใชในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิง
คณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู สามารถสรุปผลของการวิจัยใน
ภาพรวมซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการ
เรียนรู เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
และเปนไปตามเกณฑที่กําหนดตามวัตถุประสงคของการวิจัย ชวยสงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสสราง
ความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเองจากประสบการตรงในการปฏิบัติ รูจักวิธีการแกปญหาตาม
ระเบียบวิธีคิดของตนเอง สงเสริมและพัฒนาความคิด ทักษะกระบวนการเรียนรูทางคณิตศาสตร     
ทําใหมีความรูและทักษะทางคณิตศาสตรที่คงทน ดังนั้นจึงเห็นสมควรนํารูปแบบการวิจัยนี้ไปขยายผล
ตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรู ที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการ
เรียนรู เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สิ่งสําคัญที่ควรคํานึง คือ ครูตองสราง
พ้ืนฐานในการใชเครื่องมือในโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัตใหนักเรียนเกิดความ
ชํานาญกอน อีกทั้งยังตองคํานึงถึงพ้ืนฐานความรูเดิมของนักเรียน การกระตุนนักเรียนดวยการตั้ง
คําถามที่ทายทาย เพ่ือใหนักเรียนไดฝกระดมสมองอยูตลอดเวลา การสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการ
เรียนรู การใหกําลังใจดวยการเสริมแรง และการสรางความมั่นใจใหกับนักเรียนอยูเสมอ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการ
เรียนรู ในขั้นที่ 2 คือ ขั้นเรียนรู ขั้นที่ 3 คือ ขั้นฝก และข้ันที่ 5 คือ ขั้นนําไปใช ตองใชเวลามาก ดังนั้น
ครูควรปรับกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับเวลา อีกทั้งยังตองคอยกระตุนใหผูเรียนไดใช
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมอยางเหมาะสม 
 2.   ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่
สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือ
การเรียนรู ดานทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยง การใหเหตุผล และทักษะ
ความคิดสรางสารรค เปนตน  
  2.2    ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง และโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรเรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือการเรียนรู ไป
ใชตอเนื่องกับนักเรียนที่เปนตัวอยางเดิม เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นในดานอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการ
เรียนรูของนักเรียน เจตคติในการเรียนของนักเรียน หรือนําไปใชตอเนื่องกับทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เร่ือง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

The Development of Mathematical Learning Activities Based On  
Inquiry Cycles (5Es) Model Promoting Analyical Thinking  

On Infinite Sequence For Mathayomsuksa 6 

ปติพล มานิสสรณ1 ดร.วัลลภา อารีรัตน2  อรุณศรี อึ้งประเสริฐ3 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุมวิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2รองศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

--------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ   
วัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6     
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 
ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 จํานวน 42 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2558  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภทคือ1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 12 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลปฏิบัติ ไดแก  
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใบกิจกรรม แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบทายวงจร 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  และแบบทดสอบการคิดวิ เคราะห              
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ และการสรุปความเรียง 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)   
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  และแบบทดสอบการคิดวิ เคราะห              
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ และการสรุปความเรียง 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)   
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน

ไดศึกษาคนควาหาความรูและรวมกันระดมความคิดเพ่ือแกสถานการณปญหาตางๆที่กําหนดให 
สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ชวยให
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสรางความสนใจ เปนการเตรียม
ความพรอมนักเรียนโดยแจงจุดประสงคการเรียนรู ทบทวนความรูเดิม หรือนําเสนอกิจกรรมเพ่ือดึงดูด
ความสนใจนักเรียนและนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นสํารวจและคนหา เปนการกําหนดสถานการณปญหา 
เพ่ือนํานักเรียนเขาสูการศึกษาใบความรู แลวใหนักเรียนสํารวจและคนหาขอเท็จจริงจากใบความรู  
แทรกขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห ขั้นที่ 2 
กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ   
ขั้นที่ 5 สรุปคําตอบ 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เปนขั้นที่นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดใน     
การแกปญหาจากสถานการณปญหา และนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน แทรกขั้นตอนกระบวนการคิด
วิเคราะหไว 5 ขั้น 4) ขั้นขยายความรู เปนขั้นที่ครูกําหนดตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางจากใบกิจกรรม
เพ่ือใหนักเรียนไดคิดแกปญหา แทรกขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ขั้น 5) ขั้นประเมินเปนขั้น
ที่ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน โดยใหนักเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 79.71 และมีจํานวนนักเรียน      
35 คน จากนักเรียน 42 คนคิดเปนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

3) นักเรียนมีความสามรถในการคิดวิเคราะห โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมการคิดวิเคราะหรอยละ 
86.19  

คําสําคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร, รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น
(5Es), ลําดับอนันต, การคิดวิเคราะห  
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ABTRACT 

The objectives of this research were to 1) develop mathematics learning 
activities based on Inquiry Cycles (5Es) model promoting analytical thinking on Infinite 
Sequence for Mathayomsuksa 6 students, 2) develop at least 70 percent of students 
to have more than 70 percent of mathematics learning achievement score, and       
3) study students’ analytical thinking. Purposive sampling group of this research was 
42 students of Matthayomsuksa 6/7 at Matthayom Wanon Niwat School in Wanon 
Niwat district, Sakon Nakhon province, during the second semester of academic year 
2015. Research instruments were divided into three types included: 1) experiment 
tool; 12 mathematics lesson plans based  on  Inquiry Cycles (5Es) model promoting 
analytical thinking on Infinite Sequence for Mathayomsuksa 6 students, 2) feedback 
tools; note form for result of using lesson plans,  worksheet, note form for observing 
learning activity management behavior, end cycle test, 3) tools for evaluating                    
the effectiveness of learning management; learning achievement test, analytical 
thinking test  on Infinite Sequence for Mathayomsuksa 6 students. Data analysis was 
made through mean and percentage and essay summary.  

The findings were as follows: 
1. The development of mathematics learning activities based on Inquiry 

Cycles (5Es) model promoting analytical thinking on Infinite Sequence for 
Mathayomsuksa 6 students could support students to explore knowledge and join 
brainstorming for solving problem situations raised by teacher. It promoted students 
to reasonably express ideas and listen to other people’s point of view.  It also 
helped them to have analytical thinking ability consisting of 5 steps. 1) Engagement: 
teacher prepared students’ readiness by informing them learning objectives, 
reviewing previous knowledge, or raising some interesting activities for arousing their 
interests and introducing to the lesson. 2) Exploration: problem situation was raised 
for involving them to study worksheet for exploring the facts, inserted the 5 
analytical thinking processes including (1) determining what to be analyzed, (2) 
determining problem or purpose, (3) determining principle or regulation, (4) 
differentiated consideration, and (5) summary. 3) Explanation: each group of students 
jointly brainstormed to solve problem situation and presenting the outcomes to the 
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class, inserted the 5 analytical thinking processes. 4)  Elaboration: teacher raised 
some examples which were different from those in worksheet in order to arouse 
students to think for solving problem and to discuss with them through analytical 
thinking steps, inserted the 5 analytical thinking processes. 5) Evaluation: teacher 
checked students’ understanding by allowing them to summarize what they had 
been learned, as well as completing the skill exercise. 

2. Students could have average learning achievement score at 79.71 percent. 
There were 35 of 42 students or 83.33 percent of them having learning achievement 
score more than 70 percent.  
 3. Students could have analytical thinking ability with mean score at 86.19 
percent.  

Keywords: The Development of Mathematical Learning Activities, Inquiry Cycle (5Es), 
                Infinite Sequence, Analytical Thinking 
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บทนํา 

  การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 
สงผลใหสังคมในปจจุบันนั้นมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาตองตระหนักใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหทันตอคนในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 
2556) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) จึงมีแนวทางในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่
เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสราง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรคปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน 
และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,  
2554) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห 
สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
โลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) มุงสงเสริมใหผูเรียน
ใหมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด      
3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ดังนั้นการจัดการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพจึงเปนกระบวนการที่มี
ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะจะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามความตองการของสังคมหรือ
ประเทศชาติตอไป 

 การคิดวิเคราะหเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะจะชวยใหมนุษย
สามารถพิจารณาแยกแยะ เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นได นําไปสูการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ ประพันธศิริ สุเสารัจ (2556) กลาววาการคิดวิเคราะหเปน
รากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล 
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะมีความสามารถในดานอ่ืนๆเหนือกวาบุคคลทั่วไป ทั้ง
ทางดานสติปญญาและการดํารงชีวิต เปนทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได โดยขั้นตอนหรือ
กระบวนการคิดวิเคราะหประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน (สุวิทย มูลคํา, 2547) คือ 1. กําหนดสิ่งที่
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ตองการวิเคราะห  2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค  3. กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 4. พิจารณา
แยกแยะ  5. สรุปคําตอบ ขั้นตอนกระบวนการการคิดวิเคราะหจะชวยสงเสริมใหทราบถึงขอเท็จจริง 
มองเห็นถึงความสมเหตุสมผลของขอมูล หลักการตางๆที่เกี่ยวของกัน มองเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
ความสัมพันธในเรื่องราวนั้นๆ ทําใหสามารถพิจารณาแยกแยะขอมูลได นําไปสูการสรางความรู     
การแกปญหา การตัดสินใจ และสามารถประเมินสถานการณตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาป
ที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 6 ป คือ พ.ศ. 2549 – 2555 ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรต่ํากวารอยละ 50 (สํานักทดสอบทางการศึกษา , 2556) สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
ควรเรงดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต23 เปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยที่มีความ
สมดุลทั้ง ดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก โดยยึด
ความมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช  2551  จากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํา โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาในวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐานและคณิตศาสตรเพ่ิมเติมในภาคเรียนที่ 1/2558 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยอยูที่ 
2.34 และ 2.18 สอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(O-NET) วิชา
คณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ปการศึกษา 2555 – 2557          
คือ 20.57, 17.51, 18.99 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาระดับประเทศ สะทอนใหเห็นวาจะตองปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เพราะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหผลสัมฤทธิ์นั้นสูงขึ้น ใน
ฐานที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คนพบวา
นักเรียนสวนใหญมีปญหาในการเรียนคณิตศาสตร เพราะไมสามารถเชื่อมโยงความรูตางๆใน
คณิตศาสตรได       ขาดทักษะในการคิดวิเคราะหปญหา ไมสามารถแกไขสถานการณปญหาที่
กําหนดขึ้นได โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะเนื้อหาที่เรียนยากมีความซับซอนไม
สามารถทําความเขาใจไดดวยตนเอง จากการศึกษาหลักการแนวคิดและงานวิจัยตางๆพบวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหหรือฝกการคิดวิเคราะหใหแกนักเรียนนั้น ครู
สามารถฝกไดตลอดเวลาของการทํากิจกรรม  ครูในยุคปฏิรูปการศึกษานั้นจะใชวิธีการที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ปจจุบัน ดังนั้นการฝกทักษะการคิดวิเคราะหจึงสามารถแทรกในขั้นตอนตางๆของวิธีการสอน (สุคนธ 
สินธพานนท และคณะ, 2555)  
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วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู ( Inquiry Cycle : 5Es) เปนรูปแบบการสอน   
ที่นักการศึกษากลุม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดนําเสนอเพ่ือใหผูเรียนได
สรางองคความรูใหม โดยเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูเขากับประสบการณหรือความรูเดิมใหเปนองคความรู
หรือแนวคิดของผูเรียนเอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
ในการแกปญหาโดยเนนการปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเสริมสรางความรูดวย
ตนเองผานกระบวนการขั้นตอนอยางเปนวัฏจักร (สุคนธ สินธพานนท , 2558) ซึ่งประกอบไปดวย
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสรางความสนใจ (Engage) ขั้นที่ 2 การสํารวจและคนหา 
(Explore) ขั้นที่ 3 การอธิบาย (Explain) ขั้นที่ 4 การขยายความรู (Elaborate) ขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล (Evaluate) จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
(5Es) ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหาดวยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆได 
สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สอดคลองกับผลการวิจัยของหลายๆทาน เชน 
กรรณิกา ธาดา (2556),  ปยนุช บัวพัฒน (2556), ปยะพร พรประทุม(2555), พิชิต ทองลน (2554)  
ที่ไดทําการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 
พบวาสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น  

 จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดย      
ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 โดยเลือกเนื้อหาลําดับอนันต เพราะเปนเนื้อหาที่ยากมีความซับซอน  และเปนเนื้อหาสําคัญใน
การนําไปใชในการคิดทางคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งประโยชนที่ไดจากการทําวิจัยในครั้งนี้ทําให
ไดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริม
การคิดวิเคราะห เรื่องลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหในเรื่องอ่ืนๆ และ
นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางความรูและแกปญหาตางๆ
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)    
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
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2) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหมี
จํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 
ขึ้นไป 

3) เพ่ือศึกษาการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ไดเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักร    
การเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่องลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และกรอบแนวคิด 

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
Bloom (1956 อางถึงใน สิทธิพล อาจอินทร, 2555) ใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา 

หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาตางๆวา
ประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผลและที่เปนอยางนั้นอาศัยหลักการ
อะไร 

สุวิทย มูลคําและคณะ (2554) กลาววา การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
จําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสภาพความเปน
จริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) ไดสรุปความหมายของการคิดวิเคราะหไว คือ 
การระบุเรื่องหรือปญหา จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัดกลุมอยางเปนระบบ ระบุเหตุผล
หรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือใหเพียงพอในการ
ตัดสินใจ/แกปญหา/คิดสรางสรรค และไดเสนอแผนผังแสดงหลักการของการคิดวิเคราะหดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การรับสาร 
 
 

ดู / สังเกต 

อาน 

ฟง 

 

การคิดวิเคราะห 

- สถานการณ 

- เหตุการณ 

- เรื่องราว 

- บทกลอน 

- บทสนทนา 

- ภาพ 

- แผนภาพ 
ฯลฯ 

 

การสงสาร 
 
 

บอก / อธิบาย 

เขียนบรรยาย 

ภาพ/แผนภาพ 

แสดง / ปฏิบัติ 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงหลักการของการคิดวิเคราะห 
ที่มา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) 
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สุวิทย มูลคํา (2547) ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดวิเคราะหไวดังนี้ 
1) กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เรื่องราว หรือ

เหตุการณตางๆขึ้นมา เพ่ือเปนตนเรื่องที่จะใชวิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ 
เรื่องราว เหตุการณหรือสถานการณจากขาว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เปนตน 

2) กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัย จากปญหา
ของสิ่งที่ตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนดเปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการ
วิเคราะห เพ่ือคนหาความจริง สาเหตุหรือความสําคัญ เชน ภาพนี้ บทความนี้ ตองการสื่อหรือบอก
อะไรที่สําคัญที่สุด 

3) กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใช แยก
สวนประกอบของสิ่งที่กําหนดให เชน เกณฑในการจําแนกสิ่งที่มีความเหมือนหรือแตกตางกัน 
หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิงเหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึง
กันหรือขัดแยงกัน 

4) พิจารณาแยกแยะ เปนการพินิจ พิเคราะหทําการแยกแยะ กระจายสิ่ง
กําหนดใหออกเปนสวนยอยๆ โดยอาจใชเทคนิคคําถาม 5W1H ประกอบดวย what (อะไร) where 
(ที่ไหน) When(เมื่อไหร) Why (ทําไม) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 

5) สรุปคําตอบ เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบหรือ
ตอบปญหาของสิ่งที่กําหนดให 

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546 อางถึงใน สมบัติ กาญจนารัก

พงศ และคณะ, 2549) เสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E หรือการสืบเสาะหาความรู 
(Inquiry Cycle) ดังนี้ 

1) ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้น
เองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุมเรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยูในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรูทีเ่พ่ิงเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะศึกษา  

2) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจประเด็นหรือคําถามที่สนใจจะ
ศึกษาอยางถองแทแลว ก็มีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจคําตอบ ตั้งสมมติฐาน กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ขอสารสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ 
วิธีการตรวจสอบอาจทําไดหลายวิธี เชน การทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพ่ือ
ชวยสรางสถานการณจําลอง (Simulation) การศึกษาหาขอมูลจากเอกสารอางอิงหรือจากแหลงตางๆ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเพียงพอที่จะใชในขั้นตอไป 
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3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสํารวจ
ตรวจสอบแลว จึงนําเสนอขอมูล ขอสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดในรูป
ตางๆ 

4) ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรูเดิม
หรือแนวคิดที่ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณหรือ
เหตุการณอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความรูกวางขวางขึ้น 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วานักเรียน
มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นนี้จะนําไปสูการนําความรูไปประยุกตใชใน
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นสรางความสนใจ 
(Engagement) 

 

ขั้นสํารวจและคนหา 
(Exploration) 

 

ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation) 

 

ขั้นขยายความรู 
(Elaboration) 

 

ขั้นประเมิน 
(Evaluation) 

ภาพที่ 2 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Cycle) 
 

ขั้นสํารวจและคนหาขั้นประเมินขั้นประเมิน
(Exploration)(Evaluation)  วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู  

(Inquiry Cycle) 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ยาใจ พงษบริบูรณ (2537) ไดกลาวถึงความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวา หมายถึง 

การวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งใชกระบวนการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมีผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน
รวมในการปฏิบัติ มีการวิเคราะหวิจารณผลการปฏิบัติ จากการใชวงจรปฏิบัติใน 4 ขั้นตอน ไดแก    
1) การวางแผน 2) การลงมือปฏิบัติจริง 3) การสังเกต และ 4) การสะทอนผลของการปฏิบัติ        
การดําเนินการตอเนื่องไปจนกวาจะไดขอสรุปที่แกไขปญหาไดจริง หรือพัฒนาสถานการณของสิ่งที่
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กรรณิกา ธาดา (2556) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักร    

การเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา เปน
รูปแบบที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสํารวจคนหาความรูดวยตนเอง มีการปฏิบัติ
กิจกรรมเปนกลุม เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ และสงเสริมให
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห 
  ปยะพร พรประทุม (2555) ไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชวัฏจักร 
การเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนการคิดวิเคราะห เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจํานวนจริง              
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมและ
สํารวจคนหาความรูดวยตนเอง มีการปฏิบัติงานกลุมที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น      
เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู และชวยสงเสริมการคิดวิเคราะห สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 

พิชิต ทองลน (2554) ไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต และใช
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
พบวา เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมและสํารวจคนหาความรู
ดวยตนเอง มีการปฏิบัติกิจกรรมกลุมที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะการคิด
วิเคราะห สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 

กรอบแนวคิด 

ผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังนี้ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต23 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
จํานวน 421 คน 

ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 จํานวน 42 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

2. รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) ตามแนวคิดของ          

Kemmis & Mc Taggart (1992 อางถึงใน ยาใจพงษบริบูรณ, 2537) ประกอบดวยขั้นวางแผน 

สภาพปญหา 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑ 

2. นักเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช...2551 

 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 

5 ขั้น (5Es) 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 
การคิดวิเคราะห 

ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น(5Es) และ 

การคิดวิเคราะห 

1. ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริม   
    การคิดวิเคราะห เรื่องลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
2. นักเรียนไดพัฒนาการคิดวิเคราะห เรื่องลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
3. นักเรียนไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผานเกณฑ 

จัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริม 
การคิดวิเคราะหเรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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(Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้นสังเกตการณ (Observe) และ ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
โดยแบงการปฏิบัติออกเปน 3 วงจร  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช 

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 12 
แผน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความหมายของลําดับ ลําดับจํากัด ลําดับอนันต 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องรูปแบบการกําหนดลําดับ ความสัมพันธเวียนเกิด แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 3 เรื่องลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องการหาพจนที่ n ของ
ลําดับเลขคณิต แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการหาพจนที่ n ของลําดับเรขาคณิต แผนการจัดการ
เรียนรูที่ 6 เรื่องลิมิตของลําดับ เรื่องแผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การเขียนกราฟเพ่ือหาลิมิตของลําดับ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่องลําดับลูเขา ลําดับลูออก แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่องทฤษฎีบทที่ 1 
เกี่ยวกับลิมิตของลําดับ แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่องทฤษฎีบทที่ 2 เกี่ยวกับลิมิตของลําดับ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่องทฤษฎีบทที่ 3 เกี่ยวกับลิมิตของลําดับ แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 
เรื่องทฤษฎีบทที่ 4 เกี่ยวกับลิมิตของลําดับ โดยผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 3 คน 

2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลปฏิบัติ ประกอบไปดวย แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ใบกิจกรรม แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบทดสอบทายวงจร 

3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร แบบปรนัยจํานวน 30 ขอ หาประสิทธิภาพโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับเนื้อหาที่จะสอบ (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ขอสอบมีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เทากับ 1 มีคาความยากงายตั้งแต 0.41 – 0.78 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.39 – 0.68 และหา
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.93 และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห แบบ
อัตนัย หาประสิทธิภาพโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับเนื้อหาที่จะสอบ (IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ขอสอบมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  
1) เลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 2   

ปการศึกษา 2558 จํานวน 42 คน ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม เรื่อง ลําดับอนันต  
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2) ปฐมนิเทศนักเรียน และผูชวยวิจัย โดยใหความรูความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิด
วิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

3) ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
(5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามแผนที่กําหนด 3 วงจร 
จํานวน 12 แผน 

4) ผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนที่กําหนดไวทุกแผนการจัดการ
เรียนรู แลวนํามารวมกันวิเคราะห อภิปรายผล เพ่ือหาขอบกพรองในแตละวงจรปฏิบัติ แลวนําไป
ปรับปรุงแกไขในวงจรถัดไป 

5) ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห โดยใชหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นทั้ง 
3 วงจร 

6) วิเคราะห สรุป และอภิปรายผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ใบกิจกรรม มาวิเคราะหขอมูลเพ่ือหา
ขอสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละข้ันตอน  

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งคะแนนไดจาก
การตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรรวมกับแบบทดสอบการคิดวิเคราะห โดย
นําคะแนนของนักเรียนมาหาคาเฉลี่ย และรอยละ แลวเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ ใหมีจํานวนนักเรียน
ไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และ
วิเคราะหการคิดวิเคราะหซึ่งคะแนนไดจากการตรวจแบบทดสอบการคิดวิเคราะหโดยใชเกณฑในการ
ใหคะแนนแบบ Rubric Score แลวนําไปหาคาเฉลี่ยและรอยละ 

ผลการวิจัย 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะหเรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีข้ันตอนดังนี้  

     1) ขั้นสรางความสนใจ เปนการเตรียมความพรอมนักเรียนโดยแจงจุดประสงคการเรียนรู 
ทบทวนความรูเดิม หรือนําเสนอกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียนและนําเขาสูบทเรียน  
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     2) ขั้นสํารวจและคนหา เปนการกําหนดสถานการณปญหาที่สงเสริมการคิดวิเคราะห 
เพ่ือนํานักเรียนเขาสูการศึกษาใบความรู แลวใหนักเรียนสํารวจและคนหาขอเท็จจริงจากใบความรู 

     3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เปนขั้นที่นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดในการแกปญหา
จากสถานการณปญหาตามขั้นตอนการคิดวิเคราะห และนําเสนอผลงานตอชั้นเรียน  

     4) ขั้นขยายความรู เปนขั้นที่ครูกําหนดตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางจากใบกิจกรรม
เพ่ือใหนักเรียนไดคิดแกปญหา แลวถามตอบนักเรียนตามขั้นตอนการคิดวิเคราะห 5 ขั้น  

     5) ขั้นประเมิน เปนขั้นที่ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน โดยใหนักเรียนสรุปสิ่งที่ได
เรียนรูและทําแบบฝกทักษะ ในขั้นสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ขั้นขยายความรู ผูวิจัย
ไดแทรกขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไวในสถานการณปญหาหรือตัวอยาง 5 ขั้น คือ  

      ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เปนขั้นที่ใหนักเรียนศึกษาทําความเขาใจวิเคราะห
วาสถานการณปญหา เรื่องราวหรือเหตุการณนั้นเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  

      ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เปนขั้นที่นักเรียนวิเคราะหวาสถานการณ
ปญหาเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆที่กําหนดใหนั้นมีจุดประสงคอะไร ตองการใหหาอะไร กําหนด
อะไรมาใหบาง  

      ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เปนขั้นที่นักเรียนกําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ
จากทฤษฎี ความรูที่นักเรียนวิเคราะหแลววาสามารถนํามาแกปญหา หรือนําไปสูการหาคําตอบของ
สถานการณปญหา เรื่องราวหรือเหตุการณนั้นๆได  

      ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เปนขั้นที่นักเรียนวิเคราะห พิจารณา แยกแยะสวนยอยตางๆ 
เพ่ือแกปญหา หรือหาคําตอบของสถานการณปญหา เรื่องราวหรือเหตุการณนั้นๆ  

      ขั้นที่ 5 สรุปคําตอบ เปนขั้นที่นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่นักเรียนไดวิเคราะหแกปญหา
สถานการณปญหา เรื่องราวหรือเหตุการณนั้นๆใหตรงกับจุดประสงคหรือสิ่งที่ตองการใหหา 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ผาน
เกณฑ 

คะแนนของนักเรียน จํานวน
นักเรียน 

การผานเกณฑของ
นักเรียน 

 สูงสุด ต่ําสุด คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 

จํานวน
นักเรียน
ที่ผาน
เกณฑ
(คน) 

รอยละ 

50 35 50 21 39.86 79.71 42 35 83.33 
 

จากตารางที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 79.71  และและมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 35 คน จากนักเรียน 42 คน คิดเปนรอยละ 
83.33 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไวคือ ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวา   
รอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู  5 ขั้น (5Es) ที่ส งเสริมการคิดวิ เคราะห  เรื่อง         
ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2  คะแนนการคิดวิเคราะหจากแบบทดสอบการคิดวิเคราะห 

กระบวนการ
คิดวิเคราะห 

การคิดวิเคราะห คะแนน
เต็ม 

คะแนนของนักเรียน 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ําสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

ขั้นที่ 1 
ขั้นที่ 2 
ขั้นที่ 3 
ขั้นที่ 4 
ขั้นที่ 5 

 

ทักษะการจําแนก 
ทักษะการจําแนก 
ทักษะการเชื่อมโยง 
ทักษะการจัดหมวดหมู 
ทักษะการสรุปความ 
รวม 

2 
4 
4 
8 
2 
20 

2 
4 
4 
8 
2 
20 

1 
2 
2 
3 
0 
9 

1.98 
3.93 
3.56 
6.33 
1.64 
17.24 

98.81 
98.21 
83.93 
79.17 
82.14 
86.19 
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จากตารางที่ 2  นักเรียนไดคะแนนรวมการคิดวิเคราะหสูงสุดคือ 20 คะแนน และต่ําสุดคือ 9 
ซึ่งมีคะแนนทักษะยอยในขั้นตางๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เนนทักษะการจําแนก 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.81 ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เนนทักษะการจําแนก            
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.21 ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เนนทักษะการเชื่อมโยง           
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.93 ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เนนทักษะการจัดหมวดหมู มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 79.17 ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปคําตอบ เนนทักษะการสรุปความ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.14 และ
คะแนนการคิดวิเคราะหรวมเฉลี่ยรอยละ 86.19 แสดงวานักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คือ มีทักษะการจําแนก ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการจัดหมวดหมู และทักษะการสรุปความ 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยรูปแบบการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริม 
การคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 5 ขั้น คือ  1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสํารวจและคนหา แทรกขั้นตอนกระบวนการคิด
วิเคราะหไว 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
ขั้นที่ 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ ขั้นที่ 5 สรุปคําตอบ 3) ขั้นอธิบาย
และลงขอสรุป แทรกขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ขั้น 4) ขั้นขยายความรู แทรกขั้นตอน
กระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ขั้น 5) ขั้นประเมิน ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ   
วัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู มีการรวมมือกันทํากิจกรรมกลุม รวมกัน
แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ระดมความคิดเพ่ือแกปญหาจากสถานการณปญหาที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก และยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน โดยครูเปนผูคอยกระตุน แนะนํา สงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรม
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามแนวการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู คือ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

2. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 
คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 79.71 และมี
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จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 35 คน จากนักเรียน 42 คน คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว คือ ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป เพราะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดย
ใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 มีรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ชวยสงเสริมใหนักเรียนรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แสดงความคิดเห็นของตนเองอยางมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ทําใหสามารถคิดวิเคราะห
แกปญหาและหาคําตอบไดถูกตองเหมาะสมสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยนุช บัวพัฒน (2556) เวียงแกว สะอาด (2555)         
ดุษฎี ยอดออน (2555) ที่ไดทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฎจักรการ
เรียนรู 5 ขั้น (5Es) พบวาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู 
5 ขั้น (5Es) ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

3. ผลการศึกษาการคิดวิเคราะห พบวานักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะห ดังนี้  
ขั้นที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห เนนทักษะการจําแนก นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.81 
ขั้นที่ 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค เนนทักษะการจําแนก นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.21 
ขั้นที ่3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ เนนทักษะการเชื่อมโยง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.93 
ขั้นที่ 4 พิจารณาแยกแยะ เนนทักษะการจัดหมวดหมู นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.17 ขั้นที่ 5 
ขั้นสรุปคําตอบ เนนทักษะการสรุปความ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.14 และคะแนนเฉลี่ยรวม
การคิดวิเคราะหของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.19 แสดงใหเห็นวาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับ
อนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ไดแก 
ทักษะการจําแนก ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการเชื่อมโยงและทักษะการสรุปความ เพราะการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่สงเสริมการคิด
วิเคราะหไดแทรกขั้นตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไวในกิจกรรมการเรียนรูขั้นตางๆไดอยางเหมาะสม 
ทําใหนักเรียนสามารถพิจารณาแกปญหาตางๆได สงผลใหนักเรียนเกิดความสามารถในการคิด
วิเคราะห สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณี โสภา (2556) กรรณิกา ธาดา (2556) ปยนุช บัวพัฒน 
(2556)  ปยะพร พรประทุม (2555) ที่ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ที่เนนทักษะการคิด
วิเคราะหพบวาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห และสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ โดยเฉพาะความสามารถในการ
คิดซึ่งเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี
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วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)    

ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา คนควา หาคําตอบดวยตนเอง 
โดยผานสถานการณปญหาที่ครูกําหนดให ดังนั้นครูจึงตองคํานึงถึงความรูพ้ืนฐานเดิมของนักเรียนและ
ชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมใหได 

     2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)    
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห มีหลายขั้นตอน ดังนั้นครูควรคํานึกถึงเวลาในการดําเนินกิจกรรมแตละ
ขั้นตอนใหมีความกระชับและยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      1) ควรมีการสงเสริมการคิดวิเคราะหในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาหรือวิชาอ่ืนๆ 
เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหซึ่งเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งในโลกของยุคการสื่อสาร
ที่ไรพรมแดน 
      2) ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
(5Es) เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดอ่ืนๆ เชน การคิดสรางสรรค การคิดขั้นสูง เปนตน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

The Development of Mathematics Learning Activities Using The 
Instructional Model Based on Constructivist Theory Emphasizing Polya’s 

Problem Solving Processes on  Sequences and Series for Mattayomsuksa 5 
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1ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2รองศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยาเรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 และนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนที่ผานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาเรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
 ตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนครขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ 3 วงจร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองการปฏิบัติ 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใบกิจกรรม แบบฝกทักษะและแบบทดสอบทายว งจร 3) 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาของโพลยา การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย 
รอยละและสรุปความเรียง 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. นักเรียนที่ผานการกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่ เนน
กระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู  คือ 1) ขั้นนํา เปนขั้นเตรียมความพรอมของนักเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมและแจง
จุดประสงคการเรียนรู 2) ขั้นสอน ประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้น ไดแก 2.1) ขั้นเผชิญสถานการณ
ปญหาและแกปญหาเปนรายบุคคล เปนขั้นที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจากสถานการณปญหาเปนรายบุคคล  
2.2) ขั้นระดับกลุมยอย นักเรียนแตละกลุมรวมกันเสนอแนวคิดภายในยอยในการแกสถานการณปญหา 
สรุปความรูและวิธีการแกปญหาของของกลุมยอย เพ่ือนําเสนอตอกลุมใหญ  2.3) ขั้นระดับกลุมใหญ 
นักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมานําเสนอผลงาน กลุมอ่ืนชวยกันอภิปรายหรือหาขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม โดยทุกขั้นตอนยอยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ขั้น คือ 
ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผนและขั้นที่ 4 
ตรวจสอบผล 3) ขั้นสรุป ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวิธีการแกปญหาหรือหลักการที่เหมาะสมที่สุด 4) ขั้น
ฝกทักษะ เปนขั้นที่นักเรียนทําแบบฝกทักษะจากสถานการณที่กําหนดใหเมื่อสิ้นสุดการเรียนแตละครั้ง
และ 5) ขั้นประเมิน เปนขั้นที่ประเมินความเขาใจจากผลงานของนักเรียน ไดแก ใบกิจกรรม แบบฝก
ทักษะ การทํางานเปนกลุม การมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น ความสนใจ การตอบคําถาม การ
นําเสนอผลงานและคุณภาพของชิ้นงาน  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.78 และ
นักเรียนจํานวน รอยละ 84.09  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 70 ขึ้นไป  3.  
นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา เฉลี่ยรอยละ 92.61 โดยมีคะแนนใน ขั้นทําความเขาใจ
ปญหา  ขั้นวางแผนการหาคําตอบ  ขั้นดําเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบผล เฉลี่ยรอยละ 100.00, 
100.00, 89.20 และ 92.61 ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต, กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) Develop Mathematics learning activities 
based on Constructivist theory emphasizing and Polya’s problem solving process on 
Sequences and Series for Mattayomsuksa 5, 2) develop students’ Mathematics learning 
achievement to meet the criteria of not less than 70 percent of students can gain 
achievement score of 70 percent and higher, and 3) study problem solving skills of students 
after participating in the mathematics learning activities. The target group consisted of 44 
students in Mattayomsuksa 5 from Nakorn Khonkaen School under The Secondary 
Education Office Area 25 Academic Year 2015, who studied in 2014 academic year. This 
study is an action research conducted in three cycles. The tools used in  this  research  were  
classified  into  3  categories  namely:  1)  The Experimental  tool  comprised of  
Mathematics lesson plans . 2) The  tools  used  to  reflect  the  action  research outcome  
including  student’s  learning  behavior  observation  recording  form,  recording form  for 
students learning activities after the implementation of the lesson plans, worksheet, skill 
practices handbook, and  end of cycle test. 3) The tools used for evaluating effectiveness of 
learning activities consisted of achievement test and Polya’s problem solving skills test. The 
data was analyzed by means and percentages and summarized report in descriptive 
manner. 
 Research findings were as follows: 
 1. Result of developing Mathematics learning activities based on Constructivist 
emphasizing  Polya’ problem solving process on Sequences and Series for Mattayomsuksa 5 
consisted of  learning steps as follows:  1)  Introduction; the  teacher  prepared  students’ 
readiness for the lessons by  informing students about the leaning objectives and  reviewed 
the students’ background knowledge. 2) Teaching; the teachers organized mathematics 
learning activities based on Constructivist Theory emphasizing Polya’s problem solving 
process which included three sub-steps: (2.1) Encountering and solving the problem 
individually. For this step every student had to perform learning activities on one own based 
on the problematic situation individually. (2.2) Brain storming in small groups ; this step is 
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where each group had to solve the problematic problem by brain storming , create 
conclusion of the knowledge and the approach to solve the problem and had to present to 
the big group. (2.3) Considered in the big group; each group presented their work in front of 
the classroom. The representative member of the class shared the discussion or added 
some suggestions. Each sub- steps of the learning activities were based on Ploya’s four steps 
of problem solving procedure: (1) Understanding the problem, (2) Planning to search for the 
solutions, (3) Carrying out as planned, (4) Checking the result. 3) Conclusion; teachers and 
students concluded the solutions for solving the problem or the most reasonable 
conclusion. 4) Skill practices; the students worked on the assigned problematic situation at 
the end of every session.5) Evaluation; the teacher evaluated students’ work performances; 
work sheet, skill practices handbook, and quality of work was rated. The evaluation also 
included students’ interest, participation, expressing ideas and work presentation. 
 2.   The students learning achievement showed the average scores at 84.78 percent.  
Of all students, 84.09 percent of them gained learning achievement scores from 70 percent 
and higher. 
 3.  The students gained the average scores of problem solving skills at 92.61 percent 
by scoring in each steps on; understanding the problem, planning to find the solution, 
carrying out as planned, and checking the results at 100.00, 100.00, 89.20, and 92.61 percent 
respectively. 

Keywords: Constructivist Theory, Polya’s Problem Solving Processes 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญตอการพัฒนาคนในชาติ โดยมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งมุงเนนการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา  รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและกระบวนการเรียนรู  แนวทางการจัดการศึกษาถือวาเปนหัวใจสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
สาระสําคัญเกี่ยวกับการเรียนรูในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 กลาววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถ เรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ มาตราที่ 23 กลาวเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  ความรูเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งใหฝก
ทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ ประยุกตความรูไปใชในการแกปญหา การจัดการและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เปนมาตรฐานการเรียนรูวามุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน และไดกําหนด
สมรรถนะสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตน เองและสังคมไดอยางเหมาะสม และความสามารถใน
การแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม จากสมรรถนะ
ดังกลาวจะเปนไดวา ทักษะการคิดและการแกปญหามีความสําคัญอยางยิ่งและเปนจุดเนนของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดทักษะการคิดตลอดจนความสามารถในการแกปญหาเพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนาตนเองตอไป  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด
และการแกปญหาจึงจําเปนที่ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนการทํางานและบทบาทจากผูสอน ผูถายทอด ผูชี้นํา 
มาเปนผูนําในการเรียนรู (Teacher as Leader)โดยการเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน และเปนผูคอย
เอ้ืออํานวยความสะดวก สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู โดยเสนอแนะวิธีและ
ยุทธศาสตรการเรียนรูแกผูเรียน ไดคนพบความรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจากสื่อและกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ซึ่งครูผูสอนเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียนเพ่ือนําความรูเหลานั้นไปสรางองคความรูใน
สมอง(Constructivism)ของตนเอง    (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549) ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต(Constructivist)เปนรูปแบบการเรียนรูหนึ่งที่เหมาะสมกับ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใหความสําคัญกับประสบการณและกระบวนการการไดมาซึ่งความรู 
เนนใหผูเรียนไดคิดและสรางความรูจากการเผชิญสถานการณปญหาและเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับ
ประสบการณท่ีพบใหม ซึ่งตองอาศัยจากการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ เปดโอกาสใหผูเรียนสราง
องคความรูโดยการคนหาและแสวงหาความรูมาใชแกปญหาจากสถานการณปญหาดวยตนเองและเรียนรู
จากปฏิสัมพันธกับกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ  จําปรีญา  อุตรา (2550), ราตรี  โพธิ์เลิง (2551), 
อาภาพร  ปญญาฟู (2551), ทิวาพร  สกุลฮูฮา (2552), เริงชัย   ดําสุวรรณ (2553) และขจรพงษ รวม
แกว (2554) ที่เห็นวาการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เกิดทักษะกระบวนการตางๆสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค พัฒนาเจตคติ 
เพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเองมากข้ึน 

กระบวนการแกปญหาของโพลยา เปนกระบวนการแกปญหาที่เนนผูเรียนไดรับการฝกฝนและ
พัฒนาจนเกิดทักษะในตัวผูเรียน การแกปญหาผานกระบวนการอยางเปนขั้นตอน จะทําใหผูเรียนมี
ความคิดและเห็นแนวคิดที่หลากหลาย มีการเชื่อมโยงประสบการณปญหากับสิ่งที่เรียนมาอยูเดิม มีความ
มั่นใจในการแกปญหาที่ตรวจสอบได โดยกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ลําดับขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 
ทําความเขาใจปญหา(Understanding the problem)  ขั้นที่ 2 วางแผนการแกปญหา (Devising a 
plan) ขั้นที่ 3 ดําเนินกานตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นที่ 4 มองยอนกลับ (Looking back) ซึ่ง
ขั้นตอนดังกลาวผูเรียนไมเพียงจะอานเพื่อทําความเขาใจโจทยเทานั้นแตยังมีการใชทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการวิเคราะหหาคําตอบเพ่ือความเขาใจที่ลึกซึ้งและคงทนมากขึ้น ผูวิ จัยไดทําการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาของผูเรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยาของ ทิวาพร 
สกุลฮูฮา (2552), นรวิชญ ภูสงัด (2553), ขจรพงษ รวมแกว (2554) และประภัสสร แกวพิลารมย (2554) 
ที่พบวากระบวนการแกปญหาของโพลยาสงผลใหนักเรียนเกิดความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ขั้นตอน มีการเชื่อมโยงวิเคราะหปญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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จากการศึกษาสภาพปจจุบันของโรงเรียนนครขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งเปนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ 
ไดรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) รอบ
สาม ปการศึกษา 2554 ปรากฏวาผลการประเมินดานผูเรียนสวนที่ตองพัฒนา คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดยเรงดวนทั้ง 8 กลุมสาระ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่ 5 พัฒนา
คุณลักษณะของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และสงเสริมใหดียิ่งขึ้นคือการใชเทคโนโลยี ใน
การศึกษาของครูเละนักเรียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดกระบวนการเรียนรู 
และบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูจนถึงขั้นการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห การ
แกปญหา และการประเมินคาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-NET ใหสูงขึ้นทุกกลุม
สาระการเรียนรู โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ O-NET ที่มีระดับ
คุณภาพพอใช ตองปรับปรุง และตองปรับปรุงเรงดวน ควรไดรับการเขมงวดกวดขันเรื่อง การมาสาย การ
รักการอาน ทักษะการคิด ความสามารถในการแกปญหา การเอาใจใสในการเรียน การทําการบาน  การ
ทบทวนบทเรียน การสงงานตามกําหนด และเปนงานที่มีคุณภาพ ควรไดรับการพัฒนาแบบองครวมทุกชั้น
เรียน ควรไดรับการสอนซอมเสริมอยางตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งการไดรับการฝกทักษะในการทํา
แบบทดสอบจากเครื่องมือวัด และประเมินผลระดับชาติ  มีจุดที่ควรพัฒนาคือ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา โดยอิงจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนนครขอนแกน ปการศึกษา 2555 – 2557 รายวิชาคณิตศาสตร คือ 19.97, 
17.49 และ 18.62 คะแนน ตามลําดับ และคะแนนเฉลี่ยประเทศ รายวิชาคณิตศาสตร คือ  22.73, 20.48 
และ 21.74 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑระดับชาติ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม ยังระบุวา ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น เนื่องจาก
ผูเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหาและสร างองคความรูดวยตนเอง ผูเรียนไม
สามารถคิดวิเคราะหและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง ซึ่งกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่โรงเรียนควร
เรงพัฒนาคือ สาระท่ี 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1  เขาใจและวิเคราะหแบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ  
และฟงกชัน และ มาตรฐาน ค 4.2  ใชนิพจน สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  
(mathematical  model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา 
โดยเฉพาะเรื่อง ลําดับและอนุกรม และจากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหวางเรียน กลางภาค ปลายภาค
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เรียนในปการศึกษา 2556  ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง ลําดับและอนุกรม 
ผูเรียนยังมีคะแนนต่ํา โดยเฉพาะขอสอบที่เปนอัตนัย ในสวนของการแกโจทยปญหาและวิเคราะหโจทยที่
ผูเรียนไมสามารถหาคําตอบและคําอธิบายวิธีการหาคําตอบจากปญหาหรือสถานการณที่กําหนดใหได 
นักเรียนใชวิธีจดจําคําตอบมากกวาการทําความเขาใจโจทยผานกระบวนการแกปญหา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
เนื้อเรื่อง ลําดับและอนุกรม เปนเนื้อหาที่ยากสําหรับนักเรียน เพราะเปนเนื้อหาที่ใหนักเรียนใชความรู
ความจํา การนําไปใช การคิดวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา  และในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูเปนกิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวมนอย นักเรียนขาดโอกาสในการคิดหรือแสดงความคิดเห็น 
ทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดพัฒนาสมรรถภาพในการคิดเทาที่ควร ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพ้ืนฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้นไป จากสภาพปญหาดังกลาว จําเปนตองมีการพัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยเสนอแนะแนวทางกระบวนการแกปญหาผานการลงมือปฏิบัติของนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนครขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนั้น ครูผูสอนสามารถใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นและเปนพื้นฐานในการเรียนระดับสูงตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหนักเรียน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 
 3. เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการของแกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและ
อนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และกรอบแนวคิด 

1. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
ไพจิตร สดวกการ (2539) ไดกลาวถึง ความรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ดังนี้ 

(1) ความรู คือ โครงสรางทางปญญาที่บุคคลสรางขึ้นจาการเผชิญกับสถานการณ ที่เปนปญหา
แลวใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาหรืออธิบายสถานการณอ่ืนๆ ที่อยูในกรอบโครงสรางเดียวกันและเปน
พ้ืนฐานสําหรับการสรางโครงสรางใหมตอไป 

(2) นักเรียนสรางความรูดวยวิธีการที่แตกตางกัน โดยอาศัยประสบการณเดิม โครงสรางทาง
ปญญาที่มีอยูและแรงจูงใจภายในเปนจุดเริ่มตน 

(3) ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเองภายใต
ขอตกลงเบื้องตนทางการเรียนรู ดังนี้ 

(3.1)สถานการณท่ีเปนปญหาและปฏิสัมพันธทางสังคมกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา 
(Cognitive Conflict) 

(3.2)ความขัดแยงทางปญญาเปนแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ใหเกิด
กิจกรรมไตรตรองเพ่ือขจัดความขัดแยง 

(3.3) การไตรตรอง (Reflection) บนฐานแหงประสบการณเดิมและโครงสรางทาง
ปญญาที่มีอยูและการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกระตุนใหมีการสรางโครงสรางใหมทางปญญาและโครงสราง
ใหมนี้จะทําหนาที่เปนโครงสรางเดิมสําหรับปญหาใหมตอไป 

2. แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร   
การสรางองคความรูทางคณิตศาสตรตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต Confley(1991 อางถึงใน มยุรี เส
อุดม, 2548) ไดกลาวไววาดังนี้ 

(1) คณิตศาสตรเปนสิ่งสรางสรรคมนุษย มนุษยสรางมโนทัศนทางคณิตศาสตรจากกิจกรรม
ไตรตรอง การสนทนาและการแลกเปลี่ยนขามสาขา วัฒนธรรม ยุคสมัยและการประยุกตใชในระเบียบ 
ประสบการณและการแกปญหา 

(2)  ในการตรวจสอบความเขาใจมโนทัศนทางคณิตศาสตรของนักเรียน  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต
มุงตรวจสอบการใชจินตนาการภาษา คําจํากัดความ ตัวอยางหรืออุปมาอุปมัย ฯลฯ ของนักเรียนสืบคนวา
นักเรียนเขาถึงมโนทัศนดวยวิธีการใด โดยการคาดหวังในความหลากหลายและการใหเหตุผลทแปลก ซึ่ง
อาจใหตัวครูเองพบกลวิธีที่งายๆในการเขาถึงมโนทัศนที่ยากๆได 
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(3)  ปญหามีบทบาทที่สําคัญในการสรางความรูทางคณิตศาสตร ปญหาคือความรูสึกขัดแยง 
ความรูสึกวามีอุปสรรคตอการบรรลุจุดมุงหมายจะเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทํา และไตรตรองเกี่ยวกับ
ผลของการกระทํานั้น 

(4)  กระบวนการแกปญหาในการเรียนการสอนคณิตศาสตรแบบคอนสตรัคติวิสตเปน
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงบุคคล ครูผูสอนตองจัดการเรียนการ
สอนที่สงเสริมใหมีการซักถาม ชี้แจงแสดงเหตุผลระหวางนักเรียนกับเพ่ือนและกับครู นิยามมโนทัศนที่
เกี่ยวของและวิธีการแกปญหาทเหมาะสมจะคอยๆเกิดข้ึนในระหวางนักเรียนกับเพ่ือนและกับครู 

(5)  คําตอบของนักเรียนซึ่งคลาดเคลื่อนไปจากคําตอบที่ครูคาดหวัง อาจเปนสิ่งที่มีเหตุผลและ
ถูกตองในฐานะที่เปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง หรืออาจนําไปใชอยางไดผลในขอบขายที่จํากัด ครูตอ งให
โอกาสนักเรียนชี้แจงและครูตองระลึกอยูเสมอวา คําตอบที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเปนสื่งที่มีคุณคา
สําหรับครูในการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
ดังนั้น การเรียนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต จึงใหเห็นความสําคัญของการ
อภิปรายกลุมซึ่งอยูในรูปแบบของการแกปญหารวมกัน (Cooperative Problem Solving) ซึ่งนักเรียน
จําเปนตองเรียนรูที่จะตองสนทนากับผูอ่ืนและตัวเองในกระบวนการของกิจกรรมการสรางความรูรวมกัน 
การรวมมือกันทํางานและใชคําถามที่มุงวิเคราะหวิธีการ เชน “คุณสามารถแกปญหานี้ดวยวิธีการอ่ืน
หรือไม”  “คุณที่แกปญหาอ่ืนที่คลายกับปญหานี้หรือยัง” มาถามกัน ในระหวางผูรวมงามและถามตัวเอง
ดวย จะชวยใหผูเรียนพัฒนาโครงสรางทางปญญาดานการดําเนินการไดระดับที่เหนือกวาระดับปกติของ
ผูเรียน นอกจากนี้การใหผูเรียนไดพูดออกมาถึงความเห็นเกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกปญหา ทําใหผูสอน
แนใจไดวาผูเรียนกําลังตรวจสอบโครงสรางทางปญญาของตนเองอยู สิ่งที่มีคาที่มากขึ้นในระหวางการ
ตรวจสอบนี้ คือ การที่ผูเรียนไดรูถึงความไมเพียงพอ ความขัดแยงหรือความไมตรงของความเขาใจหรือ
กระบวนการคิดของตนอันนําไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของตนเองในที่สุด 

3. กระบวนการแกปญหาของโพลยา การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะและกระบวนการ
อยางหนึ่ง ดังนั้นครูควรปลูกฝงใหนักเรียนเขาถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการปญหา แมวาจะมีนักเรียน
บางสวนที่สามารถดําเนินการแกปญหาดวยตนเองได แตมีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ไมวาควรจะเริ่มตน
แกปญหานั้นอยาง และจะดําเนินการแกปญหาอยางไรตอไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไมมีความรู
เกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการแกปญหาที่ถูกตอง Polya (1973 อางถึงใน ทิวาพร สกุลฮูฮา, 2552) 
นักคณิตศาสตรเชื้อสายฮังการีเปนผูเสนอแนะวิธีการแกปญหาคณิตศาสตร ซึ่งถูกจัดวาเปนตนแบบในการ
สอนแกปญหา และมีผูนําวิธีการของเขามาใชในปจจุบันอยางแพรหลาย เขาไดเสนอวิธีการแกปญหา
คณิตศาสตรไวในหนังสือ How to Solve It สําหรับโพลยา “การแกปญหา” คือ สาระสําคัญของการทํา
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คณิตศาสตรและ “การสอนใหนักเรียนคิด” คือ ความสําคัญเบื้องตน “คิดอยางไร” คือ สาระที่
วางรากฐานอยางมากของการสืบเสาะและการแกปญหาคณิตศาสตรอยางแทจริง อยางไรก็ตามในความ
พยายามที่จะสอนนักเรียนใหนักเรียน “คิดอยางไร” ในการแกปญหาคณิตศาสตร ตองระมัดระวังไมให
กลายเปนการแปลงไปสูการสอน “คิดอะไร” หรือ “ทําอะไร” ซึ่งเปนผลจากการเนนความรูที่เปนขั้น
วิธีการแกปญหาของโพลยา มี 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหาเปนขั้นตอนที่นักเรียนอานโจทยเพ่ือ
ทําความเขาใจปญหา สามารถบอกสิ่งที่โจทยตองการใหหา สิ่งที่โจทยกําหนดมาให พรอมทั้งแยกแยะและ
จัดหมวดหมูของขอมูลที่จําเปนที่จะนําไปใชในการวางแผนเพื่อหาคําตอบ 
   ขั้นที่ 2 วางแผนการหาคําตอบเปนขั้นที่นักเรียนหายุทธวิธี แนวคิดหรือหลักการที่จะ
นํามาใชในการหาคําตอบ นักเรียนจะตองมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงกับยุทธวิธี แนวคิด หลักการ 
หรือความรูเดิม รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ เพื่อที่จะดําเนินการหาคําตอบของปญหา 
   ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผนเปนขั้นที่นักเรียนอธิบายวิธีการหาคําตอบที่ไดวางแผนไวใน
ขั้นที่ 2 โดยใชขอมูลในขั้นที่ 1 ซึ่งในขั้นนี้มุงใหนักเรียนเกิดทักษะการแกปญหาที่เนนทักษะการแยกแยะ
และการเชื่อมโยง เพ่ือใหนักเรียนหาคําตอบไดอยางถูกตอง พรอมทั้งแสดงวิธีการหาคําตอบ ตามขั้นตอน
ที่วางแผนไวอยางถูกตอง ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล เปนขั้นที่นักเรียนตองตรวจสอบคําตอบที่ได โดยสามารถ
คิดสรุปคําตอบที่ได มีความสมเหตุสมผล สามารถตอบคําถามในขั้นที่ 1 ไดหรือไมและเขียนแสดงวิธีการ
ตรวจสอบคําตอบไดอยางถูกตอง รวมถึงการประเมินแนวทางอ่ืน ๆ ในการแกปญหาและสามารถคิด
ประยุกตใชในสถานการณอ่ืนที่คลายคลึงหรือในชีวิตประจําวันได 

4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ยาใจ พงษบริบูรณ (2537) ไดกลาวถึงความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการวาเปนการวิจัย
ประเภทหนึ่งซึ่งใชกระบวนการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยมีผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ มีการวิเคราะหวิจารณผลการปฏิบัติจากการใชวงจรปฏิบัติใน 4 ขั้นตอน ไดแก  1) การวางแผน  
2) การลงมือปฏิบัติจริง 3) การสังเกต และ  4) การสะทอนผลของการปฏิบัติ การดําเนินการตอเนื่องไป
จนกวาจะได ขอสรุปที่แกไขปญหาไดจริง หรือพัฒนาสถานการณของสิ่งที่ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Piazza  (1995 อางถึงใน กาญจนา ชุนบุญมา, 2551) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพสํารวจการเรียน

คณิตศาสตรภายใตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต พบวา การสอนแบบคอนสตรัคติวิสต ชวยใหนักเรียนไดสราง
องคความรูทางดานคณิตศาสตรดีขึ้นและชวยใหครูผูสอนไดพัฒนาการสอนของตนเอง  

Bullok(1995 อางถึงใน กาญจนา ชุนบุญมา, 2551)  ไดศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการ
สอนตามทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิซึมของครูคณิตศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาจากเจตคติของ
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นักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติซึมใน
ทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร 

ทิวาพร  สกุลฮูฮา (2552) ไดศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตรเรื่องบทประยุกต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6ตามแนวคิดตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนน
กระบวนการแกปญหาของ Polya พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ72.25 และ
นักเรียนจํานวนรอยละ 72.5 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมดรอยละ 70 ขึ้นไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผูวิจัยขอเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. ตัวอยาง ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นศึกษามัธยมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนนครขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ตัวแปรไดแก (1) กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามทฤษฎีคอนสตัรคติ
วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา (2) ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา (3)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง ลําดับและอนุกรม  

3. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิด 
Kemmis & Mc Taggart (1992 อางถึงใน ยาใจ พงษบริบูรณ, 2537) โดยผูวิจัยไดกําหนดวงจรปฏิบัติการไว 
3 วงจร และในแตละวงจรมีข้ันตอนการดําเนินการตามวงจรปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ขั้นวางแผน (Plan) (1)สํารวจปญหาสําคัญที่ตองการใหมีการแกปญหาซึ่งผูเกี่ยวของ 
ไดแก ผูวิจัย ครูผูสอน นักเรียนและผูบริหาร ปรึกษาหารือรวมกัน โดยใชวิธีการหาแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
ปญหา (2) ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (3) ศึกษาและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

3.2 ขั้นปฏิบัติการ(Act) เปนการนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางแลวมาดําเนินการกับ
ตัวอยาง กําหนดเปนวงจรปฏิบัติ ดังนี้ วงจงปฏิบัติที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 4, วงจรปฏิบัติที่ 2 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 – 8, วงจรปฏิบัติที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 – 12  

3.3 ขั้นสังเกตการณ ( Observe ) (1)สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของผูวิจัย และ
พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนโดยผูชวยวิจัยจดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินกิจกรรม
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การเรียนรูทั้งของผูวิจัยและผูเรียน (2) ตรวจแบบฝกทักษะของผูเรียนและบันทึกผลการทํากิจกรรม โดย
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยบันทึกผลหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู (3) การบันทึกภาพถาย และบันทึกวีดี
ทัศน 

3.4  ขั้นสะทอนการปฏิบัติการ (Reflect) (1)นําขอมูลที่ได จากขั้นสังเกตการณ ประเมิน 
อภิปราย สรุปผล และการนําเสนอแนะการจัดกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรู และวงจรปฏิบัติแต
ละวงจร เพื่อเปนการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปญหา อุปสรรค  ที่ได นําไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู  (2) นําขอสรุปที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรูใหมซึ่ง
จะไดแผนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดแลว นําผลที่
ไดมาอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ไดแก แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติ-
วิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม จํานวน 12 แผน แผนละ 1 คาบ
เรียน กําหนดเปนวงจรปฏิบัติ 3 วงจร 

5. เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการ ไดแก (1)แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน  เปนแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแตละคาบเรียน โดยผูวิจัย และ
ผูชวยวิจัย นําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งตอไป (2) แบบบันทึกผลการใชแผนการจัดการ
เรียนรู  เปนแบบบันทึกที่สรางขึ้นสําหรับผูวิจัยและผูชวยวิจัยบันทึกเหตุการณตางๆหรือพฤติกรรมของ
ตนเองและนักเรียนที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการสอนในแตละครั้ง  (3) ผลงานนักเรียน  

6. เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู  ไดแก (1)แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก 
จํานวน  30  ขอ (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา  เรื่อง ลําดับและอนุกรม 
มัธยมศึกษาปที่  5  แบบอัตนัย  จํานวน  2  ขอ  โดยใชเกณฑใหคะแนนแบบ Rubric  Scoring 

7.  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  1) แผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีวิธีการสรางดังนี้ 
(1)ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2) วิเคราะห มาตรฐานการเรียนรู 
สังเคราะห หนวยการเรียนรู ตัวชี้วัด (3)สรางแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 จํานวน 12 แผน  

8.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลและสะทอนผลการปฏิบัติการ ไดแก 1)แบบสังเกตการณจัด
กิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนในการสรางดังนี้  (1)กําหนดขอบขายพฤติกรรมที่จะสังเกต (2)สราง
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แบบทดสอบพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขอบขายพฤติกรรมที่กําหนด (3)นําแบบสังเกตที่สราง
ขึ้นมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจพิจารณาความเหมาะสม และแกไข
ตามขอเสนอแนะ (4)นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปใชจริง เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใชสะทอนผลการปฏิบัติ  2)
แบบบันทึกผลการใชแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ (1)  ศึกษาเอกสาร หลักการเรียนที่
เกี่ยวกับการทําแบบบันทึกประจําวัน (2)  กําหนดรูปแบบของแบบบันทึก ซึ่งเปนแบบปลายเปด สําหรับใช
เก็บรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (3)  สรางแบบบันทึกตามรูปแบบ
ที่กําหนด (4)  นําแบบบันทึกท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข (5)  นําแบบบันทึกไปใชบันทึกขอมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการ
เรียนรู  3)แบบทดสอบทายวงจรมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ (1)  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู
แกนกลาง ตัวชี้วัด คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คูมือการวัดผลประเมินผล (2)  วิเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู (3)  สรางแบบทดสอบแบบปรนัย และแบบทดสอบแบบอัตนัย (4)  นํา
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา 
ครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรูและตัวชี้วัดและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ (5)  นําแบบทดสอบ
ทายวงจรใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญชี้แนะ แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ (6)  นํา
แบบทดสอบทายวงจรที่สรางข้ึนไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

9.  เครื่องมือที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก 1)แบบทดสอบวัดผลสัมฤธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ (1) ศึกษาเอกสาร
หลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด คูมือการวัดและประเมินผล (2) สรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลําดับและอนุกรม เปนขอสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ และใช
จริง 30 ขอ (3) กําหนดเกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบแบบปรนัย  จํานวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน
(4) นําแบบทดสอบและเกณฑการใหคะแนนที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา  ความครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค
ตัวชี้วัดนํามาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ (5) นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ความสอดคลองตามจุดประสงค 
ตัวชี้วัด และเหมาะสมของเวลาคําถาม นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  (6) บันทึกผลการพิจารณาลง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเปนรายขอ มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู (Index  of  item - objective congruence : IOC) ผลการหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวาแบบทดสอบกับจุดประสงค ตัวชี้วัดของผูเชี่ยวชาญ ทุกขอมีคา IOC สอดคลองอยูระหวาง 
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0.67-1.00  (7) นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ปการศึกษา 2558 จํานวน 47 คน ที่ผานการเรียนเรื่อง ลําดับและ
อนุกรม มาแลว นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวิเคราะห และคาความเชื่อมั่นของขอสอบเทากับ 0.80  (8) 
ปรับปรุงแกไขแลวนํามาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับจริง และนําไปใชกับกลุมตัวอยาง   2)แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปญหา แบบอัตนัย ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  (1)  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
วิเคราะหเนื้อหา หนวยการเรียนรูตัวชี้วัด วิชาคณิตพ้ืนฐาน รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  เรื่อง 
ลําดับและอนุกรม (2) สรางแบบทดสอบที่วัดความสามารถในการแกปญหา แบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ (3) 
นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น พรอมทั้งโมเดลคําตอบ เกณฑในการใหคะแนนขอสอบอัตนัย เสนอตออาจารยที่
ปรึกษา และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ (4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบอัตนัย พรอมทั้งโมเดลคําตอบ เกณฑในการใหคะแนนขอสอบอัตนัย (5) นํา
แบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สังกัด
เทศบาลนครขอนแกน ปการศึกษา 2558 จํานวน 47 คน ที่ผานการเรียนเรื่อง ลําดับและอนุกรม เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา คําถูกคําผิด และตรวจสอบคําตอบ (6) นําแบบทดสอบที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง 

10. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้  1) ปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา 2)การจัดกิจรรมการเรียนรู  ผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยตนเองทุกแผน จํานวน 12 แผน 3) ผูวิจัยและ
ผูชวยวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกแผนการจัดการเรียนรู ดวยเครื่องมือสะทอนผลการปฏิบัติแลวนํา
ขอมูลที่ไดจากกาสะทอนการปฏิบัติมาวิเคราะห วิจารณ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองแลวนําไปปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูในวงจรตอไป  4)เก็บรวบรวมคะแนนความสามารถในการแกปญหา ไดจาก 
แบบทดสอบทายวงจร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาเรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 5)หลังจากท่ีดําเนินการครบทั้ง 3 วงจร ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมปที่ 5 จากนั้นนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหผลและแปลผลขอมูลตอไป 

11. การวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอมูลที่ไดจากการทดสอบจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 นํามาหาคาเฉลี่ยเลข
คณิต ( x )  และรอยละของคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด คือ จํานวนนักเรียนไมนอย
กวารอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 2)คะแนนความสามารถในการแกปญหา 
ไดจากการตรวจแบบทดสอบทายวงจรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา แบบอัตนัย ที่เนน
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กระบวนการแกปญหาของโพลยาทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่1 การทําความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน
แกปญหา ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการตามแผน และขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล โดยใชเกณฑการประเมินการให
คะแนนความสามารถในการแกปญหา Rubrics Scoring นํามาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x )  และรอยละของ
คะแนนเฉลี่ย 3)ขอมูลที่ไดจาการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกผลหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู 
และผลงานนักเรียน ไดแก ใบกิจกรรมการแกปญหารายบุคคลและรายกลุมยอย และแบบฝกทักษะ โดย
ผูชวยวิจัยและผูวิจัยนําขอมูลที่ไดเหลานี้มาปรึกษาหารือ  และวิเคราะหวิจารณเชิงเนื้อหาเพ่ือประเมิน
สภาพที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร มีขอบกพรอง ปญหาหรืออุปสรรค อยางไร แลวหาทางแกไข ปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหดียิ่งขึ้นตอไปซึ่งจะนําไปสูการอภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษา / สรุปผล 

การกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู คือ 1) ขั้น
นํา เปนขั้นเตรียมความพรอมของนักเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมและแจงจุดประสงคการเรียนรู  2) 
ขั้นสอน ประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้น ไดแก 2.1) ขั้นเผชิญสถานการณปญหาและแกปญหาเปน
รายบุคคล เปนขั้นที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจากสถานการณปญหาเปนรายบุคคล           2.2) ขั้นระดับ
กลุมยอย นักเรียนแตละกลุมรวมกันเสนอแนวคิดภายในยอยในการแกสถานการณปญหา สรุปความรูและ
วิธีการแกปญหาของของกลุมยอย เพ่ือนําเสนอตอกลุมใหญ 2.3) ขั้นระดับกลุมใหญ นักเรียนแตละกลุม 
สงตัวแทนออกมานําเสนอผลงาน กลุมอ่ืนชวยกันอภิปรายหรือหาขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยทุกขั้นตอน
ยอยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจ
ปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผนและขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล 3) ขั้น
สรุป ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวิธีการแกปญหาหรือหลักการที่เหมาะสมที่สุด 4) ขั้นฝกทักษะ เปนขั้นที่
นักเรียนทําแบบฝกทักษะจากสถานการณที่กําหนดใหเมื่อสิ้นสุดการเรียนแตละครั้งและ 5) ขั้นประเมิน 
เปนขั้นที่ประเมินความเขาใจจากผลงานของนักเรียน ไดแก ใบกิจกรรม แบบฝกทักษะ การทํางานเปน
กลุม การมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น ความสนใจ การตอบคําถาม การนําเสนอผลงานและคุณภาพ
ของชิ้นงาน  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.78 และนักเรียนจํานวน รอยละ 
84.09  ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 70 ขึ้นไป  3.  นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการแกปญหา เฉลี่ยรอยละ 92.61 โดยมีคะแนนใน ขั้นทําความเขาใจปญหา  ขั้นวางแผน
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การหาคําตอบ  ขั้นดําเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบผล เฉลี่ยรอยละ 100.00, 100.00, 89.20 และ 
92.61 ตามลําดับ 

 
ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  1.1 ในการดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอนควรมีการแจงเวลาใหนักเรียน
ทราบ จะทําใหนักเรียนมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น เพ่ือจะทําใหกิจกรรม
ทุกกิจกรรมสําเร็จตามวัตถุประสงค 
  1.2 ควรจัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนที่เรียนออนและมีคะแนนไมผานเกณฑที่
กําหนด เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการเรียนครั้งตอไป 
  2.1.3 ในการจัดการบริหารเวลาระหวางคาบ ควรใหนักเรียนตระหนักถึงความตรงตอ
เวลาในคาบเรียนจะทําใหการใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู 
 2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต   ที่เนน
กระบวนการแกปญหาของโพลยา ไปใชในมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนที่
เหมาะสม 
  2.2 ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  ที่เนน
กระบวนการแกปญหาของโพลยาไปใชรวมกับความสามารถอ่ืน ๆ โดยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งกลุมเปาหมายของการวิจัยในครั้งนี้ 
ไมไดมาจากตัวแทนของประชากร จึงไมสามารถสรุปในภาพรวมของประชากรได 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย ดร. วัลลภา อารีรัตน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งใหคําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสมาโดย
ตลอด ตลอดจนเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชน ชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

- 307 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 
 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  กลุมวิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกทานที่ไดใหคําแนะนํา ชี้แนะ ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู และใหกําลังใจในการศึกษาวิจัยดวยดีมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี อ้ึงประเสริฐ คุณครูสุวิมล ชินชูศักดิ์และคุณครู
จันทนา นิลรัตนกุล ที่เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหมีความถูกตองตามเนื้อหา 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สิทธิพล อาจอินทร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
อาจารย ดร.ชาญณรงค   เฮียงราช  อาจารย ดร.อริยพร  คุโรดะ และดร.แสงสุรีย  ดวงคํานอย  กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนนครขอนแกนที่ให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกทุก ๆ อยางในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัยในครั้งนี้และ
ขอบใจนักเรียนทุกคนที่เปนกลุมเปาหมายไดใหความรวมมือในการทดลองครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณครูสุธัมมา นามวงษา ผูชวยวิจัยที่เสียสละเวลารวมสังเกตการณวิจัย บันทึก
พฤติกรรมของครูและนักเรียนระหวางการวิจัยและชวยเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอผูวิจัยเปนอยางมาก 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร)ทุกทานที่เปนกําลังใจใหผูวิจัยไดมีความมุงมั่นในการศึกษาการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ที่คอยให
กําลังใจ ชวยผลักดันใหผูวิจัยทํางานในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชา พระคุณของบิดา มารดา ครู 
อาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน รวมทั้งเพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาตอไป 
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The Developmentof Analytical Thinking and Working Group Skills Using 
Cippa Model With Graphic Organization In Soc. 22103 Social Studies 

Religionand Cultureof Grade 8 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 70        
2) พัฒนาทักษะการทํางานกลุมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผัง
กราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมี
จํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 75 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผาน
เกณฑรอยละ 70 กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนที่ 2 โรงเรียนชุมแพ
วิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2558  จํานวน  17 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้น
สังเกตการณ และขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้         
1) เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติการ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู สาระที่ 5 ภูมิศาสตร โดยใชการจัด
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการ
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ปฏิบัติการ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
แบบสัมภาษณนักเรียน แบบบันทึกผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินทักษะการทํางาน
กลุมแบบทดสอบยอยทายวงจร 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู 
ไดแก แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา 
1) นักเรียนมีผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห ผานเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 82.35 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนดคือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑ รอยละ 70 และมีผล
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.82 คิดเปนรอยละ 72.73 2) นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
ผานเกณฑจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
คือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑ รอยละ 75 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.65 
คิดเปนรอยละ 92.50 3) นักเรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑจํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 82.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑ 
รอยละ 70 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.35 คิดเปนรอยละ 74.50 

คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห, ทักษะการทํางานกลุม, รูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก 

Abstract 

 The Purpose of this research were 1) to develop the analytical  using  cippa 
model With graphic organizationin Soc. 22103 social studies religion and culture 
ofGrade 8 Students expecting at least 70 percent of the students to pass the criteria 
of 70 percent. 2)to develop group-working skill using cippa model With graphic 
organizationin Soc. 22103 social studies religion and culture of Grade 8 Students 
expecting at least 70 percent of the students to pass the criteria of 75 percent. 3) to 
developlearning achievement using cippa model With graphic organizationin Soc. 
22103 social studies religion and culture of  Grade 8 Students expecting at least 70 
percent of the students to pass the criteria of 70 percent. The target of the study 
consist of 17 grade 8 students classroom 2 Chumpaewithayayon School. Chumpae 
District Khonkaen Province Second semester of the 2016 academic year byPurposive 
Sampling  
 This research was an action research. There were planning action, observation 
, and reflective action This research instrument were devided in 3 Groups 1) The 
instrument  for acting was a lesson plan using cippa model with graphic organization, 
on the geography 2) The instrument for reflection action were teaching behavior 
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observation form, student behavior observation form, student interviewed form, 
result lesson plan form, group-working skill assessment and final test for end of cycle.  
3) The instrument for potential learning assessment were analytical thinking Measurement form, 
learning achievement test.          
 Thefinding were : 
 1) The student score of analytical thinking development passed the specified 
Criterion were 14 Students or 82.35 percent that was higher than the specified 
criterion which had been prescribed that 70 percent of the students made a mean 
score of 70 percent or better and student’s average score were 21.82 or 72.73  
percent. 
 2) The student score of group-working skill development passed the specified 
Criterion were 17 Students or 100 percent that was higher than the specified criterion 
which had been prescribed that 70 percent of the students made a mean score of 
75 percent or better and student’s average score were 16.65or 92.50 percent.  
 3) The student score of learning achievement development passed the 
specified Criterion were 14 Students or 82.35 percent that was higher than the 
specified criterion which had been prescribed that 70 percent of the students made 
a mean score of 70 percent or better and student’s average score were 22.35or 
74.50 percent. 
Keywords: Analytical thinking, Group-working skill, Cippa model with graphic 
organization 
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บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 กลาวไววา ในการจัดการศึกษานั้นตองยึดหลักใหผูเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได เพราะถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ในกระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ก็เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปจจุบัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนอยางมากที่ตองเนนกระบวนการเรียนรูที่สามารถ
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองในทุกดานไดและความสามารถในการคิดเปนอีกดานหนึ่งที่จะนํา
ผูเรียนไปสูการแกปญหาตาง ๆ โดยถูกตองดังหลักการคิดเปนทําเปนและแกปญหาเปน ทั้งนี้
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังที่ไดกลาวนําไวขางตนซึ่งทําใหเกิดปญหาและความตองการใหมเกิดขึ้น
ตลอดเวลา วิธีแกปญหาที่ใชไดในวันนี้อาจใชไมไดผลในวันพรุงนี้จึงจําเปนอยางมากที่มนุษยเราตองมี
ความสามารถการคิดเพ่ือดํารงชีวิตและเพ่ือแกปญหาที่สลับซับซอนหลากหลาย การพัฒนา
ความสามารถในการคิด ซึ่งอาจไมเปนผลพลอยไดของการลองผิดลองถูกหรือปลอยใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ บุคคลจะตองสามารถประมวลขอมูลและสรุปขอมูลคิดวิเคราะหจับประเด็นปญหาเลือก
และตัดสินใจและคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะนําไปสูการคิดเปนคิดวิเคราะหจับประเด็นปญหา เลือกและ
ตัดสินใจและคิดริเริ่มสรางสรรค (ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา, 2532) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและไดกําหนดสมรรถนะที่สําคัญของ
ผูเรียนไว 5 ประการ โดยไดกลาวถึงความสามารถดานการคิดในสมรรถนะที่ 2 กลาววาเปน
ความสามารถดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจาร
ญาณ และการคิดเปนระบบ นําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมไดอยางถูกตอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ทักษะการคิดวิเคราะหเปนจุดเริ่มตนในการตอยอดองคความรูดานตาง ๆ ทั้งการแกปญหา
ตัดสินใจรวมไปถึงความคิดสรางสรรค ปจจุบันเด็กไทยขาดทักษะดังกลาวนี้กันมากขึ้น สวนหนึ่งเกิด
จากแนวทางการสอนของครู อุษณีย อนุรุทธวงศ (2552) ประธานศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กลาวถึง เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมใหการศึกษา
ไทยวา สิ่งที่ตองปรับปรุงจริง ๆ คือ การเนนกระบวนการคิดใหเด็กไทย เพราะเด็กไทยยังขาดการสอน
ใหคิดวิเคราะหอยูมาก การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ควรมุงเนนการสอนที่ไมใชการใชเนื้อหาเพียงอยางเดียวแตควรเนนการสอนใหนักเรียนไดรูจักคิด
วิเคราะหโดยเฉพาะในสาระภูมิศาสตรเปนเนื้อหาที่ยากและสลับซับซอนตองใชการคิดวิเคราะหและ
ตัดสินใจในปญหาตาง ๆ ที่มีผลตอสังคมและคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ตองใชเทคนิคกลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิธีการ เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู นวัตกรรม โดยจําเปนอยางยิ่งที่
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ครูผูสอนจะตองรูจักเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการสอนใหม ๆ
เพ่ือใหผูเรียนสนใจ สอนแบบบรรยายนักเรียนสวนใหญมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนการสอนนอยแต
ครูผูสอนจะพยายามปอนความรูใหกับผูเรียนมากเกินไป จนทําใหสมองเกิดความเหนื่อยลาทําให
นักเรียนเกิดความเครียดและรูสึกเบื่อหนายตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลกระทบตอการ
พัฒนาการของผูเรียนเปนอยางมาก (ทรงภพ เตชะตานนท, 2551) 
 ผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) รอบที่ 2 ในป 2552 ของโรงเรียนชุมแพวิทยายน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบวามาตรฐานที่ 4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ 
คิดสรางสรรคคิดไตรตรอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.5 อยูในระดับพอใช จึงไดมีขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพดานผูเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาวาควรสอดแทรก
ทักษะการคิดในทุกกลุมสาระการเรียนรู (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 
2549) การที่ผลการประเมินเปนเชนนี้เนื่องจาก จากการสัมภาษณพบวาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโรงเรียนชุมแพวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
ครูบางคนใชวิธีการสอนแบบบรรยายเทคนิค วิธีการสอนยังไมหลากหลาย ไมไดเปดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนรวมในการเรียนการสอนยังเปนกิจกรรมที่เนนการทองจํา นักเรียนยังเปนผูรับทําใหนักเรียนไม
รูจักการคิดวิเคราะห และการสรางองคความรูดวยตนเอง ขาดทักษะการทํางานเปนกลุม นักเรียนจะ
ชอบทํางานที่เปนงานเดี่ยวและสามารถทํางานไดผลงานที่ดี แตกิจกรรมกลุมที่มีการแบงงานกันทํา 
นักเรียนจะไมคอยใหความสนใจงานสวนใหญนักเรียนที่เรียนเกงจะไดเปนหัวหนาและเปนผูทํางานสง 
สวนสมาชิกภายในกลุมจะไมคอยมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมทั้งยังขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย
ที่จะทําใหนักเรียนไดใชประกอบการเรียนเพ่ือทําใหมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นสงผลให
นักเรียนเบื่อหนายในการเรียน ไมมีความกระตือรือรนและใหความสนใจในการเรียนเทาที่ควร ทําให
ผูเรียนไมเกิดการเรียนรู จนไมสามารถตอบคําถามไดถูกตอง จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คอนขางต่ําเห็นไดจากสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 โดยฝาย
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนชุมแพวิทยายน ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 40.6 และรอยละ 57.08 
ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนชุม
แพวิทยายน กําหนด คือ รอยละ 70 และจากการรวบรวมขอมูลผลการสอบหลังเรียนจากการเรียนจบ
แตละหนวยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 2 ปยอนหลัง พบวาผลการ
เรียนเรื่องทวีปยุโรป นักเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาทุกหนวย สาเหตุเนื่องมาจาก เนื้อหาบทเรียน
ทวีปยุโรป เปนทวีปที่มีลักษณะกายภาพที่สลับซับซอนที่ตองใชการคิดวิเคราะห และมีเนื้อหาเปน
จํานวนมาก จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเนนการบรรยายนักเรียนมีสวน
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รวมในกิจกรรม การเรียนการสอนคอนขางนอยไมไดฝกการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็นหรือ
การสรางองคความรูดวยตนเอง รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่มีและใชอยูในปจจุบันไมทันสมัย ไมมี
ความหลากหลายจึงทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมสนใจการเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ํา 
   จากปญหาที่พบจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการทํางานกลุม
และการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา 
ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เนื่องจากรูปแบบการ
สอนซิปปาทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองเปนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานกลุม  รวมทั้งผังกราฟกจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สามารถประมวลความคิดที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่
มองเห็นได อธิบายไดชัดเจนกระตุนใหผูเรียนไดคิดและเกิดการคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการเรียน ซึ่งจะสงผลใหการคิดวิเคราะห ทักษะการทํางาน
กลุมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผานเกณฑการประเมินที่โรงเรียนกําหนด 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับ
ผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมี
จํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 70    
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานกลุมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปา
รวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 75   
 3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปา
รวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 70 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และกรอบแนวคิด 

 ในการพัฒนาการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานกลุมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้    
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 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
 3. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมแพวิทยายน พุทธศักราช 2557   
 4. เอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอน 
ซิปปา  
 5. เอกสารที่เกี่ยวของกับผังกราฟก    
 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก   
 7. เอกสารที่เกี่ยวของกับการคิดวิเคราะห    
 8. เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะการทํางานกลุม    
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 10. กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 เอกสารที่เกี่ยวของกับผังกราฟก    
 มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของผังกราฟกไวดังนี้  
 Doug and Melissa (1999 อางอิงใน พัทธา พงศประยูร, 2554) ไดใหความหมายของผัง
กราฟกไววา ผังกราฟกเปนเครื่องมือที่มีคุณคาสําหรับใชในการเรียนการสอน เพราะสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนการสอน เพราะสามารถนําไปประยุกตอยางไมมีที่สิ้นสุด รูปแบบตาง ๆ ของผัง
กราฟก แสดงใหเห็นถึงการจัดลําดับกระบวนการคิดของผูเรียนไดอยางสมบูรณ ซึ่งนับวาเปนกลวิธีที่
ใชในการทําความเขาใจ 
 Walker and Schmidt (2004 อางอิงใน พัทธา พงศประยูร, 2554 ) ไดใหความหมายของ
ผังกราฟกไววา ผังกราฟกเปนรูปแบบการจัดระบบขอมูลและแนวคิดโดยใชคําวา รูปแบบและ
แผนภาพชวยใหนักเรียนเกิดความคิด ความจํา การจัดระบบขอมูลและเชื่อมโยงความสัมพันธของ
ขอมูลนั้น ๆ   
 Mosco (2005 อางอิงใน พัทธา พงศประยูร, 2554) ไดใหความหมายไววา ผังกราฟก คือ 
แผนภาพที่ชวยใหนักเรียนจัดระบบขอมูลในเรื่องตาง ๆ   
 ปราณี เสนีย และมีชัย สีเจริญ (2544) ไดใหความหมายของผังกราฟกไววา ผังกราฟก คือ 
การจัดหมวดหมูโครงสรางทางความคิด โดยใชแผนภาพในลักษณะตาง  ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือชวยให
มองเห็นภาพความสัมพันธและเชื่อมโยงอยางมีระบบระเบียบ เปนสิ่งที่จะชวยใหผูเรียนจัดระบบ
ระเบียบใหม โดยนําเอาขอมูลสารสนเทศมาจัดใหเปนรูปธรรม ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการควบคุมเปน
กลยุทธในการทําใหเกิดความจําระยะยาว    
 จากความหมายของผังกราฟกท่ีนักการศึกษาหลายทานไดนิยามไว สรุปไดวา คือการนําขอมูล
หรือความรูตาง ๆ ที่ผานกระบวนการคิดขั้นสูงมาจัดใหเปนระบบระเบียบซึ่งผังกราฟกเปนสิ่งที่แสดง
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ความคิดที่เปนนามธรรมใหมองเห็นเปนรูปธรรม จะชวยทําใหเขาใจงายขึ้น เร็วขึ้น และจดจําสิ่งที่
เรียนรูไดนาน      

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหและ
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก 
รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

การคิดวิเคราะห  (Bloom, 1956) 
 
 
 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอน 
ซิปปารวมกับผังกราฟก 

 

ขั้นทบทวนความรูเดิม 

ขั้นแสวงหาความรูใหม 

ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรู
ใหม และเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิม 

ขั้นแลกเปลี่ยนความรู 
ความเขากับกลุม 
กบักลุ่ม 

 ขั้นสรุปและจัดระเบียบ

ความรู้ 
ขั้นแสดงผลงาน 

ขั้นประยุกตใชความรู 

ผังกราฟก 

ผังกราฟก 

ผังกราฟก 

วิเคราะห
ความสําคัญ 

คิดวิเคราะห
ความสัมพันธ 

 

คิดวิเคราะห 
หลักการ 

 

 ทักษะการทํางานกลุม (ปยนันท บุญโพธิ์, 2554) 
 
 
 

 

การปฏิบัติ
ตามบทบาท 

หนาที่ 

การใหความ
รวมมือในการ

ทํางาน 

การแสดง
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ความคิดเห็น

ของผูอ่ืน 

ความ
รับผิดชอบ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย 

คุณภาพ 
ของงาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนที่ 2 โรงเรียนชุมแพวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 
17 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 2. ตัวแปรในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรตน คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก 2.2 
ตัวแปรตาม คือ การคิดวิเคราะห ทักษะการทํางานกลุมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. รูปแบบการวิจัย    
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ 
Kemmis and Mctuggart และ Robin and Mctuggart (1961 อางถึงใน ยาใจ พงษบริบูรณ, 
2537) โดยผูวิจัยใชแบบแผนการการวิจัยแบบ PAOR ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.1. ขั้นเตรียมการ สํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา, วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาและ
กําหนดเนื้อหาสาระที่ 5 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ , ดําเนินการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย , นําเครื่องมือที่ใช ในการวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่ควรแกไข
ปรับปรุงพัฒนา, ปรับปรุงแกไขเครื่องมือตามขอเสนอแนะกอนนําไปใช 
 3.2 ขั้นปฏิบัติการ ดําเนินการปฏิบัติการ 3 วงจร ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 1 (แผนที่ 1-3) ขั้น
ปฏิบัติการวงจรที่ 2 (แผนที่ 4-6) ขั้นปฏิบัติการวงจรที่ 3 (แผนที่ 7-9) 
 3.3 ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากการปฏิบัติการวิจัย
สิ้นสุดลงทั้ง 3 วงจร  
 3.4 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ ผูวิจัยนําขอมูลและผลจากการสะทอนผลเชิงพฤติกรรมหลัง
สิ้นสุดแตละวงจร แบบทดสอบยอยทายวงจรทั้ง 3 วงจร มาวิเคราะหขอมูลเรียบเรียงเปนผลที่เกิดขึ้น
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.5 ขั้นการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 1 ที่มาและความสําคัญของปญหา, บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ, บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย, บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล, 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล คือ ขั้นตอนที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากการปฏิบัติการวิจัย
สิ้นสุดลงทั้ง 3 วงจร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประกอบดวย  
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 4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดจากการทําแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบยอยทายวงจร แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นใชสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
  4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากการสังเกตและจากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
แตละวงจรของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งไดบันทึกตามแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดย
ผูชวยวิจัย และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบสัมภาษณ แบบบันทึกผลการใช
แผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม 

 5. การวิเคราะหขอมูล         
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการ
สะทอนผลการประเมินผล ในการดําเนินการวิจัยแตละวงจร  ดังนี้    
 5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดจากการทําแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบยอยทายวงจร แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นใชสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 
 5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากการสังเกตและจากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
แตละวงจรของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งไดบันทึกตามแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบสัมภาษณนักเรียน แบบบันทึกผลการใชแผนการ
จัดการเรียนรู และแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมโดยที่ผูวิจัย และครูผูชวยวิจัยไดนําขอมูลมา
รวมกันวิเคราะห  สรุปผล  แลวนําผลอภิปราย และขอเสนอแนะแกไขปรับปรุงในสวนที่เปนปญหา
และอุปสรรคเพื่อใหผลการจัดการเรียนรูพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยนําเสนอผลที่ไดในรูปแบบความเรียง    

ผลการศึกษา 

 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห    
 จากการทดสอบเพ่ือวัดผลการคิดวิเคราะห พบวา นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 21.82 คิดเปนรอยละ 72.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเนื่องจาก นักเรียนไดรับการ
พัฒนาการคิดอยางตอเนื่องตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 9 แผน ตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟกเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นทบทวนความรู ขั้นศึกษาทําความ
เขาใจความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
และขั้นประยุกตใชความรู นักเรียนไดฝกกระบวนการคิดในการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น 
การหาคําตอบในการทําใบงาน สวนขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรูนักเรียนไดสรุปความรูโดยการ
เลือกใชรูปแบบผังกราฟกใหเหมาะสมกับเนื้อหา ทําใหนักเรียนไดฝกการจําแนกและจัดหมวดหมู
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ขอมูล การเปรียบเทียบ การจัดลําดับ และบอกความสัมพันธระหวางขอมูล ซึ่งทักษะเหลานี้เปน
ทักษะหรือพฤติกรรมบงชี้การคิดวิเคราะห เมื่อใหนักเรียนไดฝกพฤติกรรมดังกลาวเปนประจําจะ
สามารถพัฒนาใหนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะหไดซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ ชลวษา              
ปยะนฤพัทธ (2551) ไดศึกษาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตร
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิปปา พบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 
2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิปปามีคารอยละ 73.16 ซึ่งสูงสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ 
โชติ จันทรวัง (2547) ที่กลาวไววา ผังกราฟกชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาการจัดระบบการเรียนรู
ดวยตนเอง นําสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูกับความรูเดิมมาเชื่อมความสัมพันธ ซึ่งสงผลตอความสามารถใน
คิดหรือการวิเคราะหซึ่งสงผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและพัฒนาการคิดในระดับสูง
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2544) ที่กลาวไววา ผังกราฟกไดจากการนําขอมูลดิบ
หรือความรูจากแหลงตาง ๆ มาจัดกระทําขอมูลโดยใชทักษะการคิดตาง ๆ ในการจัดกระทําขอมูล 
เชน การสังเกต เปรียบเทียบ จัดเรียงลําดับ จัดประเภทและใชตัวเลข รวมทั้งเทคนิคผังกราฟกมี
ประโยชนในการพัฒนาการคิดขั้นสูงของผูเรียนไดใชการคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสรางมโน
ทัศน เปนตน 

 2. ผลการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 
 จากการประเมินทักษะการทํางานกลุม พบวา นักเรียนผานเกณฑรอยละ 75 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 16.65 คิดเปนรอยละ 92.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเนื่องจากรูปแบบการสอนซิปปา
รวมกับผังกราฟกเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ใชหลักการและ
แนวคิดประสานกัน คือ แนวคิดการสรางองคความรู แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุมและการเรียน
แบบรวมมือ ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมทุกขั้นตอน ไดมีการแบงหนาที่กันทํางานใน
กลุม ทําใหนักเรียนมีบทบาทและมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนสามารถรวมกัน
ทํางานกลุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณความคิด ความรู ความเขาใจ นักเรียนไดรวมกัน
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรูในการทําใบงาน การตอบคําถาม การสรุปความรูโดยใชผัง
กราฟก ไดตกแตงกระดาษปรูฟใหมีสีสันสวยงามรวมกันกับเพ่ือน ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานในการ
ทํากิจกรรมการสรางผังกราฟกและเมื่อผูเรียนแตละกลุมไดสรางผังกราฟกเสร็จแลว ยังมีการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนและอภิปรายผลของแตละกลุมวามีความถูกตองเหมาะสมและสวยงามมากนอยเพียงใด 
ดังนั้นผูเรียนจึงมีความตั้งใจและชวยกันในการสรางผังกราฟกและเกิดการแขงขันกันวากลุมใดจะทําได
ถูกตองที่สุด อานงายชัดเจนและสวยงามที่สุด สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและทํา
ใหสมาชิกในกลุมรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนไดรับทั้งความรูและทักษะ
การทํางานกลุม การมีปฏิสัมพันธทางสังคมไปพรอมกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ สมเกียรติ 
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ศรีรุงเรือง (2555) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการกลุมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โดย
ใชรูปแบบการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนที่
เรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา ในภาพรวมมีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับ
มาก (4.48) และมีจํานวนนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการกลุมอยูในระดับมากขึ้นไป จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และสอดคลองกับกับทฤษฎีสนามเคิรทเลวิน  ทิศนา 
แขมมณ ี(2542) ไดกลาววา สมาชิกภายในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากันและพยายามชวยกันทํางาน
กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและทําใหพลังที่จะทําใหการทํางานกลุมเปนไปดวยดีและ
หลักการของ สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2552) ที่กลาววา หลักการจัดการเรียนรู โดยใช
กระบวนกลุมเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับความรูจากการลงมือรวมกันปฏิบัติเปนกลุมจะมี
อิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคนและสมาชิกแตละคนในกลุม ก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธตอ
กันและกันใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมกลุมมากที่สุดจนสามารถคนพบและสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง 

 3. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 มี
คะแนนเฉลี่ย 22.35 คิดเปนรอยละ 74.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเนื่องจาก การเรียนโดยใช
รูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง นักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูและมีสวนรวมในกระบวนการคิด การ
ปฏิบัติและทําความเขาใจดวยตนเองจนสามารถสรุปความรูออกมาในรูปแบบผังกราฟกตาง  ๆ ได ทํา
ใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้นและจดจําความรูไดยาวนานและในแตละขั้นตอนของ
รูปแบบการสอนซิปปาทําใหผู เรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลายที่มีลักษณะใหผู เรียนไดมีการ
เคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณ ทางสังคมอยางเหมาะสมอันชวยใหผูเรียนตื่นตั ว
สามารถรับรูและเรียนรูไดอยางดีซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ ชลวษา ปยะนฤพัทธ (2551) ได
ศึกษาผลการเรียนรูและความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของ
นักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิปปา พบวา ผลการเรียนรู เรื่อง 
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชหลักซิป
ปา มีคารอยละ 83.58 สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคลองกับ วรารัตน กมลคุณากร (2556) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบซิปปา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบซิปปา (CIPPA 
Model) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.89 และนักเรียนจํานวน 12 คน ผานเกณฑจํานวน 11 คน  
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คิดเปนรอยละ 91.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือนักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75 ขึ้น
ไป นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ณัฐ สิมะธัมนันท (2551) ไดศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนเตรียม
ทหารชั้นปที่ 1 โดยการใชเทคนิคแผนผังกราฟกในรายวิชาสังคมศึกษา พบวา ผลการเรียนรูโดยใช
เทคนิคแผนผังกราฟกสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รวมทั้ง ดลฤดี รัตนประสารท (2547) ที่ไดสรุปไววา การสอนโดยใชเทคนิคการใชผังกราฟกเปนการ
สอนที่มีการสรุปเนื้อหาที่เรียนโดยใชผังกราฟกเปนเครื่องมือที่ใชในการจัดกระทําขอมูลใหเปนระบบ
เขาใจงายกะทัดรัดและมีความชัดเจน เปนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมและสรุปความคิดหรือขอมูลให
เกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นไดงายขึ้นและนักเรียนสามารถใชทักษะการคิดออกมาในรูปของผัง
กราฟกในรูปแบบตาง ๆ ทําใหมองเห็นกระบวนการคิดของผูเรียน 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การพัฒนาการคิดวิเคราะหมีนักเรียนผานเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 82.35 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 
ผานเกณฑ รอยละ 70 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.82 คิดเปนรอยละ 72.73  
 2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมมีนักเรียนผานเกณฑ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 
ผานเกณฑรอยละ 75 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.65 คิดเปนรอยละ 92.50 
 3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีนักเรียนผานเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
82.35 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 
70 ผานเกณฑรอยละ 70 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.35 คิดเปนรอยละ 74.50 

ขอเสนอแนะ  

 1. ขอเสนอแนะท่ีพบจากการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้      
 1.1 เวลาที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนคอนขางจํากัดแตขั้นตอนของกิจกรรมมีหลาย
ขั้นตอนทําใหสอนเกินเวลาที่กําหนดนักเรียนทํางานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนด ผูวิจัยควรกระชับเวลา
ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือไมใหกระทบการเรียนการสอนของรายวิชาอ่ืนและยืดหยุน
เวลาตามความเหมาะสมและตองคํานึงถึงความรูความเขาใจของนักเรียนเปนสําคัญ 
 1.2 การนําเสนอผลงานไมสามารถดึงดูดความสนใจใหเพื่อนตั้งใจฟงตลอดการนําเสนอไดและ
นักเรียนบางคนไมสนใจการนําเสนอหรือผลงานของเพ่ือน ผูวิจัยควรชี้แจงเกณฑการประเมินผลงานผัง
กราฟกซ่ึงมีเกี่ยวกับการประเมินการนําเสนอผลงานใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานดวยวิธีการที่
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หลากหลายเพ่ือใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น คะแนนการประเมินก็จะดีตามไปดวย เชน มีการถาม
คําถามหลังจากการนําเสนอเพ่ือใหเพ่ือนแตละกลุมตั้งใจฟงที่เรานําเสนอ และผูวิจัยใหนักเรียนศึกษา
ขอมูลจากผลงานของเพ่ือนและทําการบันทึกความรูที่ไดเพ่ือสงเปนสรุปความรูหรือผลงานรายบุคคล 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยผลการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟกกับตัว
แปรอื่น ๆ เชน การคิดมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนตน 
 2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนซิปปารวมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 

A study of behavior in using social media from students at the high 
school belong to secondary educational service area office 25 khonkaen 

province 

สริญญา จําปาวอ1* และ มณฑา ชุมสุคนธ 2 
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2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
*E-mail: sarah.strawberry.angel2@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม สาเหตุและสภาพปญหาในการใช Social 
Media ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน จํานวน 398 คน ซ่ึงไดมาโดย 
การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
จํานวน 80 ขอ วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา  
1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ดานพฤติกรรมกอนการใชงาน Social 

Media พบวา ใชเพ่ือติดตอสื่อสารกับเพ่ือน ผูปกครอง และคนอ่ืนๆที่เกี่ยวของมากที่สุด (�̅�= 4.43) ดาน
พฤติกรรมระหวางการใชงาน Social Media พบวา นักเรียนใช 2 ชม. ขึ้นไป มากที่สุด (�̅�= 4.89) ใช
ทุกวัน มากที่สุด (�̅�= 4.73) ใชเวลา 19.01 น. – 05.59 น. มากท่ีสุด (�̅�= 4.68) คาใชจายตอเดือน 
801-1,000 บาท มากที่สุด (�̅�= 4.74) ใชที่บานหรือหอพักมากที่สุด (�̅�= 4.77) ใช Youtube มาก
ที่สุด (�̅�= 4.89) ใชเพ่ือความเพลิดเพลินมากที่สุด (�̅�= 4.67) และมีชองทางในการใชผาน
โทรศัพทมือถือมากที่สุด (�̅�= 4.89) ดานพฤติกรรมหลังการใชงาน Social Media พบวา นักเรียนใช
งานเพ่ือคนควาหาความรูเพิ่มเติมมากที่สุด (�̅�= 4.38)  

2) ผลการศึกษาดานปจจัยการใชงาน Social Media พบวา นักเรียนมีปจจัยการใชงานเพ่ือ
การติดตอสื่อสารมากท่ีสุด (�̅�= 4.35)  
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3) ผลการศึกษาดานปญหาจากการใชงาน Social Media พบวา มีปญหา เรื่อง การใชภาษา
ไมเหมาะสมมากที่สุด (�̅�= 4.26)  

4) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช Social Media ของนักเรียนสรุปไดดังนี้ 
คือ ตองการใหมีการใหใชอินเตอรเน็ตผานซิมเครือขายมือถือฟรี ตองการใหมี wifi ฟรีทั่วทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศไทยคลายกับในตางประเทศ ตองการใหนักเรียนแบงแยกเวลาเลนมือถือ ไมตองการให
สังคมไทยเปนสังคมกมหนา ตองการใหผูใชมีวิจารณญาณในการแยกแยะการรับขอมูลผานสื่อ
ออนไลนทุกชนิดวาสิ่งใดถูก-ผิด ตองการผูใช Social Media รับเพ่ิมเพ่ือนที่รูจักเทานั้นเพ่ือความ
ปลอดภัยและตองการใหผูใช Social Media มีใชเฉพาะเพ่ือใหเกิดประโยชน  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช Social Media, ปจจัยของการใชงาน Social Media, ปญหาจากการใช
งาน Social Media 
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ABSTRACT 

This research aims to study the behavior. And cause problems in the use of 
Social Media at the end of high school students. Secondary Educational Service Area 
Office Area 25 Khon Kaen. The sample used in this research were 398 students who 
were selected by random multistage (Multi - Stage Sampling) used in this study was a 
questionnaire of 80 questions analyzed using percentages. The mean and standard 
deviation. 
The research found that 

1) The study uses Social Media behavior before using Social Media that is 
used to communicate with parents and others, the most relevant (�̅�= 4.43) behavior 
during use Social Media found that students spend two hours or more. Most (�̅�= 
4.89) for every day the (�̅�= 4.73) at 19:01 pm. - 5:59 pm. most (�̅�= 4.68) charge per 
month. Most 801-1000 baht (�̅�= 4.74) using at home or the dorm (�̅�= 4.77) using the 
Youtube (�̅�= 4.89) for the most enjoyment (x = 4.67) and a channel in the past, most 
mobile phones (�̅�= 4.89) behavior after use Social Media found that students use 
knowledge to further the (�̅�= 4.38). 

2) The study on the use of Social Media found that the students use to 
communicate most (�̅�= 4.35). 

3) Study the issue of the use of Social Media found that the problem of 
language is most appropriate (�̅�= 4.26). 

4) Recommendations on the use of Social Media behavior of students is as 
follows: To provide access to the Internet via a SIM free mobile network needs to 
have free wifi in all areas, similar to those in other countries. To give students time 
cell division. Thailand does not want the society as a society face. To provide users 
with the information critical to distinguish all online media through what was - wrong. 
Social Media Users want to be friends known only for safety and require the user to 
Social Media is used only to provide benefits. 

Keywords: Behavior using Social Media, The use of Social Media, The issue of the use 
of Social Media. 
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บทนํา 

ในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร สื่ออินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทอยางมากตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของบุคคลตางๆ ในทุกดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก
สื่ออินเตอรเน็ตถือเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีหลากหลายรูปแบบการใหบริการซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับสาร ทั้งนี้เนื่องจากสื่ออินเตอรเน็ตถือเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มี
หลากหลายรูปแบบการใหบริการซึ่ งสามารถตอบสนองความตองการของผู รับสาร สังคม
ระดับประเทศ และระดับโลก ดวยวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ไมหยุดยั้ง เริ่มมีการ
พัฒนาสื่อทางอินเตอรเน็ตในรูปแบบตางๆจนมาถึงยุคของ การใชงานเทคโนโลยี Social Media จะมี
การใหบริการของหลากหลายรูปแบบ ที่เปดใหบริการกับผูใชงาน เชน Facebook, Line, Instagram, 
Whatsapp, Google+, Twitter, Tango, Skype, Socialcam, Youtube, WeChat, Kakao Talk 
และ Hi5 เปนตน สอดคลองกับ พงศักดิ์ อุรัทฉัทชัยรัตน (2554) ที่กลาววาความหมายของเครือขาย
สังคมออนไลนไววาเปน รูปแบบโครงสรางความสัมพันธทางสังคม โดยเริ่มตนจากจุด ๆ หนึ่ง ซึ่งจุดใน
ที่นี้อาจจะ หมายถึง บุคคลหรือหนึ่งองคกรหนึ่ง ซึ่งสามารถทําความรูจักและเชื่อมโยงกับบุคคลหรือ
องคกรอ่ืน ๆ ไดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งผานระบบอินเตอรเน็ต โดยบุคคลหรือกลุมองคกรนี้ มีความ
คลายคลึงกันทั้งในดานบวกและดานลบ  

จากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ,
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2557) พบวา ผูใชงานอินเตอรเน็ตอันดับ 1 เปนการ
เขาใชงานเทคโนโลยี Social Media โดยเปนการเนนการ พูดคุยผานสังคมออนไลน มากถึง รอยละ 
78.2 และการเขาใชงานเพ่ืออานขาว อานหนังสือ อิเล็กทรอนิกส และเพ่ือคนหาขอมูล รวมไปถึงการ
สื่อสารในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน มีการนําเทคโนโลยีนี้มาประยุกตใช ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปจจุบันทุกคนใหความสนใจและความสําคัญเทคโนโลยี 
Social Media การใชเทคโนโลยีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในการใชงาน เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก และมี
แนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย แตในการใชงานทั่วไป 
ก็ยังพบปญหาที่เกิดจากการใชงาน นอกจากสื่อสังคมออนไลน เปนเครื่องมือที่ใชในการสราง
ความสัมพันธ และทํากิจกรรมรวมกันบนเครือขายอินเตอรเน็ต หรือรวมไปถึง ปญหาพฤติกรรม ตางๆ 
ในชวง 1–2 ป ที่ผานมามีขาวปญหาพฤติกรรมทางสังคม เกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยี Social 
Media อยางมากมายเชนพฤติกรรมสังคมกมหนาการใชโทรศัพทมือถือ ตลอดเวลา ทั้งในเวลาเรียน 
นอกเวลาเรียน รวมทั้งขณะทํากิจกรรมอ่ืนๆ ทําใหเกิดอุบัติเหตุในลักษณะตางๆการเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมการใชภาษาผิดหลักไวยากรณจนติดเปนนิสัยและ การใชภาษา หยาบคาย
หรือแสดงความคิดเห็นที่ไมเหมาะสมหรือดูหมิ่นผูอ่ืนในเทคโนโลยี Social Media นักเรียนขาด
ประสบการณและวุฒิภาวะมากพอจะแยกแยะ ความถูกตองปญหาการถูกลอลวง การหลงเชื่อคํา
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โฆษณาถูกหลอกซื้อสินคาไมไดมาตรฐานหรือการจายเงินแลวไมไดรับสินคาจริง ปญหานักเรียนหนี
เรียนเพ่ือเลนเกมส ปญหาการเรียนตกต่ํา จนทําใหเกิดการทําผิดกฎหมายโดยการลักทรัพย รวมไปถึง
การขายบริการทางเพศ ซึ่งการกระทําผิดดังกลาวถือเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม สะทอนถึงปญหา
สังคมระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และลุกลามเปนปญหาระดับชาติ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิศรุต ตันติพงศอนันต (2548) กลาววา ภัยจากการเลนเกมที่มี
เนื้อหาไมเหมาะสม มีลักษณะรุนแรง ลอแหลมละเมิดทางเพศ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นบน
อินเตอรเน็ตก็ยังมีสวนที่เปนผลกระทบ กอปญหาใหกับสังคมภายนอกที่มูลคาความเสียหายดานสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณี มากกวาในเรื่องของเทคนิค สงผลกระทบตอสภาพรางกาย จิตใจตอสังคม ซึ่งมา
ในลักษณะการใชสื่ออินเตอรเน็ตเปนสิ่งที่เผยแพร 
  ดังนั้นครูผูสอนควรตระหนักเปนอยางมากในปญหาดังกลาว ซึ่งเปนปญหาที่ควรไดรับการ
แกไขและหาแนวทางรวมกันดวยการศึกษาขอมูลพฤติกรรมของนักเรียน ในการใชเทคโนโลยี Social 
Media มาแกไข ปรับปรุง ดวยการดูแล เอาใจใส และการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับบทเรียน 
จากปญหาดังกลาว ขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social- Media ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จังหวัดขอนแกน 
 

วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 
  2.  เพ่ือศึกษาสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแกน 

3.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนจากการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแกน 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และกรอบแนวคิด 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของนําเสนอดังนี้ 
1. เทคโนโลยี Social Media และความเชื่อมโยงกับอินเทอรเน็ต 

- 333 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



   สังคมออนไลนหรือเทคโนโลยี Social Media หมายถึง กลุมคนที่รวมกันเปนสังคมมีการ
ทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ตในรูปแบบของเว็บไซตมีการแพรขยายออกไปเรื่อยๆ เปนรูปแบบ
ของการสื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ทําใหเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตเปนสังคมขึ้นมา 
โดย Social มีความหมายวา สังคม ในที่นี้หมายถึงสังคมออนไลนซึ่งมีขนาดใหญมากในปจจุบัน สวน
คําวา Media หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วิดีโอ เพลง รูปภาพ ตางๆ เปนตน 
บริการเครือขายสังคมออนไลน (Social Network Service) เปนรูปแบบเว็บไซต ในการสราง
เครือขายสําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ต เพ่ือเขียนและอธิบายความสนใจ กิจกรรมที่ไดทําและกับความ
สนใจและกิจกรรมของผูอ่ืนสื่อสังคมออนไลนคือสื่อสังคมที่เปดโอกาสใหไมวาใครก็ตามสามารถนํา 
เสนอขาวสารและขอมูลเพื่อเผยแพรใหบุคคลอ่ืนๆ ไดรับรู โดยมีอยูหลากหลายรูปแบบเชน เว็บบล็อก 
เว็บบอรด Facebook, Line, Instragram, Whatsapp, Google+, Twitter, Tango, Skype, 
Socialcam, Youtube, WeChat, Kakao Talk, Hi5 เปนตน โดยอาจจะมีทั้งการนําเอาเรื่องราวของ
ตัวเองหรือประสบการณสิ่งที่ไดพบ การสอนความรูตางๆ หรือแมกระทั่งเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ตัวเองมี
ความรูหรือมีความถนัด และแนนอนวาเมื่อคนไดเจอ “คนคอเดียวกัน” ความสนุกที่ไดจากการรูจัก
แชรประสบการณรวมกัน หรือไดขยายวงเพื่อนฝูงที่ชอบเหมือนๆ กันออกไป สิ่งเหลานี้ จุดหนึ่งที่ทําให 
สื่อสังคมออนไลน ไดรับความนิยมอยางลนหลามตลอดหลายปที่ผานมา (รัตนา โอฬาฤกษ, 2554) 

  เครือขายสังคมออนไลน คือ สังคมที่ผูคนสามารถทําความรูจักรวมแบงปนสิ่งที่
สนใจ และสามารถเชื่อมโยงกันไดในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในโลกอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครื่องมือใชใน
การปฏิบัติการทางสังคม ทั้งการสื่อสารปฏิสัมพันธแบงปนแลกเปลี่ยน ขอมูล ภาพ และเสียง ระหวาง
กันเปนการรวมกันเขาไว ซึ่งความผูกพันและความสนใจ อาทิ ความสัมพันธของกลุมเพ่ือนตั้งแต 
อนุบาล ประถม ที่ทํางาน ญาติพ่ีนอง จนกระทั่งกลุมคนที่มีรูปแบบการใชชีวิตเหมือนกัน ไดแก กลุม
คนเลนดนตรี กลุมคนเลนกลอง และกลุมแฟนคลับ เปนตน 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
นาวิก นําเสียง (2554) กลาววา Social Media กับ Social Network มีความหมาย

แตกตางกัน Social หมายถึง “สังคม” ซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึง สังคมออนไลนนั่นเอง Media หมายถึง 
“สื่อ” ซึ่งในท่ีนี้ก็จะหมายถึงสื่อในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ภาพ เสียง วีดิโอ ขอความเปนตน ดังนั้น 
Social Media ก็นาจะหมายความวา สื่อสังคมออนไลนที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน โดยใชสื่อตางๆ เปนตัวแทนในการสนทนา โดยไดมีการจัดแบงประเภท
ของ Social Media ออกเปนหลายประเภท เชน ประเภทสื่อสิ่งพิมพ (Publish) ที่มี Wikipedia, 
Blogger เปนตน ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มี Youtube, Flickr, SlideShare เปนตน
ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN, Skype, Google Talk เปนตน และยังมีอีกหลายประเภท 
โดยอีกประเภทของ Social Media ที่สรางความสับสนใหบาง ก็คือ ประเภทเครือขายสังคมออนไลน 
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หรือที่เรียกกันวา Social Network ที่มี Facebook, LinkedIn, Google+ เปนตน Social Network 
จึงเปนสวนหนึ่งของ Social Media ถาจะพูดรวมสื่อสังคมออนไลนทั้งหมด เราก็จะใชคําวา Social 
Media แตถาตองการเนนเฉพาะเครือขายสังคมออนไลนแลว เราก็จะใชคําวา Social Network 
   สื่อทางสังคม (Social Media) คือขอบขายโครงสรางทางสังคมของการสรางสื่อที่ทุกคน
สามารถสรางขึ้นเองได เพ่ือเชื่อมโยงและสรางปฏิสัมพันธระหวางมนุษยบนโลกอินเทอรเน็ต โดย
รูปแบบของสื่อทางสังคมในปจจุบันมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนสามารถเกิดการโตตอบหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดในเวลาเดียวกัน จึงทําใหสื่อทางสังคมถูกนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารทั้งเพ่ือการติดตอทั่วไป และเปนเครื่องมือในการทําธุรกิจ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เนติมา กมลเลิศ (2549) ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคในการ

ใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนในเครือคณะเซนตคาเบียล เขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา 

1) พฤติกรรมที่พึงประสงคในการใชอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากความภาคภูมิใน
ตนเองอยูในระดับมากการรับรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวอยูในระดับปานกลางการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนอยูในระดับปานกลาง 

2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่พึงประสงคในการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนในเครือ
คณะเซนตคาเบียน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามชั้นปคะแนนเฉลี่ยสะสมอาชีพของผูปกครอง
พบวาไมแตกตางกัน 

3) การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนการรับรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตความภาคภูมิใน
ตนเองเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคในการใชอินเทอรเน็ตสามรถรวมทํานายพฤติกรรม
ที่พึงประสงคในการใชอินเทอรเน็ตไดรอยละ 47.3อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ภาณุวัฒน กองราช (2554) ศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุนใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี
อายุระหวาง 19-21 ป มีการศึกษาอยูในระหวางปริญญาตรีหรือสูงกวา มีอัตราการใชบริการ 1-5 ครั้ง
ตอสัปดาห ในการใชแตละครั้งใชเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง และมีประสบการณใชบริการนอยกวา 1 ป 
โดยสวนใหญเคยใชบริการหรือกิจกรรมตางๆ ที่มีใน Facebook ซึ่งประกอบไปดวยการโตตอบบน
กระดานสนทนา การเขารวมกลุมตางๆ การเลนเกม การตอบคําถาม (Quiz) การแบงปนรูปภาพ การ
แบงปนวีดิโอ การคนหาเพ่ือนเกา การสงขอความ การรวมแสดง ความคิดเห็น การชอบ (Like) และ
พบวา กลุมวัยรุนมีความเพลิดเพลินในการใชเครือขายสังคมออนไลนจนทําใหเกิดความรูสึกชอบและ
สนุกสนาน รวมถึงเปนการทําตามกระแสนิยมจึงทําใหอัตราในการใชเพ่ิมมากขึ้นจนเกิดเปนการติด
การใชงาน และอาจทําใหเกิดความรูสึกกังวลหรือหมกมุนวาจะตองเขาไปใชงานอีกจนกลายเปนความ
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หลงใหลจนผิดปกติ อยางไรก็ตามการรับรูถึงความเสี่ยงจากการใชเครือขายสังคมออนไลน 
(Perceived Rick) ไมมีความสัมพันธหรือทําใหพฤติกรรมความหลงใหล และการติดการใชงาน
เครือขายสังคมออนไลนในกลุมวัยรุนลดลงแตอยางใดเนื่องจากกลุมวัยรุนดังกลาวจะระมัดระวังมากใน
การใชงานเครือขายสังคมออนไลน และจะไมใชงานถารูสึกวาตัวเองไดรับความเสี่ยง 
   เอมิกา เหมมินทร (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใชและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ไดจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลน(Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน3 ปขึ้นไปมากที่สุด 
ประชาชนใชบริการเครือขายสังคมออนไลน Facebook บอยที่สุด ชองทางที่ประชาชนใชเครือขาย
สังคมออนไลนบอยที่สุดคือ Smartphone ประชาชนสวนใหญเปดบริการเครือขายสังคมออนไลน ไว
ตลอดทั้งวัน ชวงเวลาที่ประชาชนใชเครือขายสังคมออนไลนมากที่สุดคือ 18.00-06.00 น. ประชาชน
มีการใชเครือขายสังคมออนไลน 1-3 ชั่วโมงตอวันมากที่สุด ประชาชนสวนใหญใชเครือขายสังคม
ออนไลนเพ่ือพูดคุยกับเพ่ือนมากที่สุด และคุณสมบัติของเครือขายสังคมออนไลน ที่ประชาชนชอบ
มากที่สุดคือ ทําใหทราบขาวสารรวดเร็ว โดยเว็บไซตเปนแหลงหรือสื่อที่ทําใหประชาชนสนใจใช
เครือขายสังคมออนไลนมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพ
สมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   นภัสกร กรวยสวัสดิ์ (2553) ปจจัยที่สงผล ใหเกิดพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม
ออนไลนในปจจุบัน ไดแก ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุมผูใชงาน  เครือขายสังคม
ออนไลนลักษณะสวนบุคคล แรงจูงใจและความสามารถของบุคคล ทัศนคติเกี่ยวกับความไวใจ  ความ
ปลอดภัยของระบบและความเปนสวนตัว คุณคาทางดานความบันเทิง การไดรับประโยชนจากการใช
เครือขาย สังคมออนไลน  
   หฤษฎ เลิศอนันตกร (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักศึกษา กลาววา เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เปนตัวบ งชี้ถึงคุณภาพของ
การศึกษา ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการศึกษาพบวาสาเหตุ
ที่ทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จประกอบไปดวยหลายปจจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธกับองคประกอบทางสติปญญาและองคประกอบทางดานที่ไมใชสติปญญา ไดแก การ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา 
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  วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ตารางการสุมกลุมตัวอยางขนาดใหญตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ได
ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 398 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage 
Sampling)  

 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางข้ึนแบงออกเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

จํานวน 9 ขอ 
 ตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของของนักเรียน ซึ่งเปน

ขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 70 ขอ ตอนที่ 3 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียนเปนลักษณะ 
คําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ 

3. การดําเนินการสรางเครื่องมือ 
  3.1 สรางแบบสอบถาม 
 3.2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติมและ

เสนอแนะแนวทาง จากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดรับ มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา 

 3.3 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

 3.4 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและเสนอ ตอ
อาจารยที่ปรึกษา 

  3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 คนโดย ผูวิจัยไดติดตอไปยังโรงเรียน น้ําพองศึกษา อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ซึ่ งเปน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 3.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแลวดําเนินการเก็บขอมูลในโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 4 โรงเรียน นักเรียนรวม 398 คน มีโรงเรียนดังตอไปนี้  
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1) โรงเรียนขอนแกนวิทยายน กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ นักเรียนกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 240 คน  

2) โรงเรียนขามแกนนครจํานวน กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดใหญ นักเรียนกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 110 คน 

3) โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดกลาง 
นักเรียนกลุมตัวอยางไดจํานวน 32 คน 

4) โรงเรียนชุมแพวิทยาคม กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนกลุมตัวอยางได
จํานวน 16 คน 

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้  
1) วางแผนและเตรียมการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการติดตอทางโรงเรียน

ลวงหนาเพ่ือขอความอนุเคราะห โดยเดินทางไปพบผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการของทุกโรงเรียนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งนัดหมาย วันเวลา ในการเก็บขอมูลทุกชุด 

2) ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลในการทําวิจัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุม
ตัวอยางที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 

3) จัดทําเอกสารและจัดทํารหัส (Code) ของแบบสอบถามเพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล และสะดวกในการติดตามเอกสารขอมูลทุกชุด 

4) นําเอกสารไปใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการเพ่ือขอขอมูลนักเรียน และนัด
หมายวันเวลา รับแบบสอบถามในระยะเวลา 1 สัปดาห หลังจากสงมอบแบบสอบถาม 

5) ดําเนินการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางทั้ง 4 โรงเรียน พรอมตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามในดานของจํานวนและความครบถวนของการตอบ 

6) ติดตามทวงถามแบบสอบถามจากรองผูอํานวยการฝายวิชาการ แตละโรงเรียน
เปนระยะกรณีท่ีแบบสอบถามไมครบ หรือไดรับลาชาและเก็บจนครบถวน ตามจํานวน 
  4. การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

 การหาความนาเชื่อถือ (reliability) นําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวเสนออาจารย                    
ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณกอนนําไปทดลองใช  (Try Out)                
กับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 รายแลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)                 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ (α – Coefficient) ใชสูตรครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553) เพ่ือหาคาความชื่อมั่นของแบบสอบถามผูศึกษาไดทําการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ .83 ดังนั้น คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลไดหลังจากนั้น
จึงนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป 
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1) โรงเรียนขอนแกนวิทยายน กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ นักเรียนกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 240 คน  

2) โรงเรียนขามแกนนครจํานวน กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดใหญ นักเรียนกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 110 คน 

3) โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดกลาง 
นักเรียนกลุมตัวอยางไดจํานวน 32 คน 

4) โรงเรียนชุมแพวิทยาคม กลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนกลุมตัวอยางได
จํานวน 16 คน 

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้  
1) วางแผนและเตรียมการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยการติดตอทางโรงเรียน

ลวงหนาเพ่ือขอความอนุเคราะห โดยเดินทางไปพบผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการของทุกโรงเรียนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งนัดหมาย วันเวลา ในการเก็บขอมูลทุกชุด 

2) ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลในการทําวิจัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุม
ตัวอยางที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 

3) จัดทําเอกสารและจัดทํารหัส (Code) ของแบบสอบถามเพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล และสะดวกในการติดตามเอกสารขอมูลทุกชุด 

4) นําเอกสารไปใหรองผูอํานวยการฝายวิชาการเพ่ือขอขอมูลนักเรียน และนัด
หมายวันเวลา รับแบบสอบถามในระยะเวลา 1 สัปดาห หลังจากสงมอบแบบสอบถาม 

5) ดําเนินการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางทั้ง 4 โรงเรียน พรอมตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามในดานของจํานวนและความครบถวนของการตอบ 

6) ติดตามทวงถามแบบสอบถามจากรองผูอํานวยการฝายวิชาการ แตละโรงเรียน
เปนระยะกรณีท่ีแบบสอบถามไมครบ หรือไดรับลาชาและเก็บจนครบถวน ตามจํานวน 
  4. การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

 การหาความนาเชื่อถือ (reliability) นําแบบสอบถามที่ไดแกไขแลวเสนออาจารย                    
ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความสมบูรณกอนนําไปทดลองใช  (Try Out)                
กับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 รายแลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)                 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ (α – Coefficient) ใชสูตรครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2553) เพ่ือหาคาความชื่อมั่นของแบบสอบถามผูศึกษาไดทําการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ .83 ดังนั้น คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลไดหลังจากนั้น
จึงนําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลจริงตอไป 

  5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังนี้ 

1) แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลจาก
คําตอบมาแจกแจงนับความถี่และหาคารอยละ นําเสนอขอมูลลักษณะตารางประกอบคําบรรยาย 

2) แบบสอบถามตอนที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ปจจัยปญหา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มาหาคาเฉลี่ย (𝑋�) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามหลักเกณฑจุดกลางของระดับชวงคะแนน ดวย
การยึดเกณฑ ของ (บุญชม ศรีสะอาด ,2553) ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด 
3) แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะนําเปนลักษณะของการบรรยายปลายเปด นํา

แบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความถ่ีและเขียนเปนความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

ผลจากวิจัยตามวัตถุประสงคของวิจัยรายละเอียด ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 
พบวา 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
57.54 อายุประมาณ 17–18 ป คิดเปนรอยละ 52.76 สวนใหญอยูในระดับชั้น ม.6 คิดเปนรอยละ 
65.58 อาศัยอยูกับพอแม คิดเปนรอยละ 85.68 รายรับเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 58.54 มีระยะเวลาใชงาน Social Media เฉลี่ย 2–3 ป คิดเปนรอยละ 33.17 จํานวนเพ่ือนที่ใช 
Social Media จํานวน 10–50 คนคิดเปนรอยละ 33.42 บุคคลที่ไวใจที่จะขอคําปรึกษา เปน บิดา -
มารดา คิดเปนรอยละ 45.98  
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 ผลของการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน แบง
ระดับการปฏิบัติออกเปน 3 ชวง พบวา  

1) นักเรียนมีพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี Social Media โดยมีความตองการใช 
Social Media เพ่ือติดตอสื่อสารกับเพ่ือน ผูปกครอง และคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมากเปนอันดับแรก 
(�̅�= 4.43) และอันดับสุดทายคือมีการกําหนดวันเวลาการใชเทคโนโลยี Social Media ในชวงเวลา
วาง (�̅�= 3.86) 

2) นักเรียนมีพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี Social Media พบวา นักเรียนมีความถี่
ในการใชเทคโนโลยี Social Media 2 ชม. ขึ้นไป มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.89) และอันดับสุดทายมี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยี Social Media ในแตละวัน ครึ่ง ชม. – 1 ชม.  (�̅�= 4.33) นักเรียนมีวันที่
ใชเทคโนโลยี Social- Media ทุกวัน มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.73) และอันดับสุดทายเลนเฉพาะวัน
จันทร – ศุกร (�̅�= 4.25) นักเรียนมีชวงเวลาของการใชเทคโนโลยี Social Media ในชวงเวลา           
19.01น.– 05.59น. มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.68) และอันดับสุดทาย มีชวงเวลาของการใช
เทคโนโลยี Social Media ในชวงเวลา 12.01 น. –17.00น. (�̅�= 4.57) นักเรียนมีคาใชจายในการใช
เทคโนโลยี Social Media ตอเดือน 801-1,000 บาท มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.74) และอันดับ
สุดทายมีคาใชจายในการใชเทคโนโลยี Social Media ตอเดือน ต่ํากวา 500 บาท (�̅�= 4.27) 
นักเรียนสวนใหญใชเทคโนโลยีSocial Media ที่บานหรือหอพัก มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.77) และ
อันดับสุดทายใชเทคโนโลยี Social Media ที่โรงเรียน (�̅�= 4.55) นักเรียนมีการใชประเภทของ
เทคโนโลยี Social Media มากเปนอันดับแรก คือ Youtube (�̅�= 4.89) และอันดับสุดทาย ประเภท
ของเทคโนโลยี Social Media ที่ใชคือ Whatsapp (�̅�= 4.46) นักเรียนใชงานเทคโนโลยี Social 
Media เพ่ือความเพลิดเพลิน มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.67) และอันดับสุดทายคือใชงานเทคโนโลยี 
Social Media เพ่ืออัพเดทสถานการณขาวสาร (�̅�= 4.25, S.D=0.88) นักเรียนสวนใหญมีชองทางใน
การใชเทคโนโลยี Social Media ผานโทรศัพทมือถือ มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.89) และอันดับ
สุดทายมีชองทางในการใชเทคโนโลยี Social-Media ผานแท็ปเล็ต (�̅�= 4.43) 

3) นักเรียนมีพฤติกรรมระดับการปฏิบัติหลังการใชงานเทคโนโลยี Social Media 
นักเรียนมีพฤติกรรมระดับการปฏิบัติระหวางการใชงานเทคโนโลยี Social Media นักเรียนสวนใหญมี
วัตถุประสงคการใชงานเทคโนโลยี Social Media เพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมมากเปนอันดับแรก 
(�̅�= 4.38) และอันดับสุดทายคือ แนะนําคนอ่ืนใหมาใชงานเทคโนโลยี Social Media มากขึ้น             
(�̅�= 3.92) 
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2. ผลการศึกษาสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จังหวัดขอนแกน 

 จากการศึกษาสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแกน  พบวานักเรียนมีปจจัยการใชงานเทคโนโลยี Social Media สวนใหญมีองคประกอบในใช
งานเทคโนโลยี Social Media เพ่ือการติดตอสื่อสาร มากที่สุด (�̅�= 4.35) รองลงมาสิ่งแวดลอมใน
สังคมสนับสนุนและใหความสําคัญตอเทคโนโลยี Social Media (�̅�= 4.31) และระดับการปฏิบัตินอย
ที่สุดคืออาชีพของผูปกครองมีผลตอการใชเทคโนโลยี Social Media (�̅�= 3.44) 

3. ผลการศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนจากการใชเทคโนโลยี Social Media ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
จังหวัดขอนแกน 

จากการศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนจากการใชเทคโนโลยี Social Media ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25   
จังหวัดขอนแกน พบวานักเรียนผูตอบแบบสอบถามมีปญหาจากการใชงานเทคโนโลยี Social  Media 
เรื่องการใชภาษาไมเหมาะสม มากที่สุด (�̅�= 4.26) รองลงมาใชเทคโนโลยี Social Media ในเวลา
เรียน (�̅�= 3.98) และระดับการปฏิบัตินอยที่สุด นักเรียนผูตออบแบบสอบถามคิดวาเกิดอุบัติเหตุ เชน 
อุบัติเหตุทางการขับขี่ รถชน เดินตกหลุม,ชนเสาฯลฯ (�̅�= 3.47) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลของการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี Social Media โดยมีความตองการใช Social 
Media เพ่ือติดตอสื่อสารกับเพื่อน ผูปกครอง และคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.43) 
มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี Social Media 2 ชม. ขึ้นไป มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.89)              
ใชเทคโนโลยี Social- Media ทุกวัน มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.73) ใชเทคโนโลยี Social Media 
ในชวงเวลา 19.01น.– 05.59น. มากเปนอันดับแรก มีคาใชจายในการใชเทคโนโลยี Social Media 
ตอเดือน 801-1,000 บาท มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.74) ใหญใชเทคโนโลยีSocial Media ที่บาน
หรือหอพัก มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.77) ใชประเภทของเทคโนโลยี Social Media มากเปนอันดับ
แรก คือ Youtube (�̅�= 4.89) ใชงานเทคโนโลยี Social Media เพ่ือความเพลิดเพลิน มากเปนอันดับ
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แรก (�̅�= 4.67) ใชเทคโนโลยี Social Media ผานโทรศัพทมือถือ มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.89) ใช
งานเทคโนโลยี Social Media เพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมมากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.38) 
สอดคลองกับงานวิจัยของคมกริช ทัพกีฬา (2540) พบวา นักเรียนใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยสัปดาหละ 
6.67 ชั่วโมงเฉลี่ยครั้งละ 1.78 ชั่วโมงใชในวันธรรมดาชวงกลางวันนักเรียนสวนใหญเขาเว็บไซตดาน
ความบันเทิง และสอดคลองกับการวิจัยของภาณุวัฒน กองราช (2554) มีอัตราการใชบริการ 1-5 ครั้ง
ตอสัปดาห ในการใชแตละครั้งใชเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง 

ผลของการศึกษาสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแกน พบวา นักเรียนมีปจจัยการใชงานเทคโนโลยี Social Media สวนใหญมีองคประกอบในใช
งานเทคโนโลยี Social Media เพ่ือการติดตอสื่อสาร มากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.35) และอันดับ
สุดทาย คืออาชีพของผูปกครองมีผลตอการใชเทคโนโลยี Social Media (�̅�= 3.44) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  เนติมา กมลเลิศ (2549) พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน การรับรูเกี่ยวกับ
อินเตอรเน็ต ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคในการใช
อินเตอรเน็ตของนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะเซนตคาเบียล ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ นภัสกร 
กรวยสวัสดิ์ (2553) พบวา ปจจัยที่สงผล ใหเกิดพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในปจจุบัน 
ไดแก ลักษณะทางสังคมและบรรทัดฐานของกลุมผูใชงาน เครือขายสังคมออนไลนลักษณะสวนบุคคล 
แรงจูงใจและความสามารถของบุคคล ทัศนคติเก่ียวกับความไวใจ ความปลอดภัยของระบบและความ
เปนสวนตัว คุณคาทางดานความบันเทิง การไดรับประโยชนจากการใชเครือขาย สังคมออนไลน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ หฤษฎ เลิศอนันตกร (2554) เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียน เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของการศึกษา ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําใหนักเรียนไมประสบความสําเร็จประกอบไปดวยหลาย
ปจจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบทางสติปญญาและองคประกอบ
ทางดานท่ีไมใชสติปญญา ไดแก การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

 ผลของการศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนจากการใชเทคโนโลยี Social Media ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแกน พบวานักเรียนมีปญหาจากการใชงานเทคโนโลยี Social Media เรื่องการใชภาษาไม
เหมาะสม มีระดับการปฏิบัติมากเปนอันดับแรก (�̅�= 4.26) และอันดับสุดทายนักเรียนผูตออบ
แบบสอบถามคิดวาเกิดอุบัติเหตุ เชน อุบัติเหตุทางการขับขี่ รถชน เดินตกหลุม  ชนเสาฯลฯ (�̅�= 
3.47) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิศรุต ตันติพงศอนันต (2548) พบวา ภัยจากการเลนเกมที่มี
เนื้อหาไมเหมาะสม มีลักษณะรุนแรง ลอแหลมละเมิดทางเพศทั้งนี้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนอินเตอรเน็ต
ก็ยังมีสวนที่เปนผลกระทบ กอปญหาใหกับสังคมภายนอกที่มูลคาความเสียหายดานสังคม วัฒนธรรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 342 -



ประเพณี มากกวาในเรื่องของเทคนิค สงผลกระทบตอสภาพรางกาย จิตใจตอสังคม ซึ่งมาในลักษณะ
การใชสื่ออินเตอรเน็ตเปนสิ่งที่เผยแพร สอดคลองกับ Goldberg, 1996 and Orzack, 1998 (อางถึง
ใน ผจงจิต            ผาภูมิ, 2546) กลาววาผูที่ติดอินเตอรเน็ตจะตองมีอาการอยางนอย 5 ขอจาก
อาการตอไปนี้ 1. เมื่อใชอินเตอรเน็ตแลวมีความรูสึกพอใจ อ่ิมเอมใจ หรือรูสึกผอนคลาย 2. เมื่อไมได
ใชจะมีอาการกระสับกระสาย กระวนกระวาย หงุดหงิด มีปญหาเรื่องการนอน วิตกกังวลเพ่ิมมากขึ้น 
มีภาวะซึมเศรา หรือความรูสึกไมเปนมิตร 3. คิดหมกมุนกับการใชและวางแผนที่จะใชหรือซื้ออุปกรณ
ที่เก่ียวกับอินเตอรเน็ตใหม ๆ 4. ตองการที่จะใชเงินและเวลาอยางมากทุมเทใหกับการใชอินเตอรเน็ต  
5. ละทิ้งครอบครัวเพ่ือนฝูงสังคมการเรียนหรือหนาที่การงาน 6. โกหกสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน
รวมงานเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือคนอ่ืน ๆเกี่ยวกับเวลาที่ใชในการเลนอินเตอรเน็ต 7. สัมพันธภาพกับ
ผูอื่นลดลงมีโอกาสสูญเสียการประสบความสําเร็จในการงาน การศึกษาความมั่นคงทางการเงิน 8. ไม
สามารถควบคุมตนเองในการใชอินเตอรเน็ตได 9. มีอาการทางกายแสดงใหเห็นเชนปวดหลังปวด
ศีรษะขางเดียวสุขภาพทรุดโทรม carpal tunnel syndrome การดูแลสุขภาพตนเองลดลงเชนการ
รับประทานอาหารไมเปนเวลาการไมสนใจดูแลรางกาย10. ยังคงใชอินเตอรเน็ตทั้ง ๆ ที่เกิดปญหา
ปจจัยทางดานจิตใจ อารมณและบุคลิกภาพของบุคคลก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการติด 
Robert D. Mcllwraith, 2002 (อางถึงใน ตะวันเศรษฐ เซ็นนันท,  2549) ไดรายงานวา ผูที่ติดนั้น
สวนมากจะเปนผูที่มีภาวะทางอารมณไมปกติ เบื่องาย จิตใจวาวุน ควบคุมตัวเองไดนอยกวาผูที่ไมได
เกิดความหลงใหลจนผิดปกติ และยังพบวากลุมเด็กเปนกลุมที่เสี่ยงมากที่สุด เนื่องจากวาเปนวัยที่ยัง
ไมมีความมั่นคงทางอารมณ สังคมและจิตใจขาดพ้ืนฐานที่ดีของโลกความเปนจริง หรือแยกแยะความ
แตกตางระหวางโลกแหงความเปนจริงและโลกจิตนาการไมได นอกจากนั้นความสัมพันธที่กอใหเกิด
พฤติกรรมการติดดวย เมื่อบุคคลนั้น ๆ ไมไดรับความพึงพอใจในชีวิต ไมวาจะเปนทางดานจิตใจหรือ
สังคม อยางการไมไดรับความสัมพันธในครอบครัว กลุมเพ่ือน สังคม ก็จะแสงหาความตองการที่ขาด
แคลนเหลานี้เพื่อตอบสนองความตองการเหลานี้ ซึ่งเมื่อทําบอยครั้งก็จะกลายเปนพฤติกรรมการติดใน
ที่สุด 

 
ขอเสนอแนะ  

  1. ในการดําเนินการวิจัยมักจะประสบปญหาในการประสานงาน การใหความรวมมือของ
โรงเรียนตัวกลุมตัวอยาง ดังนั้นการที่จะทําใหวิจัยเชิงสํารวจประสบความสําเร็จไดดีนั้น ตองมี
ความคุนเคยกับผูรับผิดชอบดูแลนักเรียนกลุมตัวอยาง รวมไปถึงความสัมพันธของผูวิจัยกับนักเรียน
กลุมตัวอยางดวย 
   2. ความนาสนใจของรูปแบบของแบบสอบถาม เปนปญหาในแงของการไดรับคําตอบจาก
นักเรียนผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยนั้นจะตองมีความสามารถในการออกแบบสอบถามเพ่ือกระตุน
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ความสนใจในการตอบแบบสอบถามของนักเรียนกลุมตัวอยางเชน สีสีนของกระดาษตัวอักษร จํานวน
ขอที่สอบ เปนตน 
   3. คําตอบในสวนของคําถามปลายเปด ควรใชการตั้งคําถามที่มีกรอบ และควรมีการเกริ่น
นําเพื่อชี้ประเด็นสําหรับผูตอบแบบสอบถามเพ่ือความเขาใจที่งายและคําตอบอยูในเนื้อเรื่องที่ตองการ
ถาม 
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การศึกษาคานิยม 12 ประการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม จากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

A Study of Grade 10 Students’12 National Main Values and Learning 
Achievement Using Project Based - Learning 

ดารารัตน  นาหอม1* 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
*ndararut.dada@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคานิยม 12 ประการของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม จากการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
รอยละ 80 ขึ้นไป และมีนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนที่ 1 ของโรงเรียนโนนคอวิทยาคม อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช
รูปแบบ One –Shot Case Study เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 1 
แผน 8 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 
12  ประการ และแบบวัดคานิยม 12 ประการ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละแลวเทียบกับเกณฑ
ที่กําหนด 

ผลการวิจัยพบวา 
 1)  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ ทุกดานผานเกณฑอยูใน
ระดับดี และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 100.00 และนักเรียนมีคานิยม 12 ประการ เฉลี่ยเทากับ 
81.59 อยูในระดับดี และมีนักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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 2)  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
คานิยม 12 ประการ เฉลี่ยเทากับ 25.74 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.80 และมีนักเรียนผานเกณฑ
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

คําสําคัญ: โครงงานเปนฐาน, คานิยม 12 ประการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การปฏิบัติตนตาม
คานิยม 12 ประการ 

ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the learning achievement of 
Civics, Culture and Social Life Course by project base learning of grade 10 students’ 
that meet the criteria of 80/80 2) To study students’ 12 National Main Values by 
project - base learning that grade 10 students’ were assessed at a good level and 
qualified 80 percent up. The target group consisted of 39 grade 10 students’ in the 
1st class of Nonkhowittayakhom School Nonkhun District, Sisaket Province in 
academic year 2015.  

The target group was obtained by purposive sampling technique.   
This research experimented by One–Shot Case Study model. The experiment 

instrument was 8 hours lesson plan of project base learning for grade 10 
students’.The instruments employed to collect data were a 30-item achievement 
test, the behavior evaluation and 12 National Main Values test. 
The findings were as follows: 

1) The data analysis result found that the students were qualified of 100 
percent in good level, which was higher than the criterion. The students of project 
based learning was qualified average score 81.59. They passed 12 National Main 
Values test 100 percent,which was higher than specification. the criterion. 

2) The learning achievement of students’ who learnt by project based 
learning of 12 National Main Valueswas average score of 25.74, 85.80 percent. The 39 
students qualified of 100 percent,which was higher than 

Keywords: Project Based-Learning, 12 National Main Values, Achievement, the 
behavior of 12 National Main Values 
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บทนํา 

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศและไดรับการคาดหวังใหทําหนาที่ตาง ๆ ที่
เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสวนชวยในการเพ่ิมความเทาเทียมในสังคมและ
เปนจุดเริ่มตนของการสรางอาชีพ ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
เจริญรุงเรืองของประเทศ ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งในกลุม
ประเทศอาเซียนมีจุดมุงหมายสําคัญรวมกันในการยกระดับการแขงขันของภูมิภาค การรวมแบงปน
ทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกัน นําไปสูการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อรองรับการปรับตัว การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี 
โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษารวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรอง
ระบบเทียบหนวยกิตระหวางกัน จะนําไปสูการขยายโอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมาก
ยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนากําลังคนใหเปนมาตรฐานเทียบกับอาเซียนหรือ
นานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพรอมประชากรวัยเรียนใหมีทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงหมายความวา นักเรียนจะตองเรียนรูเพ่ือใหไดวิชาแกนและแนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตอง
ใหไดทั้งสาระวิชาและไดทักษะ 3 ดานคือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือความสําเร็จทั้งทางดานการทํางานและการดําเนินชีวิต 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2557) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดกรอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 
และการพัฒนาการศึกษาของประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือ
เปนรากฐานของการพัฒนาโดยเนนปลูกฝงและเสริมสรางใหผู เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมมีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) 

การจัดการศึกษาของไทยมีเปาหมายเพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรูและคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
เปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมี
ความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2551) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
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การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) ทั้งนี้การจัดการศึกษาจะตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน เพ่ือใหผูเรียนรูจักนํา
ความรูที่ไดมาประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ใหรูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกวิชา 

คานิยม 12 ประการ เปนนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ นําโดย พลเอกประยุทธ  
จันทรโอชา มุงเนนใหนักเรียนรูหนาที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และความเปน
คนไทย ซึ่งในการดําเนินการสรางคานิยมของคนไทยจะตองอาศัยความรวมมือกันทุกภาคสวน ตั้งแต
ระดับครอบครัวที่จะตองมีความรักความอบอุน ตอเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคมซึ่งสอดคลองกับ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากลาวถึงรูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน
ครอบครัวไววา 1) พอแม ญาติผูใหญตองปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ครอบครัวตองการใหเกิดคุณธรรม
จริยธรรมเรื่องใดตองทําเปนแบบอยาง 2 ) พอแม ญาติผูใหญตองอยูใหเห็น เพ่ือยืนยันในสิ่งที่สอนวา
ถูกตองดีงาม 3) ญาติพ่ีนอง ญาติมิตร ปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางเชนเดียวกัน  4) พอแม ญาติผูใหญ
ตองคอยกระตุนเตือนสม่ําเสมอ เพ่ือใหลูกรูจักคิดวิเคราะหเหตุการณของสังคมทุกเวลา ทุกโอกาส 5) 
พูดย้ําเตือนบอย ๆ 6) พอแม ญาติผูใหญตองมีเกณฑชัดเจนวา สิ่งใดดี สมควรปฏิบัติ สิ่งใดไมดีสมควร
ละเวน เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวสามารถตัดสินใจไดวา สิ่งใดดีสมควรปฏิบัติ สิ่งใดไมดีไมสมควร
ปฏิบัติ 7) มีรูปแบบครอบครัว บุคคลที่ดีใหเห็นเปนแบบอยาง 8) มีความเชื่อมั่นในสมาชิกครอบครัว 
9) มีความใกลชิด สนิทสนม อบอุนและไววางใจได 10) ปลูกฝงทัศนคติในการดํารงตนที่ดี เพ่ือเปน
กรอบการดําเนินชีวิตในภายภาคหนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษาจะตองพัฒนากําลังคนใหมีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแขงขันบนเวทีโลก จึงไดมีแผนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ (พ.ศ. 2558-2564) มีการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือเรงแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใหมี การปรับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนความเปนพลเมืองประวัติศาสตร ระเบียบ
วินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมีการวิเคราะหคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการพบวาหลักสูตรของสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะ อันพึงประสงคอยู 8 ขอ 
ประกอบดวย มีความรักชาติ รักศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่น
ในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งทั้งหมดไดบรรจุ
ไวในหลักสูตรแลว สวนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ กําหนดคานิยมหลัก 12 ประการ ก็ถือวา
ครอบคลุมคุณลักษณะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว และการผลักดันเรื่องนี้ก็
ไมใชแคภาคการศึกษาฝายเดียว แตสังคมทุกภาคสวนตองรวมทําโดยเฉพาะการเริ่มตนจากครอบครัว
ที่จะตองเปนแบบอยางท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชน จึงนํามาสูการกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม หนาที่พลเมือง 
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โดยเนนการพัฒนาผู เรียนในเรื่องความเปนไทย รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ความปรองดองสมานฉันท และความมีวินัยในตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษานําไปจัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบความคิดในการพัฒนารายวิชาหนาที่พลเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)  

ในสภาวการณปจจุบันที่ทั่วโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา สงผลใหวิถี
ชีวิตของคนที่แตกตางกันมีความแตกตางกันมากขึ้น ผูคนจํานวนมาก หลากหลายเชื้อชาติ ยายขาม
ประเทศ ขามภาษาและขามวัฒนธรรม มาอาศัยอยูรวมกันและทํางานรวมกัน กอใหเกิดเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม หรือยุคสมัยที่ขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนนั้น ไดสงผลถึงคานิยมของคนในสังคมไทยโดย
ปจจุบันสังคมไทยเปนสังคมอุตสาหกรรมที่มีความสะดวกรวดเร็ว ในการผลิตสินคา  การซื้อขายและ
การบริโภคใชสอย จนทําใหคานิยมของคนในสังคมเปนสังคมเปลี่ยนแปลงไป กลายเปนสังคมที่ให
ความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจ ชอบใชจายฟุมเฟอย กอใหเกิดหนี้สิน นอกจากนี้ผลการสํารวจ
คานิยมของคนรุนใหม ซึ่งแสดงแนวโนมของคานิยมในทวงทํานองการดําเนินชีวิต พบวาคนรุนใหมให
ความสนใจสูงตอความสําเร็จทางหนาที่การงาน การเงิน และการสมาคมสังสรรค ขณะที่ใหความ
สนใจนอยมากตอครอบครัว การทํางานเพ่ือสังคม ศาสนา และการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนเปน
ปรากฏการณรวมสมัยใหมของโลก ดวยเหตุผลดังกลาวสะทอนถึงพฤติกรรมของเด็กไทยในปจจุบันที่
ตองเผชิญกระแสบริโภคนิยมและทุนนิยมที่มุงเนนใหความสําคัญและคุณคากับตัวเงินเปนหลัก ทําให
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสูปญหาทางสังคมตาง  ๆ เชน ปญหาครอบครัว
แตกแยก ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม เปนตน ดังนั้นพอแม ผูปกครอง ครูอาจารย และทุก
ฝายที่เก่ียวของ จะตองมีบทบาทหนาที่ มีสวนรวมรับผิดชอบในการบมเพาะใหเด็กและเยาวชนไดเติบ
ใหญเปนผูนําที่ดีหรือเปนคนดี (สุขุมาลย เกษมสุข, 2548) ทําใหประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติ
คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนผูซึ่งเปนอนาคตของชาติที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังใหเจริญเติบโต เปนผูมีความรูคู
คุณธรรมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคสําหรับ
เด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไว 8 ประการ ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย  
ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย  และมีจิต
สาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนโนนคอวิทยาคม อําเภอโนน
คูณ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 28 โดยครูที่ปรึกษาและครู
ประจําวิชา พบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 80 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑ
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ที่สถานศึกษากําหนด และอีกรอยละ 20 ไมผานเกณฑการประเมิน เนื่องจากขาดการคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม นําไปสูคานิยมและวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
พฤติกรรมการพูดจา การแตงกาย รวมไปถึงกิริยามารยาทที่แสดงออกตอผูใหญ ซึ่งจะทําใหคุณธรรม
ของนักเรียนลดนอยถอยลงไปเรื่อย ๆ และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนที่สอน คือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งนักเรียนที่ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนใหญเปนนักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีไมผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากการประเมินในระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จากสภาพปญหาที่พบทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาคานิยม 12 ประการ ใหเกิดแกนักเรียน ซึ่งใน
ฐานะครูผูสอนเห็นวาวิธีการสอนแบบโครงงานจะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งถาหากนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมของ
ตนเองในทางที่ดี ยอมจะสงผลดีตอการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนกระบวนการ
เรียนรูที่ เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง เกิดจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผูเรียนเองซึ่งอาศัยกระบวนการ
ในทางวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ที่นําไปสูการคิดแกปญหาอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ
เพ่ือศึกษาหาคําตอบในเรื่องนั้น ๆ (สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545) ดังนั้นการเรียนรูแบบ
โครงงานทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะไดสืบคนความรูใหมดวยตนเอง เปนการสืบคนขอมูลในเชิงลึกและ
กวาง ฝกทักษะการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ฝกตั้งคําถามตามที่อยากรู
พรอมคาดเดาคําตอบ การฝกทักษะทางสังคมที่แสวงหาสืบคนความรูตามเกณฑทางสังคม และทาง
ศีลธรรม โดยยึดความสนใจของผูเรียนเปนหลัก ผูเรียนมีสวนรวมกับครูผูสอนเกี่ยวของกับหัวเรื่องของ
หนวยการเรียนรู การทํากิจกรรมและวิธีการสอนจึงเปนการกระตุนใหผูเรียนไดคิดหาคําตอบที่
หลากหลายการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริมการทําความดีมีคุณธรรมของผูเรียน โดยนําหลักธรรมทางศาสนามา
เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน ที่เกิดจากความสนใจและความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียนเอง 
โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางเปนระบบ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาคานิยม 12 ประการ จากการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโนนคอวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ   
จะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยผูเรียนไดเรียนรูคานิยม 12 ประการ อยางเปนรูปธรรมโดยการลงมือปฏิบัติ 
สรางผลงานการเรียนรูดวยตนเองอยางเปนระบบ สามารถสรางองคความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และคานิยมที่ไมเหมาะสมใหดีขึ้นได อันจะสงผลดีตอการจัดการเรียนรู เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนใหสูงขึ้นดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคานิยม 12 ประการ ของนักเรียนจากวิธีสอนโดยใชโครงงานเปนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้น
ไป  

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตใน
สังคม จากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  การวิจัยเรื่อง การศึกษาคานิยม 12 ประการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่นําเสนอ ดังนี้ 

 1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
มีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไว

ดังนี้ 
วัฒนา  มัคคะสัน,  (2550)  กลาววาการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) คือ การที่

เด็กศึกษาสืบคนลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผูสอนและเด็กสนใจ โดยเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติ สืบคน
ขอมูลเพื่อหาคําตอบจากคําถามของตนเอง ภายใตการชวยเหลือ แนะนํา โดยการอํานวยความสะดวก
และสนับสนุนจากผูสอน แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มตนโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะ
สรุปโครงการ  ซึ่งในแตละระยะจะประกอบดวยการอภิปรายการออกภาคสนาม การสืบคน การ
นําเสนอ และการจัดแสดง 

รัตติกาล  สุทธิสวัสดิ์กุล,  (2547)  อธิบายวา การสอนแบบโครงงาน เปนการสอนโดยใช
เทคนิค วิธีสอนหลายรูปแบบมาผสมผสานรวมกันระหวางกระบวนการกลุม การสอนการคิด การสอน
แกปญหา การสอนแบบเนนทักษะกระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด  และการสอนแบบ
รวมกันคิด ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรียนเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเห็นของนักเรียน
เอง ซึ่งความรูที่นักเรียนไดมาไมจําเปนตองตรงกับตํารา แตครูตองสนับสนุนใหผูเรียนศึกษาคนควา
เพ่ิมเติม โดยจัดแหลงความรูให แลวปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบูรณ 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา การสอนแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองในประเด็นที่สนใจ ผานกระบวนการคนควาหาคําตอบ
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โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร มีการวางแผนรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล
ที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด 
 2. เอกสารเกี่ยวกับคานิยม 12 ประการ  

Good (1973) ใหความหมายคานิยมวา คือคุณลักษณะที่บุคคลพิจารณาเห็นวามีคุณคา มี
ความสําคัญ มีความหมาย และมีสวนเกี่ยวของในชีวิตของตนเอง ซึ่งลักษณะนี้คือสิ่งที่สมาชิกของ
สังคมควรชวยกันดํารงรักษาและสนับสนุนใหคงอยูสืบไป 

ยนต ชุมจิต, (2546) กลาววา คานิยม หมายถึงสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยกยองวาดี เห็นวามี
คุณคาท่ีตนเองหรือสังคมควรยึดถือปฏิบัติ จึงยอมรับยึดถือมาเปนแนวปฏิบัติอยางสม่ําเสมอหรืออยาง
นอยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

จากความหมายขางตนสรุปไดวา คานิยมหลัก 12 ประการ เปนคุณลักษณะของผูเรียนที่
ตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน และเปนรูปธรรมโดยการสรางเสริมและปลูกฝงของโรงเรียนผาน
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ อยางตอเนื่อง จน
ตกผลึกเปนคุณลักษณะในตัวผูเรียน การวัดและประเมินผลคานิยมหลัก 12 ประการ จึงตองใชเวลา 
วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พฤติกรรมตาง ๆ ของผูเรียน อยางหลากหลายและ
ครอบคลุมพฤติกรรมที่ตองการประเมิน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคานิยม 12 ประการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

การจัดการเรียนรู 
โดยใชโครงงานเปนฐาน 

 

1.  คานิยม  12ประการ 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กลุมเปาหมาย 
         กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หองเรียนที่ 1 โรงเรียน
โนนคอวิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 39 
คน เปนหองเรียนที่ผูวิจัยสนใจและตองการพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเลือกแบบ
เจาะจง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1)  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานจํานวน 1 แผน การจัดการเรียนรู 8 ชั่วโมง  

 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ วิเคราะหจากเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 

3)  แบบวัดคานิยม 12 ประการ แบบทดสอบที่มีการสมมุติสถานการณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือ
วัดคานิยม 12 ประการ ตามสถานการณที่กําหนดเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ตัวเลือก โดยมีระดับ
คะแนนแตละตัวเลือก  4 , 3 , 2 , 1 จํานวน 30 ขอ โดยกําหนดเกณฑการผานคือ นักเรียนตองได
คะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไป 
         4)  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ เปนแบบสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการของนักเรียน โดยครูเปนผูสังเกต มีเกณฑการประเมินเปนแบบ
รูบิคสกอร 3 ระดับ จํานวน 30 ขอ กําหนดเกณฑการผานคือ ทุกขอใหคะแนนผานเกณฑ 2 ขึ้นไป 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาคานิยม 12 ประการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1)  การดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 
แผน รวมทั้งหมด 8 ชั่วโมง 

2)  ระหวางสอนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการของนักเรียน ในทุก
ครั้งที่จัดการเรียนรู  
 3)  หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนรู ทดสอบวัดคานิยม 12 ประการ และทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแปลผล 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
 1)  ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาวิเคราะหโดยใชคาสถิติพ้ืนฐานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป คือ หาคาเฉลี่ย และคารอยละ
แลวเทียบกับเกณฑที่กําหนด 
 2)  ดานคานิยม 12 ประการ นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบวัดคานิยม 12 ประการ และแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ มาวิเคราะหโดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน คือ หา
คาเฉลี่ย และคารอยละ นําคะแนนที่ไดมาเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ผลและอภิปรายผล 

 1. จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 
ประการ พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ ทุกดานผานเกณฑอยูใน
ระดับดี และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 100.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด และจากแบบวัดคานิยม 
12 ประการ ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ซึ่งประเมินโดยแบบวัดคานิยม 12 ประการ พบวา
นักเรียนมีคานิยม 12 ประการ เฉลี่ยเทากับ 81.59 อยูในระดับดี  และมีนักเรียนผานเกณฑคิดเปน
รอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับเกณฑท่ีตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ได
นํากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตรในการทํากิจกรรมตั้งแตสํารวจปญหาคานิยม 12 ประการ ที่พบ
ในโรงเรียนโนนคอวิทยาคม การเลือกหัวขอหรือกําหนดหัวขอที่จะศึกษา ตลอดจนรวมกันวางแผน
และศึกษาคนควาอยางเปนขั้นตอนเปนระบบ จนกระทั่งไดเปนโครงรางของโครงงานขึ้น โดยมีครูเปน
ที่ปรึกษาคอยแนะนําและชี้แนะ ขั้นตอนสําคัญของการทําโครงงานคือนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองในการที่จะไดมาซึ่งคําตอบของคําถามและวิธีการแกปญหาคานิยม 12 ประการ โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห วิจารณรวมกันภายในกลุม และสรางสรรคออกมาเปนผลงานที่สะทอนผลที่
ไดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานและศึกษาคนควาดวยตนเองทําให
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและประสบการณ สามารถเขาใจสิ่งที่ศึกษาไดอยางลึกซึ้ง และจาก
การที่นักเรียนไดคนพบปญหาคานิยมและแนวทางแกไขปญหาคานิยม 12 ประการ ภายหลังจากการ
ที่ไดศึกษาคนควา ไดมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางคานิยมของตนเองใหมีคานิยมที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานชวยสงเสริมความอยากรู อยากทดลอง
และเปนการเรียนที่ไดความรูเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการ และทัศนคติไปพรอมกัน เชนเดียวกับ 
ฟลลิป เบอรวูด และ ดันฟอรด, (2544) ไดอธิบายถึงลักษณะของโครงงานไววา โครงงานเปนรูปแบบ
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การเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง การทําโครงงานฝกใหผูเรียนรูจักตัดสินใจเลือกและ
รับผิดชอบงานดวยตนเอง รวมทั้งรูจักคนควาและพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเรียนจึงสามารถสงเสริม
คานิยมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนได  และการใหผูเรียนไดทําโครงงานเกี่ยวกับคานิยมจะทําใหผูเรียนไดรับ
การปลูกฝงคานิยมไปดวย  สอดคลองกับ ลัดดา ภูเกียรติ, (2544) ที่กลาววา โครงงานเปนวิธีการ
เรียนรูที่เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนที่ตองการจะศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆ 
สิ่งที่สงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซึ้งชัดเจนหรือตองการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ใหมากขึ้นกวาเดิม โดย
ใชทักษะกระบวนการหลาย ๆ ดาน มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีขั้นตอนตอเนื่อง มีการ
วางแผนการศึกษาอยางละเอียดแลวลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว จนไดขอสรุปหรือผลการศึกษา
หรือคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และมีวิธีการนําเสนอเพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจ ดังนั้นจึงสงผลใหผูเรียนเกิด
คานิยมที่พึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา วงษพระลับ, (2557) ศึกษาพบวาผลของ
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานที่สะทอนการ
เขาถึงองคความรูดานการพัฒนาหลักสูตรตามวัตถุประสงคของรายวิชาโดยนักศึกษาทั้งหมดผาน
เกณฑผลสัมฤทธิ์ และผลของคุณลักษณะอันพึงประสงคตามการรับรูของนักศึกษาหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนเรียนในระดับมาก และทอรพ Thorp,  (1997) ศึกษาพบวาการใหนักเรียนทํา
โครงงานชวยใหผูเรียนพัฒนาการตระหนักในความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเองและการ
พัฒนาการทางดานการศึกษาและการเรียนรูของนักเรียน โดยภาพรวมการทําโครงงานประสบ
ผลสําเร็จและชวยลดบทบาทครูใหเปนผูชวยเหลือแนะนําเพ่ือใหนักเรียนมีการตัดสินใจของตนเอง มี
อิสระในการเรียนรู 

2. ผลการศึกษาจากผลการวิเคราะหพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.74 คะแนน คิดเปนรอยละ 
85.80 และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานชวยใหนักเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง 
ซึ่งนักเรียนไดแสดงออกทางความคิดอยางเต็มศักยภาพ ความรูที่ไดจากการลงมือทํา การสังเกต การ
ทําความเขาใจดวยตนเองจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การจดจํา และเกิดความเขาใจที่คงทน และ
จะเปนการชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์นักเรียนใหสูงขึ้น ดังเชน รัตติกาล สุทธิสวัสดิ์กุล , (2547) ไดกลาววา 
การสอนแบบโครงงานเปนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสอนหลายรูปแบบมาผสมรวมกันระหวาง
กระบวนการกลุม การสอนการคิด การสอนการแกปญหา การสอนแบบเนนทักษะกระบวนการ ซึ่ง
ความรูที่นักเรียนไดมาไมจําเปนตองตรงกับตํารา แตครูตองสนับสนุนใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติมโดยจัด
แหลงความรูใหแลวปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบูรณ และระหวางการสอนผูวิจัยสังเกตพบวา นักเรียนมี
ความกระตือรือรนและใหความสนใจในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานรวมกับคานิยม 12 ประการ ถือวาเปนบทเรียนใหมที่นักเรียนยังไมเคยไดศึกษาและเปนเรื่อง
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ที่เก่ียวของกับสถานการณและปญหาที่พบเห็นในปจจุบันสอดคลองกับ ฟลลิป เบอรวูด และดันฟอรด, 
(2544) ไดอธิบายถึงลักษณะของโครงงานไววาโครงงานเปนกิจกรรมบูรณาการ คือ ชิ้นงานมีลําดับ
ชัดเจน การที่ผูเรียนไดทํากิจกรรมที่มีประโยชน คุมคา และมีความเชื่อมโยงกันไปสูผลงานชิ้นสุดทาย
ที่เห็นและจับตองได ซึ่งทําใหผูเรียนรูสึกถึงความสําเร็จที่แทจริงเมื่อโครงงานเสร็จ ดังนั้นจึงสงผลใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรผกา ชํานาญวงษ, (2553) ซึ่งไดจัด
กิจกรรมการเรียนรูหนวยบูรณาการ โดยใชโครงงานเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความ
ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวานักเรียนรอย
ละ 77.78  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และดานความตระหนัก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับ 4 คือ ขั้นจัดระบบคุณคาใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และ อนงนาฏ บรรหาร, (2556) ไดศึกษาการพัฒนาหนวยการเรียนรูบูรณาการประเพณี
และวัฒนธรรมในอําเภอชนบท ดวยการจัดการเรียนโดยใชโครงงาน รายวิชา ส  16101 สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีคะแนนทักษะ
การแกปญหาสูงกวาเกณฑ และผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด และมีความพึงพอใจดานการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด รวมทั้ง อนันตพร สาวิยะ, (2553) ไดศึกษาผลการเรียนรูวรรณกรรม
ทองถิ่นดวยกิจกรรมโครงงานและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การวิจัยใน
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผลการวิจัยพบวาผลการเรียนรู วรรณกรรมทองถิ่นดวยกิจกรรม
โครงงานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 94.35 ซึ่งผานเกณฑที่ตั้งไวและนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
คานิยม 12 ประการ หลังเรียนสูงขึ้น ผานเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  คิดเปนรอยละ 100  ซึ่งนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 25.74 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.80 และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
100.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

2. จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 
ประการ พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12  ประการ ทุกดานผานเกณฑอยู
ในระดับดี และมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 100.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด และจากแบบวัด
คานิยม 12 ประการ ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน พบวานักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ซึ่งประเมินโดยแบบวัดคานิยม 12 ประการ 
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นักเรียนมีคานิยม 12 ประการ เฉลี่ยเทากับ 81.59 อยูในระดับด ีและมีนักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอย
ละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 1)  ครูผูสอนตองเอาใจใส สนใจใหคําปรึกษา เสริมแรง และใหความเปนกันเองกับนักเรียน 
แนะนําแกไขขอบกพรองที่พบในทันที  

2)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานเปนกิจกรรมที่ตองใชระยะเวลา
คอนขางมาก เพราะกิจกรรมตองฝกใหคนควาปฏิบัติจริง ในหลายขั้นตอน หลายกระบวนการ ควร
วางแผนการใชเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคานิยม 12 

ประการ เชน ทักษะการคิด ทักษะการทํางานกลุม เปนตน หรือกับเนื้อหาอ่ืน หรือนําไปใชกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

2)  ควรนําการสอนแบบโครงงานไปใชรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ประยุกตใชรวมกันได เชน การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนตน 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหใหคําแนะนําและคําปรึกษาดวยดี
เสมอมาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อังคณา ตุงคะสมิต ตลอดจนความ
ชวยเหลือจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร . อนุกูล จินตรักษ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ        
รองศาสตราจารย ดร. สิทธิพล อาจอินทร และผูชวยศาสตราจารย ดร. มณฑา ชุมสุคนธ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหความรู คําแนะนําและขอคิดเห็นที่มีคุณคาตอการทําวิทยานิพนธใหมี
ความถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยางยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ประวัติศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

รูปแบบการสอน PBL (Problem – Based Learning) รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กบัหองเรียนปกติของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

A Comparing of Mathayomsuksa VI Students Problem Solving Skill and 
Learning Achievement in the Course of History towards Learning 

Activities Using the Teaching Model PBL ( Problem – based learning ) 
with the dbook Pro Program and Normal Technique. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาประวัติศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
PBL (Problem – Based Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL (Problem – Based 
Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 14 
หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 560 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 หองเรียน หองละ 38 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบใช
หองเรียนเปนหนวยในการสุม (Cluster Random Sampling ) ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
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การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ประวัติศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

รูปแบบการสอน PBL (Problem – Based Learning) รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กบัหองเรียนปกติของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

A Comparing of Mathayomsuksa VI Students Problem Solving Skill and 
Learning Achievement in the Course of History towards Learning 

Activities Using the Teaching Model PBL ( Problem – based learning ) 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาประวัติศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
PBL (Problem – Based Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL (Problem – Based 
Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 14 
หองเรียน นักเรียนทั้งหมด 560 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 หองเรียน หองละ 38 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบใช
หองเรียนเปนหนวยในการสุม (Cluster Random Sampling ) ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

 
 

 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL 
(Problem – Based Learning) รวมกับโปรแกรม dbook Pro จํานวน 12 แผน 12 ชั่วโมง 2) 
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 12 แผน 12 ชั่วโมง 3) แบบวัดทักษะการแกปญหา เปนแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ และ 5) แบบวัดความพึงพอใจ เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสําหรับการทดสอบ t-test  แบบ  
independent 

ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการ
ใช โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 2) ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro กับ
หองเรียนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่6 รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คําสําคัญ: ทักษะการแกปญหา, โปรแกรม dbook  Pro 

ABSTRACT 

This study  aimed to compare mathayomsuksa VI student’ problem solving 
skill and learning achievement in the course of history towards learning activities by 
using PBL (Problem – based Learning) with dbook  Pro Program the teaching model 
and the normal technique and to study mathayomsuksa VI students’ satisfaction 
towards learning activities by using the teaching model PBL (Problem – based 
Learning)  with dbook Pro Program in the course of history The population in this 
study were 560 students in all 14 classrooms of mathayomsuksa VI  at Triam Udom 
Suksa of the Northeast school, Sawang Daen Din district Sakon nakon province. The 
sampling in this research were 76 students of two mathayomsuka VI classrooms 
studying in second semester of two academic year 2015 at Triam Udom Suksa of the 
Northeast school, Sawang Daen Din district Sakon nakon province: The sampling was 
selected by using cluster random sampling. The research methodology was 
Experimental research. 
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The tools used in this research were 1) 12 lesson plans using PBL teaching 
model with dbook Pro Program 2) 12 lesson plans using regular teaching model 3) a 
40 items 4 multiple choice problem solving  skills Test 4) a 40 items 4 multiple 
choice learning achievement Test 5) a 10 items satisfaction questionnaire. The data 
ware analyzed by using mean standard deviation and t-test for independent samples. 

The results of  this re research were shown as follows : 1) The problem-
solving skills of mathayomsuksa VI students in the classroom that using the teaching 
model PBL (Problem – based Learning) with dbook Program was statistically higher 
than the students in the regular classroom at .01 level of significance. 2)Thelearning 
achievement of  mathayomsuksa VI students in the classroom that using the teaching 
model PBL (Problem – based Learning) with dbook Program was statistically higher 
than the students in the regular classroom at .01 level of significance. 3) Satisfaction 
of the satisfaction of mathayomsuksa VI students in the course of history after using 
the teaching model PBL (Problem – based Learning) with  dbook Pro Program was at 
highest level. 

Keyword: Problem-solving skills, dbook Pro program 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 มาตรา 24 (2) ความวา 
“ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา” เมื่อพิจารณาในหมวดที่ 4 เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 27 ที่
กลาววา ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
หนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติสืบไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

ทักษะการแกปญหานับเปนอีกทักษะหนึ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับเด็กและเยาวชนใน
ปจจุบัน ที่จะสามารถจัดการกับอารมณ ความเครียด และการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนได โดย
จากการวิจัยทางดานการศึกษาของ ศิขรินทรธาร โคตรสิงห และคณะ (2557) พบวา บุคคลที่มี
ความสามารถในทักษะกระบวนการคิดแกปญหาที่ดีจะชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได เพราะ
จะตองมีพ้ืนฐานความรูดีและรูจักคิด รูจักแกปญหาในหลายรูปแบบ รูจักติดตาม มองเห็นและรับรู
ปญหาของสังคม โดยการที่จะแกปญหาไดจะตองศึกษาปญหา ศึกษาที่มาสาเหตุของปญหา คิดคนหา
วิธีการแกไขดวยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งการคิดหาวิธีการอาจไดมาจากการศึกษาหาความรูจาก
แหลงตาง ๆ ทั้งแหลงขอมูลที่เปนบุคคล ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญมีประสบการณหรือศึกษาจาก
แหลงขอมูลอางอิงเอกสารฐานขอมูลตาง ๆ ที่นาเชื่อถือ แลวจึงตัดสินใจและเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการ
ตัดสินใจแกปญหา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบัน โดยเฉพาะการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร
ซึ่งเปนวิชาที่ไดรับความสําคัญนอยมาก เพราะถูกมองวาเปนวิชาที่สอนเกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ไมไดสอนใหเขาใจในปจจุบันหรือสถานการณที่เปนปญหาในปจจุบัน
เทาที่ควร ถึงแมวารายวิชาประวัติศาสตรจะเปนอีกหนึ่งรายวิชาที่ถูกจัดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ตาม แตอยางไรนั้นการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร
ก็ยังมีความสําคัญอยูมาก ดังจะเห็นไดชัดเจนในพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานแกพสกนิกร ในวันคลายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2551 ตอนหนึ่งวา “…ประเทศไทยบรรพบุรุษของเราสละชีวิตมาเพ่ือปกปองผืนแผนดินมาดวยเลือด
เนื้อ ดวยชีวิตแตเสียดายตอนนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนไมไดเนนใหเรียนประวัติศาสตรแลวนะฉันก็
ไมเขาใจเพราะตอนที่ฉันเรียนอยูที่สวิตเซอรแลนดไมมีประวัติศาสตรอะไรเทาไหร แตเราก็ตองเรียน
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ประวัติศาสตรของสวิส แตเมืองไทยนี่ บรรพบุรุษเลือดทาแผนดิน กวาจะมาถึงใหพวกเราอยู นั่งอยูกัน 
ความคิดที่แปลกประหลาด อยางที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตรบานเมืองเขา ที่ไหน
ประเทศไหนเขาก็สอน แตประเทศไทยไมมีไมทราบวาแผนดินนี้ รอดไปอยูจนบัดนี้เพราะใคร หรือวา
ยังไงกัน อันนี้นาตกใจ ชาวตางประเทศยังไมคอยทราบวานักเรียนไทยไมมีการสอนประวัติศาสตรชาติ
เลย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) จากพระราชเสาวนียขางตนทําใหนักวิชาการไดหันมาใหความ
สนใจและใหความสําคัญในการสอนวิชาประวัติศาสตรมากข้ึน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร ถูกมองวาเปนวิชาที่ลาหลังและไม
สามารถเขากับปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นกับปจจุบันได อีกทั้งสภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนปจจุบันยังเปนแบบยึดครูเปนศูนยกลาง ซึ่งทําใหการเรียนการสอนในวิชา
ประวัติศาสตรเปนเรื่องที่นาเบื่อ ผูเรียนขาดการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง
สื่อที่ใชก็ยังขาดความหลากหลายในการกระตุนและนําเสนอความรูใหกับตัวของผูเรียน เมื่อผูเรียน
เผชิญกับโจทยหรือปญหาที่สงสัยที่เกิดขึ้นในการหาคําตอบทางประวัติศาสตรจึงทําใหผูเรียนเกิดความ
เบื่อหนาย และขาดแรงกระตุนในการแกไขปญหาเพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบของปญหา  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2557) สอดคลองกับแนวคิดของ รุง  แกวแดง (2550) ที่กลาววา 
การจัดการศึกษาตองใหความสําคัญสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งมีศักยภาพทางสมองที่สามารถเรียนรูได ตอง
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียน โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกและมีวิธีสอนที่จะทําใหผูเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข และเนนการปฏิบัติ (Learning  by Doing) การสอนไมจํากัดอยูแตใน
หองเรียนอีกตอไป แตจะเกิดข้ึนตลอดชีวิตของคน โดยไมจํากัดเวลา สถานที่ ครูสอนประวัติศาสตรใน
ปจจุบันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน โดยการนําวิธีการสอนเทคนิคตาง ๆ เขามาใชในกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร มุง
สงเสริมใหเกิดการการเรียนรูแบบมีสวนรวม กลาคิด กลาตัดสินใจ ทําใหเกิดมุมมองใหมทางความคิด 
เพ่ือสงผลตอการพัฒนาทางดานการเรียนการสอนและผูเรียนใหสามารถเรียนรูและเขาใจเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรอยางแทจริง 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงนับเปนอีกหนึ่งแนวทางของการจัดการศึกษาที่ถูกนําเขา
มาใชเพ่ือเสริมสรางทักษะการแกปญหา โดยนํามาใชครั้งแรกในหลักสูตรแพทยศาสตรที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ. 2531 และมีการนําไปประยุกตใชในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรและ
พยาบาลศาสตร สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอ่ืน ๆ (อาภรณ แสงรัศมี, 2543) ซึ่งเปนรูปแบบ
การเรียนรู ที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจาก
การใชปญหาที่เกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู (ชวลิต ชูกาแพง, 2551) การ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนการสอนที่ เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความตองการ ที่จะศึกษาหาความรูและหาคําตอบดวย
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ตนเองเกิดทักษะการแกปญหาดวยดีชวยใหนักเรียนคิดเปนแกปญหาเปน (ญดาภัค กิจทวี , 2551) 
สอดคลองกับ สุภามาส เทียนทอง (2553) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
ไดดีขึ้น ทั้งนี้อาจกลาวไดวา รูปแบบการเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลัก คือ การใชปญหาเปนตัวกระตุนให
ผูเรียนใฝหาความรูเพ่ือแกไขปญหา ไดคิดเปน ทําเปน มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรูการ
ทํางานเปนทีม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําเอาทักษะจากการเรียน
มาชวยแกปญหาของผูเรียนในชีวิตประจําวันได 

ปจจุบันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ใหกับผูเรียน โปรแกรม dbook Pro เปนโปรแกรมที่ไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานไดงาย ชวย
ตอบสนองความตองการใหเกิดการเรียนรูไดตามความสามารถและความตองการของผูเรียน อันเปน
การสรางแรงดึงดูด ความสนใจของผูเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะของตนตามศักยภาพได ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานสภาพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนความคิดสูหองเรียน เพ่ือดําเนินการสงเสริมและ
นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลายวิธีมาใชทดลองใหครูแกนนํา ทดลองสอนในโรงเรียน พบวา
การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการใชสื่อและแหลงเรียนรูใกลตัวนักเรียน โดยใช
ปญหาที่นักเรียนสนใจเปนตัวกระตุน ใหนักเรียนเกิดการคนควา แสวงหาขอมูลจากสื่อ แหลงขอมูล
ตาง ๆ มาจัดเปนองคความรูได ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และการคิดแกปญหา อันสอดคลองกับ
มาตรา 24 (2) (3) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา การจัด
กระบวนการเรียนรู เนนการฝกทักษะ กระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ การประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาและจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงทําให
คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งโปรแกรม 
dbook Pro นับเปนเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่โรงเรียนเริ่มนําเขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในชั้นเรียนเพ่ือเสริมสรางทักษะในดานตาง  ๆ ที่จําเปนตอการเรียนรูของผูเรียน 
โดยเฉพาะการฝกฝนทางดานทักษะของการแกปญหาอันเปนทักษะที่มีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต
ของผูเรียน ใหผูเรียนไดรูถึงปญหาที่แทจริงและสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีความเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในยุคปจจุบันที่เนนใหผูเรียนเปนสําคัญ การสนับสนุนใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนา
ความรูความสามารถตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
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ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนระหวางนักเรียนที่ใช
วิธีการสอนแบบ PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับนักเรียนหองปกติ โดยความเชื่อที่วา
วิธีการสอนแบบ PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับ
ความสามารถในดานทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําให สามารถ
พัฒนานักเรียนและสรางความตระหนักถึงการอยูรวมกับสังคมไทยและสังคมโลกไดอยางเปนปกติสุข  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกต ิ

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกต ิ

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และกรอบแนวคิด 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยดังตอไปนี้ 
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
2. การจัดกิจกกรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)  
3. โปรแกรม dbook Pro  
4. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) รวมกับ โปรแกรม dbook Pro  
5. การสอนแบบปกติ  
6. ทักษะการแกปญหา  
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
10. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 14 หอง 560 คน 
2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 76 คน 2 หองเรียน คือ 
หองเรียนที่ 10 จํานวน 38 คน เปนหองทดลอง และหองเรียนที่ 12 จํานวน 38 คน เปนหองเรียน
ปกติ โดยใชวิธีการสุมอยางงายดวยการจับสลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Cluster  
Random Sampling 

ตัวแปรที่ตองการศึกษา 
1. ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

(PBL) รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro 
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู 12 แผน 12 ชั่วโมง 
2.  แบบวัดทักษะการคิดแกปญหา เปนแบบทดสอบประเมินความสามารถในการแกปญหา

โดยใชขอคําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอนแบบปกติ 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยึดตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro มี 6 ขั้น 
ดังนี้  
 1. ขั้นกําหนดปญหา    

2. ขั้นทําความเขาใจกับปญหา  
3. ขั้นดําเนินการศึกษาคนควา  
4. ขั้นสังเคราะหความรู    
5. ขั้นสรุปและประเมินคาคําตอบ  
6. ขั้นนําเสนอและประเมินผลงาน      

    ทักษาของนักเรียน มี 4 ขั้น(Weir,1974) ดังนี้  
     ขั้นที1่  ระยะการแกปญหาดวยการกระทา  
     ขั้นที่ 2  ขั้นเตรียมสาหรับความคิดที่มีเหตุผล  
     ขั้นที่ 3  ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรม  
     ขั้นท่ี 4  ขั้นการคิดอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรม    
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
-  ความพึงพอใจของนักเรียน  

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 
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3. แบบทดสอบ เพ่ือใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
4. แบบวัดความพึงพอใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 

10 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดแกปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับโปรแกรม dboook Pro กับ
หองเรียนปกติ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับโปรแกรม dboook Pro โดยผูวิจัยสรางไดมีการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หองเรียนที่ 6/10 จํานวน 38 คน ชี้แจงบทบาท
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแตละชั่วโมง 

2.  การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอน PBL รวมกับโปรแกรม dbook Pro ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น จํานวน 12  
ชั่วโมง 

3.  ทดสอบแบบวัดทักษะการคิดแกปญหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความพึง
พอใจของนักเรียนโดยใชแบบวัดความพึงพอใจ หลังสิ้นสุดการเรียนครบแผน 

4.  ตรวจใหคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดแกปญหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวัดความพึงพอใจ หลังสิ้นสุดการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับ
โปรแกรม dbook Pro จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหแปลผลตอ 

ผลการศึกษา 

การทําวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาประวัติศาสตร ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งได
ทําการเปรียบเทียบผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกต ิแสดงผลตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา     
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกต ิ
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** P < .01 
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการ
ใช โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro เมื่อเปรียบเทียบ
กับหองเรียนปกติแลว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน รวมกับการใช โปรแกรม 
dbook  Pro กับหองเรียนปกติ แสดงผลตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน รวมกับการใชโปรแกรม 
dbook Pro กับหองเรียนปกติ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมตัวอยาง n x� S.D. 

t-v
alu

e 

Sig
. 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยการจดักิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  PBL  รวมกับการใช โปรแกรม 
dbook Pro 

38 33.34 3.04 3.33 .006 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หองเรียนปกติ 38 30.39 4.50 

** P < .01  
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการ
ใชโปรแกรม dbook  Pro กับหองเรียนปกติ  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro มีผลสัมฤทธิ์

ทักษะการแกปญหา 
กลุมตัวอยาง n x� S.D. 

t-v
alu

e 

Sig
. 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดย
ใชรูปแบบการสอน  PBL  รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro 

38 16.50 1.98 4.86 .004 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หองเรียนปกติ 38 14.29 1.54 
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ทางการเรียนแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro  
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro ในภาพรวม พบวา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL 
รวมกับโปรแกรม dbook Pro พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (X�= 
4.70, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยใช
รูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook  Pro ที่ชวยใหสงเสริมทักษะการเรียนรูเกิด
ความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ในระดับมากที่สุด (X�= 4.95, S.D. = 0.22) รองลงมา คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับโปรแกรม dbook Pro  ชวยใหเกิดความรูสึก
ชอบวิชาประวัติศาสตรมากขึ้นกวาเดิม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X�= 4.89, S.D. = 0.31) 
และเปนที่นาสังเกตวา เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในลําดับคะแนนนอยที่สุด พบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับโปรแกรม dbook Pro ชวยใหเนื้อหาที่เรียน
งายขึ้น โดยมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก (X�= 4.39, S.D. = 0.78) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro ที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดจริง โดยมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (X�= 4.39, S.D. = 0.78) 

อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาประวัติศาสตร ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการ
สอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1.  การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชา
ประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ จากการวิจัยเพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL 
รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ พบวาทักษะการแกปญหาของนักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับ
หองเรียนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ผลการวิจัย ดังกลาวสืบเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro ที่นําเอาโปรแกรม dbook 
Pro มาชวยในการนําเสนอปญหา เพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดสนใจในปญหาและนําไปสูการหาวิธี
แกปญหาและเลือกวิธีการแกปญหาไดในที่สุด ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา ภูมี (2555) ที่ได
ทําการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PROBLEM – BASE LEANINGS) 
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เรื่องอัตราสวนและรอยละ ที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และความสามารถใน
การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานเรื่อง อัตราสวนและรอยละ สูงกวากอนการไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนพร วิบูลยอรรถ (2557)  ที่ไดทํา
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการคิดแกปญหาเชิงสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานและการจัดการเรียนรูแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีความสามารถในการคิดแกปญหาเชิง
สรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับแนวความคิดของ ทิศนา แขมมณี (2555) ที่กลาววา การ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักเปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปน
เครื่องมือในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย อีกทั้งยังสามารถนําวิธีแกปญหาไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอีกดวย นอกจากนี้ที่นําเสนอผานโปรแกรม dbook Pro ที่นํามาทดลอง เปนเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับระดับ เพศ และวัยของนักเรียน เนื้อหาของสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ประวัติศาสตรและเหตุการณในปจจุบัน ทําใหนักเรียนมีความสนใจตองการที่จะแกไขปญหาหรือมี
สวนชวยในการแกปญหาเหลานี้ นักเรียนจะรวมกันคนควาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดวิธีการ
แกปญหาที่ดีที่สุด และสามารถนําไปใชไดจริง   

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับ
นักเรียนหองปกติ  จากการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช
โปรแกรม dbook Pro กับนักเรียนหองปกติ หลังการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับ
นักเรียนหองปกติ หลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยดังกลาวสืบเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการ
สอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กอนเริ่มกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยจะเปดโอกาสให
นักเรียนไดสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณที่นักเรียนกําลังจะ
ไดเจอ ชวยใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก มีความกระตือรือรน อยากจะแกปญหา มีความมั่นใจ
และภาคภูมิใจในตนเอง และหลังการจัดกิจกรรม นักเรียนในแตละกลุมจะมีการสรุปรวบยอดการคิด
แกปญหาโดยการใชแผนภาพความคิด ซึ่งชวยในการจัดระบบความคิดของนักเรียนใหดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ ศิวภรณ สองแสน (2557) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
ในรายวิชาการจัดการเรียนรูสอดคลองสมองของเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL) ของนักศึกษาสาขา
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การศึกษาปฐมวัย หลังการทดลองมีการพัฒนาการเรียนรู ทําใหสงผลคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นจริง ซึ่ง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรรณ หลาคอม (2557) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
พบวา มีผูเรียนผานเกณฑ รอยละ 79.16 ของผูเรียนทั้งหมด และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.90 โดย
ผูเรียนมีการพัฒนาทางดานความสามารถในการแกปญหาดีขึ้น และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548 ) ที่กลาวไววา การเรียนรูแบบเนนปญหาเปนฐาน 
(Problem- Learning : PBL) เปนรูปแบบการสอนที่เชื่อวามโนทัศน ความรูและทักษะไดมาจาก
ความเขาใจ รูปญหา และไดแกปญหาของผูเรียน โดยปญหาที่เรียนรูนั้นเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
ประสมประสานความรูเดิมกับความรูใหมอยางเปนระบบ ซึ่ งเปนทางนําไปสูการสรางองคความรู
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เรียนดวยตนเอง และสามารถนําความรูที่ไดนั้นไปประยุกตไดอยางตอเนื่อง  

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro จากการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งเปน
ผลมาจากการนําโปรแกรม dbook Pro เขามาใชเพื่อสรางความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ทําใหนักเรียนสนใจที่จะไดฝกการคิดแกปญหาจากสถานการณหลาย ๆ สถานการณ ซึ่งเปน
สถานการณที่นักเรียนเลือกมาจากความสนใจกอนที่จะมีการทดลอง นักเรียนจะไดแสดงความคิดเห็น
และนําเสนอผลงาน  เมื่อทําไดดีก็จะไดรับคําชมเชย จึงทําใหมีความสนใจในการเรียนประวัติศาสตร
หลังการทดลองมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ที่กลาววา 
ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งเปนความรูสึกเอน
เอียงของจิตใจมนุษยเราที่ไดรับ ซึ่งอาจจะมากหรือนอยก็ได และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้ง
ทางบวกและทางลบ แตถาเมื่อใดสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะ
เกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ มณฑณา บรรพสุทธิ์ (2553) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน อยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 3 ดาน โดยนักเรียน
เห็นดวยมากเปนอันดับ 1 คือดานบรรยากาศการเรียนรู รองลงมาคือดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และดานประโยชนที่ไดรับ ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความ
สนใจจะชวยพัฒนาทักษะการแกปญหาของผูเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงความรูสึกในดานตาง ๆ  
จากการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 
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สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ประวัติศาสตร ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL 
รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดผลสรุป
ดังตอไปนี้  

1. ทักษะการแกปญหาของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูใชรูปแบบการ
สอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ หลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู
ใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro หลังเรียน กับหองเรียนปกติ หลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูใชรูปแบบ
การสอน PBL รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1)  การนําเสนอสถานการณอาจใชสื่อที่หลายหลายมากขึ้น  เชน การตูน ขาวทางโทรทัศน
หรือวิทยุ รายการสารคดี เปนตน 
 2) การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro 
สามารถชวยในการสงเสริมทักษะการเรียนรู เกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
 3) เนื้อหาในวิชาที่สอนควรทําการสรุปใหเกิดความเขาใจในเบื้องตนกอนที่จะนําไปใชในการ
จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1)  ควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับโปรแกรม 

dbook Pro ไปใชในรายวิชาอ่ืน ๆ เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย เปนตน 
2)  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใชโปรแกรม 

dbook Pro ไปศึกษารวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความรับผิดชอบตอการเรียน ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงไดนั้น เปนผลมาจากการสั่งสอนและชี้แนะแนวทางในการแสวงหา
ความรู ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณฑา ชุมสุคนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหคําแนะนําตรวจ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส พรอมทั้งสละเวลาอันมีคาติดตามการดําเนินงานของผูวิจัย
ตลอดมา จึงกราบขอบพระคุณทานดวยจิตวิญญาณจากใจจริงมา ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยจุมพล ราชวิจิตร ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ รองศาสตราจารยนิลมณี พิทักษ และผูช วยศาสตราจารย ดร.อังคณา ตุงคะสมิต 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง พรอม
ทั้งตรวจแกไขวิทยานิพนธใหถูกตอง สมบูรณ และขอขอบพระคุณคณาจารยคณะศึกษาศาสตร  ทุก
ทานที่เมตตาประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรูอันยังผลใหวิยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณอาจารยลัดดา ทัพหาชัย อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน     
(ฝายมัธยม) ดร.พัชรินทร อุทัยฉัตร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารยวัจนาพร พันธุมะโน ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรี ยนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย และพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย รวมถึงใหขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนอยางยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการทําวิจัยครั้งนี้ที่ไมไดเอย
นามไว ณ โอกาสนี้ 

ทายที่สุดนี้ ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ บุญคุณอันยิ่งใหญเหนือสิ่งใด คุณบิดร มารดา 
และบุคคลในครอบครัวของผูวิจัยที่เกื้อหนุนชวยเหลือและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมาจนสําเร็จ
การศึกษา และขอระลึกถึงพระคุณของครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวิจัยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน จนเปนผลสําเร็จแหงวิทยานิพนธฉบับนี้ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติตอการใชสื่อภาพยนตร    
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน โดยประชากรของการวิจัยคือนักศึกษาหลักสูตร             
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 ทีล่งทะเบียนเรียนวิชาสิทธิมนุษยชน จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคือแบบสอบถามเจตคติตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน 
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา เจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชา
สิทธิมนุษยชน โดยภาพรวมอยูในระดับดี ( X  = 4.13) โดยขอที่มีระดับเฉลี่ยสูงสุด คือการใชสื่อ
ภาพยนตรชวยสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจัดอยูในระดับดีมาก (X  = 4.61)  

จากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียน
การสอนวิชาสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของนักศึกษาสงผลใหมี
ภูมิรูและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

คําสําคัญ : เจตคติ สื่อภาพยนตร วิชาสิทธิมนุษยชน 
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ABTRACT 

 The quantitative research aimed at studying the attitude of students toward 
using film as instruction media for human rights course. The finite population was     
23 senior students who enrolled in human rights course. The subjects were asked     
to complete a questionnaire including. The data were analyzed using descriptive 
statistics. The data were collected and analyzed for frequency, mean, and standard 
deviation. 
 The research found that the mean scores of attitude for using film as 
instruction media for human rights course were at a good level ( X  = 4.13). The 
highest level of attitude was the attitude of using the film to the development of 
students' learning ( X  = 4.61). 
 Results of this study reveal that the students had the positive attitude 
towards using film as instruction media for human rights course. Wherewith enhance 
students’ learning skills to become knowledgeable and self-directed learners. 

Keywords: attitude, film, Human Rights Course   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 380 -



 
 

บทนํา 

 วิชาสิทธิมนุษยชน เปนวิชาเลือกของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่มุงศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวของกับสิทธิขึ้นพ้ืนฐาน 
หลักการและกฎเกณฑที่มีสภาพเปนกฎหมายและเปนเพียงนามธรรม วิธีการสงเสริมและคุมครองซึ่ง
สิทธิมนุษยชน ขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงคแหงการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบและเขาใจหลัก       
สิทธิมนุษยชน และสามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในเชิงปฏิบัติ  และดวยเนื้อหาของวิชาที่มี
ลักษณะเปนนามธรรม จึงเปนการยากจะสอนโดยวิธีบรรยายใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาของวิชาและ
นํามาปรับใชในทางปฏิบัติได 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําภาพยนตรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในวิชาสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
ชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาวิชาในลักษณะความเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะภาพยนตรสามารถ
ถายทอดเรื่องราวตางๆ ผานภาพและเสียง โดยแสดงออกถึงเรื่องราวความเปนจริงในสังคม           
(รติ หอมลา, 2553) ความคิดและความรูสึกของผูสรางสรรคงาน และในบางเรื่องอาจแฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมทางสังคมดวย (อัศวพร  แสงอรุณเลิศ, 2551) โดยผูวิจัยไดใชสื่อภาพยนตรหลายรูปแบบ 
ทั้งภาพยนตรสารคดี (Documentary Film) ภาพยนตรทางการสอน (Instructional Film) และ
ภาพยนตรเรื่อง (Fiction Film) โดยพิจารณาถึงความสอดคลองของเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของ
วิชา 

ทั้งนี้ ผูวิจัยเล็งเห็นวาการศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการ
เรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหทราบวานักศึกษามีเจตคติอยางไรตอการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการใชสื่อภาพยนตรประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะสงเสริมบรรยากาศของการเรียนการ
สอนและทําใหกระบวนการการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถมอง
เนื้อหาของวิชาไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

วัตถุประสงค 

 ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่เรียนวิชาสิทธิมนุษยชนที่มีตอการใชสื่อภาพยนตรประกอบการ
เรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและกรอบแนวคิด 

การเลือกใชสื่อการเรียนรู 

 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น สามารถกระตุนความสนใจ
ของนักศึกษา ทําใหสามารถจดจําบทเรียนงาย และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ใหตรงกับเปาหมาย
ที่ตั้งเอาไว ซึ่งสื่อการเรียนรูในปจจุบันมีมากมายหลายประเภท ผูสอนจึงควรเลือกสื่อการเรียนรูให
เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ตั้งใจไว 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2539) ไดแยกประเภทสื่อการเรียนรู และระบุเกณฑการคัดเลือกสื่อเรียนรู
ไวดังนี้ 
 ประเภทสื่อการเรียนรูแบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ 
 1. เครื่องมือหรืออุปกรณ หรือสื่อประเภทหนัก (Hardware) ไดแก วิทยุ โทรทัศน เครื่องฉาย
ภาพยนตร เปนตน 
 2. วัสดุหรือสื่อประเภทเบา (Software) ไดแก ฟลมภาพยนตร รายการวิทยุ แผนที่ แผนภูมิ 
รูปภาพ แบบจําลอง เปนตน 
 3. เทคนิคหรือวิธีการ (Technique or Method) ไดแกการจัดนิทรรศการ การดูงานนอก
สถานที่ การเลนละคร การสาธิต เปนตน 
 เกณฑการคัดเลือกสื่อเรียนรู มีดังนี้ 
 1. เลือกสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนรู 
 2. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
 3. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับเทคนิคและวิธีการเรียนรู 
 4. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 
 5. เลือกสื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 6. เลือกสื่อที่พอหาได และคํานึงถึงความสะดวกในการนําไปใช ไมจําเปนตองใชสื่อราคาแพง 
 7. เลือกสื่อโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 เอดการ เดล (Dale 1969) ไดแบงประเภทของสื่อการสอนตามประสบการณ ออกเปน 10 
ประเภท โดยยึดไดเรียงลําดับจากประสบการณที่เปนรูปธรรมที่สุดไปยังประสบการณที่เปนนามธรรม
ที่สุด เรียกวา “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience) ดังนี้ 

ขั้ นที่ 1  ประสบการณตรงและมี ความมุ งหมาย  (Direct Purposeful Experience) 
ประสบการณข้ันนี้ เปนรากฐานสําคัญของการศึกษา เปนประสบการณที่ผูเรียนไดรับมาจากความเปน
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จริงและดวยตัวเองโดยตรง ผูรับประสบการณนี้จะไดเห็น ไดจับ ไดทํา ไดรูสึก และไดดมกลิ่นจากของ
จริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไหประสบการณการเรียนรูในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเปนจริงในชีวิต 

ขั้นที่ 2 ประสบการณจําลอง (Contrived Simulation Experience) ในบางกรณีการศึกษา
ดวยประสบการณตรงในชีวิตไมสามารถกระทําไดเพราะเปนเรื่องของอดีต หรือมีความซับซอนเรนลับ
หรือเปนอันตรายไมสะดวกตอการเรียนรูจากประสบการณจริง จึงไดมีการจําลองสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมา
เพ่ือการศึกษา 

ขั้นที่ 3 ประสบการณนาฏการ (Dramatized Experience) มีหลายสิ่งหลายอยางที่เราไม
สามารถประสบไดดวยตนเอง เชน เหตุการณในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มีปญหา
เกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เปนนามธรรม การแสดงละครจะชวยไปใหผูเรียนไดเขาไปใกล
ความเปนจริงมากที่สุด เชน ฉาก เครื่องแตงตัว เครื่องมือ หุนตาง ๆ เปนตน 

ขั้นที่ 4 การสาธิต (Demonstration) คือ การอธิบายถึงขอเท็จจริงหรือแบงความคิดการ 
ผูฟงแลเห็นไปดวย เชน ครูวิทยาศาสตรเตรียมกาซออกซิเจนใหนักเรียนดู  ก็เปนการสาธิต การสาธิต   
ก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที่ ถือเปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี้อาจ
รวมเอาสิ่งของที่ใชประกอบหลายอยาง นับตั้งแตของจริงไปจนถึงตัวหนั งสือ หรือคําพูดเขาไว แตไม
เพงเล็งถึงสิ่งเหลานี้ โดยจะใหความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผูเรียนจะตองเฝาสังเกตอยูโดย
ตลอด 

ขั้นที่ 5 การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) การพาผูเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เปนการ
สรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนจากแหลงขอมูล แหลงความรูที่มีอยูจริงภายนอก
หองเรียน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเปนวิธีการหนึ่งที่เปนสื่อกลางใหนักเรียนไดเรียนจากของจริง 

ขั้นที ่6 นิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง การจัดแสดงสิ่งตางๆเพ่ือใหความรูแกผูชม ดังนั้น
นิทรรศการจึงเปนการรวมสื่อตาง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ใหผูเรียนมามีสวนรวม    
ในการจัด จะสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดสรางสรรคมีสวนรวม และไดรับขอมูลยอนกลับดวยตัว
ของเขาเอง 

ขั้นที่ 7 ภาพยนตร และโทรทัศน (Motion Picture and Television) เปนสื่อการสอนที่มี
บทบาทมากในปจจุบัน เพราะไดเห็นทั้งภาพและไดยินเสียงในเวลาเดียวกัน ภาพยนตรเปนสื่อที่
จําลองเหตุการณมาใหผูชมหรือผูเรียนไดดูและไดฟง อยางใกลเคียงกับความจริง  

ขั้นที่ 8 การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง (Recording, Radio and Picture) ไดแก ภาพถาย 
ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและโปรงแสง ภาพทึบแสงคือรูปถาย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพตาง ๆ 
สวนภาพนิ่งโปรงใสหมายถึงสไลด ฟลมสตริป ภาพโปรงใสที่ใชกับเครื่องฉายวัสดุโปรงใส เปนตน  
ภาพนิ่งสามารถจําลองความเปนจริงมาใหเราศึกษาบนจอได การบันทึกเสียง ไดแก แผนเสียงและ
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เครื่องเลนแผนเสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณตางๆ          
ที่เก่ียวกับเสียงซึ่งนอกจากจะสามารถนํามาใชอยางอิสระในการเรียนการสอนดวย  

ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ (Visual Symbol) สื่อการสอนประเภทนี้ มีมากมายหลายชนิด เชน 
แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การตูน เปนตน สื่อเหลานี้เปนสื่อที่มีลักษณะเปน
สัญลักษณสําหรับถายทอดความหมายใหเขา ใจไดรวดเร็วขึ้น 

ขั้นที่ 10 วจนสัญลักษณ (Verbal Symbol) จัดวาเปนสื่อที่เปนนามธรรมมากที่สุด ซึ่งไดแก
ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณทางคําพูดที่เปนเสียงพูด ความเปนรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไมคง
เหลืออยูเลย อยางไรก็ดี ถึงแมสื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เปนนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใชประโยชน 
จากสื่อประเภทนี้มาก เพราะตองใชในการสื่อความหมายอยูตลอดเวลา 

 จากการแยกประเภทสื่อการเรียนรูของกิติมา  ปรีดีดิลก และการแยกประเภทของสื่อการ
สอนตามประสบการณของ เอดการ เดล ดังกลาวขางตน ภาพยนตรถือเปนสื่อการเรียนรูในรูปแบบ
วัสดุหรือสื่อประเภทเบา (Software) ที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือกระตุนความสนใจของนักศึกษา
ไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนการถายทอดดวยภาพและเสียง ซึ่งผูเรียนจะไดรับประสบการณจากการ
เห็นและการไดยิน สงผลใหเขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดอยางรวดเร็วและจดจําไดงายขึ้น และเมื่อ
พิจารณาจากเกณฑการคัดเลือกสื่อเรียนรูของกิติมา ปรีดีดิลก พบวา ภาพยนตรเปนสื่อที่ใหความสนุก
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน อีกทั้งมีราคาไมแพงและสะดวกในการใชงาน จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยนํา
ภาพยนตรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนในวิชาสิทธิมนุษยชนเพ่ือชวยใหนักศึกษาเขาใจ         
ในเนื้อหาวิชาในลักษณะความเปนรูปธรรม  

การเรียนรูโดยภาพยนตร 

 รติ หอมลา (2553) ไดใหความหมายของภาพยนตร และ ภาพยนตรการศึกษา การจัดแบง
ประเภทของภาพยนตรที่นํามาใชทางการศึกษา พรอมทั้งข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ภาพยนตร ไวดังนี้  
 ภาพยนตร หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏบนจอฉาย ซึ่งบรรจุลงบนฟลม 
 ภาพยนตรการศึกษา หมายถึง ภาพยนตรที่มีสาระเพ่ือการถายทอดความรู  ความเขาใจ
เนื้อหาสาระในการศึกษาอบรมตางๆ 
 ภาพยนตรที่นํามาใชทางการศึกษา แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
 1. ภาพยนตรสารคดี (Documentary Film) เปนภาพยนตรที่เสนอเรื่องราวความเปนจริง  
ในสังคม ทั้งในทางตรงและทางออม 
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 2. ภาพยนตรทางการสอน (Instructional Film) เปนภาพยนตรที่สรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค
พิเศษ เสนอเนื้อหาสาระที่เปนจริงกับผูชม 
 3. ภาพยนตรเรื่อง (Fiction Film) เปนภาพยนตรเรื่องที่ใหความบันเทิงซึ่งเนนการแสดงเปน
หลัก แตสอดแทรกความรู ความคิดบางอยางเอาไวในเรื่อง 
 ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภาพยนตร แบงไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมกอนสอน จะตองจัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสม ตรวจสอบเครื่องมือใหพรอม
กอนฉาย 
 2. การเสนอภาพยนตรและกิจกรรมระหวางชมภาพยนตร ผูสอนจะตองสังเกตปฏิกิริยาของ
ผูเรียนขณะรับชม และเรียกความสนใจของผูเรียนไปยังประเด็นสําคัญของเรื่องแตละขั้นตอนอยาง
ชัดเจน 
 3. กิจกรรมหลังชมภาพยนตร จะตองมีการอภิปรายสรุปประเด็น เพ่ือใหไดความคิดรวบยอด 
 โดยในการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดคัดเลือกภาพยนตรที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงคของวิชาเปนสําคัญ โดยไมไดพิจารณาจากประเภทภาพยนตร เพราะไมวาจะเปน
ภาพยนตรประเภทใดหากมีเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของวิชาก็สามารถ
ถายทอดความรู และกอใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดทั้งสิ้น ดังนั้นภาพยนตรที่ใชในการวิจัยจึงมี
หลายรูปแบบ ทั้งภาพยนตรสารคดี (Documentary Film) ภาพยนตรทางการสอน (Instructional 
Film) และภาพยนตรเรื่อง (Fiction Film) ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดของภาพยนตรที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 

ลําดับ เนื้อหา/องคความรู ลักษณะของสื่อ
ภาพยนตร 

ชื่อภาพยนตร แหลงที่มา 

1 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน 

ภาพยนตร 
ทางการสอน 

วีดีทัศนสิทธิมนุษยชน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=e6pPp5qZNbs 

2 วิวัฒนาการของ        
สิทธิมนุษยชน
ภูมิภาคตะวันตก 
และปรัชญาท่ี
เกี่ยวของ 
(สหราชอาณาจักร) 

ภาพยนตรสารคดี 800 ป แมคนาคารตา 
(เฉพาะตอนท่ี 1-6) 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
https://www.youtube.com/
watch?v=0_AZbqW1404&list
=PLtydK5Sd9KBkk6BhCc2OrL
Nx2xRcLxpXe 

3 วิวัฒนาการของ        
สิทธมินุษยชน
ภูมิภาคตะวันตก 
และปรัชญาท่ี

ภาพยนตรสารคดี คําประกาศอิสรภาพ 
56 ผูลงนาม 

https://www.youtube.com/
watch?v=4DqHVAoU8RY 
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ลําดับ เนื้อหา/องคความรู ลักษณะของสื่อ
ภาพยนตร 

ชื่อภาพยนตร แหลงที่มา 

เกี่ยวของ 
(สหรัฐอเมริกา) 

4 วิวัฒนาการของ        
สิทธิมนุษยชน
ภูมิภาคตะวันตก 
และปรัชญาท่ี
เกี่ยวของ 
(ฝรั่งเศส) 

ภาพยนตรสารคดี ประวัติศาสตร  
การปฏิวัติฝรั่งเศส 

https://www.youtube.com/
watch?v=gs6tIYSMjNM 

5 สงครามโลกครั้งท่ี 2 
และการเกิดองคการ
สหประชาชาติ 

ภาพยนตร 
ทางการสอน 

ประวัติศาสตร
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
https://www.youtube.com/
watch?v=lxSqqBXFUq4 

6 สงครามโลกครั้งท่ี 2 
และการเกิดองคการ
สหประชาชาติ 

ภาพยนตรสารคดี ชีวิต ความตาย ในคาย  
เอาชวิตช 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
รายการพื้นท่ีชีวิต 
https://www.youtube.com/
watch?v=EorTnqRgnHc 
และ 
https://www.youtube.com/
watch?v=lR1o84wpXyg 

7 สงครามโลกครั้งท่ี 2 
และการเกิดองคการ
สหประชาชาติ 

ภาพยนตรสารคดี ยอนอดีตสงครามมหา
เอเชียบูรพา 

สถานีโทรทัศนวอยซทีวี 
รายการ Global Village 
https://www.youtube.com/
watch?v=cxFyWgh63Eo 

8 สงครามโลกครั้งท่ี 2 
และการเกิดองคการ
สหประชาชาติ 

ภาพยนตรสารคดี ทางรถไฟสายมรณะ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
รายการพื้นท่ีชีวิต 
https://www.youtube.com/
watch?v=1QcOHkmjqws 

9 สงครามโลกครั้งท่ี 2 
และการเกิดองคการ
สหประชาชาติ 

ภาพยนตร 
ทางการสอน 

สหประชาชาติเบ้ืองตน
สําหรับคนไทย 

https://www.youtube.com/
watch?v=4LOTJq9e9WI  

10 ปญหาการละเมิด         
สิทธิมนุษยชน 
(การฆาลางเผาพันธุ) 

ภาพยนตรสารคดี การฆาลางเผาพันธุในรา
วันดา ความทรงจํายังไม
เลือน 

สถานีโทรทัศนวอยซทีวี 
รายการ Global Village 
https://www.youtube.com/
watch?v=FdOrLUKpxdM 

11 ปญหาการละเมิด        
สิทธิมนุษยชน 
(การฆาลางเผาพันธุ) 

ภาพยนตรสารคดี 36 ป ฆาลางเผาพันธุใน
กัมพูชา 

สถานีโทรทัศนทีเอ็นเอ็น 
รายการครบมุมขาว 
https://www.youtube.com/
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ลําดับ เนื้อหา/องคความรู ลักษณะของสื่อ
ภาพยนตร 

ชื่อภาพยนตร แหลงที่มา 

watch?v=4zSaarCM5K8 
12 สันติวิธี:แนวทาง

ปองกันปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ภาพยนตรสารคดี มหาตมะ คานธี รายการหน่ึงคนอานลานคนตื่น 
https://www.youtube.com/
watch?v=fT3CXsHmX-o 

13 ปญหาการละเมิด         
สิทธิมนุษยชน 
(การเหยียดสีผิว) 

ภาพยนตรสารคดี มารติน ลูเธอร คิง : 
I have a Dream 

สถานีโทรทัศนวอยซทีวี 
รายการ voice news 
https://www.youtube.com/
watch?v=9bcL78bypYQ 

14 ปญหาการละเมิด      
สิทธิมนุษยชน 
(การเหยียดสีผิว) 

ภาพยนตรสารคดี Rosa Park หญิงผิวสี
เพื่อเปลี่ยนโลก 

สถานีเอ็นบีที 
รายการจับกระแสแลโลก 
https://www.youtube.com/
watch?v=DKwJEbuulIc 

15 ปญหาการละเมิด        
สิทธิมนุษยชน 
(การเหยียดสีผิว) 

ภาพยนตรสารคดี ประวัติยอของโฆษณา
เหยียดผิว 

สถานีมติชนทีวี 
https://www.youtube.com/
watch?v=8ARSSx_tkus 

16 ความเสมอภาค
ระหวางชายกับหญิง 

ภาพยนตรสารคดี วันสตรีสากล https://www.youtube.com/
watch?v=Ooar9MHCYzY 
และ 
https://www.youtube.com/
watch?v=nkW10RTlhek 

17 ความหลากหลาย
ทางเพศ 

ภาพยนตรสารคดี คนไทยขามเพศ สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
รายการสามัญชนคนไทย 
https://www.youtube.com/
watch?v=KP7LEtdW7AQ 

18 ความหลากหลาย
ทางเพศ 

ภาพยนตรสารคดี กาวขามเพศมายา สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 
รายการพื้นท่ีชีวิต 
https://www.youtube.com/
watch?v=XUhVNr_oI_A 

19 สิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

ภาพยนตรเรื่อง 
 

เชอรี่ แอน ดีวีดี ซ่ึง 
บริษัท ไฟวสตาร โปรดักชั่น 
จํากัด เปนเจาของลิขสิทธิ์ 

20 สิทธิเด็ก ภาพยนตร 
ทางการสอน 

สิทธิเด็ก https://www.youtube.com/
watch?v=CIV1ujyK5Y4 
และ 
https://www.youtube.com/
watch?v=BfjI-uJa2l4 
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ลําดับ เนื้อหา/องคความรู ลักษณะของสื่อ
ภาพยนตร 

ชื่อภาพยนตร แหลงที่มา 

21 ปญหาการละเมิด       
สิทธิมนุษยชน 
(การลวงละเมิดทาง
เพศ) 

ภาพยนตรเรื่อง 
(ภาพยนตรสั้น) 

ขอ-ขสมก. https://www.youtube.com/
watch?v=-UntlfI_A10 

22 ปญหาการละเมิด      
สิทธิมนุษยชน 
(การคามนุษย) 

ภาพยนตร 
ทางการสอน 

5P การคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
https://www.youtube.com/
watch?v=Je29EvdGXUw 

23 ปญหาการละเมิด       
สิทธิมนุษยชน 
(การคามนุษย) 

ภาพยนตร 
ทางการสอน 

การตูนตอนคามนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
https://www.youtube.com/
watch?v=frfHxQ0Icj0 

24 ปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
(การคามนุษย) 

ภาพยนตรสารคดี “โรฮิงญา” กับ “การคา
มนุษย” 

สถานีโทรทัศนสปริงนิวส 
รายการสามมุมขาว 
https://www.youtube.com/
watch?v=-5bhslDPf60 

สําหรับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนไดเลือกใชขั้นตอนของกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชภาพยนตร ของรติ  หอมลา ทั้งสิ้น กลาวคือจัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสม โดยใน
ระหวางชมภาพยนตรไดเรียกความสนใจไปยังประเด็นสําคัญของเรื่องโดยการตั้งคําถามชวนให
วิเคราะห และหลังจากชมภาพยนตร ไดจัดใหมีการอภิปรายสรุปประเด็นเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด 

เจตคติ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหนิยามคําวา เจตคติ ไววา ทาทีหรือความรูสึกของ
บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

 สุชา จันทรเอม และสุรางค  จันทรเอม (2520) ไดใหนิยามคําวา เจตคติ ไววาคือความรูสึก 
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ความรูสึก หรือทาทีจะเปนไป     
ในทํานองที่พึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

 สงวนศรี  วิรัชชัย (2527) ไดใหนิยามคําวา เจตคติ ไววาคือสภาพความคิด ความเขาใจและ
ความรูสึกเชิงประเมินที่มีตอสิ่งตางๆ (วัตถุ สถานการณ ความคิด ผูคน ฯลฯ) ซึ่งทําใหบุคคลมีแนวโนม
ทีแ่สดงพฤติกรรมตอสิ่งนั้น ในลักษณะเฉพาะตัวตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู 
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 ดังนั้น จะเห็นไดวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สุชา   จันทรเอม และสุรางค          
จันทรเอม ตลอดจนสงวนศรี  วิรัชชัย ตางใหคํานิยามคําวา เจตคติ ไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ 
เปนสภาพความคิด ความรูสึก ทาที ความเขาใจตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ในเชิง
ประเมิน ในลักษณะพึงพอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  

 จากนิยามดังกลาวจึงสรุปไดวา เจตคติ มีความหมายในเชิงลึกกวาความคิดเห็น หรือ
ขอคิดเห็น ซึ่งเปนนิยามของคําวาทัศนคติ โดยเจตคติจะเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคล
ตอบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสถานการณตางๆ ในรูปแบบชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
พอใจหรือไมพอใจ ตามทิศทางของทัศนคติที่มีอยู 

 โดยการวิจัยนี้ ตองการทราบเจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียน
การสอนวิชาสิทธิมนุษยชน โดยประเมินความรูสึกในลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอคําถามที่
กําหนด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษา
ตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน จากประชากรที่มีจํานวนจํากัด 
(Finite Population) ไดแกนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ชั้นปที่ 4 จํานวน 23 คน โดยเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด ในตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2558 กลาวคือตั้งแตเดือนมกราคม 2559- เมษายน 2559  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยนี้คือแบบสอบถามเจตคติตอการใชสื่อ
ภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน ประกอบดวยแบบสอบถาม 2 สวน ดังนี้ 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
นักศึกษาหลักสตูรนติิศาสตรบณัฑติ ช้ันปท่ี 4 
ที่เรียนวิชาสิทธิมนุษยชน 

 

ตัวแปรตาม 

เจตคติของตอการใชสื่อภาพยนตรในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน 
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 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ และ อายุ 
 สวนที่ 2 เจตคติตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน       
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามเลือกตอบ โดยใชวิธีการของ Likert ซึ่งลักษณะ         
ขอคําถามเปนมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ เปนคําถามทางบวก 
(Favorable Statement) 13 ขอ และคําถามทางลบ (Unfavorable Statement) 2 ขอ ซึ่งได
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารยในสาขาวิชา
นิติศาสตร จํานวน 3 ทาน ไดแกอาจารยทัศนัย  ทั่งทอง อาจารยอรทัย  แซเบ และอาจารยพงษลดา  
ทั่งทอง โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ( Index of Item-Objective 
Congruence : IOC) โดยในแตละขอคําถามมีคา IOC ไมต่ํากวา 0.5 แลวจึงนําไปหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)         
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.603 

ทั้งนี้ไดกําหนดเกณฑที่ใชพิจารณาตัดสินจากคาเฉลี่ยที่วิเคราะหไดจากขอมูลคือเกณฑการ
แปลความหมายของ Best ดังนี้ 

4.50-5.00 ดีมาก 
3.50-4.49 ดี 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 ไมด ี
1.00-1.49 ไมดีมาก 

 สําหรับการการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 1. ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย การดําเนินการวิจัย ใหประชากรทราบ 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดแก  ภาพยนตร          
ทั้งภาพยนตรสารคดี (Documentary Film) ภาพยนตรทางการสอน (Instructional Film) และ
ภาพยนตรเรื่อง (Fiction Film) จํานวน 24 รายการ ที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงคของวิชา ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558 
 3. เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามเจตคติตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชา
สิทธิมนุษยชน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา 2558 ในทันที  โดยผูวิจัยไดแจก
แบบสอบถาม จํานวน 23 ชุด และไดตอบกลับมาจํานวน 23 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
 4. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมา แลวนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive 
Research) ไดแก ความถี่ ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล และ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูล เจตคติของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่  4               
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิทธิมนุษยชน ตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชา                
สิทธิมนุษยชน 

ผลการศึกษา 

ประชากรเปนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปที่ 4 
ทีเ่รียนวิชาสิทธิมนุษยชน จํานวนทั้งสิ้น 23 คน เกือบสองในสามของประชาการเปนหญิง (ชาย 9 คน 
และหญิง 14 คน) เมื่อจําแนกตามอายุ พบวาประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 19-22 ป (20 คน)     
มีเพียงหนึ่งในแปดของประชากรที่มีอายุอยูระหวาง 23-26 ป (3 คน)  

ผลการศึกษาพบวา เจตคติตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชา          
สิทธิมนุษยชน โดยรวมอยูในระดับดี ( X  = 4.13) เมื่อพิจารณารายขอพบวาการใชสื่อภาพยนตรชวย
สงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนในระดับดีมาก ( X  = 4.61) รองลงมาคือการใชสื่อภาพยนตร
ทําใหมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม และ ทําใหมีการใหขอมูลยอนกลับและพัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องในระดับดีมาก ( X  = 4.57) และการใชสื่อภาพยนตรทําใหผูเรียนมีความทันสมัยหรือทันโลก
อยูตลอดเวลาในระดับดีมาก ( X  = 4.52) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 เจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน 

ขอความ ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. แปลผล 

1.พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห 4.22 0.52 ด ี
2.มีสวนรวมในการเรียนการสอนมากข้ึน 4.43 0.59 ด ี
3.มีสวนรวมในการทํางานเปนทีม 4.57 0.59 ดีมาก 
4.สงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน 4.61 0.50 ดีมาก 
5.สงเสริมทักษะการสืบคน 4.39 0.66 ด ี
6.มีภาระงานเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับวิธีการสอนโดยบรรยาย 2.26 0.86 ไมดี 
7.มีการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนมากข้ึน 4.13 0.97 ด ี
8.มีผลตอการตื่นตัวดานการเรียน 4.48 0.90 ด ี
9.ไมจําเปนตองเรียนเพ่ิมโดยการบรรยายเนื้อหาวิชาอีก 3.78 1.04 ด ี
10.เขาใจเนื้อหาในรายวิชาและเกิดความคิดรวบยอด 4.39 0.50 ด ี
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ขอความ ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. แปลผล 

11.สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูไดมากข้ึน 4.43 0.66 ด ี
12.ทําใหผูเรียนมีความทันสมัยหรือทันโลกอยูตลอดเวลา 4.52 0.73 ดีมาก 
13.เพิ่มความรูสึกเครียดตอการเรียน 3.17 1.11 ปานกลาง 
14.สะดวกไมจํากัดเวลาและสถานที่ในการเรียน 3.96 0.98 ด ี
15.มีการใหขอมูลยอนกลับและพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 4.57 0.51 ดีมาก 

รวม 4.13 0.74 ดี 

สรุป 

จากการวิจัยสรุปไดวาเจตคตินักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชา
สิทธิมนุษยชนโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนีผ้ลการวิจัยอธิบายไดวา การที่นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการใช
สื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน อาจเนื่องจากสื่อภาพยนตรเปนสื่อการ
เรียนรูที่สามารถกระตุนความสนใจของนักศึกษาเนื่องจากสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงทําให
เนื้อหาของวิชาสิทธิมนุษยชนที่มีความเปนนามธรรม สามารถเขาใจไดในลักษณะที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 
และงายตอความเขาใจจึงทําใหสามารถจดจําบทเรียนงายขึ้น จึงถือเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการ
การเรียนรูของนักศึกษาไดเปนอยางดี และสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ใหตรงกับวัตถุประสงคของ
วิชาสิทธิมนุษยชน สื่อภาพยนตรจึงถือเปนเครื่องมือที่ชวยใหการสอนในวิชาสิทธิมนุษยชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาผลการวิจัยมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุทธานันท  กัลปกะ ขวัญตา  ภูริวิทยาธีระ และปนิดา  พุมพุทธ เรื่องเจตคติของ
นักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหา        
ทางจิต ซึ่งผลการวิจัยปรากฏวา ภาพรวมของเจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ โสวรรณ  คงสวัสดิ์ เรื่องความ       
พึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรที่มีตอการประยุกตใชภาพยนตรสั้นในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร ซึ่งผลการวิจัยปรากฏวา ภาพรวมของความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
เรียนรูโดยเปดภาพยนตรสั้นอยูในระดับมาก จากความสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนๆ สามารถอธิบาย     
ไดวานักศึกษาไมวาจะเปนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ลวนมีเจตคติที่ดีตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอน 
แสดงใหเห็นวาภาพยนตรเปนสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายศาสตร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 392 -



 
 

เมื่อพิจารณารายขอที่นักศึกษาใหคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกพบวาการใชสื่อภาพยนตรใน
การจัดการเรียนการสอนชวยสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนจัดอยูในลําดับแรก อธิบายไดวา
ภาพยนตรที่มีเนื้อหาสอดคลองเนื้อหาวิชาสิทธิมนุษยชน  และตรงตามวัตถุประสงคของวิชา          
สิทธิมนุษยชนจะสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ของนักศึกษาไดตามเปาหมายและความตองการของ
นักศึกษา รองลงมาคือการใชสื่อภาพยนตรทําใหมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม และ ทําใหมีการให
ขอมูลยอนกลับและพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง อธิบายไดวากิจกรรมหลังชมภาพยนตรที่จะตองมี
การอภิปรายสรุปประเด็นเพื่อใหไดความคิดรวบยอด (รติ หอมลา, 2553) ทั้งในรูปแบบกลุมใหญและ
กลุมยอยกอใหเกิดการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม โดยความคิดรวบยอดที่ไดจากการอภิปราย            
ทําใหนักศึกษาไดขอมูลยอนกลับและนักศึกษาสามารถนําไปตอยอดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวย
ตนเอง และลําดับที่สามคือการใชสื่อภาพยนตรทําใหผูเรียนมีความทันสมัยหรือทันโลกอยูตลอดเวลา 
อธิบายไดวาภาพยนตรที่เนื้อหาทันสมัยตามสถานการณปจจุบัน นอกจากจะทําใหนักศึกษามีความรู 
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาแลว ยังสงผลใหนักศึกษามีความทันสมัยหรือทันโลกอยูตลอดเวลาดวย 

ผลการศึกษายังพบวานักศึกษามีเจตคติที่ไมดีตอการมีภาระงานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการ
สอนโดยบรรยาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชภาพยนตรนั้น มีขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน
มากกวาการสอนโดยบรรยาย กลาวคือมีทั้งกิจกรรมกอนสอน กิจกรรมระหวางชมภาพยนตร และ
กิจกรรมหลังชมภาพยนตร (รติ หอมลา, 2553) โดยเฉพาะขั้นตอนของกิจกรรมหลังชมภาพยนตร ซึ่ง
ตองอภิปรายสรุปประเด็น ทําใหนักศึกษามีภาระงานมากขึ้นซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธานันท  กัลปกะ, 
ขวัญตา  ภูริวิทยาธีระ และปนิดา  พุมพุทธ เรื่องเจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต ซึ่งผลการวิจัยปรากฏวา นักศึกษามี
เจตคติที่ไมดีตอการมีภาระงานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการสอนโดยบรรยาย เนื่องจากการสอนโดยใช
สื่อภาพยนตรจะเนนการบูรณาการและสง เสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง จึงมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังชมภาพยนตรทั้งในลักษณะกลุมยอยและกลุมใหญ จากความสอดคลองกับ
งานวิจัยนี้สามารถอธิบายไดวากิจกรรมหลังชมภาพยนตร ในลักษณะการอภิปรายสรุปประเด็น และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน ทําใหนักศึกษามีภาระงานมากขึ้นซึ่งไมสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา สงผลใหนักศึกษามีเจตคติที่ไมดีตอการมีภาระงานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการสอนโดย
บรรยาย 

นอกจากนี้มีนักศึกษายังมีเจตคติระดับปานกลางตอการเพ่ิมความรูสึกเครียดตอการเรียน 
อธิบายไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อภาพยนตรมีผลตอภาวะความเครียดของนักศึกษาอยู
บาง โดยไมนาจะไมแตกตางไปจากการสอนในรูปแบบอ่ืนแตอยางใด 
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ขอเสนอแนะ 

 การใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนชวยสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน
ไดเปนอยางดี จึงควรสนับสนุนใหใชสื่อภาพยนตรในวิชาอ่ืนๆที่มีลักษณะเปนนามธรรม เพ่ือใหผูเรียน
สามารถเขาใจเนื้อหาของวิชาไดอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยผูสอนตองพิจารณาถึงความสอดคลองของ
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของวิชาเปนสําคัญ โดยตองคํานึงถึงความสนุกและเพลิดเพลินอันเปน
อรรถรสในการรับชมภาพยนตรดวยเพ่ือไมใหกอใหเกิดความเครียดตอผูเรียน และควรเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหลังชมภาพยนตร จากการอภิปรายสรุปประเด็นทั้งในลักษณะกลุมยอย
และกลุมใหญเพ่ือใหไดความคิดรวบยอดซึ่งเปนมูลเหตุใหนักศึกษามีเจตคติที่ไมดีตอการมีภาระงาน
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับวิธีการสอนโดยบรรยาย เปนกิจกรรมรูปแบบอื่นที่ความสนุกและเพลิดเพลินแตยัง
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของวิชา  เชน เกมส การแสดงบทบาทสมมุติ หรือ
แบบทดสอบปรนัย เปนตน และภายหลังกิจกรรมหลังชมภาพยนตรควรมีแจกเอกสารสรุปบทเรียน
จากภาพยนตรใหแกนักศึกษาเพ่ือเปนการลดภาระงานของนักศึกษา ซึ่งนาจะปรับเจตคติตอการมี
ภาระงานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการสอนโดยบรรยายและเจตคติตอการเพ่ิมความรูสึกเครียดตอการ
เรียนของนักศึกษาได  

ขอจํากัดในการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาเจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
ซึ่งมีขอจํากัดในการนํางานวิจัยไปใชในวงกวาง  

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยนี้มิอาจสําเร็จไดเลยหากขาดผูสรางสรรคงานภาพยนตรอันมีคุณภาพ และอาจารย
ทัศนัย  ทั่งทอง อาจารยอรทัย  แซเบ และอาจารยพงษลดา  ทั่งทอง ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับความรวมมือดวยดีจากนักศึกษาที่เปน
ประชากรในการวิจัยนี้ สงผลใหงานวิจัยนี้ลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยาง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ABSTRACT 

The paper has aim for study problem has the influences to English language 
leaning of high school student in Narathiwat province, Thailand. Methodology is 
qualitative method, so focus in the problem with English language leaning of high 
school student, the collected data from interviews 8 teacher in 7 school, and 10 
student in school of rural area used semi – structure interview was tool for collected, 
and use open questionnaire with 456 students. Result, found problem of English 
language learning in high school of Narathiwat province, the has 11 problems, and 
reading and writing its high correlation (R=.504). However, the problem almost to 
beginning from basic in the family and social of student and the main factors of 
problem are internal factors or environmental factors to support English learning of 
student. In the reason of English learning problem has 10 issue and can separate 3 
factors were; 1. Indirect factors, 2) Teaching factors, and 3) Personal factors, are 
affected to the problem of English language learning in high school of Narathiwat 
province. 

Key word: English language, learning, Narathiwat Thailand. 
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Introduction 
 

In the report of Ethologue 16th edition at 2009 (reference in Ratanaphaibunchai, 
2013) present to the language used more in the world, first is Mandarin dialects are 
having people about 1,223 million to use, second are Spanish language has people 
about 329 million to use and English language is tertiary for people use about 328 
million to use more in the world, USESCO report to the language to speaking more in 
the world were, Mandarin dialects, English language and Spanish language, and the 
United Nations specification 6 languages in the meeting were; Mandarin dialects, 
English language, Spanish language, Arabic language, Russian language, and French 
language (reference in Ratanaphaibunchai, 2013). However, information presented 
related form the Mandarin dialects, English language, Spanish language to Neo – 
Colonial Era of Western country, in the end of 2015 ASIAN group country were; 
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thailand and Vietnam will be combination country is ASAEN community. 
The ASEAN community its sharing and leaning in the multi dimension such as 
economic, social, administration, education, culture, festival, tourism, etc., in the 
ASAEN 34th code of law is “ The working language of ASEAN shall be English” and 
the English language is the international language for meeting, report and other 
communication way in the ASEAN. 

The Thailand, understand to English language is very important to 
communication after ASEAN community opening, but report of Pongphanit (2008) 
with student of Bachelor degree has English problem about community 
communication, so the main reasons was the student are loss confident and loss the 
critical thinking and the reason has affected from the student are not using in the 
everyday life, the information difference result of U-suk (2010) studies the student in 
secondary education has good perception about English language so its first step of 
language leaner. In the situation of English language of Thai student effect to 
research question was “what the real problem in English language learning of Thai 
student”, so this study focus in high school student in Narathiwat province, Thailand. 
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Objective. 
 

This research has aim for study problem has the influences to English 
language learning of high school student in Narathiwat province, Thailand. 
 

Methodology 
 

This research is qualitative method, so focus in the problem with English 
language learning of high school student in Narthiwat province, so its phenomenal 
study for understand to condition of student and used inside in, outside in and inside 
out perception for collect to problem of student. 

 Sampling 

  This study classify sampling 3 group were; 
  1. The teacher in English language subject, so has 8 teachers at 7 
school of Narathiwat province. 
  2. 10 students in high school of rural area at the Narathiwat province. 
  3. 456 students in high school in 7 schools of Narathiwat province. 

 Tools for collect data 

  1. Interview the teacher and 10 students to problem of English 
language learning by semi – structure interviews. 
  2. Used open questionnaire with 456 students in high school in 7 
schools of Narathiwat province. 

 Data analysis 

  This study use content analysis with interview data for classify theme 
of problem and used descriptive statistic for analysis data by SPSS V.11.5 program 
with data from open questionnaire. 

Result 
 

The problem of English language from teacher perception. 
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 The researcher collected data English language teacher in 7 schools form 17 
schools of Narathiwat province (41% of schools in the province) the problem to 
influences to English language learning of student has 4 problem are; 
 1. The area and places for teaching & learning management, the problem 
almost occurs in small school and rural school, the places for teaching & leaning 
management such as sound laboratory, activities room also to library (57% of 
informant).  
 2. Schools policy, at present the central government has push the local 
government and community has participation in the school management, effected 
the community over action until impacted to intervene teacher working, or the some 
idea of school director not need student fail an exam etc., (29% of informant).  
 3. Over work load, the teacher has more function over teaching, such as 
accountant, general affairs, so that functions threaten main function of teacher 
working (100% of informant). 
 4. Problem of curriculum, because at present all the school use English 
language curriculum form central curriculum, its not related to student condition and 
school working effect the teacher cannot to teaching follow the central curriculum 
(71% of informant). 
 5. Have a more holiday, in the Narathiwat province is the province in 
Southern of Thailand, so has holiday more the another region in the country, and 
when has unreliable situation in the area the school will be stop working for safety 
situation (100% of informant). 
 6. The problem with teacher moving, because agitator situation in area affect 
to the teacher no need to work in the area (100% of informant).  
 

The problems of English language leaning from 10 students in rural school. 
 1. Our different form student in the city, because we’re not have more 
money in the holiday will be collect scarp of rubber for sell. However, the school 
has special program to tutors in the Saturday and Sunday, but we cannot joint 
because has more activity for make a money to maintaining our family.  
 2. At 2 years ago, nearly area has bombing, we’re afraid so live in home very 
safety. 
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 3. I boring and lazy to read the English language because I not understand 
and I not using it.   
 4. The transportation between school and village its difficult.  
 5. The teacher like a complain when I missing to speaking and read, affect I 
loss confident to leaning English language.  
 6. When I miss to speaking and reading, my friend like a laugh, affect I 
disgraceful and loss confident.  
 7. When I study in the primary school and secondary school, I not understand 
in English language affect to at the present I not understand it. 
 8. I not use English language in the everyday life, effect I don’t like because I 
don’t use it.  
 

The problems of English language leaning from open questionnaire.  
 The sampling 456 students, is male 110 students (24.1%) and female 346 
students (75.9%), and separated from level are high schools4 has 131 students 
(28.7%), high schools5 has 163 students (35.7%), and high schools6 has 160 students 
(35.1%), so data missing 2 student (0.4%), when classifying from major of student are; 
Science & Match has 220 students (48.2%), Arts & Match has 54 students (11.8%), 
General Arts has 120 students (26.3%), Art & Language has 54 (11.9%) and Other 
majors has 7 students (1.5%), and the sampling are classify present in Table1. 

When collected data and classification of problem English language leaning 
has 11 factors were; 1. Reading, 2. Writing, 3. Wording, 4. Translating, 5. Grammar, 6. 
Voice and hearing, 7. Communication, 8. Basic of student, 9. Teaching technique, 10. 
Teacher behavior, and 11. Not accept English language. 
 
 
 
 

Table1 Data of sampling 
Data of Sampling 

Sex 

Majors 

Total 
Science & 

Match 
Arts & 
Match 

General 
Arts 

Art & 
Language Other 

Male School Narathiwat 0 2 0 3 0 5 
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 sungaikolok 17 2 14 12 2 47 
Veingsuwan Phitayakom 8 4 0 0 0 12 

Sukirin Withaya 6 0 5 1 0 12 
Takbai 2 0 1 0 0 3 

Tunyathan Withaya 1 0 2 0 0 3 
Muthayom Sungaipadee 18 0 9 0 0 27 

Total 52 8 31 16 2 109 
Female School Narathiwat 1 4 0 11 0 16 

sungaikolok 23 27 33 15 3 101 
Veingsuwan Phitayakom 32 15 0 7 1 55 

Sukirin Withaya 43 0 21 5 0 69 
Takbai 9 0 14 0 0 23 

Tunyathan Withaya 17 0 8 0 1 26 
Muthayom Sungaipadee 43 0 12 0 0 55 

Total 168 46 88 38 5 345 
Total School Narathiwat 1 6 0 14 0 21 

sungaikolok 40 29 47 27 5 148 
Veingsuwan Phitayakom 40 19 0 7 1 67 

Sukirin Withaya 49 0 26 6 0 81 
Takbai 11 0 15 0 0 26 

Tunyathan Withaya 18 0 10 0 1 29 
Muthayom Sungaipadee 61 0 21 0 0 82 

Total 220 54 119 54 7 454 
 

   
 The correlation problem English language of student. 
  Sex  
  When analysis with sex factors to type of problem, in the correlation 
its not significant between sex and the problem. 
  Level of high schools 
  When analysis with level of high school found to negative correction 
with voice and accent significant (R = -.194, p<0.000), and writing (R = -.133,  
p<0.005), and Not accept English language (R = -.155, p<0.001). However, the 
grammar its significant in the positive correlation (R=.173, p<0.000). 
  Major of student 
  When analysis with major of student found to negative correlation in 
the voice and accent significant (R = -.113,  p<0.016), and communication (R=-.096, 
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p<0.042), and basic of student (R = -.101, p<0.032). However, the teacher behavior its 
significant in the positive correlation (R=.169, p<0.000). 
  School 
  When analysis with school of student found to negative correlation in 
the teacher behavior (R=-.038, p<0.003). However, the reading its significant in the 
positive correlation (R=.169, p<0.000), writing (R=.187, p<0.000), and translation 
(R=.098, p<0.038). 
  Factors correlation 
  When use factors correlation by Correlation Matrix, present to Peason 
Correlation that found factors between reading and writing its high (R=.504), reading 
and not accept English language (R=143), so has many correction which other factors 
present in Table2.   
 The correlation of reason English language problem of student. 
  When collected data and classification of reason English language 
problem of student has 10 issues were; 1. Don’t like the English language, 2. Boring 
the English language learning, 3. Loss confident in the English language using, 4. Not 
have a skill in the English language learning such as writing, reading., 5. Inactive to 
leaning the English language, 6. The teacher in the technique to teaching and tools 
to teaching, 7. Many time to absence, 8. Does not homework and relearning out class 
room, 9. Not have an opportunity to speak English language, and 10. Atmosphere in 
class room.  
 
 
  Sex  
  When analysis with major of student found to negative correlation in 
the many time to absence significant (R = -.121, p<0.010). 
  Level of high schools 
  When analysis with level of high school found to negative correction 
with don’t like the English language significant (R=-.110, p<0.019), many time to 
absence significant (R = -.179, p<0.000), and atmosphere in class room (R=-.166, 
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p<0.000), and the teacher in the technique to teaching and tools to teaching (R=-
.103, p<0.028). 
  Major of student 
  When analysis with major of student found to negative correlation in 
the Loss confident in the English language using significant (R = -.162, p<0.001). 
However, the don’t like the English language its significant in the positive correlation 
(R=.163, p<0.000). 
  School 
  When analysis with school of student found to positive correlation 
with Boring the English language learning (R=.263, p<0.000), and not have a skill in 
the English language learning such as writing, reading(R=.226, p<0.000).  
 

Conclusion and Discussion 
 

The problem of English language learning in high school of Narathiwat province, the 
has 11 problem were; 1. Reading, 2. Writing, 3. Wording, 4. Translating, 5. Grammar, 6. 
Voice and hearing, 7. Communication, 8. Basic of student, 9. Teaching technique, 10. 
Teacher behavior, and 11. Not accept English language. In the problem between 
reading and writing its high correlation (R=.504), that is similar with report of 
Suanthong (2011) explain to when student more reading affected to writing practices 
(p<0.01), and reading will be related to reading interests, and the research we’re 
found to the problem of student in Narathiwat provinces has not accept English 
language, so related to reading (R=143). However, the problem almost to beginning 
from basic in the family and social of student are environmental factors has 
influence English language leaning of student (Prailek, 2011), similarly the problem of 
student in high school of the Narathiwat province, the main factors of problem are 
internal factors or environmental factors to support English learning of student. 
Nerveless, in the reason of English learning problem has 10 issue were; 1. Don’t like 
the English language, 2. Boring the English language learning, 3. Loss confident in the 
English language using, 4. Not have a skill in the English language learning such as 
writing, reading., 5. Inactive to leaning the English language, 6. The teacher in the 
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technique to teaching and tools to teaching, 7. many time to absence, 8. Does not 
homework and relearning out class room, 9. Not have an opportunity to speak 
English language, and 10. Atmosphere in class room. In the reason can separate 3 
factors were; 1. Indirect factors, such as the abnormal situation in the agitator in area 
affect to school stop to working, or many holiday so impacted to time for studying. 
2) Teaching factors, the teaching factors combine to technique of teaching, 
atmosphere in the class room and teacher behavior. and 3) Personal factors, such 
student has negative attitude to English language, lazy and depreciate of English 
language etc. 
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นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนื้อสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมีสวนรวม
ของประชาชนบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 

The Public Policy for Market Beef Cattle to AEC by the Public 
Participation at Nong Jang Village, Nong Jang Sub-district, Bung 

Samphan District, Phetchabun Province 

สนธยา ชมพู, แขขวัญ สุนทรศาลทูล, จุฬา  เจริญวงศ, ธีรภัทร กิจจารักษ, กฤชสร เข็มเหล็ก 
และศุภชัย คลองขยัน 

--------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนอง
แจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอนโยบาย
การตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ                 
3) เพ่ือนําเสนอนโยบายการตลาดโคเนื้อในสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดย ผูวิจัยศึกษาแบบเชิงปริมาณพ้ืนที่เปาหมาย คือ เกษตรกรในพ้ืนที่หมูบานหนองแจง 
ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 377 คน 
ไดมาจากการสุมตัวอยางโดยการเปดตารางของเคชี มอแกน การเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถาม 
ซึ่งเปนประเภทมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูล  ใชสถิติรอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean : X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหความถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ (Enter Multiple Regression Analysis)     
โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ดังนี้ดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ( X =4.46) ดานสวนประสมทางการตลาด ( X =4.39) 
ดานการจัดการภาคเอกชน ( X =4.38) และ ดานการบริหารจัดการภาครัฐ( X =4.29) ตามลําดับ     
2) ปจจัยที่สงผลตอนโยบายการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ พบวาดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X =2.78) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
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นอย ดังนี้การเลี้ยงโคเนื้อมีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบกับอาชีพการเกษตรอ่ืน ( X =3.07) การเลี้ยง
โคเนื้อเปนอาชีพที่ยั่งยืน ( X =3.01) ทานมีความรูการเลี้ยงโคเนื้อเปนอยางดี ( X =2.87) ตามลําดับ            
3) เพ่ือนําเสนอนโยบายการตลาดโคเนื้อในสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนจากการสอบถามทานผูทรงคุณวุฒิดานโคเนื้อไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัย
เปนอยางมาก ดังนี้ 1) ควรใชกระบวนการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาดานการเลี้ยงโคเนื้อ      
โดยแตงตั้งคณะกรรมการรวม ของภาครัฐ ภาคเอกชน ผูมีสวนไดเสีย รวมกันกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาดานการเลี้ยงโคเนื้ออยางเปนระบบ มีการกําหนดแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะยาว หนึ่งป สามป 
หาป โดยมีภาคเอกชนเปนเจาภาพหลัก ภาครัฐเปนฝายสนับสนุนและที่สําคัญจะตองมีเอกภาพในการ
ทํางาน 2) ควรกระตุนใหภาครัฐพัฒนาเทคโนโลยีดานการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือเปนศูนยกลางในอนุภูมิภาค
ประชาคมอาเซียน ใหมีความพรอมและเปนมาตรฐาน มีศักยภาพและมีการพัฒนาโดยการมีสวนรวม
ของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถิ่น 3) ควรพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในประเทศ     
โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให มีมาตรฐาน พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาศูนยกลาง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโคเนื้อภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน 4) สงเสริมใหผูประกอบการ
ปรับปรุงกิจการใหมีมาตรฐาน โดยมุงเนนทักษะที่เปนสากลและภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันพัฒนา
มาตรฐานโคเนื้ออยางจริงจัง  5) ควรสงเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาด โดยเพ่ิม
ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารสารสนเทศของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อพัฒนาความรวมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

คําสําคัญ โคเนื้อ  
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ABTRACT 

        The purpose of this research was 1) to study the production and marketing of 
beef cattle in Nong Jang village, Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, 
Phetchabun province 2) to study the factors that effect the policy for market beef 
cattle at Nong Jang village, Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, 
Phetchabun province and 3) to offer the policy for market beef cattle to AEC by the 
public participation. 
 The research study is a quantitative, the target farmers in the village of Nong 
Jang Village, Nong Jang Sub-district, Bung Samphan District, Phetchabun Province 
which 377 samples were obtained from sampling through Krejcie & Morgan table. 
The data was collected by questionnaire which 5 types of scales levels. The data 
analysis using percentage, mean, standard deviation and analysis of multiple 
regression, based on priority of multiple regression analysis by using descriptive 
research. The result found that:          
 1. The production and marketing of beef cattle in Nong Jang village, Nong 
Jang sub-district, Bung Samphan district, Phetchabun province in whole aspects au in 
high level When considered in each aspect found that in high many aspects the 
descending order was the production system and the beef market ( X = 4.46), the 
marketing mix ( X = 4.39), the handling of private ( X = 4.38), and the public 
administration ( X = 4.29), respectively. 
 2. The factors that effect the policy for market beef cattle at Nong Jang 
village, Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, Phetchabun province found 
that the production and marketing of beef cattle as in whole aspect in moderate 
level ( X = 2.78). When considered in each aspect found that in moderate level in 
every aspects, the descending order was the beef cattle are less risky compared to 
the other agriculture ( X = 3.07), beef cattle is a sustainable profession ( X = 3.01), 
and know well have to take care beef cattle was good ( X = 2.87), respectively. 
 3. To offer the policy for market beef cattle to AEC by to ask experts in beef 
cattle has suggested that the benefits of research are enormous. The process should 
be integrated in the development of beef cattle by appointing a joint committee of 
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government and private stakeholders. A common set of guidelines for the 
development of beef cattle in a systematic way. There are plans to develop short 
term of one year, three years, five years, with the private sector as the main host by 
government support is important and needs to be unified in their work                  
The suggestion 
 1. The government should encourage the development of technologies for 
beef cattle to be centered in the ASEAN region to availability and standards, the 
development potential and the involvement of the private sector and local 
communities. 
 2. Should development of facilities in the country by developing a 
management system for the development of infrastructure and development center 
for information on beef cattle, domestic and neighboring countries. 
 3. The encourage enterprises to improve business standards by focusing on 
the skills that are universal and public and private sector working together to 
develop a standard beef seriously. 
 4. It should promote and develop public relations and marketing by 
increasing access to information technology channels of cattle raisers to developing 
public-private partnerships. 

Keyword: of beef cattle 
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บทนํา 

 อุตสาหกรรมโคเนื้อเปนสาขาที่ไทยมีความพรอมและมีศักยภาพในการแขงขันสูงในกลุม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การผลิตโคเนื้อของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวน
ใหญยังไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะประเทศนําเขาที่สําคัญไดแก มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และสิงคโปร มีการนําเขาเนื้อโครวมแลวไมนอยกวา 384,000 ตัน
และประเทศไทยเองมีการสงออกโคเนื้อไปยังกลุมประเทศเหลานี้แตละปมูลคาไมนอยกวา 1,500    
ลานบาท และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (Philip Kotler ) ไดกลาวไวในหนังสือ Think ASEAN วา “ตลาด    
ในอนาคตของอาเซียนอยูในบริเวณบานของอาเซียนเอง ผูชนะคือผูที่ตั้งตัวปกหลักในตลาดอาเซียน   
ไดกอน และผูแพคือพวกที่มาชาและไมไดขยายตัวจากประเทศตนออกไปในกลุมอาเซียนดวยกัน”      
“เมื่ออาเซียนมีการตั้งเปนเขตการคาเสรีในกลุมเอง และกับประเทศอ่ืนๆ ธุรกิจในประเทศสมาชิก   
ตองรับแนวทางของการทําธุรกิจในตลาดโลกเพ่ือเชื่อมโยงและแสวงประโยชนจากความไดเปรียบ    
โดยเปรียบเทียบใหไดมากที่สุด ตัวอยางเชน บริษัทออกแบบแฟชั่นเครื่องแตงกายจากมาเลเซีย   
อาจจะเลือกซื้อผาจากประเทศไทย ตัดเย็บดวยมือในลาว แลวสงไปขายในปารีส และนิวยอรค      
ทํานองเดียวกัน บริษัทขามชาติ อาจตั้งฐานการผลิตในอินโดนีเซีย นําเขาวัตถุดิบจากกัมพูชา       
เมียนมาร และเวียดนาม จางผูจัดการชาวสิงคโปร ใชซอฟแวรจัดการคลังสินคาที่ฟลิปปนส          
และขายอุปกรณการผลิตใหบรูไนและดูใบ สิ่งเหลานี้กําลังเกิดขึ้น และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด      
คือสนามเลนและสนามแขงขันไดขยายออกและปรับเปลี่ยนสภาพตลอดเวลา บริษัททองถิ่นควร       
ที่จะหาทางขยายธุรกิจออกไปยังตลาดประเทศเพ่ือนบานที่คลายคลึงกับประเทศของตน โดยอาศัย
ความชํานาญในธุรกิจที่มีอยู” จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหา    
การผลิตและการตลาดโคเนื้อ สําหรับนําเสนอเปนนโยบายสาธารณะการตลาดโคเนื้อสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใหสวนที่ เกี่ยวของนําไปปรับใชในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรม            
โคเนื้อตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอ   
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอนโยบายการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง 
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 3. เพ่ือนําเสนอนโยบายการตลาดโคเนื้อในสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีสวนรวม          
ของประชาชน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ  
 1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอนโยบายการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง 
อําเภบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 
 3. เพ่ือนําเสนอนโยบายการตลาดโคเนื้อในสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีสวนรวม          
ของประชาชน 
โดยมีขอบเขตของการศึกษา  ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูมีความรูเกี่ยวกับโคเนื้อและ
การตลาดโคเนื้อเปนอยางดี ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณแบบเปนการคา นักวิชาการ และบุคลากรจากองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ
ไดแก จากกรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ กรมการคาระหวางประเทศ และธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการผลิตและการตลาด
โคเนื้อ ปญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ในดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้ อ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาคเอกชน สวนประสมทางการตลาด และจัดทํานโยบายสาธารณะ
การขยายการตลาดโคเนื้อสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. ขอบเขตดานเวลา เวลานโยบายสาธารณะดานการตลาดโคเนื้อสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กําหนดเปนระยะเวลา 1 ป คือ พ.ศ. 2559 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ 

1. ระบบการผลิต  2. ระบบการตลาด 
  - การผลิตแมโค   - การตลาดโคมีชีวิต 
  - การผลิตลูกโค   - การตลาดเนื้อโค 
  - การผลิตโคขุน 
 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. งบประมาณ 
2. ระเบียบกฎหมาย 
3. นโยบาย 
4.  บุคลากร 

การจัดการภาคเอกชน 

1. เงินทุน 
2. โลจิสติกส 
3. บุคลากร 

สวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลติภณัฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. การประชาสมัพันธ 

นโยบายสาธารณะการตลาดโค
เนื้อสูประชาคมอาเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนบานหนองแจง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงสํารวจ โดยสวนหนึ่งเปนการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 

Study) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่มีความนาเชื่อถือและอางอิงได และการใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหโดยวิธีทาง
สถิติ  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก  ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูมีความรูเกี่ยวกับโคเนื้อ
และการตลาดโคเนื้อเปนอยางดี ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง 
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณแบบเปนการคา นักวิชาการ และบุคลากรจากองคกรภาครัฐ        
ที่เก่ียวของไดแก จากกรมปศุสัตว กรมสงเสริมสหกรณ  กรมการคาระหวางประเทศ และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 7600 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนด
กลุมตัวอยางไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ โดยใชตารางประมาณการขนาดของกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and 
Morgan) และสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) (เรืองวิทย เกษสุวรรณ
, 2555 หนา 118) ผูใหขอมูล ไดแก ไดแก เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง 
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดรวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 377 คน (อนุวัติ  คูณแกว, 2554, หนา 104)         

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ ใช ในการศึกษาครั้ งนี้ประกอบดวยตั วแปร พ้ืนฐานและตั วแปรที่ศึ กษา                 
ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้ 

1) ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และประสบการณในการเลี้ยงโคในปจจุบัน  

2) ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะการตลาด โคเนื้อสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 2 ประเภท คือ            
1) แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
2) แบบปลายเปดขอเสนอแนะจากผูเชียวชาญ  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูศึกษา ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย   
 1) การสงแบบสอบถามดวยตนเองและทางไปรษณีย  
      2) การรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 
 1) การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางานดวยการคํานวณหาคาความถี่ คารอยละ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 2) การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามของแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) การวิเคราะหความ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) โดยผูทรงคุณวุฒิ ไดพิจารณาประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดการ
นําไปใชประโยชนและใหขอเสนอแนะการวิพากษเพ่ือแกไขปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม     

สถิติที่ใชในการศึกษา 

 สถิติที่ใชในการศึกษามี ดังนี้ 1) การวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  2) สถิติพ้ืนฐาน
สําหรับการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   

ผลการวิจัย 

 1. สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน        
จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ( X =4.46) ดานสวน
ประสมทางการตลาด ( X =4.39) ดานการจัดการภาคเอกชน ( X =4.38) และ ดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( X =4.29) ตามลําดับ พิจารณารายขอ ดังนี้   
 1.1 สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ รายขอ ดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X =4.46) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับที่มากที่สุด จํานวน 8 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 
9 ขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การเลี้ยงโคเนื้อมีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบกับ
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อาชีพการเกษตรอ่ืน( X =4.82) การรวมกลุมการตลาดจะทําใหเกษตรกรมีอํานาจในการตอรองมาก
ขึ้น ( X =4.73) การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพท่ียั่งยืน  ( X =4.64) ตามลําดับ  
 1.2 สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอ         
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ รายขอ ดานการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X =4.29) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับที่มากที่สุด จํานวน 4 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 
13 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ภาครัฐควรเปนผูจัดหาเบอรหูใหทั้งหมด เพ่ือความ
สะดวกแกเกษตรกร ( X =4.63) ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการขึ้นทะเบียนและทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว( X =4.59) ทานไดรับความสะดวกในการทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว
( X =4.57) ตามลําดับ 
 1.3 สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอ          
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ รายขอ ดานการจัดการภาคเอกชน โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X =4.38) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับที่มากที่สุด จํานวน 3 ขอ อยูในระดับมาก จํานวน 
7 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การขนสงระบบราง (รถไฟ) จะทําใหคาขนสงถูกลง 
( X =4.76) ภาคเอกชนมีความรวมมือระหวางกันในการพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ ( X =4.73) ภาคเอกชน
และเกษตรกรมีการรวมมือกันสรางระบบการผลิต  ( X =4.60) ตามลําดับ 
 1.4 สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอ        
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ รายขอ  ดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X =4.43) พบวา พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับที่มากที่สุด จํานวน 7 ขอ อยูในระดับมาก 
จํานวน 8  ขอ  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้  การทําขอตกลงเขตการคาเสรีจะทําใหราคา
เนื้อโคของไทยสูกับเนื้อโคจากตางประเทศไมได ( X =4.87) พันธุโคเนื้อของไทยในปจจุบัน 
จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามรถแขงขันได ( X =4.71) โคเนื้อของไทยเปนโคเนื้อพันธุดี
เปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศ และประเทศเพ่ือนบาน( X =4.70) ตามลําดับ  

อภิปรายผล 

 1. สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอ           
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณโดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุก
ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ดานสวนประสม
ทางการตลาด  ดานการจัดการภาคเอกชน และ ดานการบริหารจัดการภาครัฐตามลําดับ  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชนเปนอยางดีทั้ง ดานการลงทุน ระบบ
การตลาด การขนสง   
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 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธํารง  เมฆโหรา และคณะ (2552) ไดศึกษาโครงการระบบการ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อจังหวัดตาก มีขอเสนอแนะ การผลิตควรวางแผนกําหนดพ้ืนที่ จัดแบงและ
ลงทะเบียนผูเลี้ยงโคออกเปนกลุมเลี้ยงโคเพ่ือผลิตลูก กลุมเลี้ยงโคฝูง และกลุมขุนโค พรอมมาตรการ
การสนับสนุนผุเลี้ยงตามศักยภาพของพ้ืนที่ พรอมใหบริการผสมเทียม วัคซีนปองกันโรค การดูแล
สุขภาพสัตว การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและการขุดสระน้ํา การจัดหาฟางขาวเสริมการเลี้ยงในฤดู
แลง บริการขนสงสัตวเพ่ือเปลี่ยนยายพ้ืนที่เลี้ยง การจัดการระบบโซอุปทานและการแบงประโยชน
อยางเปนธรรม ในสวนการตลาดกําหนดการผลิตและจําหนายเนื้ออกเปน 3 ประเภท คือ เนื้อโค
ลูกผสมยุโรป เนนการตัดแตงชิ้นสวนตามคุณภาพของเนื้อ จัดจําหนายเอง โดยมีเปาหมายในการสราง
ตราสินคาสําหรับชิ้นสวนเนื้อคุณภาพสูง สงจําหนายในตลาดบนตามสถานที่ทองเที่ยว สวนชิ้นสวน
รองจําหนายตามรานขายปลีกของจังหวัด เลือกจัดการเนื้อโคเอง ดวยจุดขายระบบฟารมและโรงฆา
สัตวมาตรฐาน เนื้อโคลูกผสมบราหมันเลือดสูง เนนการสรางเครือขายพันธมิตรเพ่ือมารับสวนซาก    
ที่เซาะกระดูกและหนังออกแลว เนื้อโคพ้ืนเมืองและลูกผสมทั่วไป เปนการทําธุรกรรมในโรงฆาสัตวให
ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง หาพันธมิตรที่เปนโรงงานแปรรูปมารับเนื้อไปดําเนินการ ทดสอบการ
จําหนายเนื้อในรูปเนื้อซาบู – ซาบู และผลิตภัณฑแปรรูป และสอดคลองกับ ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ 
และ จุฑารัตน  เศรษฐกุล (2548) ศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อของประเทศไทย      
ไดสํารวจสภาพการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย รวมทั้งสัมภาษณผูที่เกี่ยวของตั้งแตเกษตรกรรายยอย 
เกษตรกรรายใหญ พอคาคนกลาง ผูประกอบการโรงฆาสัตว ผูจัดจําหนายเนื้อโคในตลาดทั้งตลาด
ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง พบวา  ตลาดระดับบน เปนกลุมการผลิตที่มีศักยภาพในการผลิต
และการแขงขันกับตางประเทศไดสูงเนื่องจากสามารถผลิตเนื้อโคคุณภาพเทียบเทากับตางประเทศ 
(Grain Fed Beef) แตราคาถูกกวาเนื้อแชเย็น แชแข็งที่นําเขา ถึงแมจะมีการเปดเขตเสรีการคาก็ตาม 
ปญหา / อุปสรรคที่พบ คือ การสงเสริมเรื่องแหลงตัวโคที่มีราคาแพง และการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อ
จากชิ้นสวนสํารอง ซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐสงเสริมการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูงเพ่ิมขึ้น  
ตลาดระดับกลาง กลุมนี้มีความไดเปรียบทางดานอาหารหยาบราคาถูก คือ เปลือกสับปะรด 
ระยะเวลาการขุนสั้น เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีความรูในการขุนโคและมีทุนทรัพยพอควร แตปญหา
ที่พบคือ โรงฆาไมไดมาตรฐาน ราคาโคมีชีวิตกอนขุนมีแนวโนมสูงขึ้น  แตถาขุนลูกโคพันธุผสมบราห
มันอายุนอยก็สามารถผลิตเนื้อโคคุณภาพที่สามารถสงขายในซุปเปอรมาเก็ตได ถามีการปรับปรุงโรง
ฆาสัตวใหไดมาตรฐาน มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ซึ่งมีเอกชนใหความสนใจในตลาดเนื้อโค
ระดับกลาง ทําใหตลาดกลุมนี้มีแนวโนมที่จะพัฒนาจากตลาดปกติสูตลาดซุปเปอรมา เกตได รวมทั้ง     
มีความยืดหยุนสูงในการผลิต ถาผูเลี้ยงไมสามารถเลี้ยงตอไปไดก็สามารถขายไปยังตลาดลางได 
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 2. ปจจัยที่สงผลตอนโยบายการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอ        
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู     
ในระดับปานกลางทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ดานระบบการผลิตและการตลาดโค
เนื้อ( X =2.78) ดานการจัดการภาคเอกชน ( X =2.76) สวนประสมทางการตลาด ( X =2.75) และ 
ดานการบริหารจัดการภาครัฐ( X =2.64) ตามลําดับ พิจารณารายขอ ดังนี้ รายขอ ดานระบบการ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.78) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยู
ในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การเลี้ยงโคเนื้อมีความเสี่ยงนอย
กวาเมื่อเทียบกับอาชีพการเกษตรอ่ืน( X =3.07) การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพที่ยั่งยืน ( X =3.01)      
ทานมีความรูการเลี้ยงโคเนื้อเปนอยางดี ( X =2.87) ตามลําดับรายขอ ดานการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.64) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ภาครัฐควรเปนผูจัดหาเบอรหูใหทั้งหมด เพ่ือความสะดวก   
แกเกษตรกร( X =2.98) ระเบียบการเคลื่อนยายสัตว ซากสัตวในปจจุบันมีความเหมาะสม ( X =2.94) 
ทานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อกับหนวยงานภาครัฐ  ( X =2.86) ตามลําดับ
รายขอ  ดานการจัดการภาคเอกชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.76) พิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  บุคลากรของภาคเอกชน
มีความพรอมตอการพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ( X =2.90) ภาคเอกชนมีความสําคัญตอการพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ 
( X =2.86) ภาคเอกชนมีความรวมมือระหวางกันในการพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ ( X =2.83) ตามลําดับ   
รายขอ  ดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.75) พิจารณาเปนราย
ขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การโฆษณาขายโคเนื้อ
ผานสื่อตาง ๆ จะทําใหขายโคไดราคาดีขึ้น เนื่องจากมีผูซื้อเขาถึงไดมาก ( X =2.92) ควรมีการ
พัฒนาการซื้อขายผานระบบสารสนเทศ เพ่ือความสะดวกและลดตนทุน  ( X =2.88) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรสนับสนุนการโฆษณาขายโคเนื้อของเกษตรกรผานเว็บไซต ( X =2.85) ตามลําดับ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของการ พัฒนาโคเนื้อใหเปนศูนยกลางเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการผลิต
โคเนื้อภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน สามารถอธิบายไดวา แนวโนมนั้นมีความเปนไปไดมาก 
ที่การพัฒนาโคเนื้อของไทยจะพัฒนาสูความเข็มแข็งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ         
ที่มีตอแนวโนมนั้นสอดคลองกันวาเปนยุทธศาสตรมีโอกาสเปนไปไดสูงที่โคเนื้อของไทยจะสูกับ
ประเทศเพ่ือนบานได 

3. เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร พัฒนามาตรฐานการผลิตและบุคลากรผูเลี้ยงโคเนื้อสูสากล 
มาตรฐานการผลิตโคเนื้อของไทยมีมาตรฐานสูสากลโลกขึ้นไปแสดงวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มี
ตอแนวโนมนั้นสอดคลองกันวาเปนยุทธศาสตรมีโอกาสเปนไปไดสูงเกี่ยวมาตรฐานสากล 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรใชกระบวนการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาดานการเลี้ยงโคเนื้อ โดยแตงตั้ง 
คณะกรรมการรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ผูมีสวนไดเสีย รวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาดาน
การเลี้ยงโคเนื้ออยางเปนระบบ มีการกําหนดแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะยาว หนึ่งป สามป หาป โดยมี
ภาคเอกชนเปนเจาภาพหลัก ภาครัฐเปนฝายสนับสนุนและที่สําคัญจะตองมีเอกภาพในการทํางาน 

2. ควรกระตุนใหภาครัฐพัฒนาเทคโนโลยีดานการเลี้ยงโคเนื้อเ พ่ือเปนศูนยกลาง            
ในอนุภูมิภาคประชาคมอาเซียน ใหมีความพรอมและเปนมาตรฐาน มีศักยภาพและมีการพัฒนาโดย
การมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถิ่น 

3. ควรพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในประเทศ โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหมีมาตรฐาน พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาศูนยกลางขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโคเนื้อ
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน 

4. สงเสริมใหผูประกอบการปรับปรุงกิจการใหมีมาตรฐาน โดยมุงเนนทักษะที่เปนสากลและ
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันพัฒนามาตรฐานโคเนื้ออยางจริงจัง 

5. ควรสงเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาด โดยเพ่ิมชองทางการเขาถึง
ขอมูลขาวสารสารสนเทศของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ 

6. พัฒนาความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน โดยสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน และสรางเวทีการแลกเปลี่ยนความรูและการพัฒนาสายพันธุโคเนื้อกับประเทศ
เพ่ือนบาน 
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บทคัดยอ 

          การวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  มีวัตถุประสงคในศึกษาดังนี้  1) เพ่ือศึกษา
สถานการณการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกา  
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกา  อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุมตัวอยางได
จากการเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนดโควตา จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารและ
ขาราชการในเทศบาลตําบลเมืองเกา จํานวน 3 คน ผูนําชุมชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลเมืองเกา จํานวน 12 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึกทั้ง 15 คน สวนการวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหเชิงบริบทเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวม          
ในการจัดทําแผนพัฒนา โดยการรวมแสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหาความตองการ เรียงลําดับ
ความจําเปนเรงดวน รวมตัดสินใจ รวมวางแผน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะหปญหา 
รวมถึงการใหขอเสนอแนะในสวนปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไดแก ปญหาประชาชนไมเขารวมในการทําประชาคม หรือเขารวมการประชาคมนอย และ
ไมใหความสนใจและความรวมมือในการทําประชาคม  ปญหาการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ยังไมทั่วถึง  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  แนวทางในการแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ควรมี
การประชาสัมพันธใหความรู ชี้แจงถึงความสําคัญ ประโยชนและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
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ประชาคม ใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน ควรใหหนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดทําแผน บูรณาการการจัดทําแผนใหมีความสอดคลองกัน และตรงกับความตองการ
ของประชาชน รวมถึงสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเปนอาสาสมัคร
ในการสงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ีไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, แผนพัฒนาทองถิ่น, เทศบาลตําบลเมืองเกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 421 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 

 
 

ABSTRACT 

The research entitled ‘The Public Participant in Making Local Development 
plans of Mueang Kao Sub-District Municipality, Kabinburi District, Prachinburi Province’ 
aimed at 1) to study the public participation in making local development plans of 
Mueang Kao Sub-district municipality, Kabinburi District, Prachinburi province. 2) to 
study the guideline to solve the problem of participation in making local 
development plans of Mueang Kao Sub-District Municipality, Kabinburi Province. The 
sample was selected by purposive sampling by fixing quota, which consisted of 15 
persons including 3 executives and civil servant in the Mueang Kao Sub-District 
Municipality, and 12 leaders and people in the area of Mueang Kao Sub-District 
Municipality by means of In-depth interviews. The data analysis was content analysis 
and descriptive analysis. The finding of research was as follows: a study of public 
participation in making local development plans by overall revealed that the public 
participation included giving opinion , pointing out  problem, needs, arrangement of 
urgent needs, decision making, planning, consulting, exchanging of data, analysis of 
problem and giving suggestion. The problems included not attending public hearing 
or less attending public hearing, not giving interests and corporation in public hearing, 
lacking of public relation to the public and lacking of knowledge, not understanding 
of role and participation in making local development plans on the part of people. 
          The guideline for solution to the problem of public participation in local 
development plan was shown as follows: The public relation should be used to 
create awareness, and to inform about importance, benefit, details about the public 
hearing to the public about the process of public participation in developing plan. 
The public sector that was responsible for plan making should integrate the plan 
making to tally with and meet with the needs of people, including encouragement of 
establishing the people’s organization in the area to volunteer for encouragement of 
people in the area to participate in the local development plans making process. 

Keywords: Public Participation, Local Development Plan, Mueang Kao Sub-District 
Municipality 
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บทนํา 

ประเทศไทยมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกตั้งแตป  พ.ศ.
2504 เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศ จนถึงปจจุบันอยูในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งแผนพัฒนาทุกฉบับที่นํามาใชในการพัฒนาประเทศ
จะตองครอบคลุมทุกๆ มิติไมวาจะเปนดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  ดานการศึกษา 
สิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม แผนพัฒนาจะตองมีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการให
สอดคลองกันในทุกระดับ ซึ่งไมใชเพียงแตดานแผนระดับระดับชาติเทานั้น แตการจัดทําแผนมี
ความสําคัญและจําเปนสําหรับทุกระดับ ทุกหนวยงาน ตั้งแตระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับ
องคกร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดในการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงมิติการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554 หนา ฉ) 
ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญ กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้น การจัดทําแผนไมใชมีแผนระดับชาติเทานั้น แตการจัดทําแผนมีความจําเปนสําหรับ
ทุกหนวยงาน โดยแผนที่จัดทํานั้นตองสอดคลองกับแผนแมบท คือ แผนยุทธศาสตรชาติ หรือนโยบาย
การบริหารราชการแผนดิน แมวาปจจุบันองคกรและหนวยงานตางๆไดมีการจัดทําแผนเปนของตัวเอง
รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยุทธศาสตรชาติหรือแนวนโยบายการบริหารราชการแผนดิน มาตรา 38 รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินโดย (1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการ
พัฒนา สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยสงเสริมการดําเนินการตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ (2) จัดระบบ
บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่
ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนา
จังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นท่ี (3) การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมใน
การดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดใหมีความพรอมใหเปนองคกรสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ 
คุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน เพ่ือใหการ

- 423 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 

 
 

บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ (5) การจัดระบบราชการและงานของรัฐอยาง
อ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได โดยการคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน (6) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่
มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของ
รัฐดําเนินการอยางอิสระ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม (7) จัดใหมี
แผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดตั้งใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพ่ือติดตามสอดสองให
มีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด (8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับ
สิทธิประโยชนอยางเหมาะสม (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 2550, หนา 30) แผนพัฒนา
ทองถิ่นเปนเสมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรสวนทองถิ่น เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน
การพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของประชาชน และตองมีความ
สอดคลองกับระเบียบวาดวยการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งจะมีแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด/และจังหวัด ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีการบูรณาการรวมกัน
ในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2548, หนา 7) ประกอบกับ แผนพัฒนาทองถิ่น
เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่ง ที่จะชวยสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตองการของทองถิ่น เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาการกําหนดภารกิจ
และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงาน
โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีทิศทางที่สอดคลองและประสานสนับสนุนในจุดมุงหมาย
รวมกัน นอกจากจะทําใหปญหาและความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด (พวงทอง  โยธาใหญ 2545, หนา 2) 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ คือตองใหประชาชนและทุกภาคสวนเขามา   
มีสวนรวม อยางไรก็ตาม คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545, หนา 2-3) ไดกลาวถึงการมีสวนรวม
ของประชาชน (Public participation) วาเปนกระบวนการสื่อสารสองทางซึ่งเกี่ยวของกับ
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินงานและการรวมรับผลประโยชน โดยวัตถุประสงคของการมี
สวนรวมของประชาชน ก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนไดแสดงความคิดเห็นตอ
โครงการ และการตัดสินใจตางๆ ของรัฐบาลซึ่งจะสงผลกระทบตอความเปนอยูและวิถีชีวิตของ
ประชาชนในระดับทองถิ่นและระดับชาติ  ถวิลวดี บุรีกุล (2548, หนา 2) ไดกลาวถึง การมีสวนรวม
ของประชาชนไววา การมีสวนรวมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 
(2525-2529) เปนตนมา และรัฐไดใชการมีสวนรวมนี้เปนเครื่องมือใหประชาชนเขารวมโครงการของ
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รัฐ โดยที่คําจํากัดความของการมีสวนรวมมีจํานวนมาก แตก็ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในแงการเมือง
การปกครองที่เห็นวาการเขามามีสวนรวมของชาวชนบท เปนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันของทุก
ฝาย และยังอาจเปนการปูพ้ืนฐานมั่นคงสําหรับวิวัฒนาการไปสูการปกครองตนเองของทองถิ่นไดใน
บั้นปลาย และไดกลาวถึงจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมของประชาชนวาเริ่มตนจากการเขารวมกิจกรรม 
ที่แตละคนมีผลประโยชนเกี่ยวของและสนใจเปนเรื่องๆไป เชน การสรางแหลงกักเก็บน้ําฝน 
การศึกษา การสาธารณสุข เปนตน ขอสําคัญกิจกรรมเหลานี้ จะตองสัมพันธกับปญหาและความ
ตองการของชาวบาน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548, หนา 15) ไดกลาวถึง การมีสวน
รวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมวา หมายถึง การที่อํานาจในการตัดสินใจ      
ไมควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน เพ่ือทุกๆ คน
ไดมีโอกาส ที่จะมีอิทธิพลตอกิจกรรมสวนรวม อยางไรก็ตาม เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์  (2550, หนา 1) 
ไดกลาววาการมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง การที่กลุมประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของ
ชุมชนที่กระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกัน ที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม 
ความสนใจรวมมีความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือ
การดําเนินการรวมกันเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจมติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือ
การดําเนินการเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง
สังคมในกลุมชุมชน สวน James L. Creighton (2008, pp. 22-25) ไดกลาวถึงประโยชนของการมี
สวนรวมของประชาชนไววา การมีสวนรวมของประชาชนทําให 1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น       
2. ใชตนทุนนอยและลดความลาชาลง 3. การสรางฉันทามติ 4. การนําไปปฏิบัติงายขึ้น 5. การ
หลีกเลี่ยง การเผชิญหนาที่เลวรายที่สุด 6. การคงไวซึ่งความนาเชื่อถือและความชอบธรรม                 
7. การคาดการณความหวงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม          
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2554, หนา 18) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
ไวในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ         
วาหมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งในดานการใหและ
รับรูขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่ม
นโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม          
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น   ดังนั้น สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงในการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับ คือความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการใหสอดคลองกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาทองถิ่นจําเปนตองมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในทุก
ระดับเชนกัน ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรปกครอง  สวนทองถิ่น เปนหนวยงานภาครัฐที่มีความใกลชิดและ
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เขาถึงประชาชนไดงายที่สุด ทําใหองคกรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นและดูแลความเปนอยู
ของประชาชนไดเปนอยางดี 

 เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองส วนทองถิ่น  พ.ศ.2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน การจัดทําและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
โดยตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนพัฒนา เพ่ือกําหนดทิศทางและ
เปาหมายใหสามารถแกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน การสนองตอความตองการของประชาชน 
นโยบายรัฐบาลใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกาเริ่ม
ตั้งแตมีการประกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน จากการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบล  เมืองเกาที่ผานมาพบวา ยังมีปญหาหลายประการ เชน ประชาชนสวนใหญไมมี
สวนรวมในกิจกรรม ประชาชนที่เขารวมการประชาคมมีจํานวนนอย ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทําแผนพัฒนายังไมครอบคลุม
ทุกชุมชน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นตางๆ สวนใหญ    จะเปนความคิดเห็นของผูนําชุมชนเพียง
อยางเดียว ทําใหไมเกิดความคิดที่หลากหลาย และโครงการหรือกิจกรรม   ที่เสนอมานั้น อาจเปน
ความคิดเห็นสวนตัว ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่  และการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประชาชน คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตางๆ ไมไดดํา เนินการอยางตอเนื่อง สงผลการทบตอการ
บริหารงานของเทศบาล จากการสังเกตและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่พบวา ประชาชน
บางสวนยังไมใหความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทาที่ควร เพราะมีความเขาใจวา การ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนภารกิจของเทศบาลซึ่งไมเกี่ยวของกับประชาชนในพื้นท่ี   

 จากความเปนมาของความสําคัญของปญหาดังกลาว สงผลใหแผนพัฒนาทองถิ่น ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ในหนวยงานของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือนําผลของการวิจัยไปใชในการ
ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง แกไข ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  และสามารถนําแผนพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนตอเทศบาลตําบลเมือง
เกาตอไป 

คําถามการวิจัย 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาเปนอยางไร 
2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีลักษณะอยางไร 
3. มีแนวทางการแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาสถานการณการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนแผนพัฒนาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยใชเทคนิคการ
สัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง ที่ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
กําหนดโควตา (Quota)  จํานวน 15 คน ประกอบ ดวยผูบริหารและขาราชการของเทศบาลตําบล
เมืองเกา จํานวน 3 คน ผูนําชุมชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองเกา จํานวน 12 คน 
โดยการสัมภาษณเชิงลึกทั้ง 15 คน ซึ่งแตละกลุมมีศักยภาพของตนเอง สามารถใหคําตอบครอบคลุม
ทุกประเด็นที่ตองการและสามารถอางอิงไดจากบุคคลเหลานี้  โดยผูบริหารและขาราชการ เปนผูที่มี
ความรู ประสบการณ และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นผูนําชุมชนและประชาชนในเขต
พ้ืนที่ เปนผูประสานระหวางประชาชนกับเทศบาล เปนผูที่มีบทบาทและความสําคัญ มีสวนรวมใน
การจัดทําแผน และมีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเขาใจความตองการของประชาชนไดเปน
อยางดี และสามารถใหขอมูลในการมีสวนรวมของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมสวนการวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเชิงบริบทเนื้อหา (content Analysis) และการวิเคราะหเชิงบรรยาย 
(Descriptive Analysis) ดังรายละเอียดขอมูลผูใหการสัมภาษณปรากฏในตาราง 1-2 ดังนี ้
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ตารางที ่1 แสดงขอมูลผูใหการสัมภาษณ ที่เปนผูบริหารและขาราชการ จํานวน 3 คน 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นายอนันต  พลาหาญ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา 
2. พันจาเอกพิเศษ  คําขจร ปลัดเทศบาลตําบลเมืองเกา 
3. วาที่รอยตรีวันชัย  ไวยศยดํารง รองปลัดเทศบาลตําบลเมืองเกา 

 

 

ตารางที ่2 แสดงขอมูลผูใหการสัมภาษณ ที่เปนผูนําชุมชนและประชาชน จํานวน 12 คน  
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1. นายสมพร  กองจันทร ประธานกรรมการชุมชนบานโนนคูณ 
2. นางสาวปริศากันต  ชูพงศธเนศ ประธานกรรมการชุมชนสามทหาร 
3. นางอุไร  สืบจันทร ประธานกรรมการชุมชนบานหนองกุลา 
4. นางชวนฝน เกาะกะพ้ี ประธานกรรมการชุมชนบานดงเย็น 
5. นายอุดมสุข  จันทรี ประธานกรรมการชุมชนบานเหลาหลวง 
6. นายทานิล  ใจมั่น ประธานกรรมการชุมชนนครกบินทร 
7. นายสมเดช  ศรีสุข ประธานกรรมการชุมชนบานรุงเจริญ 
8. รอยตํารวจเอกวิฑูรย วงศใหญ ประธานกรรมการชุมชนตํารวจ 
9. นายเศฏฐวุฒิ  ชางสลัก ประธานกรรมการชุมชนบานเนินแห 
10. นางเสาวนีย  ปาวสาน ประธานกรรมการชุมชนบานนางเลง 
11. นายสาคร  สิงหธงยาม ประชาชนชุมชนบานไผ 
12. นายชัยชน  เครื่องพันธ ประชาชนชุมชนบานเมืองใหม 
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ผลของการวิจัย 

 จากการที่ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางตามประเด็นคําถาม          
ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและขาราชการที่เกี่ยวของกับงานแผน ผูนําชุมชนและประชาชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาลมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาเปนอยางไร จากการสัมภาษณพบวา มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดย
ไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้ 
 1.1 ประเด็นที่เหมือนกัน ไดแก 

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผน  คือ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอ
ปญหาและความตองการของชุมชน รวมเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และตัดสินใจคัดเลือก
โครงการที่สําคัญ รวมกันวางแผน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะหและเชื่อมโยงเหตุผลใน
ปจจุบันและอนาคตที่ตองการใหขอเสนอแนะ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา รวมถึงการติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการของเทศบาลโดยรวมมือกับเทศบาลเพ่ือกําหนดแผนพัฒนา และมีความ
ตองการที่จะเห็นชุมชนของตนใหมีความเจริญกาวหนา  

     1.2 ประเด็นปญหาที่ตางกัน ไดแก 
 ประชาชนในพ้ืนที่บางสวนประกอบอาชีพคาขาย รับจาง ทํางานโรงงาน จําเปนตองทํา

มาหากิน     เพ่ือเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ 
มากกวา จึงไมไดเขารวมการประชาคมทําใหขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความ
ตองการ ขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาที่ตรงกับปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
จากการสัมภาษณการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดาน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาเปนอยางไร ไดขอสรุปดังนี้ ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา โดยการรวมแสดงความคิดเห็นรวมเสนอปญหาความตองการโครงการที่จําเปน รวม
เรียงลําดับความจําเปนเรงดวน และตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่ มีความสําคัญรวมวางแผน 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูลวิเคราะหปญหา รวมถึงการใหขอเสนอแนะ และมีประชาชนบางสวน
ที่ไมมีสวนรวมในการจัดทําแผน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่บางสวนประกอบอาชีพคาขาย รับจาง 
ทํางานโรงงาน จําเปนตองทํามาหากิน เพ่ือเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว และเห็นความสําคัญ
ของการประกอบอาชีพ มากกวา จึงไมไดเขารวมการประชาคม ทําใหขาดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปญหาความตองการขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาที่ตรงกับปญหาความตองการของ
ประชาชน 
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   2.   การศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดาน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีลักษณะของปญหาเปนอยางไรจากการสัมภาษณพบวามีประเด็นอยู         
2 ประเด็นโดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้ 
 2.1 ประเด็นปญหาที่เหมือนกัน ไดแก 
  2.1.1 ปญหาประชาชนไมเขารวมในการทําประชาคม ทําใหไมไดเสนอปญหาความ
ตองการประชาชนสวนใหญ ทําใหแผนที่ไดมักจะไมเปนไปตามที่กําหนดไว การทําประชาคมในแตละ
ครั้งมีประชาชนเขารวมนอย ประชาชนที่อยูในชุมชนสวนใหญเปนผูสูงอายุ และเด็กที่ ทําใหไมสะดวก
ในการออกไปประชาคม ประกอบกับประชาชนบางสวนมีภารกิจหนาที่การงานตรงกับชวงเวลาการทํา
ประชาคม และมีเวลาวางไมตรงกับการประชาคม จึงไมใหความสนใจและความรวมมือในการทํา
ประชาคม 

  2.1.2 ปญหาการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบยังไมทั่วถึง การประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดประชุมประชาคม ยังมีขอบกพรอง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การจัดทําแผนขาดการประชาสัมพันธ หรือ ชี้แจงแนวทางในการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนา 
ความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน ใหประชาชนทราบ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ไมเห็นความสําคัญและประโยชน
ของการจัดทําแผน  
 2.2 ประเด็นปญหาที่ตางกัน ไดแก 
   ปญหาความตองการของประชาชนที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาไมสามารถดําเนินการ
ไดทั้งหมด เนื่องมาจากงบประมาณที่ใชในการพัฒนามีนอย ทําใหบางโครงการไมไดดําเนินการตาม
แผนที่ไดวางไว ปญหาที่ประชาชนไดเสนอไวไมไดรับการแกไข จึงไมสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดจากการสัมภาษณการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ดานปญหาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมา ไดขอสรุปดังนี้ ปญหาประชาชน
ไมไดเขารวมในการทําประชาคม ทําใหไมไดเสนอปญหาความตองการในการพัฒนาและไมไดรวม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน หรือจําเปนตองพัฒนา ดังนั้น การเสนอปญหา
ความตองการ จึงเปนของประชาชนเพียงบางกลุม ซึ่งยังไมครอบคลุม กับความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนสวนใหญ ทําใหแผนที่ไดมักจะไมเปนไปตามที่กําหนดไวการทําประชาคมในแตละครั้งมี
ประชาชนเขารวมนอย  รวมถึงปญหาการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบยัง ไมทั่ ว ถึ ง               
การประสานงานระหวางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดประชุมประชาคมยังมีขอบกพรอง ประชาชน
ยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและไม
เห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน และปญหาความตองการของประชาชนที่ไดบรรจุไว
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ในแผนพัฒนาไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด เนื่องมาจากงบประมาณที่ใชในการพัฒนามีนอย ทําให
บางโครงการไมไดดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว   
 3.  การศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดาน
แนวทางการแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางไร จากการสัมภาษณ
พบวามีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้ 
 3.1 ประเด็นแนวทางการแกไขปญหาที่เหมือนกัน ไดแก 
 3.1.1 ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู ชี้แจงถึงความสําคัญ ประโยชนและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดทําประชาคม ใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน และอยากเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนซึ่งตองสรางความเขาใจใหกับประชาชนวา
แผนมีความสําคัญอยางไรตออนาคตของชุมชนประชาชนไดรับประโยชนอยางไรในการจัดทําแผน 
 3.1.2 ควรใหหนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทําแผนมีการบูรณาการรวมกัน โดยยึด
เปาหมายของประชาชนเปนหลัก ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวน ควรมีการประสานบูรณาการการจัดทํา
แผน ใหมีความสอดคลองกันและตรงกับความตองการของประชาชน อีกทั้งผูบริหารทองถิ่นควรเขา
รวมประชุมประชาคมทุกครั้ง เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ และสรางความมั่นใจใหประชาชนในการ
แกไขปญหาความตองการที่แตละชุมชนไดเสนอ 
 3.2 ประเด็นแนวทางการแกไขปญหาที่ตางกัน ไดแก 
  สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือเปนอาสาสมัครในการ
สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ีไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนซึ่งจะทําใหกระบวนการการ
มีสวนรวมของประชาชนมีความเขมแข็งมากขึ้น เพราะเปนการดําเนินการของคนในชุมชนเอง 
               จากการสัมภาษณการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นดานแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดขอสรุปดังนี้ ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหความรู ชี้แจงถึงความสําคัญ ประโยชนและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
ประชาคม ใหประชาชนเขาใจ และกระตุนใหประชาชนอยากเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน และ
ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนมีการบูรณาการรวมกัน โดยยึดเปาหมายของประชาชน
เปนหลัก ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวน ควรมีการประสานบูรณาการการจัดทําแผนใหมีความสอดคลอง
กันและตรงกับความตองการของประชาชน อีกทั้งผูบริหารทองถิ่นควรเขารวมประชุมประชาคมทุก
ครั้ง เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ และสรางความมั่นใจใหประชาชนในการแกไขปญหาความตองการที่
แตละชุมชนไดเสนอ และควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรภาคประชาชนในพ้ืนที่   เพ่ือเปน
อาสาสมัครในการสงเสริมใหประชาชนได เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน ซึ่งจะทําให
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนมีความเขมแข็งมากขึ้น  
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกา 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  จากการสัมภาษณ ผูบริหาร ขาราชการของเทศบาล ผูนําชุมชน
และประชาชนทั้ง 3 ดาน    ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนของเทศบาลตําบลเมืองเกา ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจอันจะเปนขอมูลใหเทศบาลตําบล
เมืองเกา นําไปปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลในดานตางๆ ในอนาคต ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

         ประเด็นแรก เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมาเปนอยางไร ผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา โดยการรวมแสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหาความ
ตองการโครงการที่จําเปน  รวมเรียงลําดับความจําเปนเรงดวน และตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่มี
ความสําคัญ รวมวางแผน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะหปญหา รวมถึงการใหขอเสนอแนะ 
และมีประชาชนบางสวนที่ ไมมีสวนรวมในการจัดทําแผน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่บาง
สวนประกอบอาชีพคาขาย รับจาง ทํางานโรงงาน จําเปนตองทํามาหากิน เพ่ือเลี้ยงชีพของตนเองและ
ครอบครัว และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพมากกวา จึงไมไดเขารวมการประชาคม ทําให
ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความตองการ และโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาที่ตรง
กับปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ นพเกสร 
(2541, หนา 27) กลาวไววา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา คือ การมีสวนรวมใน
การพิจารณาคนหาปญหา และจัดลําดับความสําคัญของปญหา การมีสวนรวมในการวิเคราะห หา
สาเหตุที่มาของปญหาการมีสวนรวมดําเนินงานตามแผน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
วิเคราะหปญหา อุปสรรค และปจจัยที่ทําใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงาน  และ เพ่ิมศักดิ์         
มกราภิรมณ (2543, หนา 11) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนซึ่งประกอบดว ย
บุคคล กลุม และองคกรที่มีสวนรวมในกระบวนการจัดการ การรับรูขอมูลขาวสาร การแสดงความ
คิดเห็น ชี้ประเด็นปญหา การตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การวางแผนการไดรับประโยชน การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ การติดตามการประเมินผล การแกปญหาอุปสรรค ดังนั้นการ
ทํางานแบบมีสวนรวม เกี่ยวของกับบุคคลและองคกรหลายประเภท 

 ประเด็นที่สอง เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีลักษณะอยางไร ผลการศึกษาพบวา 
ปญหาประชาชนไมไดเขารวมในการทําประชาคม ทําใหไมไดเสนอปญหาความตองการในการพัฒนา 
และไมไดรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนหรือจําเปนตองพัฒนา ดังนั้น การ
เสนอปญหาความตองการจึงเปนของประชาชนเพียงบางกลุม ซึ่งยังไมครอบคลุมกับความตองการที่
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แทจริงของประชาชนสวนใหญ ทําให แผนที่ไดมักจะไมเปนไปตามที่กําหนดไว การทําประชาคมในแต
ละครั้งมีประชาชนเขารวมนอย รวมถึงปญหาการที่ประชาชนทราบยังไมทั่วถึง การประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดประชุมประชาคมยังมีขอบกพรอง ในการประชาสัมพันธ 
ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่  และการมีสวนรวม  ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน และปญหาความตองการของประชาชนที่
ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด เนื่องมาจากงบประมาณที่ใช ในการพัฒนา   
มีนอย ทําใหบางโครงการไมไดดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว  สอดคลองกับแนวคิดของ ปรัชญา 
เวสารัชช และเทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธุ (2544, หนา 103-106) ไดกลาวถึงความสําคัญของการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นและชนบท 4 ประการ คือ 1) เพ่ือใหประชาชนในชนบทมีการ
อยูดีกินดีมีรายไดสูงขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น รวมถึงตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงในดาน
อ่ืนๆ เปนไปในทางที่ดีกวาเดิม ดังนั้น หากประชาชนในทองถิ่นเปนประชากรเปาหมายไดยอมรับ และ
การสนับสนุนตอการพัฒนาแลวยอมจะมีโอกาสบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดงาย 2) ประชาชน
ในทองถิ่นรูถึงสภาพปญหาและความตองการตางๆ ของทองถิ่นเปนอยางดี การที่ประชาชนในทองถิ่น
นั้นๆ ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ ของการพัฒนาทองถิ่น จึงนาจะเปนสิ่งที่ดี 
เพ่ือที่จะไดสรางความรูสึกของความเปนเจาของและแกไขปญหาของทองถิ่นไดอยางตรงจุดกับความ
ตองการมากยิ่งขึ้น 3) ถาประชาชนไมยอมรับ ไมใหความรวมมือหรือตอตานในสิ่งที่บังคับหรือชี้นํา
ใหกับเขา นอกจากจะเปนการแกไขปญหาไมตรงจุดแลว ยังอาจสรางความลมเหลวในการดําเนิน
โครงการพัฒนาทองถิ่นและชนบทไดงาย 4) การพัฒนาทองถิ่นมุงเนนที่จะใหประชาชนในทองถิ่นได
เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นนั้นๆ จะชวยเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น ในวิถีชีวิตของประชาชนในระดับทองถิ่นจริงๆ อาทิความเสมอภาคทาง
การเมืองในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรูจัก
อดทนอดกลั้นตอความคิดเห็นของบุคคลที่แตกตางจากตน การใชเหตุผล การเคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยการเคารพในสิทธิและหนาที่  เปนตน นอกจากนี้ กตัญู แกวหานาม (2555, หนา 
50) ไดกลาวถึง ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุวา ปญหาที่เปนอุปสรรคในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา คือ ปญหาการขาดแคลน
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน แมวาแผนพัฒนาชุมชนจะไดบรรจุเปนแผนพัฒนาเทศบาล     
ก็ไมแนเสมอไปที่แผนดังกลาวจะไดรับการปฏิบัติ เนื่องจากตองรองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหดวย 
ในขณะที่รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองก็ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการ 

  ประเด็นที่สาม เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
อยางไร   ผลการศึกษาพบวา ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู ชี้แจงถึงความสําคัญ ประโยชนและ
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รายละเอียดที่เก่ียวของกับการจัดทําประชาคม ใหประชาชนเขาใจ และกระตุนใหประชาชนอยากเขา
มามีสวนรวมในการจัดทําแผน และควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนมีการบูรณาการ
รวมกัน โดยยึดเปาหมายของประชาชนเปนหลักซึ่งหนวยงานทุกภาคสวนควรมีการประสาน บูรณา
การการจัดทําแผนใหมีความสอดคลองกันและตรงกับความตองการของประชาชน อีกทั้งผูบริหาร
ทองถิ่นควรเขารวมประชุมประชาคมทุกครั้ง เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ และสรางความมั่นใจให
ประชาชนในการแกไขปญหาความตองการที่แตละชุมชนไดเสนอ และควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
กลุมองคกรภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเปนอาสาสมัครในการสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผน ซึ่งจะทําใหกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนมีความเขมแข็งมากขึ้น 
สอดคลองกับแนวคิดของตะติยา กาฬสุวรรณ (2546, หนา 26) กลาวไววา การที่ปจเจกชนบุคคล 
หรือ กลุมคน เขามามีสวนเกี่ยวของรวมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคม
ในขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ โดยมีกลุม หรือองคกรรองรับ เพราะประชาชนที่เขา
รวมมีการพัฒนาภูมิปญญา และการรับรูสามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจเพ่ือกําหนดการดําเนินชีวิต
ไดดวยตนเองและนรินทรชัย  พัฒนพงษษา (2546, หนา 14-15) กลาววา การมีสวนรวมหมายถึงการ
ที่ฝายใดฝายหนึ่งที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือเขารวมการตัดสินใจ หรือเคยเล็กนอยไดเขา
รวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผิน แตเขารวมดวยอยาง
แทจริงยิ่งขึ้น และการเขารวมนั้นตองตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกถึงขั้นสุดทายของโครงการและยังไดให
หลักการพ้ืนฐานของการมีสวนรวมได  8 ประการ ดังนี้ 1) ตองคิดวามนุษยมีความสําคัญไมนอยไป
กวาเทคโนโลยี   ที่นํามาใช เพราะถามนุษยไมสามารถคิด รวมรับรู หรือเขาใจเพียงพอก็ไมอาจเกิด
ประโยชนเทาที่ควร หรืออาจใชเพ่ือทําลายเพื่อนมนุษยดวยกันเอง และสิ่งแวดลอมได 2) เชื่อวามนุษย
ตางมีความคิดและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 3) เชื่อวาทุกคนไมไดชั่วดีมาแตเกิด โดยเหตุที่เขายากจนนั้น
ไมใชเพราะกรรมเกา 4) เชื่อวาชุมชนตางๆ มักมีภูมิปญญาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของตน
ในระดับหนึ่ง บางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงคอยๆ ใหปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก            
5) เชื่อวาตนตางกับชาวบานอยูไมนอย และชาวบานเองก็แตกตางกันอยูบาง 6) ตองคิดวามนุษยตองมี
ความสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนใหดี ถาไดรับโอกาสที่จะรวมคิดรวมเขาใจ และรวม
จัดการเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 7) อาจใชรูปแบบการมีสวนรวมในหลายรูปแบบ คือ รูปแบบโดยตรง 
คือ มีสวนรวมโดยตัวบุคคลและแตละบุคคลหรือประชาชนกอตั้งองคกรขึ้นมามีสวนรวม  หรือใหมี
ตัวแทนมามีสวนรวมโดยออม ซึ่งยอมขึ้นอยูกับบริบทของแตละพ้ืนที่  8) การมีสวนรวมมากขึ้น เมื่อมี
สภาพที่เหมาะสม คือ ประชาชนในทองถิ่นมีความรูสึกวาเขาไดควบคุมโชคชะตาของตนเองมีอิสรภาพ 
ไดรับความเสมอภาค และไดรับความจริงใจ ใหมีสวนรวม ตองมีความสามารถพอที่จะมีสวนรวมดวย
ได มีการสื่อสารสองทางเพ่ือใหผูมีสวนรวมไดรับขอมูลอยางถูกตองและสมบูรณ ประชาชนเขามามี
สวนรวมรับทราบ รวมคิด มีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่โครงการมากขึ้น เมื่อเขามามีสวนรวมแลวไม
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กระทบกระเทือน สถานภาพในหนาที่การงานหรือสังคมใหลดนอยลง ไมทําใหประชาชนเสียคาใชจาย
มากเกินไปกวาผลตอบแทนที่เขาประเมินวาจะไดรับ และตองมีกลวิธีที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางโครงการและผูมีสวนรวมในการไดเสียเปนอยางดี 

สรุป 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค             
1. เพ่ือศึกษาสถานการณการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลเมืองเกาอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี       
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและขาราชการของ
เทศบาล ผูนําชุมชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่ พบผลวิจัยดังนี้ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกาดาน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีผานมาพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา โดยการรวม
แสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหาความตองการโครงการที่จําเปน  รวมเรียงลําดับความจําเปน
เรงดวนและตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่มีความสําคัญ รวมวางแผน ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ขอมูล วิเคราะหปญหา รวมถึงการใหขอเสนอแนะ และมีประชาชนที่ไมมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีบางสวนประกอบอาชีพคาขาย รับจาง ทํางานโรงงาน จําเปนตองทํามาหา
กินเพ่ือเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว และเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพ มากกวา จึง
ไมไดเขารวมการประชาคม ทําใหขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความตองการ และ
โอกาสที่จะไดรับการพัฒนาที่ตรงกับปญหาความตองการของประชาชนดานการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นมีลักษณะอยางไรโดยภาพรวมพบวา ปญหาคือ ประชาชนไมไดเขารวมในการทําประชาคมทํา
ใหไมไดเสนอปญหาความตองการในการพัฒนา และไมไดรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนหรือจําเปนตองพัฒนา ดังนั้น การเสนอปญหาความตองการจึงเปนของประชาชนเพียง
บางกลุมซึ่งยังไมครอบคลุมกับความตองการที่แทจริงของประชาชนสวนใหญ ทําใหแผนที่ไดมักจะไม
เปนไปตามที่กําหนดไวการทําประชาคมในแตละครั้งมีประชาชนเขารวมนอย รวมถึงปญหาการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบยังไมทั่วถึง การประสานงานระหวางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัด
ประชุมประชาคม ยังมีขอบกพรอง ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่และการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผน และ
ปญหาความตองการของประชาชนที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
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ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู ชี้แจงถึงความสําคัญ ประโยชนและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําประชาคม ใหประชาชนเขาใจและกระตุนใหประชาชนอยากเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
และควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนมีการบูรณาการรวมกัน โดยยึดเปาหมายของ
ประชาชนเปนหลัก ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวนควรมีการประสาน บูรณาการการจัดทําแผนใหมีความ
สอดคลองกันและตรงกับความตองการของประชาชน  

ขอเสนอแนะ 

        จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาและแกไขใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองเกา มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา โดยการรวมแสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหาความตองการโครงการที่จําเปน         
รวมเรียงลําดับความจําเปนเรงดวนและตัดสินใจเลือกโครงการพัฒนาที่มีความสําคัญ รวมวางแผน 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะหปญหารวมถึงการใหขอเสนอแนะ เพ่ือใหการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปตามความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นเทศบาลตําบลเมืองเกา และ
ผูที่เกี่ยวของ ตองรักษาความดีนี้ไว และควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากขึ้น โดย
เทศบาลตําบลเมืองเกา ควรสงเสริมและประชาสัมพันธใหความรู ชี้แจงถึงความสําคัญ ประโยชนและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดทําประชาคม ใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน  
 2. ผลการวิจัยพบวา เทศบาลตําบลเมืองเกาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ควรมีการบูรณาการในการทํางานรวมกัน โดยยึดเปาหมายของประชาชนเปนหลัก 
ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ เขามามีสวนรวมในการทําประชาคมและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น      
การรับทราบปญหาความตองการที่ตรงกัน จะทําใหเกิดการประสานงานการเชื่อมโยงและการบูรณา
การรวมกันซึ่งจะทําใหการจัดทําแผนทุกระดับเกิดความสอดคลองกันและตรงกับความตองการของ
ประชาชน  

3. ผลการวิจัยพบวา เทศบาลตําบลเมืองเกาควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกลุมองคกรภาค
ประชาชนในพื้นท่ี เชน จัดตั้งกลุมอาสาพัฒนาเทศบาล กลุมพลังมวลชนเพ่ือการพัฒนา ฯลฯ เพ่ือเปน
อาสาสมัครในการสงเสริมและกระตุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน เพราะ
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ประชาชนในพ้ืนที่คือผูที่เขาใจในปญหาและความตองการของชุมชนมากที่สุด การดําเนินการของ
ประชาชนในพื้นท่ีนี้เองจะทําใหกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนมีความเขมแข็งมากข้ึน 
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การมีสวนรวมของชุมชนในแผนพัฒนาตําบล กรณีศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง จังหวัดบุรีรัมย 

Community Participation in Sub-District Development Planning: A Case 
Study of Non Kwang Sub-District Organization Administration  

in Buriram Province 

ไพศาล  แกวบุตรดี1  ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร2 ประชัน คะเนวัน3 ธนาพันธ นัยพินิจ4                 
สมชาติ แนนอุดร5 โกเมน กันตวธีระ6 อาวุธ รื่นภาคพจน7 อารีย นัยพินิจ8 และ ภัทรพงษ เกริกสกุล9 

Phaisan Kaewbutdee1  Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn2 Prajan Kanawan3 
Thanaphan Naipinit4 Somchart Nanudorn5 Komain Kantawateera6  
Arwuth Reunpakpoj7Aree Naipinit8 and Patarapong Kroeksakul9 

1รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 31000 
2ผูชวยศาสตราจารย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 90110 
3รองศาสตราจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 31000 
4อาจารย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแกน 40000 
5กองพลทหารราบที่ 3 กองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา 30000 
6เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
7นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 
8ผูชวยศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 
9ผูชวยศาสตราจารย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนเิวศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
และ 2) ศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน และประชาชน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย ในการศึกษาเชิงปริมาณผูวิจัยใช
การสุมแบบเฉพาะเจาะจง ดวยแบบสอบถาม 108 ชุด และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในดานการเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล อยูในระดับ     ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.48, S.D. = 0.976) ดานการวางแผนการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล อยูในระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.49, S.D. = 0.902) ดานการนํา
แผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ อยูในระดับ  ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.42, S.D. = 0.916) และดาน
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.38, S.D. = 0.964) 
ในสวนของการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสนทนากลุมพบวาแนว
ทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลมีดังนี้ ควรสรางความเขาใจใหกับชุมชนใน
การมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาตําบล กําหนดเปนแผนในระยะ 3 ป องคการบริหารสวนตําบลจะตอง
ชี้ใหเห็นความสําคัญของโครงการตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาชุมชน ควรสนับสนุนใหมีการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการดวยภาคประชาชน และควรมีการบูรณาการในการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น 

คําสําคัญ: การมีสวนรวม  แผนพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบล 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the participation level of individuals 
in the sub-district development plan and explore the participation developmental 
aspects in the preparation of a sub-district development plan. The sample group 
includes community members, such as members of the Sub-District Administration 
Organization Council; community leaders; and residents of Non Kwang’s sub-district 
organization administration in the Buriram Province. In this quantitative study, 
researchers used a purposive sample with 108 questionnaires and analyzed the data 
statistically, determining the mean and standard deviation values. It was found that 
community members participate in the preparation of sub-district development 
planning at a moderate level (mean = 3.48, S.D. = 0.976), in the actual planning of 
sub-district development at a moderate level (mean = 3.49, S.D. = 0.902), and in the 
operation of the sub-district development plan at a moderate level (mean = 3.42, 
S.D. = 0.916). Furthermore, they assess and follow-up with the sub-district 
development plan at a moderate level (mean = 3.38, S.D. = 0.964). The qualitative 
method of the study involved in-depth interviews and a focus group, and the 
researchers found that for participation in a sub-district development plan, a local 
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administrative organization should provide understanding and knowledge to the 
community about a sub-district development plan; allow three years to complete 
the sub district development plan; present the benefits and importance of a sub-
district development planning to the community; support the plan’s assessment and 
follow-up with civil politics; and integrate government agencies with the local 
administrative organization and the local community. 

Keywords:   Participation, Development Plan, Sub-District Organization 
Administration. 

บทนํา 

การมีสวนรวมของชุมชน ไดรับการยืนยันวาเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนา และไดรับ
การสงเสริมใหเปนที่รูจักโดยทั่วไปเริ่มตนตั้งแตป ค.ศ. 1950 (de Kadt, 1982; Gow & Vansant, 
1983) โดยการมีสวนรวมของชุมชน คือการหลีกเลี่ยงระบบวัฒนธรรมรูปแบบระบบการทํางาน
ราชการแบบดั้งเดิม โดยหัวใจสําคัญคือผูเปนสมาชิกในชุมชนยอมจะเปนผูที่รูดีที่สุดวาอะไรเปนสิ่งที่ดี
สําหรับประชาชนในชุมชนของตน (Skelcher, 1993) นอกจากนี้ ยังหมายความถึงระดับความรูและ
ความสามารถในกระบวนการมีอํานาจเพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ใหการมีสวนรวมและ
ชวยเหลือ วิเคราะหปญหาและความตองการ การเพ่ิมขึ้นของการรับผิดชอบของพวกเขาตอสวนรวม
ในการวางแผน การจัดการ การควบคุม และมีกิจกรรมซึ่งมีสวนรวมโดยทุกคน (Askew, 1989) ซึ่ง
การมีสวนรวมเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวามีความสําคัญตอการพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชน (Portney, 
2005) 

แผนแมบทชุมชนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลาง ซึ่งไมไดเนนตัวเงินหรือ
วัตถุ แตแผนชุมชนเปนเครื่องมือในการพัฒนาที่สรางการเรียนรู มุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยในป พ.ศ. 2542 ประเทศไทยมีการเริ่มทําแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองจากการที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยการสนับสนุนจาก United Nations Development Programme 
(UNDP) รวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยวิธีการกระตุนใหเกษตรกรรูปญหาและหาแนวทางการแกไข
ปญหาดวยตนเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดทําโครงการความรวมมือกับมูลนิธิหมูบาน 
สงเสริมใหชาวบานที่เปนสมาชิกเครือขายภูมิปญญาไทยไดมีการจัดทําแผนชีวิตชุมชน และขยายผล
การทําแผนชุมชนอยางกวางขวาง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2545 สามารถสรางรูปธรรมจากผลที่เกิดขึ้น
จากการทําแผนชุมชนระดับตําบลไดอยางชัดเจน (ศูนยประสานงานการพัฒนาชนบทแหงชาติ, 2529) 

แผนแมบทชุมชนจึงเปนการอธิบายวา การพัฒนานั้นสําคัญกวาสิ่งใด คือ “กระบวนการ” 
ไมใช “ผลลัพธ” การพัฒนาเกิดขึ้นตั้งแตมีการคิดเรื่องการพัฒนา ซึ่งถาคิดไดถูกก็จะทําถูก คิดไดดีก็
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จะทําดี และทําอยางไรจึงจะไดเครื่องมือที่ทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่ถูกตอง ไมใชคิดเอางาย  ๆ 
วาถามีเงินก็จะมีการพัฒนา ซึ่งการมองเรื่องเงินเปนหลักนั้นจึงเปนการเขาใจที่ผิดมาตลอด การทํา
แผนแมบทชุมชน คือโอกาสที่ประชาชนในชุมชนจะไดรับการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู เปนนักวิจัย และ
ทําแผนสําหรับตนเอง โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคม และนํามาประยุกตใหกลายเปนความรูใหม สรางการพัฒนายั่งยืนโดยอยูบนฐานของความรู 
และพัฒนาไปสูคําวา “ปญญา” เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550) 

จากความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวาการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนสิ่งที่ไดรับอยางกวางขวางในฐานะที่เปนหลักการ และวิธีการพัฒนาที่สามารถ
ดัดแปลงแนวทางไปสูการปฏิบัติจนเกิดผลไดอยางชัดเจนในระดับหนึ่ง แตการดําเนินการดังกลาวเปน
เพียงขั้นเริ่มตน การดําเนินการยังอยูในวงจํากัด ประชาชนยังไมไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยาง
แทจริง ซึ่งในการที่จะทําใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมนั้น Mitchell and Reid (2001) ไดอธิบายวา 
การที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและรวมตัดสินใจในการพัฒนาดานตาง  ๆ จะ
เกิดข้ึนก็ตอเมื่อชุมชนในทองถิ่นสามารถไดประโยชนจากผลการมีสวนรวมดังกลาว และการมีสวนรวม
ที่เกิดขึ้นไมกระทบตอวิถีจารีตประเพณี วิถีชีวิต และคุณคาท่ีไดรับจากการนับถือทางสังคม 

จากขอมูลของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2551) ที่ไดอธิบายไววา องคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) เปนศูนยบริหารการปกครองทองถิ่นซึ่งแตละตําบลมีความรูความรับผิดชอบดูแล
พัฒนาทองถิ่นของตนเองอยูแลว จึงควรที่จะนําหลักการมีสวนรวมมาพัฒนาทองถิ่นโดยเริ่มจาก
ประชาชนและสมาชิกในองคการบริหารสวนตําบลของตนเอง ใหมีความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
ใหบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามภาระหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
โดยองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลจัด
วาเปนหนวยงานที่มีบทบาทตอชุมชนทองถิ่นมาก ดังนั้นสมาชิกทุกคนที่อยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลซึ่งอยูในแตละหมูบานตางก็มีบทบาทเชนเดียวกันที่จะมีการขับเคลื่อนใหทองถิ่นไดพัฒนาและ
เปนตัวอยางแกทองถิ่น หากประชาชนหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขาดประสิทธิภาพ ขาด
ความรูความเขาใจไมมีสวนรวมในการพัฒนา ก็จะสงผลตอการพัฒนาขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นและทองถิ่นนั้น ๆ ไดเชนกัน  
 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล จึงมีบทบาทในการนําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาทองถิ่น และผลักดันการดําเนินงานภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
โดยการระดมทรัพยากรภายในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชน 
เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของที่นําไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน  ที่ผาน
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มาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง มุงพัฒนาตําบลตามความจําเปนเรงดวน ทั้ง
จากการเสนอโครงการของชาวบานและที่คณะกรรมการบริหารเห็นจําเปนเรงดวน สมควรใชจาย
งบประมาณในการแกไขปญหาเพ่ือใหทันตอสถานการณ ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แบบรวมหาร โดยใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดเสนอโครงการผานสภาเพ่ือใช
งบประมาณในการพัฒนาหมูบานของตนเอง ในจํานวนที่เทากัน   
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ พวงทอง โยธาใหญ (2545) ซึ่งไดศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ในเขตองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม ซึ่ง
พบวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญไดมี
ความพยายามที่จะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ในหมวดที่ 5 เรื่องการจัดทําแผนพัฒนา ซึ่งไดอธิบายถึงขอกําหนด
ตาง ๆ ในการจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และสภาทองถิ่น แตก็ยังมีองคการบริหารสวนตําบลจํานวนมาก ที่
ปฏิบัติไมครบกระบวนการตามที่ระเบียบกําหนดในเรื่องของความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและสภาทองถิ่น ซึ่งสงผลทําใหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นโดยภาพรวมยังอยูในระดับนอย ทําใหพบวาประชาชนยังไมคอยจะใหความสนใจ
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเทาท่ีควร และในบทความเรื่องปญหาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของภาคประชาชนในไทย เอ็นจีโอ (2550) ไดอภิปรายถึงปญหาการมีสวนรวมในสังคมไทย อาทิ
เชน ผูที่เขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ จะตองเปนผูออกคาใชจายเองและไมไดรับการสนับสนุน
จากแหลงใด ทําใหเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน และวัฒนธรรมของขาราชการและ
นักการเมืองที่ยังยึดติดกับระบบราชการการเมืองแบบเกา ไมมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย โดยวัฒนธรรมแบบเกา ๆ นั้นบางครั้งเหมือนเปนการกดขี่ภาคประชาชนใหเปนผูที่ต่ํากวา
โดยใชอํานาจรัฐหรืออํานาจทางการเมืองของตน 

นอกจากนั้น นริศ ขํานุรักษ (2538)  ซึ่งไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
ดําเนินงานพัฒนาชนบทของสภาตําบลในจังหวัดหนองบัวลําภูพบวา ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมตอ
การดําเนินการพัฒนาชนบทของสภาตําบลอยูในระดับต่ํา โดยมีสวนรวมนอยที่สุดในเรื่องการมีสวน
รวมในการวางแผน รองลงมาคือ ในเรื่องการติดตามประเมินผล และในเรื่องการรับรูปญหา 
ตามลําดับ และจากการศึกษาของ Tewdwr-Jones (1998) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของรัฐบาลทองถิ่น
กับชุมชนของแควนเวลส ในสหราชอาณาจักร พบเหตุผลที่ทําใหชุมชนตอตานการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนในการพัฒนาที่สําคัญคือ 1) มีความไมเพียงพอของกระบวนการในการทํางาน  เชน 
เจาหนาที่ ทักษะการทํางาน และทรัพยากร 2) มีความคลุมเครือในความรับผิดชอบ และ 3) ความไม
มีประสิทธิภาพในหนวยงานของรัฐบาลทองถิ่น  
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จากที่กลาวมาขางตน พบวาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการ
พัฒนามีสวนสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโนนขวางเปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงหนึ่งที่ไดพยายามปรับเปลี่ยนมาใชแผนพัฒนาตําบลที่เกิดจากความรวมมือของชาวบานใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพ่ือที่จะหวังผลใหการพัฒนาเปนรูปธรรมมากขึ้น และใหชาวบานมี
ความรูสึกเปนเจาของโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ จึงจําเปนตองใหประชาชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบเขามามีสวนรวมและบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็
ตามจากการดําเนินงานที่ผานมา การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ก็ยังไมมากเทาที่ควร จึงมี
คําถามในการวิจัยวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับใด และ 2) แนวทางการพัฒนาการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัด
บุรีรัมย ควรจะเปนอยางไร ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเปนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในดานการมีสวนรวมกับชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวม เพ่ือเปนขอมูลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน ๆ และ
หนวยงานที่รับผิดชอบตลอดจนผูที่สนใจ สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการหรือ
ชุมชนของตนเองตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
2.  ศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative method) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. ขอบเขตของการวิจัย  
ในการศึกษาครั้งนี้ พ้ืนที่ทําการวิจัยคือ พ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย โดยประชากรและกลุมตัวอยางคือ 1) สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล 2) ผูนําชุมชน และ 3) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลโนนขวาง อําเภอบาน
ดาน จังหวัดบุรีรัมย  

โดยผูวิจัยมีกรอบในการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนในแผนพัฒนาตําบลใน 4 ดานคือ 
1) ดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 2) ดานการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3) ดาน
การนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ และ 4) ดานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล โดย
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ผูวิจัยทําการศึกษาเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามและเชิงคุณภาพดวยการสนทนากลุม (Focus group) 
ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 และทําการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมดวยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interviews) ผูนําชุมชน ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 ในการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 108 ชุด 
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ รายได สถานภาพ การศึกษา เปนตน และ สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรวัด 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่ง
ผูตอบแบบสัมภาษณเลือกตอบในเชิงแสดงความคิดเห็น 5 ระดับคือ 

มากที่สุด     ระดับคะแนน 5     
มาก  ระดับคะแนน 4  
ปานกลาง ระดับคะแนน 3    
นอย  ระดับคะแนน 2     
นอยที่สุด ระดับคะแนน 1     

ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) นายก
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชน จํานวน 3 ทาน เพ่ือศึกษา
การพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล นอกจากนั้น ผูวิจัยยังใชวิธีการสนทนากลุม 
(Focus Group) ดวยการเชิญผูที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ซึ่งประกอบไปดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นท่ี รวมจํานวนทั้งหมด 15 คน มารวมอภิปรายถึงการพัฒนาการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  

3. การวิเคราะหขอมูล  
 ในการศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

วิเคราะหดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สวนในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสนทนากลุม ผูวิจัยใชการวิเคราะหเชิง
บริบทของเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 

พื้นที่วิจัย 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย อยูหางจากอําเภอบาน
ดานจังหวัดบุรีรัมย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดบุรีรัมย 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ตําบลโนนขวางมีพ้ืนที่ทั้งหมด 29 ตาราง

- 445 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



กิโลเมตร หรือประมาณ 18,125 ไร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลโนนขวาง เปนที่ราบสูง มี
พ้ืนที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 150 เมตร มีแหลงน้ําธรรมชาติ จํานวน 2 แหง คือ 
ลําหวยลึก และลําหวยยาง ตําบลโนนขวางแบงการปกครองออกเปน 9 หมูบานดังนี้ หมูที่ 1 บานดง
กระทิง หมูที่ 2 บานปอหู หมูที่ 3 บานหนองแต หมูที่ 4 บานดงเย็น หมูที่ 5 บานสําโรง หมูที่ 6 บาน
หนองสระ หมูที่ 7 บานโนนขวาง หมูที่ 8 บานหนองนา และหมูที่ 9 บานปอแดง โดยตําบลโนนขวาง 
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,171 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 5,604 คน แยกเปน ชาย จํานวน 2,807 คน หญิง 
จํานวน 2,797 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 194 คนตอตารางกิโลเมตร และประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยประกอบอาชีพทํานา ทําไรออย ปลูกยางพารา และทําไรนาสวนผสม 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 108 คน เมื่อจําแนกเพศ 
ปรากฏวาเปนเพศชายจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 75.9 และเปนเพศหญิงจํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 24.1  เมื่อจําแนกตามอายุ ปรากฏวา มีชวงอายุจํานวนมากที่สุดคือ 41-50  ป จํานวน 52 คน 
คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31–40 ป  จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 34.2 สวนชวง
อายุที่นอยที่สุดคือ 20-30 ป และ 61 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.9  เมื่อจําแนกตามวุฒิ
การศึกษาปรากฏวา มีระดับการศึกษา ประถมศึกษามากที่สุดจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 35.2 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 27.8 สวนระดับการศึกษาที่มี
นอยสุดคือระดับปริญญาตรีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.6  เมื่อจําแนกตามระดับตําแหนงพบวา 
ตําแหนงผูนํากลุมอาชีพมากที่สุดจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมาคือตําแหนงสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงผูชวยผูใหญบานจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 16.7 สวนที่มี
นอยที่สุดคือตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลและกํานัน จํานวนเทากันคือ 1 คน คิดเปนรอย
ละ 0.9   

การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนํา
ชุมชน และประชาชน ในเขตตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย โดยพิจารณาเปนราย
ดานดังแสดงในตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับการมีสวนรวมในดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3.51 0.976 มาก 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชน 

3.42 1.025 ปานกลาง 
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ไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3.52 1.098 มาก 
ผูนําทองถิ่นมีการจัดเวทีทบทวนแผนที่ไดจัดทําไว 3.45 0.927 ปานกลาง 
มีการแตงตั้งคณะทํางานประสานงานการทําแผนพัฒนาตําบล 3.52 0.854 มาก 

รวม 3.48 0.976 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 1 ขอที่คาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอตอการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.098  สวนขอที่
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
แบบมีสวนรวมของประชาชน โดยมีคาเฉลี่ย 3.42 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.025 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับการมีสวนรวมในดานการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3.51 1.002 มาก 
การวางแผนจัดทําแผนพัฒนาตําบล 3.54 0.830 มาก 
การจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตําบล 3.42 0.892 ปานกลาง 
การวางแผนกอนดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชน 3.63 0.881 มาก 

การพัฒนาโครงการเพ่ือการพัฒนาตําบล 3.37 0.908 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.902 ปานกลาง 

จากตารางที่ 2 ขอที่คาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ การมีสวนรวมในการวางแผนกอนดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาชุมชน โดยมีคาเฉลี่ย 3.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.881 สวนขอที่คาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ การมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการเพ่ือการพัฒนาตําบล โดยมีคาเฉลี่ย 3.37 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานคือ 0.908 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับการมีสวนรวมในดานการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ 

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
การนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ 3.39 0.903 ปานกลาง 
การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาตําบล 3.43 0.859 ปานกลาง 

เปนผูกํากับดูแลกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 3.45 0.987 ปานกลาง 
รวม 3.42 0.916 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 3 ขอที่คาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ การมีสวนรวมในเปนผูกํากับดูแลกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนา โดยมีคาเฉลี่ย 3.45 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.987 สวนขอที่คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การมีสวน
รวมในการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ย 3.39 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.903 

ตารางท่ี 4 แสดงระดับการมีสวนรวมในดานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล  

การมีสวนรวม คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
องคการบริหารสวนตําบล มีการประกาศผลการใชจายเงิน
งบประมาณของทองถิ่นใหประชาชนไดรับทราบ 

3.35 1.024 ปานกลาง 

การมีสวนรวมในการจัดทําเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
การประเมินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

3.35 0.785 ปานกลาง 

มีสวนรวมในการประเมินโครงการที่แลวเสร็จและนําขอมูลมา
พัฒนาโครงการใหม 

3.41 0.989 ปานกลาง 

การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาตําบลไปปฏิบัติ 

3.43 1.060 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.964 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4 ขอที่คาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ การมีสวนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การนําแผนพัฒนาตําบลไปปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ย 3.43 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.060 สวนขอที่
คาเฉลี่ยนอยที่สุดม ี2 ขอเทากันคือ องคการบริหารสวนตําบล มีการประกาศผลการใชจายเงินงบประมาณ
ของทองถิ่นใหประชาชนไดรับทราบ และการมีสวนรวมในการจัดทําเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
ประเมินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.35 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.024 
และ 0.785 ตามลําดับ 
 ในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
โนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชน ถึงขั้นตอนการพัฒนาการมีสวนรวม ซึ่งผูวิจัย
สามารถสรุปไดวา ในอดีตที่ผานมา การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง มุงพัฒนาตําบล
ตามความจําเปนเรงดวน จากการเสนอโครงการของชาวบานและโครงการที่คณะกรรมการบริหารตําบล
เห็นจําเปนเรงดวน และมีความสมเหตุผลในการใชงบประมาณ เพ่ือการแกไขปญหาใหทันตอสถานการณ
ปญหาตาง ๆ ในชุมชน แตอยางไรก็ตาม ไดใชหลักการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ไดเสนอโครงการผานสภาเพ่ือใชงบประมาณในการพัฒนาหมูบานของตนเอง 
โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแตละทานจะไดรับการจัดสรรเงินเพ่ือการพัฒนาในจํานวนที่
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เทาๆ กัน ซึ่งจากแนวทางของวิธีการในการพัฒนาตําบลดังกลาวขางตน สงผลกระทบในภาพรวมของ
ตําบลอยางมาก เพราะหมูบานและประชาชนในชุมชน ก็ยังคงมีวิถีชีวิตที่ไมเปลี่ยนแปลง อาทิเชน การ
ประกอบอาชีพที่ในโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน ไมไดสงผลใหเกิดรายไดมากขึ้น 
โครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการจัดทําไมสามารถตอบสนองความตองการประชาชนในพ้ืนที่ไดอยางถูกตอง 

ทําใหผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน ไดมีการทบทวนถึงรูปแบบวิธีการ
ทํางานในอดีตและพิจาณาถึงวิธีการดําเนินการพัฒนาที่ผานมา ทําใหองคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง 
ไดปรับเปลี่ยนบทบาทดวยการเนนการมีสวนรวม ดวยการใชแผนพัฒนาตําบลที่เกิดจากการรวมกันคิดและ
พิจารณาขององคการบริหารสวนตําบลและชุมชน  ซึ่งเปนผลใหเกิดการพัฒนาเปนรูปธรรมมากขึ้น 
ชาวบานมีความรูสึกเปนเจาของโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ แตก็เปนเพียงสวนหนึ่ง จึง
ตองใหประชาชนในหมูบาน เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
และบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  

ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการขั้นตนดวยการอบรมประชาชนใหเรียนรูเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล สรางองคความรูใหประชาชนสามารถมองเห็นแนวทางที่เปนไปได สอดคลองกับ
งบประมาณท่ีจะพัฒนาทองถิ่นตนเอง โดยคํานึงถึงความจําเปน ความเรงดวน ซึ่งระยะแรกนั้นประชาชนมี
สวนรวมนอยมาก แตองคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนไดแกปญหาของการไมเขามามีสวนรวมของ
ชุมชน ดวยการใหคณะกรรมการหมูบานทุกหมูบานเขามามีสวนรวมและชวยกลับไปประชาสัมพันธใหแก
ประชาชนในหมูบานของตนใหตระหนักถึงการมีสวนรวมของการพัฒนา ซึ่งในปจจุบันประชาชนมีสวนรวม
มากเพราะในปจจุบันประชาชนไดตระหนักแลววา พวกเขาคือผูมีสวนได สวนเสีย ในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล และการพัฒนาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตบริบทขององคการ
บริหารสวนตําบล ยอมมีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนาและวิถีชีวิตของชาวชุมชนนั่นเอง 
 นอกจากนั้น ในการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสนทนากลุ มกับผูที่ เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 15 
ทาน ผูวิจัยสามารถสรุปขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลดังนี้  

1. ควรสรางความเขาใจใหกับชุมชนในการจัดเวทีเรียนรูโดยการอบรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลและสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาตําบล ดวยการใหผูมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลไดเสนอแนะในการติดตามประเมินผลตามแผน และการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลทุกขั้นตอน ดวยการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน และ
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหมากข้ึน สรางความเขาใจในเรื่องการเก็บขอมูล
เพ่ือการพัฒนาชุมชน เชน จะตองเก็บขอมูลเรื่องอะไร และทําไมตองเก็บ ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนเขาใจถึง
วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลที่ชัดเจน ซึ่ง Li (2005) ไดอธิบายถึงการตัดสินใจการมีสวนรวมของชุมชน
ในการพัฒนาในเมือง Shuzheng ประเทศจีน ไววา ความรูความเขาใจและการศึกษาของประชาชนมีสวน
สําคัญเปนอยางมาก ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดกระบวนการตัดสินใจที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ซึ่ง
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สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยของ ชัยวัฒน รัฐขจร (2542) ที่ไดอธิบายวาระดับการศึกษาจะมี
สวนกระตุนใหคนมีสวนรวมทางการเมืองดานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

2. ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลควรจะกําหนดเปนแผนในระยะ 3 ป เพราะแผนพัฒนาตําบลที่มี
ระยะเวลาควบคุมสามปและมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน และแผนพัฒนาตําบล ควรไดรับการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาอาชีพ 

3. ในการดําเนินการพัฒนาโครงการตาง ๆ องคการบริหารสวนตําบลจะตองชี้ใหเห็นความสําคัญ
ของโครงการตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหทราบผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น หรือผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น 

4. ควรสนับสนุนใหมีการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการดวยภาคประชาชน
มากขึ้น เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกเปนสวนหนึ่งของการพัฒนารวมกัน เพราะจาก
อดีตที่ผานมาประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบคอนขางนอย จากการศึกษาของ สุรสิทธิ์ วชิรขจร 
(2547) พบวาประชาชนซึ่งเปนตัวแทนกลุมประชาคมตาง ๆ มีสวนรวมในการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับปานกลางและนอย รวมทั้งพบวาประชาชนมีสวน
รวมในระดับปานกลางในเรื่องการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาชุมชน การจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมนอยในเรื่องการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของผูบริหาร 

5. ควรมีการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ
ตาง ๆ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่น ซึ่งในเรื่องของการบูรณาการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน ธัชชัย ใจกุศล และ พา อักษรเสือ (2551) ไดใหขอเสนอแนะจากการศึกษาไววา 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดในแตละพ้ืนที่ไมไดมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานในดานการ
พัฒนาทองถิ่นแตอยางใด และสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทํางานในลักษณะผูควบคุมกํากับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นหากจะใหสํานักงานทองถิ่นมีประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอยาง
แทจริง สํานักงานทองถิ่นจะตองทํางานในลักษณะเปนผูสนับสนุน สงเสริมและประสานใหหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งในระดับตําบลและระดับจังหวัดใหไดเขามารวมหรือเปนภาคีหุนสวนกับองคการบริหารสวนตําบลใน
การพัฒนาทองถิ่น  

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย โดยผูวิจัยแบงเปนองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานการ
เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ดานการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ดานการนําแผนพัฒนา
ตําบลไปสูการปฏิบัติ และดานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับ
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ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล มีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สวนดานการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาตําบล ดานการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ 
และดานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล มีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน ผูวิจัยจึงขอ
อภิปรายผลเปนรายดานดังนี้  

ในดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบลพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนํา
ชุมชนและประชาชน มีสวนรวมระดับปานกลาง โดยสวนมากในชุมชนมีความเขาใจบทบาทหนาที่และ
มุงมั่นที่จะพัฒนาทองถิ่นโดยเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ซึ่งมาจากหลากหลาย
ความคิด โดยชุมชนเปนผูวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู และตัดสินใจรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง 
อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545) ซึ่งทําการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 5 แหงในจังหวัดเชียงใหมพบวา ปญหาที่สําคัญของประชาชนในการมีสวนรวม
คือ ประชาคมไมทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง จึงไมสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กับองคการ
บริหารสวนตําบล คณะกรรมการจํานวนไมนอยไมมีความรูและความเขาใจในกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดทําแผนพัฒนาทั้งยังไมมีประสบการณดานนี้มากอน ทําใหไมมีความสามารถที่จะจัดทําแผนพัฒนาได 
นอกจากนั้นปญหาสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลคือ การขาดความรวมมือจากหมูบานทํา
ใหไดขอมูลไมครบถวน ไมชัดเจน บางครั้งไมไดขอมูลที่สามารถวิเคราะหสถานการณปญหาไดอยางถูกตอง 
และพบวาการมีสวนรวมของประชาชนการดําเนินตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งรวมทั้ง
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลมีนอยมาก บางขั้นตอนประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมการดําเนินงาน 
ซึ่งในการพัฒนาการมีสวนรวม Carpini et al. (2004) ไดใหขอคิดเห็นไววา การมีสวนรวมของชุมชนจะ
เกิดข้ึนไดดวยการที่รัฐบาลจะตองฟงเสียงประชาชนวาตองการอะไร และรัฐบาลจะตองมีการสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ ของรัฐ และในขณะเดียวกัน
เจาหนาที่ของรัฐจะตองใหความสําคัญและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีบทบาทในเรื่องการมี
สวนรวมอยางแทจริง ซึ่งถาวิเคราะหถึงความแตกตางในการศึกษาของผูวิจัยในป พ.ศ. 2553 กับการศึกษา
ของสถาบันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ. 2545 ผูวิจัยสามารถวิเคราะหไดวา กระบวนการมี
สวนรวมในสังคมไทยมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีข้ึน เพราะผานกระบวนการเรียนรูรวมกันทางสังคมเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และประชาชนเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมเพ่ิมมากขึ้น 
   ดานการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยภาพรวมมีสวนรวมระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน มีการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ที่แตกตาง
กัน เนื่องจากสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีรายไดนอย โดยชวงอายุระหวาง 41–50 ป ซึ่งมีมาก
ที่สุด เปนชวงอายุที่มุงม่ันสรางฐานะใหครอบครัว จึงเสียสละใหกับสังคมสวนรวมนอย และใหความสําคัญ
ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วารินทร จันทรัตน (2549) ที่ได
ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปกครองสวนทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบวาชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
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มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลคอนขางต่ํา นอกจากนั้นจากการศึกษาของ ธัชฤทธิ์ ปนารักษ 
(2540 : 42) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสําคัญตอกรณีมีสวนรวมของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ใน
เขตอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาอายุที่แตกตางกันของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมี
ผลใหระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนตําบลแตกตางกัน โดยที่สมาชิกในชุมชนที่มีสวนรวมมากที่สุด
คือ ชวงอายุระหวาง 51–60 ป  
 ในดานการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ โดยภาพรวมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
และผูนําชุมชนมีสวนรวมระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะเขาใจในบทบาทและวิ ธีการที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติไมมากนัก เนื่องมาจากไมมีขอมูลที่ชัดเจน อีกทั้งยังขาด
ประสบการณและตองหาความรูเพิ่ม ประกอบกับถือวาไมใชหนาที่และไมมีอํานาจเพียงพอที่จะดําเนินการ
ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพันธุ แกนจันทน (2541) ไดศึกษาความคิดเห็นของกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีตอการมีสวนรวมของพัฒนากรในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลและการดําเนินงานโครงการพัฒนา พบวากรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาที่
พัฒนากร มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบลและการดําเนินงานโครงการพัฒนาไมมากนัก เพราะขาด
ประสบการณในการวางแผน ความรูความเขาใจในการวางแผนพัฒนาตําบล และการดําเนินงานโครงการ
พัฒนา นอกจากนั้นปญหาในการวางแผนพัฒนาตําบลที่พบมากที่สุดคือ ไมมีการสํารวจขอมูลเบื้องตนกอน
การวางแผนการพัฒนาตําบล อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ Cavalcanti, Schlapfer and Schmid 
(2010) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนประมงแหงหนึ่งในประเทศบราซิล พบวาบทบาทของผูนําไมมี
ผลตอการตัดสินใจในการมีสวนรวมของในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาทรัพยากร เพราะประชาชน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมดวยตนเอง เพราะมีความเชื่อและตระหนักไดวาการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรจะทําใหอาชีพของพวกเขามีความยั่งยืน ซึ่งจากผลการศึกษานี้ สามารถวิเคราะหไดวา การมี
สวนรวมของชุมชนไมจําเปนตองขึ้นอยูกับผูนําเสมอไป แตขึ้นอยูกับความตระหนักรูของชาวชุมชนนั้นเอง
วามองเห็นถึงประโยชนของการมีสวนรวมมากแคไหน 

ในดานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล โดยภาพรวมสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ผูนําชุมชน และประชาชนมีสวนรวมระดับปานกลาง ซึ่งจากการศึกษาพบวา การสรางแรงจูงใจและ
การประชาสัมพันธไมดีเทาที่ควร ทําใหประชาชนจํานวนไมนอย ยังไมทราบถึงประโยชน ความคุมคาหรือ
ประโยชนและผลกระทบในการใชทรัพยากรที่จะเกิดขึ้นในชุมชน จึงไม ใหความสําคัญในกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบลเทาที่ควร โดยมีงานศึกษาของ นริศ ขํานุรักษ (2538) ที่ไดศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานพัฒนาชนบทของสภาตําบลในจังหวัดหนองบัวลําภู พบวา
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมตอการดําเนินการพัฒนาชนบทของสภาตําบลอยูในระดับต่ํา  โดยมีสวนรวม
นอยที่สุดในเรื่องการมีสวนรวมในการวางแผน รองลงมาคือในเรื่องการติดตามประเมินผล และในเรื่องการ
รับรูปญหาตามลําดับ  
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สําหรับการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล จากการสนทนากลุมพบวา 
องคการบริหารสวนตําบลควรจะมีการสรางความเขาใจใหกับชุมชนในการจัดเวทีเรียนรู  โดยการอบรม
เพ่ือใหเกิดองคความรูในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาตําบล ในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลควรจะกําหนดเปนแผนในระยะ 3 ป และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม มีงาน
ศึกษาจํานวนไมนอยในตางประเทศเชนของ Butterfoss and Dunet (2005) ที่ไดอธิบายวาแผนพัฒนาใน
ระยะ 5 ป มีความเหมาะสมเปนอยางมาก เพราะทําใหสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานได และ
สามารถแกไขและปรับปรุงขอผิดพลาดที่พบได ซึ่งทําใหมีกระบวนการทํางานที่ตอเนื่อง และนําไปสูความ
ยั่งยืนของการนําไปสูการปฎิบัติเพื่อการพัฒนาตอไป  

องคการบริหารสวนตําบล ควรใหผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดเสนอแนะในการ
ติดตามประเมินผลตามแผน และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลทุกขั้นตอน จะตองชี้ใหเห็น
ความสําคัญของโครงการตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาชุมชน ใหมีการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ของโครงการดวยภาคประชาชน และมีการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรัฐและภาค
ประชาชนมากขึ้น ซึ่งในการทํางานรวมกัน Duncan (1994) ไดอภิปรายไววา จะเปนประโยชนอยางมาก
ถามีการทํางานรวมกันในทุกหนวยงานทั้งหนวยงานรัฐ ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท และ Kubisch et al. 
(2002) ไดอภิปรายวา ในยุคปจจุบันเราไมอาจปฎิเสธไดวาการมีสวนรวมของชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ 
สามารถนําไปสูการแกปญหาดานตาง ๆ เชน สังคม เศรษฐกิจและพัฒนาทองถิ่นอยางถูกทิศทางได 

สรุปผล 

 Sridharan et al. (2007) อธิบายวา การจัดทําแผนเพ่ือการพัฒนา มีสวนสําคัญเปนอยางมากที่
จะทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลควร
สงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชนและประชาชน เขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลใหมากขึ้น สรางความเขาใจในเรื่องการเก็บขอมูล จะตองเก็บขอมูลเรื่องอะไร และทําไม
ตองเก็บ ทั้งนี้เพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลที่ชัดเจน ชี้ใหเห็นความสําคัญของโครงการ
ตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาชุมชน และเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนารวมกัน  

จากการศึกษาพบวา ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลควรจะมีการวางแผนการพัฒนาเปนระยะ 3 ป 
แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาของ ดาราพร จันทรโคตร และ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป (2553) ได
อภิปรายเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาในระยะ 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่งในจังหวัด
หนองคาย ไวนาสนใจวายังพบปญหา อาทิเชน กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการในหวงสามปของ
แผนพัฒนาไมไดผานมติของที่ประชุมประชาคมตําบล การปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปทําไดนอย เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด อีกทั้งไมมีระบบการแจงใหผูที่เกี่ยวของกับแผนงานเขาใจ
อยางชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน และไมไดมีการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาสามปที่ชัดเจน ซึ่งแผนพัฒนาตําบลในระยะ 3 ป จะประสบความสําเร็จไดก็ตอง
อาศัยองคประกอบและปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
แผนได กลาวคือมีการวางแผนที่ดีแตการปฏิบัติไมดีก็ลมเหลวเชนกัน 
  นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลควรพัฒนาวิธีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูของชุมชน
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูภายใตปรัชญาและกระบวนการที่กําหนด ซึ่งสิ่งที่ตองเรียนรูตองสอดคลองกับวิถีชีวิต
และเปนความตองการของชุมชนอยางแทจริง และตองนําเอากลยุทธการสรางแรงจูงใจ เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ตลอดจนการแตงตั้งใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเขาไปเปนคณะกรรมการในการพิจารณาสนับสนุนโครงการตาง ๆ รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล โดย Wong and Poon (2005) ไดอธิบายไววาในประเทศจีนระดับการมีสวน
รวมของประชาชนขึ้นอยูกับสถาบันและหนวยงานของรัฐที่จะใหการสนับสนุน เพราะหนวยงานภาครัฐ
สามารถผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสนับสนุนดานตาง ๆ เชน การเพ่ิมเติมทรัพยากรที่
จําเปนสําหรับชุมชนในกระบวนการมีสวนรวม การสนับสนุนทางการเงิน และการพยายามผลักดันใหเกิด
อาสาสมัคร และใหผูที่มีความชํานาญในดานการมีสวนรวมเขามาทํางานกับชุมชน  

กลาวโดยสรุป การวางแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ (พันธทิพย จงโกรย และ ชน
มณี ทองใบ, 2554) ซึ่งการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลนั้น หนวยงานที่มีเจาหนาที่กํากับดูแล
จะตองใหความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนดานความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน ซึ่ง Hambleton and Mills (1993) 
กลาวไววา ในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของรัฐบาลทองถิ่น จะตองใสใจความคิดเห็นของ
ชุมชน และนําเสียงสะทอนของชุมชนมาเปนองคประกอบในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา โดยสอดคลองกับ 
สัญติยากร พรมวัง และ คูณ โทขันธ (2553) ที่สรุปวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะเปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริง เพราะในอดีตที่ผานมา แมจะมีการเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบ แตในหลายกรณีกลับกลายเปนวากลุมประชาชนที่ถูกเปดโอกาสใหตรวจสอบนั้น
คือ กลุมจัดตั้งของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือมีการกําหนดเวลาประชุมชี้แจงในชวงที่
ประชาชนสวนใหญไมสะดวก เปนตน 

ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยตอไป 

 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 1) ควรจะมีการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ และ 2) ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ
การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาตําบลระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลาย ๆ พ้ืนที่ เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบกัน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
เงินเฟอและ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)          
ของประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป. ลาว) โดยใชขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราเงินเฟอและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ  ที่เปนขอมูลรายปตั้งแตป พ.ศ. 2534 
จนถึงป พ.ศ. 2558 โดยประยุกตวิธี  ARMA-GJR  เพ่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวที่มี
ความสัมพันธที่ดีที่สุดในแบบจําลองคอปูลา (Copulas) ที่เหมาะสม ดังนั้นผลของการศึกษาครั้งนี้พบวา 
ขอมูลที่ใชในการประมวลผลในแบบจําลองคอปูลาอยูในกลุมคอปูลาสมมาตร (Symmetric Copula) 
แสดงถึงการดําเนินนโยบายการเงินของ สปป ลาว ในระยะผานมา เปนการดําเนินนโยบายที่ถูกตองและมี
ประสิทธภาพ แตในทางตรงกันขามการประมวลผลแบบจําลองคอปูลาอยูในกลุมของคอปูลาที่ไมสมมาตร 
(Asymmetric Copula) พบวา เมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนหรือเกิดวิฤตการทางการเงิน ซึ่งทํา
ใหการดําเนินนโยบายการเงินดังกลาวในระยะผานมาไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน 
และไมสามารถอธิบายเหตุการณดังกลาวได สงผลทําใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่ลดลง 

คําสําคัญ: อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอและ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ 
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ABTRACT 

This study was based on the analysis of Laos’s financial structures such as 
exchange rates, inflation rates and gross domestic products (GDP). These economic 
factors are annual data during 1991 to 2015. The ARMA-GJR was used to determine the 
association of each variable in the Copula model. Empirically, the result estimated in 
symmetric Copula models represented the monetary policies of Laos PDR were an 
efficient implementation in the past. However, the outcome analyzed in asymmetric 
Copula models was contrary. In other words, the monetary policies of Laos PDR was not 
appropriate when economic conditions were fluctuated in many occasions, and this can 
be one of causes that negatively impacted Laos’s economic growth. 

Keywords: Exchange Rates, Inflation Rates, and Gross Domestic Products, Laos PDR 
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บทนํา 

การพัฒนาใหประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่ผูมีอํานาจในการบริหารหรือ
รัฐบาลทุกประเทศพึงปรารถนา เชนเดียวกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) 
ที่อยูในกลุมของประเทศดอยพัฒนา ดังนั้นจริงมีความจําเปนจะตองมีการปรับตัวใหทันกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมตามกระแสโลกาภิวัตในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ก็เพ่ือจุดมุงหมายในการเพ่ิม
หรือขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product) หรือ GDP ใหอยูในระดับสูง ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปหรืออัตราเงินเฟออยูในระดับตํ่า 
(Inflation) และอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ใหมีเสถียรภาพ ตลอดจนประชาชนมีความเปนอยู
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี แตเนื่องจากเงินเฟอเปนปญหาสําคัญที่เกิดกับทุกประเทศและไดสงผลกระทบตอกับ
ความเปนอยูและการใชชีวิตประจําวันของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนจะตองมีการวางแผนและ
การบริหารจัดการที่ดีเพ่ือประกอบการตัดสินใจกําหนดดานนโยบายตางๆ เชน นโยบายการเงิน การครั่ง 
และนโยบายทางเศรษฐกิจ เพ่ือจะชวยใหภาครัฐมีการคาดเดาอยางมีเหตุมีผลตอกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางแมนยําแลว ยังทําใหการดําเนินการทางเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สงผลดีตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนบรรลุเปาหมายสําคัญทางเศรษฐกิจ และสําหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิของ  สปป ลาว ในชวงระยะเวลาที่ผานมาเกือบ 25 ป คือ ตั้งแตป  1990 ถึง 2015 ไดเกิด
ปญหาเงินเฟอ อยูหลายชวงเวลาดวยกัน จากสถานการณการเกิดปญหาเงินเฟอ ใน สปป ลาว นั้น        
จะเห็นไดวาปที่มีระดับอัตราเงินเฟอที่เพ่ิมสูงขึ้น มีสาเหตุหลักเกิดมาจาก ประการแรก ราคานํ้ามันเพ่ิม
สูงขึ้นอยางมาก และ ประการที่สองเปนผลมาจากวิฤตการณทางการเงินในเอเชยหรือเรียกวาวิกิตติตมยํา
กุง จากเหตุการณดังกลาวทําให สปป ลาว มีอัตราเงินเฟอสูงขึ้นในระดับรอยละ 140 ในป 1998 ซึ่งถือวา
เปนระดับสูงสุดในประวัติศาสตร และ อัตราแลกเปลี่ยนก็นับวาเปนตัวแปรนึ่งที่สําคัญตอกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในการติดตอทางธุรกรรมกับตางประเทศ ไมวาจะเปนการคา การลงทุน 
รวมถึงการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ เหตุดังกลาวจําเปนตองอาศัยอัตราแลกเปลี่ยนในการทํา
หนาที่เปนสื่อกลางเพ่ือเชื่อมโยงเขากันไมวาจะเปนทางดานราคาสินคาและบริการระหวางประเทศที่เปน
เงินสกุลตางกันเพ่ือทําใหมีมูลคาเทาเทียมกัน และ อัตราแลกเปลี่ยนไดเกิดมีปญหาในระยะ 25 ป พบวา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเปลี่ยนระหวางเงินกีบตอดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อั น
เนื่องมาจาก วิกฤตการณดานการเงินของเอเชีย ในป 1997 ไดทําใหเงินกีบตอดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง และ จากการศึกษาครั้งที่ผานมาพบวา อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และ  GDP            
มีความสัมพันธเชิงกันและกัน นอกนี้ยังเปนตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญกับระบบเศรษฐกิจ โดยเปนชี้วัดถึง
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บทนํา 

การพัฒนาใหประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่ผูมีอํานาจในการบริหารหรือ
รัฐบาลทุกประเทศพึงปรารถนา เชนเดียวกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) 
ที่อยูในกลุมของประเทศดอยพัฒนา ดังนั้นจริงมีความจําเปนจะตองมีการปรับตัวใหทันกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมตามกระแสโลกาภิวัตในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ก็เพ่ือจุดมุงหมายในการเพ่ิม
หรือขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product) หรือ GDP ใหอยูในระดับสูง ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปหรืออัตราเงินเฟออยูในระดับตํ่า 
(Inflation) และอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ใหมีเสถียรภาพ ตลอดจนประชาชนมีความเปนอยู
หรือคุณภาพชีวิตที่ดี แตเนื่องจากเงินเฟอเปนปญหาสําคัญที่เกิดกับทุกประเทศและไดสงผลกระทบตอกับ
ความเปนอยูและการใชชีวิตประจําวันของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนจะตองมีการวางแผนและ
การบริหารจัดการที่ดีเพ่ือประกอบการตัดสินใจกําหนดดานนโยบายตางๆ เชน นโยบายการเงิน การครั่ง 
และนโยบายทางเศรษฐกิจ เพ่ือจะชวยใหภาครัฐมีการคาดเดาอยางมีเหตุมีผลตอกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางแมนยําแลว ยังทําใหการดําเนินการทางเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สงผลดีตอสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนบรรลุเปาหมายสําคัญทางเศรษฐกิจ และสําหรับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิของ  สปป ลาว ในชวงระยะเวลาที่ผานมาเกือบ 25 ป คือ ตั้งแตป  1990 ถึง 2015 ไดเกิด
ปญหาเงินเฟอ อยูหลายชวงเวลาดวยกัน จากสถานการณการเกิดปญหาเงินเฟอ ใน สปป ลาว นั้น        
จะเห็นไดวาปที่มีระดับอัตราเงินเฟอที่เพ่ิมสูงขึ้น มีสาเหตุหลักเกิดมาจาก ประการแรก ราคานํ้ามันเพ่ิม
สูงขึ้นอยางมาก และ ประการที่สองเปนผลมาจากวิฤตการณทางการเงินในเอเชยหรือเรียกวาวิกิตติตมยํา
กุง จากเหตุการณดังกลาวทําให สปป ลาว มีอัตราเงินเฟอสูงขึ้นในระดับรอยละ 140 ในป 1998 ซึ่งถือวา
เปนระดับสูงสุดในประวัติศาสตร และ อัตราแลกเปลี่ยนก็นับวาเปนตัวแปรนึ่งที่สําคัญตอกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในการติดตอทางธุรกรรมกับตางประเทศ ไมวาจะเปนการคา การลงทุน 
รวมถึงการใหความชวยเหลือระหวางประเทศ เหตุดังกลาวจําเปนตองอาศัยอัตราแลกเปลี่ยนในการทํา
หนาที่เปนสื่อกลางเพ่ือเชื่อมโยงเขากันไมวาจะเปนทางดานราคาสินคาและบริการระหวางประเทศที่เปน
เงินสกุลตางกันเพ่ือทําใหมีมูลคาเทาเทียมกัน และ อัตราแลกเปลี่ยนไดเกิดมีปญหาในระยะ 25 ป พบวา
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเปลี่ยนระหวางเงินกีบตอดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อั น
เนื่องมาจาก วิกฤตการณดานการเงินของเอเชีย ในป 1997 ไดทําใหเงินกีบตอดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง และ จากการศึกษาครั้งที่ผานมาพบวา อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และ  GDP            
มีความสัมพันธเชิงกันและกัน นอกนี้ยังเปนตัวแปรที่มีบทบาทสําคัญกับระบบเศรษฐกิจ โดยเปนชี้วัดถึง

ความมั่งคังของประเทศและความมีเสถียรภาพทางราคา เมื่อตัวแปรใดหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ
สงผลกระทบตอกับตัวแปรอ่ืน เชน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงก็จะกระทบตอกับอัตราเงิน
เฟอ และ GDP ที่มีความสัมพันธระหวางกันแสดงในภาพที1่ [1, 2] 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศูนยสถิติแหงชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน ธนาคารแหง สปป ลาว (2558) 
 ภาพที่  1  ที่แสดงถึงความสัมพันธของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอและผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ แตป 2533-2558 
 

จากภาพที่  1 เมื่อพิจารณาแลวพบวา บรรดาตัวแปรทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกันไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขาม เชน อัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับ GDP ซึ่งเห็นไดในชวงป 2541 อัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 147.39 จากรอยละ 63.29 ในป 2540 และอัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึนรอยละ 87.40 จากรอย
ละ 19.37 ในป 2540  แตในทางกับกัน GDP ในป 2541 ลดลงถึงรอยละ 4.00 จากรอละ 7.20 ในป 
2540 ดังนั้น บรรดาตัวแปรทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธเชิงกันและกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ใดหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอกับตัวแปรอื่น [1, 2] 
 
  เหตุผลในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือจะศึกษาถึงโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ของ สปป ลาว  โดยใชวิธีทางเศรษฐมิติ 
(Autoregressive Regressive Moving Average with Glosten, Jannantham, Runkle Mode: 
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ARMA-GJR) ซึ่งเปนวิธีการทางเศรษฐมิติที่สําคัญในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของตัวที่สําคัญที่อาจ
สงผลกระทบตอกับระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งในสวนของ Multivariate Copulas ที่จะอธิบายโครงสรางของ
ระดับการขึ้นอยูกับกันของตัวแปรตางๆในอนุกรมเวลา ซ่ึงสามารถแยกระดับการขึ้นอยูกับกันขั้นพ้ืนฐาน
จากการแจกแจงในรูปแบบของมารจินัล (Marginal Distribution Function) 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศของ สปป ลาว 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอกับความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
เงินเฟอและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของ สปป ลาว 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ/กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  การศึกษาในครั้งนี้จะไดศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยนอัตรา
เงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไดศึกษา
และรวบรวมเกี่ยวกับบรรดาทฤษฎีแนวคิดตางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ที่ประกอบดวย 
ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ ทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจําลองคอปูลา [3, 4, 5, 6] 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ในการศึกษาครั้งนี้จะใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร 3 ตัวเชน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงิน
เฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในชวงป 1990-2015 ซึ่งขอมูลที่จะใชในการศึกษานั้นเปน
ขอมูลของ สปป ลาว จะใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีลักษณะเปนขอมูลอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) โดยใชขอมูลเปนรายปนับแตในป 1990-2015 โดยมีขั้นตอนวิจัยดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดัดแกขอมูลใหอยูในรูปแบบของอัตราการเติบโต 
 ซึ่งเปนการดัดแกขอมูลเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับอัตราการเติบโตของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยจะใชอัตราเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนรายปมาคํานวณใหอยูรูปแบบอัตราการเติบโต 

5.1.1 Growth Exchange Rate   

  1

1

100t t
t

t

Er ErGEr
Er





 
  
 

      (1)  

โดยที่  tGEr   คือ อัตราการเจริญเติบโตของอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา t 
 1,t tEr Er   คืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทองถิ่น ณ เวลา t และ t-1 

5.1.2 Growth Inflation Rate  

  1
,
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100t t
G t
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 (2) 
โดยที่ ,G t   คือ อัตราการเจริญเติบโตของอัตราเงินเฟอ ณ เวลา t 
  1,t t     คือ อัตราการเจริญเติบโตของอัตราเงินเฟอ ณ เวลา t และ t-1 

5.1.3  Growth Gross Domestic Product  
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(3) 
 โดยที่  GGDP  หมายถึงอัตราการเจริญเตีบโตของผลิตภัณฑมวลรวม ณ เวลา t 
  1,t ty y   หมายถึงการเจริญเตีบโตของผลิตภัณฑมวลรวมอรเวลา t  และ t-1      [3, 4, 
5, 6] 

การทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test) 

  เนื่องจากขอมูลทางเศรษฐกิจเปนขอมูลอนุกรมเวลา ซึ่งลักษณะพ้ืนฐานของขอมูลอนุกรมเวลานั้น
มีขอควรพิจารณา คือ ขอมูลนั้นเปนขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่งหรือไม เนื่องจากการใชขอมูลอนุกรม
เวลาเพ่ือพยากรณ ถาปราศจากการตรวจสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลา จะทําใหการพยากรณ
ดังกลาวไมถูกตอง นั่นคือ สมการถดถอยที่ไดไมแทจริงนั่นเอง ดังนั้น จึงตองมีการทดสอบความนิ่งของ
ขอมูล โดยการทดสอบยูนิทรูท ดวยวิธี Kolmogorov-Smirnov Test  (KST) วิธีของ ฟลลิป-เพอรอน 
(Phillips-Perron Test) [7]  
 

แบบจําลอง ARMA-GJR  Model 

  ARMA (1,1)-GJR(1,1) ดวยการแจกแจงความคลาดเคลี่อนในรูปแบบ Skewed Student 
T(SkT) สําหรับการแจกงแจงในรูปแบบของมารจินอล 

   1 0 1t t ty y                       
(4) 

   2 0 1t t ty y                          
(5) 

   3 0 1t t ty y                       
(6) 

   , ( , )t t t tz h z SkT v                               
(7) 

   2
1 1t t t th h                                  

(8) 
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 โดยที่  1ty  คือ  อัตราแลกเปลี่ยน 
   2ty  คือ  อัตราเงินเฟอ 
   3ty   คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

  สมการที่ 10 คือ กระบวนการ ARMA (1,1) โดยที่ 1ty   คือ เทอม  Autoregressive ของ ty  
และ t  คือ คาคลาดเคลี่อน 
  สมการที่ 6 คือ การกําหนดจุดที่คลาดเคลี่อน  t  ที่มีความผันผวนที่มีเงื่อนไข (Conditional 
Variance) th  และสวนที่เหลือ  (Residual)  tz  ซึ่งสวนที่เหลือ  tz   ถุกสมมุติใหเปนไปตามการแจกแจง 
Skewed Student T(SkT)  ดวยองศาอิสระแทนพารามิเตอร v  และ Skewness พารามิเตอร    
   สมการที่ 8 จะไดนําเสนอกระบวนการ GJR (1,1) โดยที่ 0, 0, 0t       คือเปนสิ่งที่ทํา
ใหมีความชัดเจนวาความผันผวนที่มีเงื่อนไข  0th  
 2

1t    คือ  ARCH  และ   ที่แสดงถึงการคงตัวอยูของ Shock  ในระยะสั้น  ขณะที่   1th    
คือ  GARCH  และ   คือ Contribution  ของการคงตัวอยูของ Shock  ในระยะยาว ( )  [8, 9, 
10] 

แบบจําลองของไวนคอปูลา (Vine Copula Models) 

  แบบจําลองที่จะใชเขาในการศึกษาการวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวาง  อัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ดวยวิธีไวนคอปูลา สามารถเขียน
สมการไดดังนี้ 

 ( , , ) ( ), ( ), ( )E GDP E GDPF X X X C F X F X F X               (9)   
โดยที่ E      คือ  อัตราแลกเปลี่ยน   
       คือ  อัตราเงินเฟอ   
  GDP     คือ  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ   
  F    คือ  ฟงกชันมารจินอล (Marginal Function) 
 และ C    คือ  ฟงกชันคอปูลา  
  ในการศึกษาครั้งนี้จะไดมีการเสนอ C -ไวนคอปูลา และ D-ไวนในแบบ 3 มิติโดยกําหนดให 

, ,E GDPX X X X F  ดวยฟงกชันการแจกแจงมารจินัล  , ,E GDPF F F    และฟงกชันความ
หนาแนน , ,E GDPf f f   

1.1 C-ไวน (C-Vine) โครงสรางของ C-Vine ไดดังนี้ 12,13,23 1  ซึ่งความหนาแนนของ C –
Vine คอปูลาสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 
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 1 2 3 1 2 3 1,2 1 2( , , ) ( ) ( ) ( ) (x ), (x )f x x x f x f x f x c F F     
     1,3 1 3 2 1 3 12,31 21 31(x ), (x ) (x x ), (x x )c F F c F F         
(10) 

  โดยที่  1,2 1,3,c c   และ 2,31c  แสดงถึงความหนาแนนของ  Bivariate Copula   1,2 1,3,c c   

และ 2,31c  ตามลําดับ และ 21F และ 31F  คือ การแจกแจงมารจินอลอยางมีเง่ือนไข 
1.2  D - ไวน (D-Vine) โครงสรางในรูปแบบที่มี 3 มิติ 12,23,13 2  คือ ซึ่งความหนาแนนของ 

D-Vine คอปูลา สามารถเขียนสมการไดดังนี้  
    1 2 3 1 2 3 1,2 1 1 2 2( , , ) ( ) ( ) ( ) c ( ), ( )f x x x f x f x f x F x F x     
       2,3 2 2 3 3 1 2 3 21,3 2 12 3 2( ), ( ) ( ), ( )c F x F x c F x x F x x             
(11) 
  โดยที่  1,2 2,3 1,3 2, ,C C C  แสดงถึงความหนาแนนของ Bivariate Copula 1,2 2,3 1,3 2, ,C C C  
ตามลําดับ 
 และ   12F และ 3 2F  คือ การแจกแจงมารจินอล ในรูปแบบที่มีเงื่อนไข [10, 11, 12, 13] 

1.3 ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้จะประกรอบดวยตัวแปร 3 ตัวเชน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ 
และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

1.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกรอบดวยโปรแกรม EViews, และ โปรแกรม R-Project 
 

การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะหขอมูล 

  ผานการศึกษาการวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ 
และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ของ สปป. ลาว พบวา (ตารางที่ 1) มีรูปแบบคอปูลาที่ไมสมมาตร 
(Asymmetric Copulas) คือ รูปแบบ Gumbel, Joe and BB1 Copula ทั้งหมด 3 คู ซึ่งไมสามารถ
อธิบายถึงการดําเนินนโยบายการเงินในเหตุการณนั้นได อันเนื่องจากเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในระยะ
นั้นเปนเหตุการณที่ไมปกติ และ นอกจากนี้ ใน (ตารางที่ 2) พบวา คอปูลาในรูปแบบของคอปูลาที่
สมมาตร (Symmetric Copulas) คือ รูปแบบ Gaussian, Student t and Frank  Copula ทั้งหมด 3 คู   
ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการดําเนินนโยบายการเงินในระยะที่ผานมาเปนการดําเนินนโยบายที่มีประสิทธ
ภาพ และเปนการดําเนินนโยบายการเงินตามเปาหมายของอัตราแลกเปลี่ยนเปาหมายเชน เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนแข็งคาจะสงผลทําใหอัตราเงินเฟอลดลง และจะเปนผลดีทําใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต 
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  การวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ ของ สปป. ลาว  ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนเปนคูวิเคราะหดวย จะทําใหรูปแบบของ
ขอมูลที่เหมาะสมนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งรูปแบบคอปูลาที่สมมาตร (symmetric Copulas) นั้นสามารถอธิบาย
เรื่องการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยนและผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในขณะเดียวกัน 
อัตราแลกเปลี่ยนอาจถูกจัดอยูในรูปแบบของคอปูลาแบบสมมาตร (Symmetric Copulas) คือ รูปแบบ 
normal Copula ที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมากกวาอัตรา
เงินเฟอ  

ผลการวิจัย 

การอธิบายกลไกทางเศรษฐกิจในรูปแบบการดําเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนเปาหมาย ซึ่งถือวาเปนเปาหมายหลักที่สําคัญและมีบทบาทตอกับระบบเศรษฐกิจของ สปป 
ลาว ถาหากระบบอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะสงผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบได
เชนกัน ดังนั้น ในระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปจะประกอบดวยระบบอัตราแลกเปลี่ยน 2 ประเภทหลัก คือ 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว และ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ โดยสวนใหญแลว สปป ลาว 
จะนําใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองระบบแบบผสมผสานกัน และ โดยมีการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน
ในกรณีที่มีเหตุการณเพ่ือรักษาเสถียรภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและไมใหคาเงินผันผวนจนเกินไป อยางไร
ก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนยังเปนตัวกําหนดคาเงินของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตามคาเงินสกุลหลักที่อยู
ในเงินสํารองระหวางประเทศรูปแบบการดําเนินนโยบายการเงินของ สปป ลาว นั้นสอดคลองกับ
ผลการวิจัย เหตุเพราะ สปป ลาว ไดนําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ โดยภายใต
กรอบของอัตราแลกเปลี่ยนเปาหมาย และเมื่อเกิดมีเหตุการณ ( Economic shocks) รัฐบาลไดเขามา
แทรกแซงคาเงิน เพ่ือเปนการรักษาเสถียรภาพใหเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีการ
เจริญเติบโต  

อภิปรายผลการศึกษา 

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงิน
เฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ของ สปป. ลาว เนื่องจากตัวแปรทั้ง 3 ตัว ซึ่งเปนตัวแปรหลัก
และมีบทบาทตอกับระบบเศรษฐกิจของ สปป ลาว  แตถึงอยางไรก็ตาม เมื่อตัวแปรใดนิ่งหากเกิดมีความ
ผันผวนอาจสงผลกนะทบตอระบบเศรษฐกิจ ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงไดมุงเนนถึงโครงสรางการขึ้นอยู
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กับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  และใชแบบจําลอง
ไวน คอปูลา เปนเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบวา โครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ทั้ง 3 ตัวแปร มีการขึ้นอยูกับกันและกัน
อยางออน นั้นแสดงถึงโครงสรางการขึ้นอยูกับกันของตัวแปร ทั้ง 3 ตัวไดรับผลระทบจากความผันผวน
ของตัวแปรใดนิ่งในระบบเศรษฐกิจ และผลกระทบที่ไมรุนแรงหรือมีอิทธิพลตอกันเพียงเล็กนอย ดังนั้น 
ปจจัยที่มีอิทธิตอความผันผวนของตัวแปรเหลานั้น อาจเกิดจากปจจัยดานเศรษฐกิจภายนอก 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราเงินเฟอ และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และพบวามีความสัมพันธในรูปแบบสมมาตร แต
อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาหาแนวทางการแกไขปญหาในสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดมีวิกฤตการณตางๆ 
และเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายทางดานการเงิน รวมทั้งเปนขอมูลใหกับภาครัฐใชสําหรับการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ซึ่งไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลื่อจากสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ (สพร.) ที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษา ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางรัฐบาล
ไทย-รัฐบาลสปป ลาว ครั้งที่ 19 
 
ตารางท่ี 1 

ตัวแปร/ตัวแปร แบบจําลองคอปูลาที่ไมสมมาตร 

ในรูปแบบของ C-Vine 

อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราเงินเฟอ Joe, Gumble, and BB1 Copula 

อัตราแลกเปลี่ยน/ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 

Joe, Gumble, and BB1 Copula 

อัตราเงินเฟอ/ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ Joe, Gumble, and BB1 Copula 
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ในรูปแบบของ D-Vine 

อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราเงินเฟอ Joe, Gumble, and BB1 Copula 

อัตราแลกเปลี่ยน/ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 

Joe, Gumble, and BB1 Copula 

อัตราเงินเฟอ/ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ Joe, Gumble, and BB1 Copula 

 

ตารางท่ี 2 

ตัวแปร/ตัวแปร แบบจําลองคอปูลาที่สมมาตร 

ในรูปแบบของ C-Vine 

อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราเงินเฟอ Gaussian, Student-t, and Frank Copula 

อัตราแลกเปลี่ยน/ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 

Gaussian, Student-t, and Frank Copula 

อัตราเงินเฟอ/ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ Gaussian, Student-t, and Frank Copula 

ในรูปแบบของ D-Vine 

อัตราแลกเปลี่ยน/อัตราเงินเฟอ Gaussian, Student-t, and Frank Copula 

อัตราแลกเปลี่ยน/ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ 

Gaussian, Student-t, and Frank Copula 

อัตราเงินเฟอ/ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ Gaussian, Student-t, and Frank Copula 
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ภาพที่ 1 แผนภาพตนไมของแบบจําลองของ C-Vine 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพตนไมของแบบจําลองของ C-Vine 
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ภาพที่ 1 คาความคาดเคลื่อน (Residual) ของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  คาความคาดเคลื่อน (Residual) ของอัตราเงินเฟอ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 คาความคาดเคลื่อน (Residual) ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการศึกษาหาสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพ่ือพัฒนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยอาศัยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศที่
จัดสรางขึ้น เพ่ือใชในการคํานวณการเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลัง การจางงานและรายไดเพ่ือใช
เปนแนวทางในการพิจารณาเลือกสาขาเศรษฐกิจสําคัญที่จะสามารถสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ
และกําหนดนโยบายในการพัฒนาใหแก สปป.ลาว ตามแนวความคิดความเจริญเติบโตแบบอสมดุล 
(Unbalanced Growth Concept) ของ Hirschman 

ผลการเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลัง พบวาสาขาเศรษฐกิจสําคัญ 5 อันดับแรกที่จะ
สามารถสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ก) สาขาอุสาหกรรมยางและปโตเคมี ข) สาขาผลิตภัณฑ
โลหะและเครื่องจักร ค) สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ง) สาขาผลิตอาหาร และ จ )สาขาเหมืองแร 

ผลการเชื่อมโยงทางดานการจางงาน พบวาสาขาเศรษฐกิจสําคัญ 5 อันดับแรกที่ทําใหเกิด
การจางงานมากที่สุดในระบบเศรษกิจ คือ ก) สาขาการบริการ ข) สาขาการคา ค) สาขาการขนสง ง) 
สาขาสาธารณูปโภค และ จ) สาขาเหมืองแร 

ผลการเชื่อมโยงทางดานรายได พบวาสาขาเศรษฐกิจสําคัญ 5 อันดับแรกที่ทําใหสรางรายได
มากที่สุดในระบบเศรษกิจ คือ ก) สาขาอุสาหกรรมยางและปโตเคมี ข) สาขาผลิตภัณฑโลหะและ
เครื่องจักร ค) สาขาการผลิตอาหาร ง) สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ จ) สาขาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research wasto analyze the key economic sectors for 
developing Lao people’s democratic republic by using an input and output table by 
computing production, employment and income backward and forward linkages and use 
them as tools for making decision in various economic sectors in this region according to 
the unbalanced growth concept of Hirchman. 

By focusing on forward and backward linkages, the result asserted thatfive highest 
key economic sectors including industrial rubber and petrochemicals, metal productsand 
machinery, textile industry, food producers, and mining sector. 

The results showed that five highest ranked of key economic sectors 
encouragingemployment consist of service, trade, transportation, utility of consumption, 
and mining sector. 

The results also showed that five highest ranked of key economic sectors 
encouraging income linkages consist of industrial rubber and petrochemicals, metal 
products, and machinery food producers, textile industry, and industrial action for the 
publication. 
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บทนํา 

สปป.ลาว ไดใชระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมตั้งแตป พ.ศ. 2518 และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจจากที่ใชระบบเศรษฐกิจรวมศูนยอํานาจมาเปนระบบเศรษฐกิจตามกลไกตลาดหรือ
กลไกเศรษฐกิจใหม (New Economic Mechanism) และไดปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 
2529 โดยการบริหารระบบเศรษฐกิจใหมีการเปดกวางสายสัมพันธในภาคพ้ืนเอเชีย ยุโรป และทั่วโลก
มากยิ่งขึ้นเพ่ือดึงดูดการลงทุนและการชวยเหลือจากตางประเทศและสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนให
ไดผลประโยชนมากพรอมกับเสียผลประโยชนใหนอยที่สุด แตระบบเศรษฐกิจยังพบปญหาและความ
ไมกาวหนาเทาที่ควรในการบริหารเศรษฐกิจเพราะระบบโครงสรางเศรษฐกิจดังกลาวสวนหนึ่งยังไดรับ
ผลกระทบมาจากการปรับตัวของรัฐบาลใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมือง
และเศรษฐกิจโลกที่เกิดความผันผวนอยางมาก การบริหารเศรษฐกิจของลาวในระยะสั้นมีการขยายตัว
ไดดี เชนในชวงระยะป พ.ศ. 2529-2533 เปนครั้งแรกของการปฏิรูปเศรษฐกิจใหมทําใหการ
เจริญเติบโตโดยเฉลี่ยอยูในระดับ รอยละ 4.4 ตอป ในชวงระยะป พ.ศ. 2534-2538 การเจริญเติบโต
โดยเฉลี่ยอยูในระดับ รอยละ 6.4 ตอป ในชวงระยะป พ.ศ. 2539-2543 การเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยอยู
ในระดับ รอยละ 6.23 ตอป ดังนั้นจะเห็นไดวาการเจริญเติบโตเศรษฐกิจดังกลาวมีแนวโนมลดลง
เพราะไดรับผลกระทบจากวิกฤตการทางการเงินในป พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดจากภาวะเงินเฟอซึ่งเกิดมา
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางรวดเร็วประเทศตาง ๆ มีเงินทุนเขามาในประเทศอยางมาก แต
ประเทศเหลานั้นไมมีความรอบครอบในการใชนโยบายตาง ๆ ที่เหมาะสม สําหรับในชวงระยะป พ.ศ. 
2544-2550 การเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยอยูในระดับ รอยละ 6.84 ตอป โดยในชวงระยะป พ.ศ. 2546 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจลดลงโดยเฉลี่ยอยูในระดับ รอยละ 5.8 ตอป ซึ่งเกิดมาจากการลดลง
ของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟอ สวนอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจมากที่สุดในป พ.ศ. 2549 โดยเฉลี่ยอยูในระดับ รอยละ 8.3 ตอป เนื่องจากการบริหารระบบ
เศรษฐกิจดังกลาว ดวยเหตุดังกลาวทําให สปป.ลาว มีการขยายตลาดผลผลิตทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศในบรรดาสาขาการผลิตตางๆ เชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ รวมทั้งโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน (ธนาคารแหง สปป.ลาว, 2550) 

นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553-2558 เปนแผน
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 6) โดยมีบทบาทสําคัญและเปน
มาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญครั้งที่ 9 ของพรรคและยุทธศาสตรพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมถึงป พ.ศ.2563 และยุทธศาสตรการหันเปนอุตสาหกรรมและทันสมัย สรางใหมี
การเปลี่ยนแปลงใหมในการนําพาประเทศชาติใหหลุดพนออกจากประเทศดอยพัฒนาในป พ.ศ.2563 
และเปดกวางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและสากล นอกจากนี้แผนดังกลาวยังมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบ
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ตอการพัฒนา 4 ดานคือ (1) พัฒนาทางดานจินตนาการ (2) พัฒนาทางดานทรัพยากรมนุษย (3) 
พัฒนาทางดาน กลไก ระบบ ระเบียบการบริหาร และ (4) พัฒนาทางดานแกไขความยากจนของ
ประชาชน โดยการดึงดูดแหลงทุนตาง ๆ และนโยบายสงเสริมเฉพาะ สรางพ้ืนฐานโครงรางทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมอยางมีจุดมุงหมาย ซึ่งมีเปาหมายดังกลาวสามารถสรางอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจแหงชาติอยางรวดเร็ว มีความมั่นคง รักษาความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและความ
เปนระเบียบเรียบรอยในสังคม ซึ่งเปนการพัฒนาที่มุงเนนคุณภาพและความยั่งยืนใหบรรลุเปาหมาย
สหัสวรรษดานการพัฒนา (Millennium Development Goals) ในป พ.ศ. 2558 และสราง
ปจจัยพ้ืนฐานใหเปนประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยในอนาคต (กระทรวงแผนการและการลงทุน , 
2553) 

การเติบโตของเศรษฐกิจแหงชาติของ สปป.ลาว ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Products: GDP) ชวง 5 ป เทากับ 27.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉลี่ย 5.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตอป ดวยอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ  รอยละ 7.9 (แผนการ 7.5)  มูลคาของ 
GDP ปพ.ศ. 2551-2552 อยูที่ 6.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกันกับป พ.ศ. 2546-2547 
เพ่ิมขึ้น 1.89 เทาองคประกอบของ GDP เฉลี่ย5 ป พ.ศ. 2548-2552 เพ่ิมหลายเทาในภาค
เกษตรกรรม รอยละ 4 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 12.6 และบริการ รอยละ 8.4 (การเพ่ิมขึ้นนี้เปนผล
เนื่องมาจากเศรษฐกิจของประเทศไดขยายตัวอยางตอเนื่อง) สาเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจมีการเติบโตใน
ระดับที่ดีเพราะวาแนวทางเศรษฐกิจที่ถูกตองของรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือความสงบ ความเปนระเบียบทาง
สังคม มีเสรีภาพทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงเขาสูสากลและภูมิภาคมากขึ้น 
(กระทรวงแผนการและการลงทุน, 2553) 

ตารางท่ี 1 : การเติบโตของยอดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศระหวาง พ.ศ. 2548-2552 

สาขา (พ.ศ.2548-2552) (เฉลี่ยตอป ) การเติบโต (เฉลี่ยตอป ) 

เกษตรกรรม 3-3.4% 3.2% 4% 
อุตสาหกรรม 13-14% 13.7% 12.6% 

บริการ 7.5-8% 7.3% 8.4% 
รวม 7.5-8% 7.6% 7.9% 

ที่มา: กระทรวงแผนการและการลงทุนแหงชาติ สปป. ลาว (2553) 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะทําการวิเคราะหถึงการหาสาขาการผลิตที่สําคัญ
เพ่ือพัฒนาของประเทศลาวโดยจัดสรางตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต เพ่ือชวยใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินนโยบายตาง ๆ ของประเทศลาว สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนนโยบาย
ในอนาคตของประเทศลาวได โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 
 1.  เพ่ือวิเคราะหหาสาขาการผลิตที่สําคัญ (Key Economic Sectors) ของ สปป.ลาว 
 2.  เพ่ือวิเคราะหผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ สปป.ลาว 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ในการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ (Strategy for Economic 
Development) นั้น มีทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ ทฤษฎีขั้วเติบโตหรือขั้วความเจริญ ความเจริญเติบโต
แบบสมดุล ความเจริญเติบโตแบบไมสมดุล ความเจริญเติบโตของคลาสสิก ความเจริญเติบโตของนิโอ
คลาสสิก ความเจริญเติบโตของ Solow  

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาการวิเคราะหสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพ่ือพัฒนาเปนเมืองหลักในเขตภาคกลางของ
สปป.ลาวครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีลักษณะขอมูลเปนแบบ
พาแนล (Panel Data) ทั้งนี้การศึกษาการเลือกสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพ่ือพัฒนาเปนเมืองหลักในเขต
ภาคกลางเพ่ือดูการเลือกสาขาเศรษฐกิจในการลงทุนและพัฒนา Key Economic Sectors ใน 16 
สาขาการผลิต (Sectors) ไดแก สาขาเกษตรกรรม เหมืองแร การผลิตอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ผลิตภัณฑไม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ  อุตสาหกรรมยาง ปโตเคมี ผลิตภัณฑโลหะ และเครื่องจักร 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สาธารณูปโภค การกอสราง การคา การขนสงและการสื่อสาร การบริการและ
สาขากิจกรรมอ่ืน ๆ 

วิธีการศึกษา 

  เมื่อนํามูลคาผลผลิตรวมแตละตัวไปหาร Total Output ทางดานแนวดิ่งหรือทางดานการ
ผลิตซึ่งเปนความสัมพันธในแบบจําลองทางดานอุปสงค (Demand-side Model) จะไดคา
สัมประสิทธิ์ทางตรง (Direct Coefficient) หรือ Technical Coefficient ( ija ) ดังนี้ 

 ija  = ijZ / jX  (1) 
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  ดังนั้นจะไดคาสัมประสิทธิ์ทางตรงเปนคาคงที่ (Fixed Proportions) หมายถึงถาเพ่ิม 
Output เปนกี่เทา Input ก็ตองเพ่ิมขึ้นในสัดสวนเทากัน แสดงวาการผลิตเปน Constant Returns 
to Scale 

จาก (1) จะได   ijZ  = ija  * jX  
เมื่อแทนคา ijZ  ในสมการกระจายการผลิต จะได 

   iX  = ija  * jX + iY (2) 
 ซึ่งจะไดสมการทางดานการใชปจจัยการผลิตเปนรูปแบบเมตริกดังนี้ 
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       หรือ 
X = AX + Y  (3) 
X คือ Column Vector ที่แสดงถึงผลผลิตทั้งหมดในแตละสาขาการผลิต 
Y คือ Column Vector ที่แสดงถึงอุปสงคข้ันสุดทายในแตละสาขาการผลิต 
A คือ เมตริกท่ีแสดงถึงคาสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรง (Direct Coefficient) 

  คาสัมประสิทธิ์ทางตรงและทางออม หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของการใชปจจัยการผลิตสาขาใด
แลวก็ตองใชปจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อสนองตอบตอการขยายการผลิตทั้งหมด  

จากสมการที่ (3)   X = AX + Y 
     (I - A) X = Y 
    X =   1 YI A    
  เมตริก   1I A   เรียกวา Leontief Inverse Matrix แสดงถึงคาสัมประสิทธิ์ทางตรงและ
ทางออม 
 กําหนดให   1I A  = a 
     ดังนั้น  X = ay 
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  ija  แสดงคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตทางตรงและทางออม (Direct and Indirect Input 
Coefficient) ซึ่งอธิบายวาเมื่ออุปสงคขั้นสุดทายในสาขาการผลิต i เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะ
มีผลใหเกิดการขยายตัวในสาขาการผลิต j ทั้งทางตรงและทางออมเปนมูลคารวม ija  หนวย 
  ในทํานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาทางดานการใชปจจัยการผลิตของแตละสาขาการผลิตที่วา
สาขาการผลิต j ซึ่งจะตองใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตสาขาอ่ืน ๆ รวมทั้งปจจัยการผลิต
เบื้องตนเพื่อกอใหเกิดผลผลิตของสาขาการผลิต j ซึ่งเปนความสัมพันธในแบบจําลองทางดานอุปทาน
(Supply – side Model) จะไดคาสัมประสิทธิ์ทางตรง (Direct Output Coefficient = ijb ) ดังนี้ 
  ijb  = ijZ / iX   (4) 
  ดังนั้นจะไดคาสัมประสิทธิ์ทางตรงเปนคาคงที่ (Fixed Property) เชนกัน ซึ่งหมายถึงถาเพ่ิม 
Input เปนที่เกา Output ก็ตองเพ่ิมข้ึนในสัดสวนเดียวกัน 

จาก(4) จะได ijZ  = ijb iX  
เมื่อแทนคา ijZ  ในสมการกระจายการผลิตที่ 2 จะได 

  jX  = ijb * iX  + jV (5) 
ซึ่งจะไดสมการทางดานการใชปจจัยการผลิตเปนรูปแบบเมตริกดังนี้ 
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 สามารถเขียนเปนสมการเมตริกซไดดังนี้ 
  /X  = /i X  B + /V  (6) 
           โดยที่ (/)  = เวคเตอรแถวนอน (Row Vector) 
  I  = เวคเตอรของหนึ่ง (Identity Matrix) 
  ^ = Diagonal Matrix 
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  B = เมตริกซคาสัมประสิทธิ์การกระจายผลผลิต (Output Coefficient Matrix) 
     เมื่อ  /i X   = /X  
  จะได  /X  = /X B + /V  (7) 
   /X = /V   1I B    (8) 
  โดยที่ X   =  เวคเตอรของผลผลิต (Output  Vector) 
   V   =  เวคเตอรของมูลคาเพ่ิม (Value Added)  
    1I B  = OutputInverse Matrix 
  ให   1I B  = a  
  ดังนั้น       /X  = /V a  
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  ija แสดงคาสัมประสิทธิ์การกระจายผลผลิตทางตรงและทางออม (Direct and Indirect 
Output Coefficient) ซึ่งอธิบายวา เมื่อมูลคาเพ่ิมในสาขาการผลิต j เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 1 หนวย 
จะสงผลใหเกิดการขยายตัวในสาขาการผลิต i ทั้งทางตรงและทางออมเปนมูลคารวม ija หนวย 

ผลการวิเคราะหสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1. ผลการเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลังทางดานการผลิต 
ตารางท่ี 2 : การเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลังทางดานการผลิต 

        FLI >1 FLI > 1 FLI < 1 FLI < 1 
    BLI FLI BLI > 1 BLI < 1 BLI > 1 BLI < 1 
001 เกษตรกรรม 0.771155097 1.567869745   ×     
002 เหมืองแร 0.748004317 1.753212300   ×     
003 การผลิตอาหาร 1.015266796 1.040852443 ×       
004 อุตสหากรรมสิ่งทอ 1.150430896 1.101203300 ×       
005 ผลิตภัณฑไม 0.989908614 0.637622949       × 
006 อุตสหากรรมสิ่งพิมพ 1.115104823 0.868513101     ×   

007 
อุสาหกรรม ยาง ปโต
เคมี 1.075129703 2.001042950 ×       

008 ผลิตภัณฑโลหะ 1.013481358 0.675916897     ×   
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        FLI >1 FLI > 1 FLI < 1 FLI < 1 
    BLI FLI BLI > 1 BLI < 1 BLI > 1 BLI < 1 

009 
ผลิตภัณฑโลหะและ
เครื่องจักร 1.205751648 1.708113618 ×       

010 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 1.045201712 0.647884158     ×   
011 สาธารณูประโภค 0.907355107 0.958128990       × 
012 การกอสราง 1.137620174 0.489190072     ×   
013 การคา 1.034422523 0.454385332     ×   

014 
การขนสงและการ
สื่อสาร 1.034422523 0.641617068     ×   

015 การบริการ 0.727916172 0.982227136       × 
016 กิจกรรมอ่ืน ๆ 1.439217053 0.472219940     ×   

ภาพที่ 1 : การเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลังทางดานการผลิต 
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 0.00                 0.50              1.00               1.50               2.00 
         BLI 

ผลการเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลังทางดานผลผลิตทั้ง 16 สาขา มีตั้งแต 0.4543853-
2.0010430 โดยสาขาท่ีมีผลการเชื่อมโยงไปขางหนาสูงที่สุด คือ สาขาอุสาหกรรมยาง ปโตเคมี ซึ่งมี
ผลการเชื่อมโยงไปดานหนาสูงถึง 2.0010430 รองลงมาไดแก สาขาผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร 
สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาผลิตอาหาร และสาขาเหมืองแร การเชื่อมโยงทางดานผลผลิตของสาขา
การผลิตนั้นกับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ จะพบวาเมื่อสาขาอุสาหกรรมยาง ปโตเคมีเพ่ิมขึ้นมูลคา 1 ลาน
บาท จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เกิดการขยายตัวไปตามผลการเชื่อมโยงไปขางหนา
เปนมูลคารวม 2.001 ลานบาท สาขาผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร 1.708, 1.101, 1.040 และ 
1.753 ลานบาท ตามลําดับ 

2. ผลการเชื่อมโยงทางดานการจางงาน 
ตารางท่ี 3 : การเชื่อมโยงทางดานการจางงาน 

  
 

รายไดคาจาง
แรงงาน 

ผลผลิตรวมใน
ประเทศ 

รายไดตอ
ผลผลิต   

  16 สาขาการผลิต [201] 
[600] 

ทางออม [D/E] Rank 
  (ผลกระทบดานรายได) ลานบาท 

 
ลานบาท   

1 เกษตรกรรม 22,614,698 208,571,476 0.108 9 
2 เหมืองแร 5,821,475 38,801,536 0.150 5 
3 การผลิตอาหาร 22,948,193 282,251,046 0.081 14 
4 อุตสหากรรมสิ่งทอ 16,606,193 155,972,156 0.106 11 
5 ผลิตภัณฑไม 2,917,450 23,531,613 0.124 6 
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รายไดคาจาง
แรงงาน 

ผลผลิตรวมใน
ประเทศ 

รายไดตอ
ผลผลิต   

  16 สาขาการผลิต [201] 
[600] 
ทางออม [D/E] Rank 

  (ผลกระทบดานรายได) ลานบาท 
 

ลานบาท   
6 อุตสหากรรมสิ่งพิมพ 2,096,625 19,553,168 0.107 10 
7 อุสาหกรรม ยาง ปโตเคมี 6,413,492 121,700,004 0.053 15 
8 ผลิตภัณฑโลหะ 3,510,793 34,061,611 0.103 12 
9 ผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร 14,500,967 144,471,706 0.100 13 
10 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 4,555,202 38,614,513 0.118 8 
11 สาธารณูประโภค 8,910,638 55,089,560 0.162 4 
12 การกอสราง 16,731,373 139,990,995 0.120 7 
13 การคา 42,389,189 197,709,485 0.214 2 
14 การขนสงและการสื่อสาร 30,925,414 175,774,328 0.176 3 
15 การบริการ 133,357,593 352,650,856 0.378 1 
16 กิจกรรมอ่ืน ๆ 

 
8,941,383 0.000 16 

ผลการเชื่อมโยงทางดานการจางงานทั้ง 16 สาขา มีตั้งแต 0.378-0.000 โดยสาขาที่มีผลการ
เชื่อมโยงการจางงานสูงที่สุด คือ สาขาการบริการ ซึ่งมีผลการเชื่อมโยงสูงถึง 0.378 รองลงมาไดแก 
สาขาการคา สาขาการขนสง สาขาสาธารณูปโภค และสาขาเหมืองแร ตีความไดวาทุกการบริการของ
สาขาการบริการ 1 ลานบาท จะสรางรายได 0.378 ลานบาท สาขาการคา ทุกผลผลิตทางการคา 1 
ลานบาท จะสรางรายได 0.214, 0.176, 0.162 และ 0.150 ลานบาท ตามลําดับ 

3. ผลการเชื่อมโยงทางดานรายได 
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ตารางท่ี 4 : การเชื่อมโยงทางดานรายได 

  

รายได/ตอ
ผลผลิต 

ผลกระทบ
ทางตรงและ 

ตัวทวี
รายได 

 

 
16 สาขาการผลิต [D/E] 

ผลกระทบ
ทางออม dR/dX Rank 

 
(ผลกระทบดานรายได) 

ลานบาท/ลาน
บาท (1) 2 {2/1} 

 1 เกษตรกรรม 0.108 0.184 1.698 12 
2 เหมืองแร 0.150 0.247 1.648 13 
3 การผลิตอาหาร 0.081 0.219 2.691 3 
4 อุตสหากรรมสิ่งทอ 0.106 0.278 2.612 4 
5 ผลิตภัณฑไม 0.124 0.265 2.137 9 
6 อุตสหากรรมสิ่งพิมพ 0.107 0.275 2.561 5 
7 อุสาหกรรม ยาง ปโตเคมี 0.053 0.231 4.376 1 
8 ผลิตภัณฑโลหะ 0.103 0.259 2.512 7 
9 ผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร 0.100 0.295 2.938 2 
10 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 0.118 0.276 2.343 8 
11 สาธารณูประโภค 0.162 0.300 1.857 10 
12 การกอสราง 0.120 0.306 2.559 6 
13 การคา 0.214 0.288 1.345 14 
14 การขนสงและการสื่อสาร 0.176 0.320 1.818 11 
15 การบริการ 0.378 0.454 1.200 15 
16 กิจกรรมอ่ืน ๆ 0.000 0.260 0.000 16 

 ผลการเชื่อมโยงทางดานรายไดทั้ง 16 สาขา มีตั้งแต 4.376-0.000 โดยสาขาที่มีผลการ
เชื่อมโยงรายไดงานสูงที่สุด คือ สาขาอุสาหกรรมยาง ปโตเคมี ซึ่งมีผลการเชื่อมโยงตัวทวีรายไดสูงถึง 
4.376 รองลงมาไดแก สาขาผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร สาขาการผลิตอาหาร สาขาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ และสาขาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ตีความไดวาทุกเมื่ออุปสงคขั้นสุดทายที่มีตอผลผลิตทาง
อุสาหกรรมยาง ปโตเคมีเพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลกระทบโดยรวมใหรายไดในระบบเศรษกิจ
เพ่ิมข้ึน 4..376, 2.938, 2.691, 2.612 และ 2.561 เทา ตามลําดับ 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหสาขาเศรษกิจที่สําคัญเพ่ือพัฒนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่
จะสามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษกิจและกําหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาประเทศ ผล
การวิเคราะหการเชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลัง พบวาการเชื่อมโยงสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก สาขา
อุสาหกรรมยาง ปโตเคมี สาขาผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาผลิต
อาหาร และสาขาเหมืองแร ผลการเชื่อมโยงทางดานการจางงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สาขาการ
บริการ สาขาการคา สาขาการขนสง สาขาสาธารณูปโภค และสาขาเหมืองแร ผลการเชื่อมโยง
ทางดานรายไดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก สาขาอุสาหกรรมยาง ปโตเคมี สาขาผลิตภัณฑโลหะและ
เครื่องจักร สาขาการผลิตอาหาร สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสาขาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ ในการ
พัฒนาการวิเคราะหสาขาเศรษกิจที่สําคัญนี้ใหชัดเจนมากขึ้นควรมีการเปรียบเทียบกับขอมูลของ
ประเทศออมขาง รวมทั้งพิจารณาเพิม่เติมในสวนของสาขาอ่ืน ๆ อีกดวย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เ พ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองเต็ง   อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยการกําหนดโควตา จํานวน 15 คน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน 
จํานวน 5 คน และขาราชการและพนักงานของเทศบาลตําบลหนองเต็ง จํานวน 5 คน วิธีการศึกษาใช
การสัมภาษณกลุมตัวอยางเชิงลึก สวนการวิเคราะหใช    2 ลักษณะ คือ วิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา
และวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบวา การคัดแยกขยะยังเปนไปอยางไมทั่วถึงมีเพียงบาง
ครัวเรือน บางหมูบาน บางชุมชนเทานั้นที่ทําการคัดแยกอยางถูกตองและเหมาะสม การกําจัดขยะ
อยางปลอดภัยเชนเดียวกัน ดําเนินการถูกวิธีและเหมาะสมบางครัวเรือน หมูบาน ชุมชน สวนแนวทาง
การแกไขขอใหประชาชนและหนวยงานภาครัฐรวมมือกันปลูกจิตสํานึก สรางความเขาใจการบริหาร
จัดการขยะอยางทั่วถึง มั่นคง และยั่งยืน และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นใหครอบคลุม         
ในเขตเทศบาลรวมทั้งสถานที่กําจัดขยะอยางถูกตองและเพียงพอ 

ความสําคัญ: ปญหา การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the problems of waste 
administration and 2) to study the sustainable tendency of waste administration of 
village and community in the area of Nongteng Sub-District Municipality, Krasang 
District, Buriram Province. The examples were 15 persons as 5 persons of Subdistrict 
Headman and Village Headman, 5 persons of Community Headman and 5 persons of 
Government Servant selected by the purposive sampling. The equipment used in 
this research was the in-depth interviews. The analysis used two forms as the 
content and narrative analysis. The results of research were found that there was 
only the proper waste pretreatment in some households, some villages and 
communies. The sustainable tendency of waste administration was as; the public 
sector should create awareness to the people and make the understanding about 
the waste administration, as well as to support of having waste bank in the area of 
municipality. 

Keywords: Problems, solutions, solid waste management 
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บทนํา 

 การบริหารจัดการที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศจนในที่สุด รัฐบาลจึงไดจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปพุทธศักราช 
2545 เพ่ือใหกระทรวงนี้มีหนาที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในประเทศไทยอยางจํากัดนี้ 
ใหมนุษยรวมมือกันรักษาและนํามาใชอยางประหยัดและคุมคาที่สุด นอกจากนั้น  ยังมีหนาที่ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่มีประโยชนตอมนุษยใหมีตอไปอยางยั่งยืนและกําจัดสิ่งแวดลอมที่เปนพิษเปน
อันตรายตอมนุษยและสัตวใหหมดไป สิ่งแวดลอมที่กําลังกลาวถึงอยูนี้ อยางหนึ่ง คือ ขยะมูลฝอยซึ่ง
ถือวาเปนสิ่งแวดลอมที่ไมดีกอใหเกิดอันตราย ทั้งตอรางกายและจิตใจของมนุษยไมนอยไปกวาสิ่ง
ปฏิกูลอ่ืนๆ และไมพึงประสงคของมนุษยจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากรทําใหเกิดกระแสบริโภคนิยม ในการดํารงชีวิตประจําวัน มนุษยมี
ความตองการอุปโภคและบริโภคมากขึ้นทุกๆ วัน สวนที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภคก็จะ
กลายเปนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ อันกอใหเกิดปริมาณขยะและสิ่งเหลือใชใน แตละวันเพ่ิมขึ้น 
จนกลายเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เนื่องจากการทับถมของขยะมูลฝอยจะ
เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหารวมเปนมลพิษทางน้ํา ทางอากาศและดานตางๆ ตามมา ไมวาจะเปน      
การปนเปอนของแหลงน้ํา การปนเปอนของอากาศ การปนเปอนของสารพิษ นอกจากนี้ยังทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวทําใหเกิดการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ และที่สําคัญทําใหเกิดปญหาในสภาพแวดลอมของ
ชุมชนโดยรวม กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ของคนในชุมชน เปนเรื่องที่มีความ
ซับซอนที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับทางวิชาการไมขัดตอความรูสึกและเจตคติของ
คนในชุมชนซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในฐานะของผู
กอใหเกิดมลพิษ และในฐานะของบุคคลหรือหนวยงานที่ตองรับผิดชอบดําเนินการหรือในฐานะ
หุนสวนหรือสมาชิกของสังคม ที่ตองชวยกันปกปองดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพที่นา
อยูนาอาศัยรวมกัน แตการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจะตองอาศัยหนวยงานหลายหนวยงาน ตั้งแต
ระดับกระทรวงมาถึงทองถิ่น ซึ่งตองกําหนดยุทธศาสตรและวิธีดําเนินการใหสามารถแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2555-2559). 2555:ออนไลน) 

การวางแผนแกไขปญหาขยะมูลฝอยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11         
(2554:153) มีไววาตามยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                 
โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนจากการพัฒนา โดยควบคุมคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลักและแมน้ําสายสําคัญ โดยเฉพาะ
บริเวณอาวไทยตอนในไมใหอยู ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 490 -



บทนํา 

 การบริหารจัดการที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศจนในที่สุด รัฐบาลจึงไดจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปพุทธศักราช 
2545 เพ่ือใหกระทรวงนี้มีหนาที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในประเทศไทยอยางจํากัดนี้ 
ใหมนุษยรวมมือกันรักษาและนํามาใชอยางประหยัดและคุมคาที่สุด นอกจากนั้น  ยังมีหนาที่ในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่มีประโยชนตอมนุษยใหมีตอไปอยางยั่งยืนและกําจัดสิ่งแวดลอมที่เปนพิษเปน
อันตรายตอมนุษยและสัตวใหหมดไป สิ่งแวดลอมที่กําลังกลาวถึงอยูนี้ อยางหนึ่ง คือ ขยะมูลฝอยซึ่ง
ถือวาเปนสิ่งแวดลอมที่ไมดีกอใหเกิดอันตราย ทั้งตอรางกายและจิตใจของมนุษยไมนอยไปกวาสิ่ง
ปฏิกูลอ่ืนๆ และไมพึงประสงคของมนุษยจากการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากรทําใหเกิดกระแสบริโภคนิยม ในการดํารงชีวิตประจําวัน มนุษยมี
ความตองการอุปโภคและบริโภคมากขึ้นทุกๆ วัน สวนที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภคก็จะ
กลายเปนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตางๆ อันกอใหเกิดปริมาณขยะและสิ่งเหลือใชใน แตละวันเพ่ิมขึ้น 
จนกลายเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เนื่องจากการทับถมของขยะมูลฝอยจะ
เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหารวมเปนมลพิษทางน้ํา ทางอากาศและดานตางๆ ตามมา ไมวาจะเปน      
การปนเปอนของแหลงน้ํา การปนเปอนของอากาศ การปนเปอนของสารพิษ นอกจากนี้ยังทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวทําใหเกิดการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ และที่สําคัญทําใหเกิดปญหาในสภาพแวดลอมของ
ชุมชนโดยรวม กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ของคนในชุมชน เปนเรื่องที่มีความ
ซับซอนที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับทางวิชาการไมขัดตอความรูสึกและเจตคติของ
คนในชุมชนซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในฐานะของผู
กอใหเกิดมลพิษ และในฐานะของบุคคลหรือหนวยงานที่ตองรับผิดชอบดําเนินการหรือในฐานะ
หุนสวนหรือสมาชิกของสังคม ที่ตองชวยกันปกปองดูแลและรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหคงสภาพที่นา
อยูนาอาศัยรวมกัน แตการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจะตองอาศัยหนวยงานหลายหนวยงาน ตั้งแต
ระดับกระทรวงมาถึงทองถิ่น ซึ่งตองกําหนดยุทธศาสตรและวิธีดําเนินการใหสามารถแกปญหาไดอยาง
ยั่งยืน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2555-2559). 2555:ออนไลน) 

การวางแผนแกไขปญหาขยะมูลฝอยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11         
(2554:153) มีไววาตามยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน                 
โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนจากการพัฒนา โดยควบคุมคุณภาพน้ําในแหลงน้ําหลักและแมน้ําสายสําคัญ โดยเฉพาะ
บริเวณอาวไทยตอนในไมใหอยู ในเกณฑเสื่อมโทรมมาก คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขต

อุตสาหกรรม อยูในเกณฑมาตรฐานการจัดการขยะชุมชนอยางดี ถูกหลักสุขาภิบาล มีการนําขยะ
กลับมาใชใหม มีการจัดการสิ่งแวดลอมพ้ืนที่เมืองอยางบูรณาการดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งดาน
การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย ภายใตหลัก   การลด การใชซ้ําและการนํากลับมาใชใหม ตลอดจน
สงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของทองถิ่น ใหสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการมีส วนร วมของทุกภาคสวน และสํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2555 :2) อธิบายถึงแนวคิดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พุทธศักราช 2555-2559 มีความตอเนื่องจากกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2550-2554 โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสราง
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยการใช
องคความรูทั้ง ทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถิ่นประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและ
เปนธรรมในการสรางภูมิคุมกันแกฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือสงผลใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปนการสมประโยชน (Win-Win) ตอการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่ งการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว  ตองพิจารณาบริบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรอบดานโดยเฉพาะบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่สงผลให
การสร า งภูมิ คุ มกัน ในมิ ติ ต า งๆ ที่ เ กี่ ยวขอ ง  ซึ่ ง ส งผลใหต อง เร งบู รณาการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหผสมผสานกับการพัฒนาประเทศในดานอ่ืนๆ ที่จะนําไปสู
การสรางสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พุทธศักราช 2555-2559   
จะมีความสอดคลองและตอยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พุทธศักราช 2555-2559) ซึ่งมุงเนนการสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
อยางมีคุณภาพการสรางความเปนธรรมในสังคม และการสรางภูมิคุมกันตอความเสี่ ยงในมิติตางๆ 
อยางยั่งยืน 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มุงลดปริมาณมลพิษทาง
อากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย 
ขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและ
พัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษปญหาดานขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนปญหาสําคัญท่ีสงผลตอความเดือดรอนของชุมชนและมีแนวโนมวาจะรุนแรง
และขยายพ้ืนที่ออกไปสูสังคมในชนบท ดังนั้นทั้งในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรชุมชน และ
ประชาชนทุกคน จะตองใหความสําคัญมีจิตสํานึกในการหา แนวทางการแกไข และยุทธวิธีรูปแบบ
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ตางๆ ที่สามารถควบคุมจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยใหลดนอยลงและหมดไปในที่สุ ด ซึ่งประชาชน
ตองตระหนักวาปญหานี้เปนเรื่องสําคัญและตองไดรับความรวมมือจากชุมชน แมวาหนาที่ความ
รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยจะเปนของภาครัฐ แตปจจัยที่จะกอใหเกิดความสําเร็จขึ้นได
หรือไม ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือและพฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ดวย       
(สกล พลบุบผา. 2557:2) 

ปจจุบันสภาพปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนปญหาสําคัญและเรงดวนที่สงผล
กระทบ  ตอชุมชนในทุกระดับ นับตั้งแตชุมชนในเขตเมืองไปจนถึงชุมชนในชนบท ปญหานี้มีแนวโนม
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากขึ้นเปนเงาตามตัวสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหลายพ้ืนที่ไดประสบปญหาไมสามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรูความเขาใจในการจัดการที่เหมาะสมและเกิด
ความขัดแยงในการดําเนินการดานปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจําเปนจะตองไดรับการจัดการที่
เหมาะสม เพ่ือไมใหปญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้นเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2548:7) 

 สําหรับเทศบาลตําบลหนองเต็ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 18 หมูบาน 24 ชุมชน (เทศบาลตําบลหนอง
เต็ง. 2559:ไมมีเลขหนา) ปจจุบันนี้ปรากฏวายังไมมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ โดย
จะเห็นไดวา เทศบาลนี้อยูหางจากอําเภอกระสังเพียง 7 กิโลเมตร แตในเรื่องการบริหารจัดการขยะ
แทนที่จะมีลักษณะใกลเคียงกับสังคมเมือง แตยังไมมีภาพเชนนั้นปรากฏในหมูบานและชุมชนดังกลาว 
แมแตเทศบาลเองยังไมมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยเหมือนกับสังคมเมืองอ่ืนๆ ยังไมมีการรณรงคการคัด
แยกขยะ การกําจัดขยะอยางถูกวิธี รวมทั้ งอาจจะไมมีการปลูกจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมหลายหมูบานและชุมชนยังไมมีการรวมมือดูแลเรื่องนี้อยางจริงจัง แมกระทั่งรถสําหรับ
จัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลยังมิไดจัดซื้อและดําเนินการจัดเก็บแตประการใด โดยใหหมูบานและ
ชุมชนในเขตเทศบาลนี้ดําเนินการชวยเหลือตัวเองแตมีผูบริหารบางคนเทานั้นในเทศบาลแนะนําให
ชาวบานลงมือบริหารจัดการขยะมูลฝอยดวยการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมูบาน แตดําเนินไดเพียง    
3 หมูบาน ปลอยใหอีก 15 หมูบานบริหารจัดการดวยตนเอง  ตามแตจะสามารถจะทําได จึงนําไปสู
ปญหาอยางใหญหลวงในอนาคตถาทุกฝายไมรวมมือกัน ไมสรางความสํานึกรับผิดชอบตอชุมชน สังคม 
รวมกัน 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะ
ทําการศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชนใน
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เขตเทศบาลตําบล หนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือจะนําผลการวิจัยไปเสนอตอผูบริหาร
เทศบาลหรือผูเกี่ยวของตลอดถึงกํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชนไดรวมมือกันหาแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในหมูบานและชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 

คําถามเพื่อการวิจัย 

 1. ปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหนองเต็ง ประชาชนมีการคัดแยกขยะใน
ลักษณะใด 
 2. ปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหนองเต็ง ประชาชนมีการกําจัดขยะโดยวิธี
ใด และอยางไรบาง 
 3. แนวทางเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนควรเปนอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหมูบานและชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุม
ตัวอยางที่ไดมากจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดวยการกําหนดเปนโควตา 
(Quota) ประกอบดวย กํานัน/ผูใหญบานตําบลหนองเต็ง จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน/ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองเต็ง จํานวน 5 คน และขาราชการและพนักงานของเทศบาล จํานวน 5 คน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 15 คน การที่คณะผูวิจัยเลือกบุคคลจํานวนนี้ใหขอมูลดวยการสัมภาษณนั้น เพราะทั้ง 
15 คน สามารถใหขอมูลไดครบทุกประเด็น เพระแตละกลุมมีบทบาทสําคัญดังนี้  กํานัน/ผูใหญบาน 
ถือวาเปนพอบานฝายปกครองในเขตเทศบาลเปนผูมีบทบาทเกี่ยวกับการปกครอง และพัฒนาหมูบาน
จนไดรับการยกยอง และไดรับรางวัลระดับอําเภอ และผูนําชุมชนทั้ง 5 คนนั้น มีผลงานดานการ
พัฒนาเปนผูที่ไดรับความไววางใจของชุมชน เพราะผลงานทําใหชุมชนทั้ง 5 ชุมชนนี้มีการพัฒนาเปน
รูปธรรม และยั่งยืน สวนขาราชการ/พนักงานของเทศบาลทั้ง 5 คนนั้นเปนกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ
เรื่องสาธารณสุข และอนามัย จึงเห็นวาจะใหขอมูลไดทุกประเด็นเชนกัน สวนการวิเคราะหคณะผูวิจัย
ใชการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive 
Analysis) 
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ผลของการวิจัย 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณเก่ียวกับการศึกษาสภาพปญหา และแนวทาง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่เลือก
แบบเจาะจง จํานวน 15 คน ตามตาราง 1 ดังนี้ 

ตารางที ่1 แสดงกลุมตัวอยางที่ใชสัมภาษณ 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล เพศ สถานภาพ/ตําแหนง อายุ 

1 นายชุตเิดช บวรรัตนกุล ชาย กํานันตําบลหนองเต็ง 52 
2 นายสําราญ กกรัมย ชาย ผูใหญบาน 38 
3 นายสุบิน สุขจันทร ชาย ผูใหญบาน 43 
4 นายขัน งาตา ชาย ผูใหญบาน 55 
5 นายวีระชัย จิตเย็น ชาย ผูใหญบาน 36 
6 นายทองมวน ขันติวงศ ชาย ผูนําชุมชน 45 
7 นายทองใบ เฉลิมพล ชาย ผูนําชุมชน 42 
8 นางมณี ค้ําคูณ หญิง ผูนําชุมชน 53 
9 นายสุทิน เกยรัมย ชาย ผูนําชุมชน 58 
10 นายวิเชียร สรางพล ชาย ผูนําชุมชน 51 
11 วาที่รอยตรีพูนศักดิ์ โชติกัมพลพงษ ชาย ปลัดเทศบาล 39 
12 นายสมศักดิ์ รักษาวงศ ชาย พนักงานเทศบาล 31 
13 นางมะลิ ดัดถุยาวัฒน หญิง พนักงานเทศบาล 28 
14 นางจิราพร ชูพันธ หญิง พนักงานเทศบาล 26 
15 นายเฉลิม แกรัมย ชาย พนักงานเทศบาล 32 

 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสามารถสรุปผลโดยภาพรวมเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. ดานการคัดแยกขยะ ตามความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนและขาราชการ
และพนักงานเทศบาล จากการสัมภาษณ พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชน มีประเด็นที่เหมือนกันและ
ตางกันดังตอไปนี้ 
  1.1 ประเด็นที่เหมือนกัน 
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   1.1.1 มีการแยกประเภทของขยะแลวกําจัดและใชประโยชน เชน ขวดน้ํา
พลาสติกทุกชนิดสามารถนําไปขายได การนําซากสัตวเลี้ยงที่ตายแลวไปฝงกลบลึกๆ ทันที เพ่ือไมใหสง
กลิ่นเหม็น ไมมีการเทน้ํามันที่ใชแลวลงในถังขยะหรือบนดิน เพ่ือไมใหน้ําเสีย และเปรอะเปอนพ้ืนดินที่
เทลง และมีการแยกกระดาษทุกชนิดเพ่ือนําไปขายกับรถซาเลง แตไมนิยมนําถุงผาหรือตะกราไปใชใส
ของแทนถุงพลาสติก เพ่ือไมใหถุงพลาสติกเพ่ิมปริมาณมากเปนขยะที่สลายไดยาก เมื่อไปซื้อของใชแต
ละครั้ง 
   1.1.2  มีการคัดแยกเปนหมวดหมูบางหมูบาน เชน ขวดเปลา ขวดพลาสติก แยก
เอาไวขาย สําหรับกระดาษ โฟม ถุงพลาสติก แตละครัวเรือนจะขจัดดวยตนเอง โดยฝง กลบ หรือเผา
เปนบางสวน 
   1.1.3 การแยกขยะเศษอาหาร นําไปกําจัดโดยวิธีปุยหมัก ขยะที่สามารถเผาได 
เปนประเภทขยะสด ขยะท่ีไมสามารถนําไปรีไซเคิลได เชน ของเลน ตุกตา หนังสัตว ผา แตแยกสวนที่
เปนโลหะออกเสียกอน เพ่ือไมใหเจือปนกับเศษอาหาร และขยะบางอยางที่สามารถขายได ขยะสดรีด
น้ําออกใหเหลือนอยที่สุดและพันดวยกระดาษหนังสือพิมพ ไมควรใสถุงพลาสติกแลวนํามาทิ้ง ผาออม
ที่ใชแลวหอดวยกระดาษหนังสือพิมพกอนนํามาท้ิง 
  1.2 ประเด็นที่ตางกัน 
   1.2.1 มีการตั้ งกลุมแกนนําจํานวนหนึ่ ง เ พ่ือให มีกลุมบุคคลตัวอยางและ
ประสานงานใหตอเนื่องในการรณรงคและสนับสนุนใหมีการคัดแยกขยะอยางตอเนื่อง 
   1.2.2 การแยกขยะยังไมละเอียดเทาที่ควร มีการคัดแยกเฉพาะขยะที่สามารถ
ขาย        ทํารายไดใหกับครัวเรือน บางสวนนําขยะท่ีไมมีประโยชนไปเผาทําลาย 
   1.2.3 ใหแยกขยะอันตรายไวรวมกัน โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ หากเปน
ของเหลวใหใสถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมรั่วไหล และหามเทของเหลวตางชนิดปนกัน
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเปนของแข็งหรือกึ่งของแข็งใหเก็บใสถังหรือภาชนะที่แข็งแรง การ
นําไปท้ิงในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนที่จัดไวเฉพาะ 
 2. ดานการกําจัดขยะที่ปลอดภัย ตามความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนและ
ขาราชการและพนักงานเทศบาล จากการสัมภาษณ พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชน มีประเด็นที่
เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 
  2.1 ประเด็นที่เหมือนกัน 
   2.1.1 มีการฝงกลบขยะอยางถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาลนอยเพราะขยะ
มีไมมากแตบริเวณที่มีการฝงกลบอยางถูกสุขอนามัยจะมีการปูพลาสติกพิเศษเพ่ือปองกันน้ําชะจาก
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กองขยะเมื่อเทกองขยะแลวก็จะกลบเสร็จในแตละวัน สามารถลดกลิ่นรบกวน และลดการ
แพรกระจายโรคตางๆที่เกิดจากขยะและสิ่งปฏิกูล 
   2.1.2 การกําจัดขยะในชุมชนจะตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนในอาณาบริเวณใกลเคียงกัน เนื่องมาจากฝุนละออง เสียงดัง สงกลิ่นเหม็น อุจจาดตา       
เศษขยะปลิวกระจาย ไมเปนระเบียบเรียบรอย 
   2.1.3 สถานที่ท้ิงขยะของเทศบาลมีพื้นที่จํากัด และไมมีความเหมาะสม ที่ฝงกลบ
ตั้งอยูใกลแหลงชุมชนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในดานกลิ่น พาหะนําโรค และควัน
ไฟ เปนตน 
  2.2 ประเด็นที่ตางกัน 
   2.2.1 ในชุมชนคอนขางใหความสําคัญเกี่ยวกับการกําจัดขยะอยางถูกวิธีนอย            
บางครัวเรือนยังไมเขาใจถึงการกําจัดขยะที่ถูกตอง เชน ขยะที่มีพิษ สารเคมี หรือขยะอ่ืนที่ทําให
เกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม 
   2.2.2 ชุมชนยังไมคอยใหความสําคัญกับการกําจัดขยะอยางถูกวิธี สวนมากจะคัด
แยกขยะเฉพาะที่ทํารายได สวนขยะที่เปนถุงพลาสติกที่ยอยสลายยากมักจะปลิวลองลอย จะกําจัด
ยาก สวนมากมักจะเผาทําลาย ทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษได ทางที่ดีใหมีการอบรม แนะนํา และนํา
แนวทางการกําจัดขยะมาใหประชาชนไดรับทราบเพ่ิมเติมดวย 
   2.2.3 บางครัวเรือนยังกําจัดขยะโดยวิธีเผากลางแจง ซึ่งไมถูกสุขลักษณะ 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในดานสิ่งแวดลอม มลพิษดวย 
 3. ดานแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน ตามความคิดเห็นของ
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนและขาราชการและพนักงานเทศบาล จากการสัมภาษณ พบวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน มีประเด็นที่เหมือนกันและตางกัน
ดังนี้ 
 
  3.1 ประเด็นที่เหมือนกัน 
   3.1.1 ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในหมูบานและชุมชนใหตระหนักในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง 
   3.1.2 จัดตั้งกลุมสมาชิกอาสาตาวิเศษคอยเฝาระวังการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไมถูกที่ 
ถูกทางอยางสม่ําเสมอ 
  3.2 ประเด็นที่ตางกัน 
   3.2.1 เทศบาลควรรณรงคอยางตอเนื่อง กลาวถึงพิษภัยและประโยชนจากขยะ
มูลฝอยวาเปนทรัพยเปนของที่มีคาไมควรมองขาม 
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   3.2.2 เทศบาลควรจัดหาที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางปลอดภัย ไกลแหลงชุมชน        
ไมเกิดมลพิษทั้งทางน้ํา ทางอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งวิธีกําจัดที่ถูกตองแกประชาชน
ในทองถิ่น 

อภิปรายผล 

 จากผลของการวิจัยเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของ
หมูบานและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ทั้ง 3 ประเด็นสามารถ
อภิปรายไดดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 ดานการคัดแยกขยะ พบวา ครัวเรือนแตละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะออกเปน
ประเภทมากขึ้น มีการแยกเปนหมวดหมูเพ่ืองายตอการกําจัด การขาย การนํากลับมาใชใหม         
การรีไซเคิล นอกจากนั้นยังมีการแยกเศษอาหารเพ่ือนําไปใชประโยชน ทั้งประโยชนแกตนไม พืชพันธุ
ตางๆ รวมทั้งเปนประโยชนที่เปนอาหารสัตวหลายประเภท สอดคลองกับแนวคิดของอาณัติ ตะปนตา 
(2553:73-74) กลาววา การคัดแยกขยะเปนขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังจากขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
แลว การคัดแยกขยะสามารถดําเนินการได ณ จุดที่มีขยะเกิดขึ้นในแหลงตางๆ เชน ขยะจําพวกเศษ
อาหาร เศษหญา เศษใบไม เศษกระดาษ แกว โลหะ และพลาสติก เปนตน ทั้งที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
บานเรือน สํานักงาน สถานที่สาธารณะประโยชน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ 
(2555:25-33) ยังกลาววา การกําหนดเปาหมายในการดําเนินการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
อาคารสํานักงานจะพิจารณาจากปริมาณและอัตราของขยะที่เกิดขึ้น โดยมีมาตรการ แนวทาง และวิธี
ดําเนินงาน โดยมีแผนการทํางานอยางชัดเจน โดยมีขั้นตอนและเปาหมายในแตละขั้นตอนอยาง
ถูกตองเปนประโยชนแกคน สัตว และสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นที่ 2 ดานการกําจัดขยะที่ปลอดภัย พบวา มีการกําจัดดวยการฝงกลบอยางถูก
สุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาลนอย เพราะคนสวนใหญมักงาย บริเวณที่มีการฝงกลบอยางถูก
สุขลักษณะนั้นจะมีการปูพลาสติกเพ่ือปองกันน้ําชะลางจากกองขยะไปสูแหลงน้ํากินน้ําใช เพราะ
วิธีการดังกลาวยังสามารถลดกลิ่น รบกวน ลดการแพรกระจายโรคตางๆ แกสัตวน้ํา ทําใหการกําจัด
ขยะในชุมชนตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ สงกลิ่นเหม็น อุจจาดตาในบริเวณและบริเวณ
ใกลเคียง นอกจากนั้นตองไดรับความรวมมือจากประชาชนทุกคนและทุกครัวเรือน สอดคลองกับกรม
ควบคุมมลพิษ (2547:11) กลาววา การกําจัดขยะเนนรูปแบบของการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอย
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองสงเขาไปทําลายดวยระบบตางๆ ให
นอยที่สุด สามารถนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนทั้งในสวนของการใชซ้ําและการแปรรูป เพ่ือกลับมา
ใชใหม (Reuses, Recycle) รวมถึงการกําจัดที่ไดผลพลอยได เชน ปุยหมัก หรือพลังงาน เปนตน 
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นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของบัณฑิต คุมวานิช (2555 :7) กลาววา การจัดการขยะมูลฝอย    
มีองคประกอบ 4 ประการ คือ 1) การจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร 2) ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 3) การใชหลักการ “ใครสรางขยะมูลฝอย คนนั้นจาย และ 4) การปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน สิ่งที่จะทําการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไดอยางยั่งยืนจะตองอาศัยคนทุกคน ทุกกลุม ทุกหนวยงาน มีการจัดตั้งกลุมอาสา
เฝาระวังการดูและพ้ืนที่วาที่ตรงไหนเปนที่ทิ้งขยะ ที่ตรงไหนเปนที่ปลอดขยะ โดยเฉพาะที่ทิ้งขยะหรือ
กําจัดขยะนั้นมีหลายวิธี ในวิธี  ที่จะใหขยะยอยสลายเอง วิธีเผา วิธีฝง วิธีรีไซเคิล วิธีที่จะนํากลับมาใช
ใหม หรือแมแตวิธีแรกๆ คือวิธีลดจํานวนขยะตั้งแตตนทาง เชน กรมควบคุมมลพิษ (2551 :34) กลาว
วา แนวทางการลดปริมาณขยะที่แหลงกําเนิดคือวิธีที่หนึ่ง เพ่ือที่ใหคงเหลือขยะที่นอยที่สุดดวยการใช
ผลิตภัณฑที่เหลือเปนขยะนอย ทําไดโดยใชสินคาชนิดเติม เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาทํา
ความสะอาด และถานไฟฉายชนิดชารจใหม เลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีหอบรรจุภัณฑนอย อายุการ
ใชงานยาวนานและตัวสินคาไมเปนพิษ การใชภาชนะแบบบรรจุภัณฑที่ใชไดหลายครั้งและมีความ
ปลอดภัย เชน ปนโต จาน และกลองใสอาหารแทนใชถุงพลาสติก ลดการใชวัสดุที่ยอยสลายยาก เชน 
โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก รวมถึงลดการใชสินคาฟุมเฟอย เชน  การใชผาเช็ดหนาแทนการใช
กระดาษทิชชู นอกจากนั้นการกําจัดขยะมูลฝอยที่ปลอดภัยและถูกวิธีนั้นตองอาศัยหนวยงานของรัฐ
รวมรับผิดชอบ ทําใหเปนตัวอยาง เรียกวาไมพ่ึงพาฝายใดฝายหนึ่งแตอยางเดียว หรือวิธีใดวิธีหนึ่งเพียง
อยางเดียว ควรจะมีการกําจัดขยะดวยวิธีแบบผสมผสานดังสลักจิต พุกจรูญ (2558:ออนไลน) กลาววา 
การกําจัดขยะ มูลฝอยแบบผสมผสานนั้น เชน 1) การเผาในเตาเผา 2) วิธีฝงกลบแบบขุดเปนรอง      
3) วิธีฝงกลบขยะมูลฝอยแบบกลบบนพ้ืนดิน และ 4) การทําปุยหมัก 

สรุป 

 จากการศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบาน
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ 
คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมูและชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
หนองเต็ง 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและชุมชนในเขต
เทศบาลหนองเต็ง ดวยวิธีศึกษาแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมตัวอยาง 15 คน คือ จากกํานัน 
ผูใหญบาน จํานวน 5 คน ผูนําชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 5 คน และขาราชการ/พนักงานเทศบาล
ตําบลหนองเต็งที่เก่ียวของ จํานวน 5 คน จากผลของวิจัยสรุปไดวา 
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 1. การคัดแยกขยะและการกําจัดขยะยังไมเปนไปอยางทั่วถึง ไมครอบคลุมพ้ืนที่ทุก
ครัวเรือน ทุกหมูบาน ทุกชุมชน ยังตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนรวมบริหารจัดการขยะทุก
ขั้นตอน ใหถือวาขยะเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องที่สําคัญที่ทุกคน ทุกฝายรวมทั้งภาครัฐจะตองเขามาทํา
เรื่องนี้ใหเปนรูปธรรมและอยางตอเนื่อง 
 2. การกําจัดขยะมูลฝอยอยางปลอดภัย ประชาชนยังไมเขาใจ ทําตามที่ตนเองเห็นวา
สะดวก และในพ้ืนที่ยังไมมีที่ทิ้งขยะเปนที่เปนทาง และใหความรูดานนี้อยางจริงจัง 
 3. แนวทางการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืนนั้น ตองอาศัยประชาชนทุกคน ทุกครัวเรือน         
ทุกหมูบาน ทุกชุมชน ใหความรวมมือมีสวนรวมตั้งกลุมอาสาตาวิเศษใหมองเห็นขยะที่ทิ้งไมเปนที่เปน
ทาง   แลวชวยกันกําจัด รวมทั้งหนวยงานภาครัฐคือเทศบาลตองรับผิดชอบเปนผูนําทั้งดานการ
รณรงค การบริหารจัดการที่เปนแบบอยาง อยางตอเนื่องและถูกวิธี เพ่ือความเจริญเติบโต เขมแข็ง
ของทองถิ่นเก่ียวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนของหมูบานและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จากการสัมภาษณ ขาราชการ/
พนักงานของเทศบาล กํานัน ผูใหญบาน และผูนําชุมชน ผูวิจัยพบปญหาและขอเสนอแนะที่จะทําให
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหยั่งยืนดังนี้ 

 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับประชาชน 
  1.1 ประชาชนทุกคน ทุกชุมชน ทุกหมูบาน ทุกครัวเรือน ตองสรางจิตสํานึกอยู
ตลอดเวลาวาเรื่องขยะมูลฝอยเปนปญหาระดับชาติ ดังนั้นประชาชนทุกคนจะตองรวมมือกันคิด 
รวมมือกันทํา และทําดวยตัวเราเอง โดยไมเพ่ิมปริมาณขยะในครัวเรือน มีการคัดแยกขยะเปน
หมวดหมูเพ่ือกําจัดและสรางรายได เพราะขยะสวนใหญจะมีประโยชนแกตัวเองตอพืชและสัตว 
  1.2 จัดตั้งกลุมอาสาเกี่ยวกับปลูกจิตสํานึกแกประชาชนอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการ
กระตุนเตือนใหทุกคน ทุกครัวเรือน ทุกองคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญมีการวาง
แผนการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและตอเนื่อง เพ่ือการอยูดีกินดีมีสุขของทุกๆ 
ชีวิต 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ 
  2.1 เทศบาลในพ้ืนที่เปนหนวยงานที่มีงบประมาณ ควรจะหาแนวทางวิธีการในการ
จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อยางนอย 3 หมูบาน 3 ธนาคาร จะไดครอบคลุม
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เขตพ้ืนที่มากขึ้นในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็งจะทําใหประชาชนสะดวกในการไปรับบริการ  เพ่ือให
ประชาชนเห็นคุณคาของขยะและนําขยะที่จะทิ้งมาใชใหเกิดประโยชนแกตัวเอง และชุมชนอยางคุมคา 
  2.2 เทศบาลควรจัดหาที่กําจัดขยะตามประเภทใหเหมาะสม เพ่ือเปนการสราง
แรงจูงใจใหประชาชน มีแนวทางและมีที่กําจัดขยะอยางถูกตอง เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ อยางมั่นคง
และยั่งยืน 
  2.3 เทศบาลควรที่จะนําขยะที่หลายคนคิดวาเปนของเสีย ของทิ้งมาใชประโยชนมา
สรางประโยชนเพื่อเปนแบบอยางใหกับประชาชน ครัวเรือน หรือชุมชน ซึ่งจะเปนแนวทางการลดขยะ
ในลักษณะหนึ่ง และผูคนก็จะเห็นคุณคาของขยะมูลฝอยดวย 
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช 
จังหวัดบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถิ่นตามความ
คิดเห็นของประชาชน ผูใหขอมูลหลักไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนดเปนโควตา 
จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการ จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน     
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห         
2 ลักษณะ  คือ การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนตองการผูบริหารที่มีบุคลิกภาพดี มีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการงานไดดี มีวิสัยทัศนกวางไกล ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีความขยันหมั่นเพียร        
มีมนุษยสัมพันธที่ดีบริหารงานโดยคํานึงถึงประชาชนเปนสําคัญสวนแนวทางแกปญหาการไดมาซึ่ง
คุณลักษณะของผูนําทองถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชน พบวา การเลือกผูนําทองถิ่นโดยมากจะ
เลือกจากการเปนเครือญาติ หรือพรรคพวกเพ่ือนฝูงกันเอง หรือมีผลประโยชนรวมกัน จึงควรใหการ
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะหรือชุมชน ไมแบงพรรคแบงพวก ใหการ
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ประชาสัมพันธเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกตองและเขาถึงประชาชนทุกกลุม และการใหความรูเรื่องผลดี
ผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงในแบบเชิงรุก เขาถึงทุกพ้ืนที่ในชุมชนหรือหมูบาน รวมถึงการให
ความรูแกประชาชนในการเขามามีสวนรวมบริหารจัดการทองถิ่นใหมาก มีกลุมอาสาสมัครเพ่ือ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนคนดี เพื่อผลประโยชนของประชาชนและทองถิ่นเอง  

คําสําคัญ:  ลักษณะที่พึงประสงค, นายกองคการ, ความคิดเห็น 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study 1) desirable characteristics of the 
Chief Executive of Sub-district Administrative Organization by public opinion in Tasao 
Sub-district Administrative Organization, Huai Rat District, Buriram Province, and          
2) solutions of acquisition of local administrators’ characteristics according to public 
opinion.  Samples were obtained through Purposive Sampling with 15 quota samples 
consisting of 5 administrators and government officers and 10, Data collected by in-
depth interviews. Data were analyzed through 2 approaches; Content Analysis and 
Narrative Analysis.  The result found that in terms people wanted leaders with good 
personality, ability to administrate well, vision, honesty, accountability, perseverance, 
interpersonal relations, who give priority to the public.  In terms of solutions of 
acquisition of local administrators’ characteristics, it found that most local leaders 
were selected by relatives or friends who have mutual benefit.  So, there should be 
approaches to encourage them to create unity among people in community, public 
relations on right democracy and accessibility to all groups of people, proactive 
contribution of education on advantages and disadvantages of vote buying in every 
community, including approaches educating people on local administration and 
providing volunteers to assist and support good people for benefits of community 
and local people. 

Keywords: Desirable characteristics, Chief Executive of organization , opinion 
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บทนํา 

ภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพ่ือนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่ งการ การมี อิทธิพลตอผู อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ             
โดยถายทอดแนวคิดไปสูการปฏิบัติ อาจกลาวไดวา ภาวะผูนําเปนการมีปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่งของ
กระบวนการ 3 อยาง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา ผูตาม และสถานการณ อัน
นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญที่ทุกองคกรใหความสําคัญและ
พยายามที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีภาวะผูนํา ลักษณะของบุคคลที่มีภาวะผูนํา คือ ผูนําจะตองมองไกล 
คิดไกล มองเห็นเปาหมายในอนาคตขางหนาที่เรียกวา “วิสัยทัศน” และพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ อยู
เสมอ มีความนาเชื่อถือ ทําใหบุคลากรทุกคนในทีมงานยินดีที่จะทํางานรวมกัน ไมมีความลําเอียง และ
เลือกปฏิบัติตอใครบางคนเปนพิเศษ พิจารณาเสมอวา ใครที่เหมาะสมกับงานตางๆ ก็จะมอบหมายที่
เขาถนัดเพ่ือใหเกิดผลงานที่ดีที่สุด ผูนําตองวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงานแตละ
คน เพื่อใหพนักงานมีทักษะใหมๆ ในการทํางานเกิดขึ้นเสมอ มุงมั่นที่จะทํางานและฟนฝาอุปสรรคไป
พรอมๆ กัน ในยุคปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยผูนําภายใตบริบทและเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของระบบสังคมในยุคโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นรวดเร็วไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การตลาด ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพ (เรวัตร 
ชาตรีวิศิษฏ และคณะ, 2554, หนา 10) องคกรภาคเอกชนและภาครัฐบาล จะตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดวยเหตุนี้เอง องคการทุกองคการจะตองมีผูบริหารที่มีภาวะความ
เปนผูนําที่มีองคความรูทั้งดานบริหาร ดานกิจกรรม ดานมนุษยสัมพันธ เพ่ือการนําพาองคการไปสู
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             ผูนํา (Leader) เปนตัวแทนขององคการ เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา
และบรรลุผลสําเร็จ โดยเปนผูที่มีบทบาทเปนเสมื อนหลักในการดําเนินงานโดยเฉพาะต อ
ผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานของสวนรวม ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคุณคาและความมีประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานภายในองคการ มีผูกลาวถึงบทบาทของผูนําดังนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2549, หนา 
25) ไดกลาวไววา บทบาทของผูนํานั้นขึ้นอยูกับลักษณะขององคการ ประเภทและชนิด โครงสรางและ
จุดมุงหมายขององคการ อํานาจหนาที่ที่ใชก็จะแตกตางกันตามไปดวย แตภารกิจที่ไดรับและจะตอง
ทําอยูเสมอ ในขณะที่อยูในฐานะผูนําก็จะมีจุดประสงคที่คลายๆ กันคือ นําองคการไปสูเปาหมาย
ปลายทางคือความสําเร็จ ซึ่งจะเห็นวา ผูนําเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอองคการและตอกลุมเปนอยาง
มาก (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2547, หนา 9-10) ไดกลาวไววา ผูนําหรือผูบริหารในองคการ เปนผูที่มี
บทบาทหลายดานดวยกัน ที่มีความสําคัญตอการบริหารองคการ ดังนี้  1) บทบาทในดานการสื่อ
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ขอความ (Informational Roles) เปนผูติดตามตรวจสอบดูแลการรับขอมูล แสวงหาขอมูล 
กลั่นกรองขอมูล และรายงานตางๆ การติดตอสื่อสาร เผยแพรขาวสารขอมูลไปยังภายนอก            
2) บทบาทดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Interpersonal Role) การพบปะบุคคลตางๆ ที่มาพบ 
การรวมเปนตัวแทนของหนวยงานในการจูงใจ พัฒนาฝกอบรม ประสานระหวางภายใน เปนที่ปรึกษา
ใหแกพนักงาน 3) บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Role) การพัฒนาแนวคิดใหมๆ และนําไป
ปฏิบัติใหเกิดผลดี คอยแกไขปญหาวิกฤติตางๆ ที่เกิดขึ้น แกไขความขัดแยงระหวางพนักงาน การปรับ
สภาพบรรยากาศในการทํางานใหดีขึ้น รักษาผลประโยชนของหนวยงาน  (เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ และ
คณะ, 2554, หนา 127)  ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูนําที่จะตองปฏิบัติดวยตนเอง โดยลงมือ
ทํา เองหรือสั่ งการมอบหมายเ พ่ือให งานสํ า เร็จ  ดั งนี้  1)  การควบคุม  2)  การตรวจตรา                    
3) การประสานงาน 4) การวินิจฉัยสั่งการ 5) การโนมนาวใหทํางาน 6) การประเมินผลงาน  

        การบริหารงานในองคกรปกครองทองถิ่นมีความสําคัญ ผูนําจะตองเรียนรูประสบการณ
ทางการเมือง ฝกฝนทักษะทางการบริหารงาน มีอํานาจบริหารงานบุคคล มีอํานาจบรรจุแตงตั้ง ใหคุณ
ใหโทษพนักงานของตนได โดยภารกิจตางๆ ตองเนนประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความตองการ
ของประชาชนภายในทองถิ่นและสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจการ
ปกครองทองถิ่น (สรายุทธ เศรษฐขจร, 2546, หนา 27)  ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
บริหารงานภายในองคการใหประสบความสําเร็จแตก็ยังตองการความรวมมือจากทุกๆ ฝายดวย
องคการที่ประสบความสําเร็จมีลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งแตกตางกันไปจากองคการที่ไมประสบ
ความสําเร็จ คือ การมีผูนําที่มีประสิทธิภาพการบริหารใดๆ จะเกิดประสิทธิภาพได ผูบริหารจะตองใช
ภาวะผูนํากระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสูผู ใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน และใช
ภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสถานการณได 
และใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงาน อยางมีประสิทธิผลดวย 
(ประหยัด หงสทองคํา, 2540, หนา 15) ผูนําที่เหมาะสมของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมี
บทบาทมากตอการดําเนินงานขององคกรปกครองทองถิ่นทั้งทางตรงทางออม 

การปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนและ เปนพ้ืนฐานการสงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและยังถือเปนสถาบันที่ทําใหการศึกษาและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยกับประชาชน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน
ภารกิจของทองถิ่นและเพ่ือใหประชาชนเกิดความสํานึกในสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีตอชุมชน หนาที่
พลเมืองอันจะนําไปสูการปกครองตนเองในที่สุด (โกวิทย พวงงามและอลงกรณ อรรคแสง, 2547, 
หนา 1) องคกรปกครองทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคลที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศจึงตองมีความเขมแข็ง 
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พัฒนาตนเอง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับบทบาทการบริหาร การพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหสามารถบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ (รังสรรค ประเสริฐ
ศร,ี 2544, หนา 24) ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผูนําที่ดีก็จะสงผลในทิศทางที่ดีตอการแกปญหา
ตางๆ ขององคการที่มีอยูมากมาย ดังนั้น ภาวะผูนําของผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะลักษณะภาวะผูนําจะสงผลโดยตรงตอการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ขององคการที่ผูนํานั้นปฏิบัติหนาที่อยู โดยเฉพาะการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ที่เปน
การบริหารงานรูปแบบหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนการทํางานที่ใกลชิดประชาชน
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  

องคการบริหารสวนตําบล เปนพ้ืนฐานและเปนหัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางแทจริง เนื่องจากมีความเกี่ยวพันใกลชิดกับประชาชนโดยตรง ทั้งในดานการ
ใหบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง ๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการใหความรู ความ
เขาใจอันถูกตองดีงาม และสรางความศรัทธาใหกับประชาชนในทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตน ใหเจริญกาวหนาตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุด คือ     
การกระจายอํานาจการปกครองออกไปสูประชาชนโดยทั่วถึง (นภดล เวชสวัสดิ์, 2548, หนา 32)     
การบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบล มีความรับผิดชอบที่สูงมาก แตอยางไรก็ตามภาพลักษณ
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นก็ยังถูกมองวายังมีปญหาการบริหารจัดการในองคการ เชน ผูบริหาร
บางคนขาดภาวะผูนําจึงเปนปญหาบุคลากร ปญหาการใชเทคโนโลยี ปญหาการทุจริตและคอรรัปชั่น
ในกลุมขาราชการและขาราชการการเมืองในระดับทองถิ่น แตปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นใน
เกือบทุกทองที่ เปนการพูดปากตอปากที่ไมอาจหาขอมูลหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรได และ
ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่เกิดขึ้นในหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพ่ือนําไปสูการสรางรากฐานความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถิ่น  โดยเฉพาะนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูที่มีความสําคัญท่ีสุดในการบริหารงาน 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลตาเสา มีความสนใจที่จะทําการศึกษาคุณลักษณะของทองถิ่นตามความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย วาลักษณะผูนําหรือผูบริหารใน
องคการ จะตองมีลักษณะของผูนําที่ดีอยางไรจึงจะเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือนําผลการศึกษาที่ได มาเปนขอเสนอแนะในการปรับลักษณะและบริบทของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่นตอไป ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีคําถามเพ่ือวิจัยดังตอไปนี้ 
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คําถามเพื่อการวิจัย 

 1. ประชาชนมีความตองการผูนําทองถิ่นมีคุณลักษณะอยางไร 
2. การไดมาของผูนําทองถิ่นมีปญหาอยางไร 
3. มีแนวทางใดในการแกไขปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถิ่น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถิ่นตามความคิดเห็นของ
ประชาชน 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ        

        ผูนํา คือ บุคคลที่ไดรับการยอมรับและยกยองจากคนอ่ืน ไดจากการแตงตั้งหรือไดรับการยก
ยองใหเปนหัวหนาในการดําเนินงานตาง ๆ (เนตรพัณณา  ยาวิราช, 2549, หนา 7)  ซึ่งสอดคลองกับ 
วิเชียร วิทยอุดม (2553, หนา 3) ไดอธิบายไววา ผูนําจะเปนเพียงบุคคลที่ยอมรับหรือยกยองใหเปน
หัวหนาจากสมาชิกในกลุม เนื่องจากลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันเกิดจากบุคลิกลักษณะของเขาใน
สถานการณหนึ่งๆ ซึ่งยอมรับในตัวของเขา เชน เปนคนกลามีความรูความสามารถ มีสติปญญา  และ
ลักษณะของผูนําที่ดี สุทธิชัย ปญญโรจน (2554) ไดกลาวไววา 1) มีเปาหมาย 2) ความรอบรู 3) กลา
เปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มสิ่งใหมๆ 4) กระตือรือรน 5) มีความอดทน 6) มีสติในการบังคับหรือควบคุม
ตัวเอง 7) การใชดุลพินิจและกลาตัดสินใจ 8) มีมนุษยสัมพันธ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยใชเทคนิคการ
สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลักที่ไดดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
กําหนดโควตา (Quota) จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการ จํานวน 5 คน ซึ่งเปน
ผูที่มีความรูและประสบการในการปฏิบัติงานดานทองถิ่นทั้งยังเปนผูประสานงานระหวางประชาชน
กับผูบริหารทองถิ่น และผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทและความสําคัญในชุมชนและ
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มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเขาใจความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี สวนการ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห 2 วิธี คือ ใชการวิเคราะหเชิงบริบทเนื้อหา (Content Analysis) และ
การวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) เพ่ือใหไดขอมูลสมบูรณมากที่สุด  ดังรายละเอียด
ขอมูลผูใหการสัมภาษณปรากฏในตาราง 1 ดังนี้  

ตารางที ่1 รายละเอียดขอมูลผูใหการสัมภาษณ จํานวน 15 คน 

ชื่อ – สกุล เพศ อายุ ตําแหนง 
      ผูบริหารและขาราชการ 
1. นายประทิพ ทะวิงรัมย ชาย 46 รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตาเสา 
2. นายบุญมี มนีทอง ชาย 58 ผูอํานวยการกองชาง อบต.ตาเสา 
3. นายประสรร เทวอนรัมย ชาย 42 หัวหนาสํานักปลัด อบต.ตาเสา 
4. นางสาวศรีจันทร ภาโส  หญิง 38 ผูอํานวยการกองศึกษา อบต.ตาเสา 
5. นางเข็มพร สายชมภู   หญิง 53 ผูอํานวยการกองคลัง อบต.ตาเสา 
      ผูนําชุมชน 
6. นายติ๊ก อนันรัมย ชาย 49 กํานันตําบลตาเสา 
7. นายเสมียน เยาวลักษณ ชาย 53 ผูใหญบานหมูที่ 2 ตําบลตาเสา 
8. นางกัลยา อนันรัมย หญิง 59 ผูใหญบานหมูที่ 3 ตําบลตาเสา 
9. นายถนอม ทองจันทร ชาย 48 ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลตาเสา 
10. นายสุชาติ หะพลรัมย ชาย 57 ผูใหญบานหมูที่ 5 ตําบลตาเสา 
11. นายวิโรจน ทะรารัมย ชาย 54 ผูใหญบานหมูที่ 6 ตําบลตาเสา 
12. นายนายบุญศรี ทิสารัมย ชาย 53 ผูใหญบานหมูที่ 7 ตําบลตาเสา 
13. นายจันทร ศิลปงาม ชาย 52 ผูใหญบานหมูที่ 8 ตําบลตาเสา 
14. นายบุญจันทร ทะรารัมย ชาย 49 ผูใหญบานหมูที่ 9 ตําบลตาเสา 
15. นายระแวว  เปลี่ยนกลิ่น ชาย 53 ผูใหญบานหมูที่ 10 ตําบลตาเสา 

ผลของการวิจัย 

จากการที่ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก ตามประเด็นคําถาม          
ที่กําหนดไวเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก มีความคิดเห็นมี
ประเด็นที่เหมือนกันและตางกัน ดังนี้ 
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1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดานประชาชนมีความ
ตองการผูนําทองถิ่นมีคุณลักษณะอยางไร จากการสัมภาษณผูบริหารและขาราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน พบวา โดยสรุปมีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่
เหมือนกันและตางกัน ดังนี้      

1.1 ประเด็นเหมือนกัน  
                    - มีความตองการคุณลักษณะผูนําที่มีบุคลิกภาพดี มีความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการงานไดดี มีวิสัยทัศน มองการณไกล บริหารองคการใหทันยุคทันสมัย มีความซื่อสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได มีมนุษยสัมพันธที่ดีทั้งในการบริหารงานและ
การเขาถึงประชาชน มีความขยันหมั่นเพียร และทํางานเพ่ือประชาชนอยางแทจริง 
                 1.2 ประเด็นที่ตางกัน 
                    - การเลือกคนที่ใหผลประโยชนแกตน หรือมีผลประโยชนรวมกัน การเลือก
คนทีม่ีความรูจักกัน หรือเปนเครือญาต ิหรือเปนพรรคพวกเพ่ือนฝูงกันเอง 

จากการสัมภาษณในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล        
ที่ประชาชนตองการ ไดขอสรุปดังนี้ 1) ผูบริหารตองมีบุคลิกภาพดี 2) ผูบริหารตองมีความรู
ความสามารถ 3) ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนกวางไกล 4) ผูบริหารตองมีความซื่อสัตย สุจริต 5) ผูบริหาร
ตองมีความขยันหมั่นเพียร 6) ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธในการทํางานที่ดี 8) ผูบริหารตองใช
หลักการมีสวนรวมในการบริหารงาน 9) ผูบริหารตองปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญ 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดานการไดมาของผูนํา
ทองถิ่นมีปญหาอยางไร จากการสัมภาษณผูบริหารและขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลและ
ผูนําชุมชน พบวา โดยสรุป มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกัน ดังนี้ 

2.1 ประเด็นเหมือนกัน  
                     2.1.1 ปญหาจากประชาชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตยแบบ
ประชาชนมีสวนรวม  
                     2.1.2 ปญหาจากการใชอิทธิพล หรือการซื้อสิทธิขายเสียงเพ่ือใหไดมาซึ่งคะแนน
ที่มาก โดยไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถของผูนําในการเขามาบริหารงาน และบางครั้งเกิดความ
ขัดแยงกันเองในชุมชนหรือในแตละหมูบาน  
                 2.2 ประเด็นที่ตางกัน 
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                      2.2.1 ประชาชนยังใชระบบเครือญาติ อานัสสินจางเปนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกตั้งผูนําทองถิ่นในแตละสมัยแทนที่จะตองเลือกคนดีเขามาบริหารงาน และยังมีการจับกลุมแบง
พรรคแบงพวกกัน กลุมผลประโยชนรวมกัน 
                      2.2.2 ประชาชนยังไมตื่นตัวในการปองกันการทุจริตอยางแทจริง และไมเรียนรู 
ไมศึกษา ไมดูตัวอยางท่ีดีๆ ก็จะทําใหทองถิ่นมีการพัฒนาอยางกาวหนา และมีความมั่งคงอยางยั่งยืน 

จากการสัมภาษณถึงปญหาการไดมาของผูนําทองถิ่น ไดขอสรุปดังนี้ ปญหาการไดมาของ
ผูนําทองถิ่น เนื่องจากประชาชนยังใชระบบเดิมๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกผูบริการ ยังคงมีการซื้อ
สิทธิขายเสียง เพราะเกิดจากความเคยชิน และเห็นเปนเรื่องธรรมดา จึงไมใหความสําคัญเทาที่ควร     
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งผูนําทองถิ่นสวนใหญใชอิทธิพลในพ้ืนที่ เชน การขมขูผูสมัครแขงขัน การ
แบงกลุม แบงพรรคแบงพวก ทําใหไมกลามีผูมาสมัครรับเลือกตั้งผูนําทองถิ่น ทําใหไมมีคูแขงขัน  

3. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ดานแนวทางการแกไข
ปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถิ่น จากการสัมภาษณผูบริหารและขาราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน พบวา โดยสรุป มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่
เหมือนกันและตางกัน ดังนี ้

3.1 ประเด็นเหมือนกัน 
                    3.1.1 การแกไขโดยการสรางความสมานฉันทในชุมชน เพ่ือใหเกิดความรักความ
สามัคคีกันเปนชุมชนทีเ่ข็มแข็งพ่ึงพาตนเองไดในทุกๆ เรื่อง 
                    3.1.2 การปลูกจิตสํานึกดานประชาธิปไตย เพ่ือใหประชาชนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเลือกผูนําทองถิ่น เขามาบริหารและพัฒนาทองถิ่นของตน 
                    3.1.3 มีการจัดตั้งกลุมหรือชมรมเพ่ือตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งมีการ
ระดมทุนเพ่ือเปนทุนหรือใหการสนับสนุนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาได 
         3.2 ประเด็นที่ตางกัน 
                    3.2.1 การสงเสริมความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลุม 
เยาวชน ที่เปนพลังสําคัญ 
                    3.2.2 เนนการกําหนดคุณสมบัติของผูนําทองถิ่น ในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยเนน 
ดานความรูความสามารถ และดานการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เพ่ือปองกันผูมีอิทธิพล คนที่มี
ฐานะ หรือกลุมที่มีผลประโยชนรวมกัน เขารับการสมัครรับเลือกตั้ง  

จากการสัมภาษณถึงแนวทางการแกไขปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถิ่นไดขอสรุป
ดังนี้ ควรใหการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะหรือชุมชน ไมแบงพรรคแบงพวก ให
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การประชาสัมพันธเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกตองและเขาถึงประชาชนทุกกลุม และการใหความรูเรื่อง
ผลดีผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงในแบบเชิงรุก เขาถึงทุกพ้ืนที่ในชุมชนหรือหมูบาน รวมถึงการให
ความรูแกประชาชนในการเขามามีสวนรวมบริหารจัดการทองถิ่นใหมาก มีกลุมอาสาสมัครเพ่ือ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนคนดีมีคุณธรรม เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและทองถิ่นเอง 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดดําเนินการไปแลวนั้น พบประเด็นที่จะอภิปรายเพ่ิมเติม ดังนี้        
จากการสัมภาษณผูบริหารและขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยผูวิจัยไดแยกศึกษาวิจัยใน            
3 ประเด็น ดังนี้   

ประเด็นที่หนึ่ง พบวา ประชาชนมีความตองการผูบริหารตองมีบุคลิกภาพที่ดี คือ มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีทวงทากิริยา รวมทั้งการแตงกายที่สุภาพ มีความสามารถในการควบคุมอารมณหรือ
ความรูสึกไดดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ทั้งนี้เพราะผูบริหารที่จะเปนผูนําหรือผูบริหารที่จะมีบทบาท
หนาที่ในการวินิจฉัยตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร ตองเปนผูมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนเพราะ
ในสภาพการณปจจุบันประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงเกี่ยวกับผูนําหรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประชาชนจึงตองการผูบริหารที่มีบุคลิกภาพดีทั้งทางดานรางกายและดานความคิด 
มีความกลาคิดและตัดสินใจไดดี  ซึ่งสอดคลองกับที่ กวี วงศพุฒ (2550, หนา 46) ไดอธิบายวา 
บุคลิกภาพของผูบริหารตองมีรางกายและสุขภาพที่สมบูรณ มีความสามารถควบคุมความรูสึกและการ
กระทําของบุคคล มีความคลองแคลว ความคิดอาน การตัดสินใจ มีความเขาใจในเหตุการณและ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

ประเด็นที่สอง พบวา การที่จะไดผูบริหารตองมีความรูและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการงานไดดี คือ ตองมีความรูในเรื่องการบริหารจัดการงานในองคการ  เปนผูรูและเขาใจใน
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบ กฎ ขอบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบายอยางถองแท จะตองเริ่มตนจาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเลือกเพราะรัก ไมเลือกเพราะอามิสสินจาง ทั้งนี้เพราะผูบริหารจะตองรู
เรื่องการบริหารจัดการงานในองคการไดเปนอยางดี ตองเปนผูนําใหผูตามดําเนินงานไปสูจุดมุงหมาย   
ที่วางไว มีการวางแผนการบริหารงานที่ดี ดังนั้นประชาชนจึงตองการผูบริหารที่มีความสามารถในการ
นําพาองคการไปสูเปาหมายที่วางไว  ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฏีการบริหารองคการของ Henri Fayol 
(2004, p.110, อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545, หนา 86) ไดอธิบายวา สาระสําคัญ
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เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร 5 ประการ ดังนี้ ตองมีการวางแผน   
การจัดองคการ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสารงาน และการควบคุม  

ประเด็นที่สาม พบวา ความเขาใจในเรื่องความเปนประชาธิปไตยในทองถิ่นหรือชุมชนยังมี
นอย และประชาชนขาดการมีสวนรวมในการบริหารงานในทองถิ่นอยางลึกซึ้ง เพราะการรับรูขาวสาร
บานเมืองยังไมมีการพัฒนาในพ้ืนที่ชนบท ยังคงมีความคิดแบบเดิม  จึงมีการซื้อสิทธิขายเสียง ดังนั้น
การใหความรูเรื่องประชาธิปไตยในประชาชนจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ตองกระตุนสรางจิตสํานึกใหประชาชนเขาใจในความเปนประชาธิปไตยใหมาก สงเสริมหรือมีการ
พัฒนาระบบการเลือกตั้ง การใหความรูผลดีผลเสีย เพ่ือปองกันการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งสอดคลองกับ
ที่  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2557, หนา 18) ที่กลาวไววา แนวทางในการพัฒนา
การเมืองใหเปนประชาธิปไตย ตองมีการพัฒนาระบบและตรวจสอบทางการเมือง การเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตย ตองปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึก มีความรูความเขาใจ
คุมคาในระบอบประชาธิปไตย และหวงแหนไว ตองพัฒนาระบบการศึกษาพัฒนาคนใหมีความรูความ
เขาใจมากขึ้น และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ใหประชาชนอยูพอดีพอกินไมมีหนี้สิน ประชาชนก็จะ
หันมาสนใจและเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น  

 สรุป 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช จังหวัด
บุรีรัมย  โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหาร         
สวนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช 
จังหวัดบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถิ่นตามความ
คิดเห็นของประชาชน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก            
พบผลการวิจัยดังนี้ 

จากผลการสัมภาษณดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล      
โดยภาพรวม ผูบริหารจะตองมีภาวะความเปนผูนํา ทั้งดานบุคลิกลักษณะ กริยา ทาทาง การแตงกาย
ที่ดูเหมาะสมตามสถานการณตางๆ มีความสุขุม รอบคอบ กลาคิดกลาตัดสินใจ พรอมยอมรับฟง
ปญหา และแกไขปญหาไดทุกสถานการณ สามารถกําหนดวิสัยทัศน ในการปฏิบัติงานในองคการใหมี
ความชัดเจนและปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายที่ชัดเจน มีความมุงมั่น เสียสละ        
ทําเพ่ือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ มีความซื่อสัตย ปฏิบัติหนาที่โดยความสุจริต ซื่อตรง ไมเอารัดเอา
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เปรียบหรือทุจริตคอรรัปชั่น หรือมุงผลประโยชนสวนตัว ดังนั้นผูบริหารจะตองเปนแบบอยางที่ดีของ
การเปนผูนําในองคการ ใหผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติตามอยางถูกตอง พรอมนําพาองคการไปสู
เปาหมายไดสําเร็จ สวนดานแนวทางการแกปญหาการไดมาของผูนําทองถิ่น โดยภาพรวม ตองสราง
ความสามัคคีและความเขมแข็งในชุมชน ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง ใหประชาชนตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการเลือกผูนําทองถิ่น สงเสริมการใหความรูและมีจิตสํานึกในดานประชาธิปไตย และ
สนับสนุนคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเปนที่พ่ึงของประชาชน 
และทํางานเพ่ือประชาชนอยางแทจริง เขามาเปนผูนําทองถิ่น เพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญและ
ยั่งยืนตอไป      

ผลการวิจัยนี้ เปนเพียงแนวทางใหผูบริหารหรือผูนําในองคการ ในการเปนแบบอยางของการ
นําไปสูการพัฒนาตนเอง เพ่ือการพัฒนางานใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน แตความเปนภาวะผูนํา
ก็ตองมีหลักธรรมสําหรับผูบริหาร ที่เรียกวา พรหมวิหาร 4  ไดแก เมตตา  กรุณา มุฑิตา อุเบกขา 
และ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเปนธรรมอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืน หรือธรรมเพ่ือใหคนเปนที่รักของคน
ทั่วไป ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา และที่สําคัญอีกอยางคือ การบริหารงานตาม     
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวน
รวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ถาปฏิบัติตามหลักดังที่กลาวมาไดก็จะนําพาองคการ
ประสบความสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายไดเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย พบวา ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย  
จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย จะนําประเด็นที่สําคัญๆ มาเสนอแนะ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. หนวยงานภาครัฐ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรมีการสงเสริมใหความรู หรือ
การฝกอบรมผูบริหารที่จะเขามารับตําแหนงบริหารงานในองคการ โดยการเนนเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องบาปบุญคุณโทษ และการปฏิบัติงานในหนาที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความเปนผูนํา กอนเขา
รับการทํางานเปนสําคัญ 

2. หนวยงานภาครัฐควรใหความรูความเขาใจเรื่องการซื้อสิทธิ ขายเสียง และปลูกจิตสํานึก
ดานประชาธิปไตย เพ่ือใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการเลือกผูนําทองถิ่น ในการ
เลือกคนดเีขามาบริหารและพัฒนาทองถิ่นของตน 
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3. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนหรือหมูบานควรมีการจัดตั้งกลุมหรือชมรมเพ่ือ
ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งมีการระดมทุนเพ่ือเปนทุนหรือใหการสนับสนุนคนดี คนเกงมี
คุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาได 

4. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองใชสิทธิเลือกคนดีที่มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน        
ไมเลือกคนที่ทุจริตตั้งแตตน เชน การใหอานัสสินจาง หรือแมแตคนที่รูจัก เปนญาติพ่ีนองกันตอง
ตัดทิ้ง 
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บทคัดยอ 

        การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคในศึกษาเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย และเพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ผูใหขอมูลหลักไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนดโควตา จํานวน 15 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารหรือขาราชการในเทศบาลตําบลหวยหิน จํานวน 6 คน และผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลหวยหิน จํานวน 9 คน สวนการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงบริบทเนื้อหา และ
การวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบวา 1) ดานการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในลักษณะที่จะ
เรียกวามีคุณภาพคือ ความจําเปนของผูสูงอายุเกี่ยวกับมาตรฐานการเปนอยู เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิต       
ที่ดี ความจําเปนของผูสูงอายุเกี่ยวกับมาตรฐานการเปนอยู  คือ 1) การเขาถึงการรักษาพยาบาล         
2) มีผูใกลชิดคอยดูแล 3) มีการเขารวมกิจกรรมทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีนับเปนสิ่งสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิต สงผลตอดานรางกาย จิตใจและอารมณของผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ดานปญหา    
ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพของผูสูงอายุ  สวนใหญปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุจะมีปญหาในเรื่องของปญหาดานสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บสงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 
และปญหาการขาดคนดูแลผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุบางกลุมไมสามารถชวยเหลือตนเองไดจึงตอง
อาศัยคนคอยชวยเหลือ และผูสูงอายุบางกลุมก็สามารถที่จะชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได      
3) ดานแนวทางดําเนินการอยางไรจึงจะชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูสูงอายุและบุคคลใกลชิด
ตองใหความสําคัญกับสุขภาพ  การบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ การพักผอนใหเพียงพอ การ
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ออกกําลังกายเปนประจํา เพ่ือสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ การพัฒนาทางดานอารมณ การสราง
เสริมสุขภาพจิตที่ดี การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ หรือจาก
หนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้น   

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, ผูสูงอายุ     
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ABSTRACT 

         This research, aimed to study; quality of life of the elderly in Huai Hin 
Municipality, Nong Hong District, Buriram Province, and solutions to enhance life 
quality of the elderly.  Samples were obtained through Purposive Sampling with 15 
quota samples consisting of 6 administrators or government officers in Huai Hin 
Municipality and 9 elderly living in Huai Hin Municipality. Data were analyzed through 
Content Analysis and Narrative Analysis. The result found that. 1) In terms of the 
living of the elderly, quality of living was the need of standard of living in order to 
attain better quality of life. The needs of the elderly concerning standard of living were;     
1) access to medical care, 2) supervision by intimates, and 3) social participation. Good quality 
of life is important for living which results in physical, mental and emotional 
condition of the elderly. 2) In terms of problems affecting quality of life of the 
elderly, most problems involved with health problems resulted from illnesses and 
lack of the elderly healthcare assistants. Some elderly were not able to help 
themselves, so they needed assistants, meanwhile, some elderly were able to help 
themselves in their daily lives. 3) Guidelines on how to help the elderly with            
a better quality of life are; the elderly and intimates must pay attention to health, 
consumption of hygiene food, enough rest, exercise in order to be healthy, 
emotional development, mental strength, participation in recreation activities with 
friends or from various organization. 

Keywords:  quality of life, Elderly 
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บทนํา 

          ปจจุบันจํานวนประชากรผูสูงอายุมีการเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็ว เนื่องจากประชากร     
ผูสูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้น และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมสูงขึ้นทําใหอัตราการตายของ
ประชากรลดลงการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงเปนสิ่งสําคัญการดูแลผูสูงอายุเพ่ือให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชนการใหบริการดานสุขภาพ การจัด
สวัสดิการทางสังคม การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีความสุขความพึงพอใจในการใชชีวิตของผูสูงอายุ    
เปนสิ่งสําคัญที่ลูกหลานหรือคนในครอบครัวควรที่จะตระหนักและพิจารณาในจุดนี้ดวยวาควรที่จะ
เปนอยางไร เนื่องจากเมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุแลวยอมมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โรคภัยไขเจ็บ 
ปญหาทางดานจิตใจ ความจํา การเรียนรู บุคลิกภาพ สิ่งตางๆเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เสื่อมทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ผูสูงอายุเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงในรูปของ
การเสื่อมถอยมากกวาการเจริญเติบโต แตจะมากหรือนอย ชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 
เชน พันธุกรรม สภาพแวดลอม และโภชนาการของแตละบุคคล ความเสื่อมดังกลาวทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานของอวัยวะตางๆ ลดลงกอใหเกิดความเจ็บปวยไดง าย จึงทําใหคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ  ลดนอยลงตามอายุขัย หรือสภาพรางกายและจิตใจของแตละคน  (ชมพูนุท      
พรหมภักดิ,์ 2556, หนา15)   

วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลง    
ดานรางกายอันเปนผลมาจากความเสื่อมและความสามารถในการทําหนาที่ลดลง กอใหเกิดปญหา  
ดานตางๆ ตามมา เชน การเปลี่ยนแปลงของระบบกลามเนื้อ และกระดูกมีความแข็งแรงลดลง
เนื่องจากการสูญเสียเนื้อกระดูก ทําใหกระดูกเปราะและหักงาย อาจทําใหเกิดอุบัติไดงาย            
การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบวา ความสามารถในการมองเห็น การไดยินลดลงทําให      
มีความบกพรองใน การติดตอสื่อสาร การรับรูกลิ่นและรสลดลง เมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลง        
ของระบบทางเดินอาหารที่มีการยอยและการดูดซึมไมดีเกิดอาการทองอืดแนนทองและอาจจะรูสึก
เบื่ออาหารทําใหการรับประทานอาหารเสียไปเกิดการบริโภคที่ไมถูกสัดสวน เกิดภาวะบริโภคเกินหรือ
ขาดสารอาหารไดกาเปลี่ยนแปลง ทางดานจิตใจสวนหนึ่งอาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายประกอบกับวัยสูงอายุตองเผชิญกับเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน สงผลทําใหรายไดและความ
ภาคภูมิใจในตนเองลดลงดวย (สวัสดิ์  ภูทอง, 2546, หนา 65) และเม่ือมีการสูญเสียคูสมรสหรือเพ่ือน
ฝูงที่ใกลชิด จะทําใหรูสึกทอแท หมดหวัง บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจะรูสึกนอยใจ ออนไหวงาย วิตกกังวล 
รูสึกไมมั่นคงปลอดภัย และตองการการพ่ึงพามากขึ้น รูสึก ขาดความอบอุนกอใหเกิดความเครียด  
สงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได เชนซึมเศราแยกตัวจากสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม           
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ในผูสูงอายุ เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัว และสังคม  การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนั้น        
จะพบวาผูสูงอายุจะลดบทบาทลง เชน จากการเปนหัวหนาครอบครัวกลับเปนผูที่ตองไดรับการเลี้ยงดู
จากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง และจากการเปลี่ยนแปลงสังคม
เกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมทําใหผูสูงอายุบางคนตองเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ อีกทั้ง
การเกษียณอายุราชการจะสงผลใหผูสูงอายุมีบทบาทและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมลดนอยลง 
เกิดการพ่ึงพิงทั้งดานกิจวัตรประจําวันตลอดจนกิจกรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต สงผลกระทบ    
ดานจิตใจของผูสูงอายุได ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม
จะสงผลกระทบถึงกันและกันเปนวงจรไมรูจบ มีผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทาง
ในการดูแลผูสูงอายุก็คือ การชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและพึงพอใจสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืนและดํารง
ไวซึ่งการมีคุณคาในตนเองซึ่งหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองผูวิจัยไดเห็นถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการปองกัน สงเสริม และ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ (ภูริชญา  เทพศิริ, 2555, หนา 2-3) ผูสูงอายุถือวาเปนผูที่มี
คุณูปการตอลูกหลาน สังคม และประเทศชาติ จึงจําเปนตองไดรับการดูแล ใหเหมาะสม  โดยคุณภาพ 
ชีวิตเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงภาพรวมของผูสูงอายุวาเปนอยางไร ทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทําใหการดําเนินชีวิต
เปนไปอยางราบเรียบ  

 วิภาวดี  ดวงแกว (2551, หนา 32) กลาววา คุณภาพ (Quality of Life) เปนความคิดรวบ
ยอดที่สําคัญ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นอาจเปนของใครก็ไดรวมทั้งผูสูงอายุ ถาผูนั้นมีความสุขสบาย     
ตามสมควรแกอัตภาพมีคุณธรรม มีความกลมกลืนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม และสังคมเปนชีวิตที่มี
ความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม บุคคลในครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียอมมี
เปาหมายในการดํารงชีวิตที่ดีงาม มีการพัฒนาดานตางๆ เชนการศึกษา อาชีพ รายได สุขภาพอนามัย 
และจริยธรรมอยูตลอดเวลา ในลักษณะเชนนี้เขายอมมีความสามารถปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ
รอบตัวใหดีขึ้นและเกิดคุณประโยชนคุมคาที่สุด ปญหาตางๆในสังคมก็จะลดลงและหมดไปได เชน 
ปญหาเศรษฐกิจ การทําลายทรัพยากรและธรรมชาติ การอพยพ ยายถิ่น อาชญากรรม ตลอดจน
ปญหาอ่ืนๆ จึงกลาวไดวาเมื่อใดก็ตามที่บุคคลและครอบครัวซึ่งเปนหนวยงานยอยที่สุดของสังคม      
มีคุณภาพชีวิตอยางไรก็สงผลสะทอนไปยังชุมชน และประเทศชาติอันเปนหนวยใหญไดในที่สุด      
จากตัวอยางในประเทศพัฒนาแลวหลายๆประเทศ ซึ่งประกอบดวยประชากรที่มีคุณสมบัติที่ดีได
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ในทางตรงกันขามประเทศกําลังพัฒนาซึ่งประกอบดวยประชากรที่มีคุณภาพต่ํา ตางประสบความ
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ลาชาหรือความลมเหลวในการพัฒนาประเทศอันมีผลโยงไปถึงความมั่นคงปลอดภัยของประเทศดวย  
สวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด (2556, ไมมีเลขหนา) กลาววา โดยธรรมชาติรางกายของ
คนเราตองมีการเจริญเติบโต มีความแข็งแรงเพ่ือตอสูกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ และจะตองมีชีวิตที่ยืน
ยาวพอสมควร ซึ่งรางกายจะตองไดรับสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต 6 อยาง ไดแก อาหาร น้ํา อากาศ 
การพักผอน การออกกําลังกาย และการไมมีโรคภัยไขเจ็บชีวิตเปนสิ่งมีคายิ่งกวาทรัพยสินใดๆทุกคน
ยอมรักษา และหวงแหนชีวิตของตนเองปรารถนาใหตนเองมีชีวิตที่ผาสุกจึงจําเปนตองรักษาสุขภาพ
อนามัยใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอสิ่งที่ประเมินคามิไดของมนุษยก็คือ การมีสุขภาพทางกายดี
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตางๆมีกลามเนื้อที่ทํางานไดดีสามารถแบกภาระ
งานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รางกายสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีสําหรับทางดาน
จิตใจนั้นก็สามารถทํางานสัมพันธกับดานรางกายไดอยางแนนแฟนจะแยกออกจากกันเปนสัดสวนมิได
ไมมีความวิตกกังวล ไมถูกความเครียดมารบกวน และเราจะตองยอมรับถึงสภาพชีวิตที่ตนเองเปนอยู
ไดเปนอยางดีไมวาจะเปนการเรียนการเลน การทํางานความรับผิดชอบตอครอบครัว นอกจากนี้     
ยังเปนผูที่ดํารงชีวิตที่อยูในสังคมอยางมีความผาสุก ไมสรางความเดือดรอนใหแกผู อ่ืนดังนั้น          
การที่บุคคลใดมีสุขภาพดี ยอมเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย 

 กรมสุขภาพจิต (2552, ไมมีเลขหนา) การที่ผูสูงอายุ มีสุขภาพรางกายจิตใจอารมณและสังคม
ที่มีความสุข การกินดีอยูดีมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ และมีการดําเนินชีวิตสภาพความ
เปนอยูที่ดี ไดอยางเหมาะสม มีองคประกอบของผูสูงอายุ 4 ดาน ดังนี้ คือ 1) ดานรางกาย             
2) ดานจิตใจ 3) ดานสัมพันธภาพทางสังคม 4) ดานสิ่งแวดลอม ทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปน            
การเปลี่ยนแปลงที่ผูสูงอายุตองพ่ึงอาศัยลูกหลานมากยิ่งในสภาวะ ครอบครัวไทยตางแยก            
เปนครอบครัวเดี่ยวที่มีขนาดเล็กลง ทําใหผูสงอายุมีโอกาสที่จะถูกทอดทิ้งไดงาย ปญหาสุขภาพ       
ในประชากรของผูสูงอายุจะนําไปสูความจําเปนของความตองการผู ดูแลซ่ึงจะสงผลกระทบ     
ทางออมตอปญหาตาง ๆ และยังเปนภาระตอระบบบริการสุขภาพอยางมากในอนาคต  

สําหรับเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย เปนองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นมีพ้ืนที่จํานวนมาก มีหมูบาน 19 หมูบาน และมีจํานวนผูสูงอายุโดยจัดตามระดับอายุ       
คืออายุ 60 - 69 จํานวน 723 คน อายุ 70 – 79 จํานวน 339 คน อายุ 80 –89 จํานวน 115 คน    
อายุ 90 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน มีจํานวนประชากรผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหินรวมทั้งหมด 
1,193 คน (เทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส, 2558, หนา 2) สวนใหญผูสูงอายุมักมีปญหา
ดานสุขภาพรางกาย มีโรคประจําตัวปญหาที่พบมากที่สุดคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง         
โรคเก่ียวกับระบบกลามเนื้อ และระบบโครงสรางกระดูก รองลงมาจะเปนอาการนอนไมหลับ อารมณ
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แปรปรวน วิตกกังวล และมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานจิตใจ สังคมและครอบครัวจะพบวา ผูสูงอายุ       
มีบทบาทจากการเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว กลับมาเปนผูที่ตองไดรับการเลี้ยงดูจากบุตรหลาน บางคน
อาจถูกทอดทิง้ใหอยูตามลําพัง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกษตรและอุตสาหกรรม ทําใหผูสูงอายุ
บางคนตองเปลี่ยนแปลงอาชีพ อีกทั้งการเกษียณราชการ สงผลใหผูสูงอายุมีบทบาทการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมลดลงทําใหผูสูงอายุรับรูถึงคุณคาในตัวเองลดลง และการขาดความเอาใจใสดูแล
ของบุตรหลาน ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม สงผล
กระทบทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง ที่ผานมาเทศบาลตําบลหวยหินไดจัดสวัสดิการ         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพแกผูสูงอายุในเรื่องตางๆ ดังนี้ การจายเงินเบี้ยยังชีพการจายเบี้ยผูพิการการแจก   
ถุงยังชีพในบางครั้ง การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในเทศกาลที่สําคัญมีการจัดโครงการตรวจคัดกรองตา
ตอกระจกเบื้องตนในผูสูงอายุและจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต 
หรือวันผูสูงอายุ มีการออกเยี่ยมผูปวยหรือผูปวยที่ชวยเหลือตนเองไมได มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในบางเทศกาล การประกวดผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีสมวัย แตเทศบาลยังพบวา มีปญหาเกี่ยวกับ 
ผูสูงอายุบางคนและบางกลุมยังกลาววา เทศบาลดูแลผูสูงอายุไดไมทั่วถึงและไมเปนธรรม และ
บางครั้งยังระบุวาการบริการลาชาไมทันกาล การจายเงิน  เบี้ยยังชีพมีความลาชาจายเงินไมตรงเวลา   
ที่กําหนด และผูสูงอายุบางทานไมสามารถมารับดวยตนเองได และปญหาการจัดกิจกรรมประเพณี    
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นที่เทศบาลทําใหผูสูงอายุบางคนไมสามารถเดินทางมารวม
ได 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาคุณภาพชีวิต   
ของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยคาดวาการศึกษาครั้ง
นี้จะเปนประโยชนตอการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
เหมาะสม ชวยเหลือตัวเองไดตามอัตภาพและไมเปนภาระแกผู อ่ืน ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมาย      
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตอไป 

คําถามเพื่อการวิจัย 

1. ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยางไร 
2. ปญหาใดที่สงผลตอภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
3. มีแนวทางการดําเนินการสงเสริมอยางไรจึงจะชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส   
จังหวัดบุรีรัมย                                                                                                             

2. เพ่ือศึกษาปญหาที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจาก      
ผูใหขอมูลหลักที่ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการกําหนดเปนโควตา 
(Quota) จํานวน 15 คน ประกอบดวยผูบริหารหรือขาราชการในเทศบาลตําบลหวยหิน               
จํานวน 6 คน เพราะกลุมผูใหสัมภาษณเปนผูบริหารและขาราชการระดับสูงมีความรับผิดชอบงาน
ดานนี้โดยตรงสามารถตอบคําถามไดทุกประเด็น และผูสูงอาย ุจํานวน 9 คน เพราะเปนผูมีทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและการทํางานเปนระดับผูนําของผูสูงอายุดวยกัน สามารถตอบคําถามไดทุกประเด็น
เชนเดียวกันสวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และการวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) ดังขอมูลผูใหสัมภาษณ
ปรากฏในตารางที่ 1-2 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผูใหขอมูลหลัก ผูบริหารหรือขาราชการในเทศบาลตําบลหวยหิน จํานวน 6  คน 

ชื่อ – สกุล อายุ เพศ ตําแหนง 

1. นายไพบูลย  ธิติพิศุทธิ์กุล 61 ชาย นายกเทศมนตรีตําบลหวยหิน 

3. นายบุญจันทร  ทองแถม 49 ชาย ปลัดเทศบาลตําบลหวยหิน 

3. นางสาวทิพวรรณ  วรรณปะเก 48 หญิง นักวิชาการพัสดุ 

4. นางสาววิไลวรรณ  สมใจ 45 หญิง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

5. นางขนิษฐา  ฟกขาว 43 หญิง ผูอํานวยการกองคลัง 

6. นางสาวเปรมจิต  จันทะแจม 39 หญิง นักวิชาการสาธารณสุข 
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ตารางที่ 2 แสดงผูใหขอมูลหลัก ผูสูงอายุ จํานวน 9 คน 

ชื่อ – สกุล อายุ เพศ ตําแหนง 

1. นายแพง  จันทะแจม 83 ชาย รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยหิน 

2. นายคําไร  พรมคําภา 65 ชาย รองนายกเทศมนตรีตําบลหวยหิน 

3. นายประยูร  หาญศรี 74 ชาย อดีตชาราชการครบูํานาญ 

4. นายทองคา  อนันตมา 64 
ชาย 

อดีตผูใหญบาน  

5. นายประกาย  บุญคา 72 
ชาย 

อดีตผูใหญบาน 

6. นายสีดา  ปกกาเวสา 78 
ชาย 

อดีตชาราชการครูบํานาญ 

7. นายไสว  มหาดพรม 72 
ชาย อดีตชาราชการครูบํานาญ 

8. นายประสาท  ศรีวงษษา 85 
ชาย อดีตชาราชการครูบํานาญ 

9. นายประดิษฐ  จันทะนัน 73 ชาย 
อดีตชาราชการครูบํานาญ 

ผลการศึกษา 

 จากการที่ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก ตามประเด็นคําถามที่
กําหนดไวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่เปนผูบริหารหรือ
ขาราชการของเทศบาล และผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน ปรากฏผล ดังนี้ 

 1.  การศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน ดานการดํารงชีวิตของ
ผูสูงอายุในลักษณะใด จึงจะเรียกวามีคุณภาพ ความจําเปนของผูสูงอายุเกี่ยวกับมาตรฐานการเปนอยู
เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยก
ประเด็นที่เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 
     1.1 ประเด็นเหมือนกัน 
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 1.1.1 การดํารงชีวิตของผูสูงอายุคือ สุขภาพไมสมบูรณ ไมแข็งแรงเชนแตกอน 
และการเจ็บไขไดปวยดวยโรคตางๆ ซึ่งโรคที่มักพบในผูสูงอายุทั่วไปไดแก ปวดหลังปวดเอว ไขขอ
อักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต ตอกระจกตา ตอเนื้อตา     
โรคเกี่ยวกับหู อัมพาต อัมพฤกษ ซึ่งเปนไปตามอายุ ผูสูงอายุจึงตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจํา
ทุกปถือวามีการเปนอยูที่ดีระดับหนึ่ง  
 1.1.2 ผูสูงอายุมีความวิตกกังวล ทุกขรอนหวงใยลูกหลานกลัวจะถูกทอดทิ้ง 
กังวลวาจะไมมีคนดูแล ตลอดจนถึงมีความรูสึกเหงาและโดดเดี่ยวหมดกําลังใจ หรือ เศราใจบอย ทั้งนี้
ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมเชน การที่ผูสูงอายุไดรับความเคารพนับถือและเชื่อ
ฟงของบุตรหลาน การไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน และการที่บุตรหลานยังใหความสําคัญ   
ในฐานะเปนที่ปรึกษา ทําใหผูสูงอายุมีความสุขและมีความพอใจในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุผูสูงอายุ
มีลูกหลายคอยดูแลใกลชิด 

 1.2 ประเด็นที่ตางกัน 
  1.2.1 การตรวจรักษาโรคตางๆในโรงพยาบาลจะมีผูปวยมีจํานวนมาก และ
แพทยผูตรวจรักษามีนอยไมเพียงพอตอผูปวยจึงทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการรักษาจึงทําให
ผูสูงอายุเลือกท่ีจะไมไปหาหมอ และผูสูงอายุบางกลุมเลือกท่ีจะหายารับประทานเอง 
 1.2.2 ครอบครัวผูสูงอายุบางครอบครัวลูกหลานตองไปทํางานตางจังหวัดจึงทํา
ใหผูสูงอายุขาดคนดูแล เอาใจใส แมแตการไปพบแพทยไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 

จากการสัมภาษณในดานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหินไดขอสรุปดังนี้ 
ความจําเปนของผูสูงอายุเกี่ยวกับมาตรฐานการเปนอยู  คือ 1) การเขาถึงการรักษาพยาบาล            
2) มีผูใกลชิดคอยดูแล 3) มีการเขารวมกิจกรรมทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีนับเปนสิ่งสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิต สงผลตอดานรางกาย จิตใจและอารมณของผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 2.  การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน ดานปญหาใดที่สงผลตอ
การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพของผูสูงอายุ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา มีประเด็นอยู          
2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 
 2.1 ประเด็นที่เหมือนกัน 
 2.1.1 ปญหาเรื่องสุขภาพผูสูงอายุมักจะมีปญหาดานสุขภาพเสื่อมโทรม          
มีโรคภัยตางๆ เบียดเบียน เมื่อรางกายเสื่อมสมรรถภาพ จะทําใหบทบาทในการดําเนินชีวิตของ
ผูสูงอายุลดลง ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง สงผลไปถึงกิจกรรมชีวิตประจําวัน จนทําใหเกิดความวิตก
กังวลกลัว   
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  2.1.2 ปญหาขาดการดูแลจากลูกหลานเนื่องจากลูกหลานตองไปทํางาน
ตางจังหวัดจึงทําใหผูสูงอายุขาดคนดูแล คนอ่ืนที่มิใชญาติพ่ีนองก็มิอาจพึ่งพาไดในบางครั้ง 
 
 
 2.2 ประเด็นที่ตางกัน 
 2.2.1 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีความแตกตางกันเกิดจากสภาพแวดลอมความ
เปนอยูที่แตกตางกัน สงผลมาถึงชีวิตความเปนอยู กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพรางกายตามมา  
 2.2.2 การเอาใจใสดูแลผูสูงอายุในดานการใชชีวิตประจําวัน ในเรื่องการ
รับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกําลังกาย และการตรวจสุขภาพประจําปไมสม่ําเสมอ 

  จากการสัมภาษณปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพของผูสูงอายุ ไดขอสรุปดังนี้ 
สวนใหญปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุจะมีปญหาในเรื่องของปญหาดานสุขภาพ 
โรคภัยไขเจ็บสงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ และปญหาการขาดคนดูแลผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุ
บางกลุมไมสามารถชวยเหลือตนเองไดจึงตองอาศัยคนคอยชวยเหลือ และผูสูงอายุบางกลุมก็สามารถ
ที่จะชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันได 

 3.  การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน ดานมีแนวทาง
ดําเนินการอยางไรจึงจะชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา     
มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยไดแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกันดังตอไปนี้ 
 3.1 ประเด็นที่เหมือนกัน 
 3.1.1 มีกิจกรรมใหผูสูงอายุไดเขารวม การจัดกิจกรรมนันทนาการ และมีการ
เยี่ยมผูสูงอายุ ผูบริหาร ผูนําชุมชน ผูที่เกี่ยวของ ผูรับผิดชอบตองตระหนัก และเอาใจใสผูสูงอายุ
ตลอดเวลา 
 3.1.2 ตั้งกลุมคณะบุคคล กลุมอาสาสมัครใหบริการผูสูงอายุมีสถานที่ดูแลคอย
ใหบริการสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูชวยเหลือตัวเองไมได หรือขาดญาติพ่ีนองคอยดูแล 
 3.1.3 สงเสริมใหผูสูงอายุมีการตรวจสุขภาพประจําปอยางสม่ําเสมอ และการ
ออกกําลังกายใหเหมาะสมแกวัยและสภาพรางกายของแตละคน 
   3.2 ประเด็นที่ตางกัน 
  3.2.1 มีกลุมเอกชนประชาชนรวมกันจัดตั้งกลุมอาสาหาทางชวยเหลือผูสูงอายุ
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือปลอยใหลูกหลานดูแลเอง การดูแลเอาใจใสในการใชชีวิตประจําวัน บางครั้ง
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ผูสูงอายุก็สามารถที่จะชวยเหลือตัวเองไดในยามที่ไมมีลูกหลานคอยดูแล เพ่ือสรางความมั่นใจ        
แกผูสูงอายุ 
  3.2.2 ใหหนวยงานราชการยื่นมือเขามาดูแล ใหความชวยเหลือและใหบริการ
ผูสูงอายุในดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพ และความเปนอยูที่ดี 

 จากการสัมภาษณแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ไดขอสรุปดังนี้ การใหความสําคัญกับสุขภาพ  การบริโภคอาหารอยางถูกสุขลักษณะ การพักผอน    
ใหเพียงพอ การออกกําลังกายเปนประจํา เพ่ือสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ  การพัฒนาทางดาน
อารมณ การสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดี การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ 
หรือจากหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้น  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน โดยการสัมภาษณผูบริหาร
หรือขาราชการของเทศบาล และผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน ทําใหทราบถึงความตองการ
ของผูสูงอายุตอคุณภาพชีวิตที่ดี ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจอันจะเปนขอมูลใหเทศบาลนําไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในดานตางๆในอนาคต ผูวิจัยไดแยกเปนประเด็นอยู 4 ประเด็น      
ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

 1. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน พบวา  
ผูสูงอายุมีการเขาถึงการรักษาพยาบาล คือ ผูสูงอายุควรมีสุขภาพรางกายเปนไปตามวัย โรคภัยไขเจ็บ 
การพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี การใหความสําคัญกับสุขภาพ  การบริโภคอาหารอยาง    
ถูกสุขลักษณะ  การพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังเปนประจําทั้งนี้เปนเพราะวาผูสูงอายุได
ตระหนักในการดูแลสุขภาพตัวเอง เพ่ือสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณและการปองกันโรค          
ในผูสูงอายุ ซึ่งโรคที่มักพบในผูสูงอายุทั่วไปไดแก ปวดหลังปวดเอว ไขขออักเสบ ความดันโลหิตสูง 
โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต  ตอกระจกตา ตอเนื้อตา โรคเกี่ยวกับหู อัมพาต         
อัมพฤกษ ผูสูงอายุ  จึงตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ซึ่งสอดคล องกับแนวคิด          
ของ ประเสริฐ อัสสันตชัย (2554, ไมมีเลขหนา) ไดแบงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับ
ผูสูงอายุเปน 3 ระดับ คือ 1) การปองกันโรคในระดับ ปฐมภูมิหมายถึงการปองกันโรคโดยการสงเสริม
สุขภาพใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามควร แกอัตภาพ คงระยะเวลา ที่มีสุขภาวะโดยรวมใหยาวนานที่สุด
เทาที่จะทําไดดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแตยังไมมีโรค 2) การปองกันโรคในระดับทุติยภูมิ
หมายถึงการปองกันโรคทีเกิดขึ้นแลวแตปองกันไมใหพยาธิสภาพรุนแรงขึ้นดวย  การคัดกรองสุขภาพ
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เปนระยะเพ่ือตรวจหาโรคและใหการดูแลรักษาโรคตั้งแตระยะแรก 3) การปองกันโรคในระดับตติยภูมิ 
หมายถึงการปองกันภาวะแทรกซอน  การปองกันการเกิดโรคซ้ํา ตลอดจนการปองกันความพิการ 
ภาวะทุพพลภาพระยะยาที่อาจเกิดในภายหลัง สําหรับปญหาสุขภาพจิตที่พบบอยในผูสูงอายุ 5 
อันดับแรกคือ ความวิตกกังวล ซึมเศรา นอนไมหลับ ภาวะสมองเสื่อม และปญหาเรื่องเพศ  
 

 2. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน พบวา  
ผูสูงอายุควรมีผูใกลชิดคอยดูแล คือ ผูสูงอายุมีลูกหลานคอยใหความชวยเหลือดูแลใหความเคารพ   
นับถือและเชื่อฟงทั้งนี้เพราะวาคนใกลชิด และลูกหลานของผูสูงอายุทุกคนเห็นวาการไดรับการดูแล 
เอาใจใสจากบุตรหลาน และบุตรหลานยังใหความสําคัญในฐานะเปนที่ปรึกษา และคอยดูแลใกลชิด  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ศศิพัฒน  ยอดเพชร (2544, หนา 50–52) ไดกลาวถึงปฏิญญาผูสูงอายุ
ไทยในขอที่ 2 ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ ความเอ้ืออาทร     
การดูแลเอาใจใส การยอมรับบทบาทของกันและกัน ระหวางสมาชิกในครอบครัว เพ่ือใหเกิด  
ความสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 3. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน พบวา 
ผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคม คือ การเขารวมกิจกรรมกับครอบครัว เพ่ือนๆ หรือจาก
หนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะวาผูสูงอายุเห็นวาการใชเวลาวางบําเพ็ญประโยชนเพ่ือชุมชน 
การปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Maslow (1954,     
pp.  80 – 91, อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2544, หนา 30) ความตองการที่จะผูกพันทางสังคม 
ไดแก ความรัก ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดรับการยอมรับและมิตรภาพ  

 4. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน พบวา 
ผูสูงอายุมีที่พักสะอาดและปลอดภัย คือ มีที่พักสะอาดมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ไมเปนอันตราย   
ตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุทั้งนี้เปนเพราะวา ผูสูงอายุสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลหวยหินอยู ใน
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอประมาณ จึงมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองอยูในพ้ืนที่ไมเสี่ยง
อันตราย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ตุลา  มหาพสุธานนท  (2547, ไมมีเลขหนา) ความตองการ
ความปลอดภัย เปนความตองการที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนอง
อยางไมขาดแคลนแลว  หมายถึงความตองการสภาพแวดลอมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ความมั่งคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพการสนองความตองการนี้ตอพนักงานทําไดหลายอยาง 
เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ  กฎระเบียบขอบังคับที่ยุติธรรม  การใหมีสหภาพแรงงาน          
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน 
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สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน  
อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ            
ในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย  2) เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหา   
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุม
ตัวอยาง พบผลการวิจัยดังนี้ 

 จากผลจากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาล โดยภาพรวม คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่ดีจะตองใหความสําคัญกับสุขภาพ ตรวจสุขภาพสม่ําเสมอเปนประจําทุกป การบริโภค
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ การพักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังเปนประจํา เพ่ือสุขภาพรางกาย     
ที่แข็งแรงสมบูรณ ลูกหลานใหความสําคัญสําหรับผูสูงอายุมีลูกหลานคอยใหความชวยเหลือดูแล
ใกลชิด มีที่พักสะอาดมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอการดํารงชีวิต  มีการทํางาน
อดิเรกที่ชื่นชอบ มีการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การเขารวมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ หรือจาก
หนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้น การใชเวลาวางบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน   

 การวิจัยนี้เปนเพียงแนวทางในการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม 1) สุขภาพทางกาย คือ มีสภาพรางกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
และมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สังเกตไดจากการที่บุคคลนั้นมีความสมบูรณแข็งแรง ระบบและ
อวัยวะทุกสวนทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ รางกายมีสมรรถภาพสูง สามารถทํางานไดนานๆ          
โดยไมเหนื่อยงาย การนอนและการพักผอนเปนไปตามปกติ 2) สุขภาพทางจิต คือ สภาพชีวิตที่เปนสุข    
อันเปนผลมาจากการมีวิธีการมองตน มองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ           
การแสดงออกตอตนเอง ตอผูอื่น และสังคมอยางเหมาะสม และสรางสรรคภายใตสภาพแวดลอมและ
เวลาที่เปลี่ยนแปลง 3) สุขภาพทางสังคม คือ การมีสภาพของความเปนอยูหรือการดําเนินชีวิตอยู      
ในสังคมไดอยางปกติสุข ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอน สามารถเขากับบุคคลและชุมชนไดทุก
สถานะอาชีพ ไมเปนคนถือตัว ไมเปนคนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืน เปนที่เคารพรักและเปนที่นับถือ
ของคนทั่วไป 4) สิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมมีความนาอยู สะอาด ปลอดภัย ไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 
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ขอเสนอแนะ 

 เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพผูสูงอายุภายในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส  
จังหวัดบุรีรัมย มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 1. จากผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุขาดการมีสวนรวมในชุมชนในการรวมกิจกรรมตางๆ ทําให
บทบาทผูสูงอายุลดนอยลงจึงควรใหมีหนวยงานและองคกรตางๆของภาครัฐและเอกชน ควรมีความ
รวมมือและประสานงานกันที่ จะดําเนินการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ ทําให
ผูสูงอายุไดรับการพัฒนา ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 2. จากผลการวิจัยพบปญหาเรื่องสุขภาพเปนสวนมาก ทั้งที่สุขภาพไมสมบูรณ ไมแข็งแรง 
เชนแตกอน และปญหาการเจ็บไขไดปวยดวยโรคตางๆควรสงเสริมใหผูสูงอายุมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปอยางสม่ําเสมอ และการออกกําลังกายใหเหมาะสมแกวัยและสภาพรางกายของแตละคน 

 3. จากผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุบางครอบครัวลูกหลานตองไปทํางานตางจังหวัดจึงทําให
ผูสูงอายุขาดคนดูแล เอาใจใส แมแตการไปพบแพทยไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจึงควรมีการ
ตั้งกลุมคณะบุคคล กลุมอาสาสมัครใหบริการผูสูงอายุมีสถานที่ดูแลคอยใหบริการสําหรับผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะผูชวยเหลือตัวเองไมได หรือขาดญาติพ่ีนองคอยดูแล 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางไดจากการเลือก
แบบเจาะจง โดยการกําหนดเปนโควตา  จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหาร  จํานวน 5 คน 
ขาราชการ  จํานวน  5 คน และลูกจาง  จํานวน 5 คน สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห 
2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย 
ผลการวิจัยพบวา  

 ดานปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีหลายประการเชนความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจน
สําเร็จเปนที่พอใจของผูบังคับบัญชา ความกาวหนาในหนาที่การงาน การมีโอกาสไดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนตําแหนง และไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม คาตอบแทนและสวัสดิการ 
คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ สวัสดิการเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลและ
บริการดานตางๆ มีความเหมาะสม ดานการสรางแรงจูงใจในองคกร บุคลากรในองคกรขาดความ
สามัคคีเพราะความสามัคคีเปนสิ่งที่ชวยใหการดําเนินงานในองคกรราบรื่นการพูดคุย ประสานงานใน
แตละหนวยงานลวนมีผลมาจากความสามัคคีทั้งสิ้น ซึ่งผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีที่
ดีในองคกรไดทั้งทางตรงและทางออมสวนแนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกร  ความสามัคคีของคนในองคกร ผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีที่ดี
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ในองคกรไดทั้งทางตรงและทางออม เชน  การจัดกิจกรรมสัมพันธรวมกัน เปดพ้ืนที่ใหบุคลากรทํา
ความรูจักกัน จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่  ใหบุคลากรในหนวยงานไดทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิด
ความรักความสามัคคีในองคกร  

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน , องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
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ABSTRACT 

 This research aimed to 1) study work motivation of personnel of Buriram 
Provincial Administrative Organization, 2) to study the way to solve the problem of 
work motivation of personnel of Buriram Provincial Administrative Organization, 
Mueang  Buriram, Buriram Province. The sample were 15 persons obtained by 
purposive sampling of fixing quota, which consisted of five administrators, five civil 
servants, and five employees. The data analysis was done by two methods: the 
content analysis and descriptive analysis. The finding of research was as follows: 

 The factor affecting the work motivation of personnel was manifold, for 
instance, achievement in operation, effect of operation by duty, capacity to solve the 
problem  the most satisfaction of superior, progress in position, opportunity  get 
salary increase, promotion, faire consideration of merit, wage and welfare that were 
suitable to knowledge, capacity, reasonable welfare on the medical charge and other 
service.In aspect of creation of motivation in organization, when the personnel in the 
organization was lacked of unity which was conducive to operation of organization, 
conversation, and coordination with each public sector  were possible with  unity, in 
which administrator  was able to encourage the unity in the organization directly and 
indirectly.In aspect of the way for solution to the problem of work motivation of 
personnel in organization, the unity of personnel in the organization, the 
administrator encouraged the unity in the organization both directly and indirectly, 
for instance, they organized the activity to unite and provided an opportunity to 
personnel to know each other and organized the field trip for the personnel in the 
organization in order to get love and unity in the organization. 

Keywords: motivation in operation, Buriram Provincial Administrative Organization 
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บทนํา 

 ปจจุบันสภาวะแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองคกร       
ไมวาจะเปนทางดานเทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย รวมถึงสภาพการ
แขงขันท่ีรุนแรงขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเปนไดทั้งโอกาส หรืออาจเปนไดทั้งภัยคุกคามตอ
การพัฒนาองคกร ดังนั้นหลาย ๆ องคกรจึงจําเปนตองเตรียมพรอมในดานความรูความสามารถของ
บุคลากร เพื่อสรางภูมิคุมกันตอสภาพแวดลอมพรอมที่จะรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งแรง
ขับเคลื่อนสําคัญที่มีผลอยางมากตอการพัฒนาในดานการดําเนินงานตาง ๆ ก็คือ บุคลากรที่พรอมจะ
ทํางานอยางเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ แรงจูงใจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ออกมาในเชิงบวก เชน มีความมุงมั่นที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ มีความกระตือรือรนและทํา
กิจกรรมนั้นๆ อยางทุมเทเต็มกําลังความสามารถ ขณะเดียวกันหากมนุษยไมมีแรงจูงใจและความพึง
พอใจจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตางๆ ออมมาในเชิงลบ เชน มีสภาพแวดลอมที่เฉื่อยชาทํา
กิจกรรมนั้น ใหผานไปไมตั้งใจหรือไมเอาใจใสกับการทํากิจกรรม ซึ่งการทําใหบุคคลนั้นทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพองคกรจะตองสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหเกิดกับบุคคลเหลานั้น ซึ่งปจจุบันการสราง
และสงเสริมแรงจูงใจใหกับบุคลากรขององคกรมีดวยกันหลายปจจัย เชน คาตอบแทนสวัสดิการ 
สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน เพ่ือนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอระดับความ
ตองการดานแรงจูงใจของบุคลากรทั้งสิ้น และนับวาเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองคํานึงถึงเพราะเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จได  

 บุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการการปฏิบัติงานใหองคการควรมีการตอบสนอง
ความตองการของบุคคลโดยปกติบุคคลจะทํางานไมเต็มความสามารถยกเวนบุคคลที่มีแรงจูงใจในการ
ทํางานแรงจูงใจที่เหมาะสมทําใหมีการใสใจมากขึ้นหากหนวยงานตองการใหพนักงานมีแรงจูงใจใน
การทํางานตองทําความเขาใจถึงความตองการของพนักงานและหาสิ่งจูงใจในการทํางานงานดานการ
บริหารบุคคลจึงมีสวนสําคัญที่ตอบสนองความตองการของบุคคลเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับ
พนักงาน (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2541,หนา 114) แรงจูงใจจึงเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมีความ
เต็มใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจังมีความอดทนมีปญหาขัดแยงกับเพ่ือนรวมงานนอยมากและไมคิด
หนีงานดังนั้นการบริหารบุคลากรจะตองพิจารณาและคํานึงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมความเสมอภาค
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคกรตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวงโดยไม
รูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอมที่จะทํางานดวยความเต็มใจจึงทําใหงานที่ออกมา        
มีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปดวยดีและรวดเร็ว (ไพศาล  มะระพฤกษวรรณ และคณะ, 2542, หนา 
13) 
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 การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางยิ่ง อาจกลาวไดวาการทํางานเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตที่ปฏิบัติมากกวากิจกรรมใด ๆ การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคาตอชีวิตมนุษย  
เพราะเปนโอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน ๆ ตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจาก
ผูเกี่ยวของ ดั้งนั้น การทํางานจึงเปนการเปดโอกาสใหแสดงออกถึงเชาวปญญา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค อันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต แรงจูงใจในการทํางานเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหผูปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในการทํางาน หากมีแรงจูงใจในทางบวกก็จะ
แสดงพฤติกรรมการทํางานออกมาในเชิงบวก ในทางกลับกัน หากขาดแรงจูงใจในการทํางาก็จะแสดง
พฤติกรรมการทํางานในเชิงลบ จะเห็นไดวาแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การทํางาน ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่แตละองคการจะตองศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความ
สอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวางขาราชการ พนักงานและองคการ เพ่ือใหองคการสามารถ
บรรลุเปาหมายสูงสุดปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยผลักดันใหบุคลากรทํางานหรือทําอะไรบางอยาง
สําเร็จไปไดนั้น เริ่มมาจากแรงจูงใจ ดังจะเห็นวาผูปฏิบัติงานบางคนทํางานหรือทํากิจกรรมใด ๆ อยาง
มีพลังมีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็ง มีความกระตือรือรน แตขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานบางคนไม
อยากทํางาน ไมอยากจะทํากิจกรรมใด ๆ หรือทําโดยผานไปวัน ๆ ในสภาพที่เฉื่อยชาเศราหมอง และ
ไมไดสนใจวาผลงานจะออกมาดีหรือไมดีแตอยางใด พฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนเปนผลมา
จากแรงจูงใจของบุคคลแตละคน ทั้งแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคล และเปนผลมาจากแรงจูงใจจาก
ภายนอกตัวบุคคล อันเกิดจากสิ่งเราภายนอก คือ สภาพการณตาง ๆ ขององคการทั้ งทางกายภาพ
และสังคมทั้งการบริหารงานสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  (ชมพูนุท  ศรีพงษ, 2548, หนา 25) 

          การกระจายอํานาจการปกครองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนับเปนการปรับปรุงการ
บริหารราชการแผนดินที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองอยางแทจริง ดังนั้นการเขามา    
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจึงเปนกิจกรรมทางการเมืองที่สําคัญสําหรับการปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนไปตาหลักการกระจายอํานาจที่ตองการใหประชาชนของทองถิ่นไดมีการปกครอง
ตนเอง โดยรัฐบาลตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระในการทํางานกําหนดนโยบาย           
การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและมีอํานาจหนาที่ของตนเอง โดยเฉพาะการกําหนด
อํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันเองใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติโดยรัฐบาลเปนผูกํากับเทาที่จําเปนภายในกรอบของ
กฎหมายในทุกองคกร (โกวิทย พวงงาม, 2550, หนา 3)  
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 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกวา  องคการบริหารสวนจังหวัดโดยมีอยู ในทุกจังหวัด จังหวัด             
ละ 1 แหง รวม 76 แหงมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดโดยทับซอน
กับพ้ืนที่ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  คือ เทศบาลสุขาภิบาล และองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนั้น ความเปนนิติบุคคลกอใหเกิดความสามารถในการทํานิติกรรม ความเปนหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นกอใหเกิดอํานาจ หนาที่ และขอบเขตพ้ืนที่ในการใชอํานาจหนาที่นั้น 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 62 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใชบังคับตั้งแตวันที่            
1  พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา (พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540, 2540,
ออนไลน)  

 องคการบริหารสวนจังหวัดเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งมาจากการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางใหประชาชนในทองถิ่นมีอํานาจในการปกครองตนเองมีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเปนผูบริหารมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ มีเขตรับผิดชอบ คือ เขตพ้ืนที่ทั้ งจังหวัด มีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่กฏหมายกําหนด มีฐานเปนนิติบุคคลและมีความเปนอิสระในการ
ปกครองตนเอง ภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของรัฐบาลกลางตามระบบทฤษฎีการ
กระจายอํานาจ (อุปกรณ  ดีเสมอ, 2547, หนา1)   

องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  เปนหนวยงานที่จะตอง
ยึดถือและปฏิบัติภายใตเงื่อนไขของกฎหมายพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีหลักการ
และสาระสําคัญหลักในเรื่องปจจัยสงผลใหการปฏิบัติงานยังขาดความคลองตัวในการบริหารงานบุคคล
เทาที่ควร ดังนั้น ในการดําเนินการจึงเกิดปญหา อุปสรรค และความลาชาอยูบางโดยเฉพาะบุคลากร
บางคนขาดความกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบ ละทิ้งงานในบางขณะบางเวลา มีความรูสึกไมดี   
ตอเพ่ือนรวมงาน (เอกสารรายงานการประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ประจําเดือนมิถุนายน
, 2558, หนา 2) หรือบางครั้งตอผูบังคับบัญชาที่ปรากฏเห็นจากการแสดงออก เมื่อไมไดรับความ     
พึงพอใจ จากสิ่งที่ตนเองตองการ เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรหรือ
หนวยงาน ตาง ๆ รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด ไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายของหนวยงาน   
ที่ตั้งไว 
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรในองคการ
บริหารสวนจังหวัด จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  เพ่ือที่จะใชเปนแนวทางในการวางแผนดานบุคลากรใน
หนวยงานใหเกิดการพัฒนาหนวยงานตลอดจนการปรับปรุงเสริมสรางแรงจูงใจของบุคลากรใหมีขวัญ
และกําลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน  อันจะสงผลใหการบริหารงานขององคกรใหประสบความสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด 

คําถามเพื่อการวิจัย 

 1.  ปจจัยใดที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
 2.  การสรางแรงจูงใจในองคกรมีลักษณะอะไร 
 3.  มีแนวทางแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรอยางไรบาง 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

 1.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุม
ตัวอยาง ที่ไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยการกําหนดเปนโควตา 
(Quota) จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน ขาราชการ จํานวน 5 คน และลูกจาง 
จํานวน 5 คน สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหบริบท      
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) 
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ผลของการวิจัย 

 จากการที่ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูบริหาร  
ขาราชการและลูกจาง ตามประเด็นคําถามที่กําหนดไวและไดผลการสัมภาษณตามประเด็นและตาม
กลุมตัวอยางดังนี้ 

 1.  การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยดาน
ปจจัยใดที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
พบวา มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกัน ดังตอไปนี้ 
  1.1  ประเด็นเหมือนกัน 
   1.1.1 ความกระตือรือรน ความเอาใจใส ความขยันหมั่นเพียร สภาพแวดลอม เชน 
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้ลวนแตทําใหการปฏิบัติงานในหนาที่และ
งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   1.1.2 มีการบริหารจัดการเงินเดือนและคาตอบแทน ตามระเบียบขอบังคับ อยางเปน
ธรรมและมีการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร เชน การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตรการตรวจสุขภาพ
ประจําป เปนตน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย  
  1.2  ประเด็นที่ตางกัน 
  1.2.1  ผูบังคับบัญชาไมคอยยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร การกลาวยกยอง
ชมเชยผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนอยเกินไป การบริหารงานยังยึดติดกับแนวคิดของตนเองมาก
เกินไป สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงานบุคลากรยังแบงแยกเปนกลุมเปนฝาย จึงทําใหการ
ประสานงานในองคกรเกิดความลาชาและทําใหงานไมสําเร็จตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว 
  1.2.2 องคกรไมใหความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนและคาตอบแทนรายเดือนใหกับบุคลากรในสังกัด สวัสดิการที่พึงมีไมครอบคลุมถึงบุคลากรใน
ทุกๆประเภท 

 จากการสัมภาษณในดานปจจัยใดที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
ไดขอสรุปดังนี้ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกระตือรือรน ความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจ
ใสตอการปฏิบัติงาน เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา รวมไปถึงการบริหารเงินเดือน คาตอบแทนราย
เดือน และสวัสดิการในดานตางๆเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับ
องคกรใหสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2. การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย     
ดานการสรางแรงจูงใจในองคกรมีลักษณะอะไร จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา มีประเด็นอยู     
2 ประเด็น โดยแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกัน ดังตอไปนี้ 
    2.1  ประเด็นเหมือนกัน 
           2.1.1  ผูบริหารสรางความรักความสามัคคีของคนในองคกรความสามัคคีเปนสิ่งที่
ชวยใหการดําเนินงานในองคกรราบรื่น การพูดคุย ประสานงานในแตละหนวยงานลวนมีผลมาจาก
ความสามัคคีทั้งสิ้น ซึ่งผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีที่ดีในองคกรไดทั้งทางตรงและ
ทางออม เชนการจัดกิจกรรมสัมพันธรวมกัน เปดพื้นท่ีใหพนักงานทําความรูจักกัน 
   2.1.2  ผูบริหารสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน การมีโอกาสไดเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะจากการปฏิบัติงานตลอดจนโอกาสใน
การศึกษาตอ อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 2.2  ประเด็นที่ตางกัน 
        2.2.1  การแขงขันในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรทําใหเกิดความ
แตกแยก แบงพรรคแบงพวก แกงแยงชิงดี ประจบประแจงผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา  ทําใหองคกร
เกิดความเสียหายหรือการบังคับบัญชาภายในองคกรไมมีประสิทธิภาพ    
        2.2.2  ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมไมเทาเทียม มีการเลือกที่รักมักที่ชัง 
ใชระบบอุปถัมภ ทําใหบุคลากรภายในองคกรขาดความมั่นคงในอาชีพการงานการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน เลื่อนตําแหนง และไดรับการพิจารณาความดีความชอบไมมีความยุติธรรม 

 จากการสัมภาษณแรงจูงใจดานการสรางแรงจูงใจในองคกร ไดขอสรุปดังนี้  ผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชามีการบริหารงานดวยความยุติธรรมสรางความรักความสามัคคีภายในองคกร สนับสนุน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีความชํานาญในการปฏิบัติงานรวมไปถึง
การประเมินผล เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางยุติธรรม 

 3.  การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรั มยดาน
แนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรอยางไรบางจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา  มีประเด็นอยู 2 ประเด็น โดยแยกประเด็นที่เหมือนกันและตางกัน 
ดังตอไปนี้ 
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      3.1 ประเด็นที่เหมือนกัน 
             3.1.1  ผูบริหารมีความยุติธรรม มีการสรางความสามัคคีใหกับคนในองคกร         
จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีความกาวหนา ในหนาที่การงาน         
เปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ  
     3.1.2  สงเสริมใหบุคลากรมีความรูขอระเบียบกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบ สงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการอบรมและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือนําความรู
ความชํานาญมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    3.2 ประเด็นที่ตางกัน 
     3.2.1  ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาใหความเทาเทียมไมครอบคลุมในบุคลากรทุกคน
ทุกฝาย การบริหารงานควรใชระบบคุณธรรมและใหความเปนธรรมตอบุคลากรโดยทาเทียมกัน 
    3.2.2  การเขารับการฝกอบรมหรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นบุคลากรบาง
ประเภทยังไมไดรับสิทธิในเรื่องนี้ ทําใหบุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการที่จะปฏิบัติงาน 

 จากการสัมภาษณดานแนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร        
ไดขอสรุปดังนี้ ผูบริหารมีความยุติธรรม สรางความสามัคคีสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นผลักดันบุคลากรใหพัฒนาตนเองเพ่ือโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ ทําใหบุคลากร
เกิดความภักดีและพรอมที่จะปฏิบัติงานใหกับหนวยงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่ผูวิจัยไดดําเนินการไปแลวนั้นพบประเด็นที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมดังนี้จากการ
สัมภาษณแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย พบวา 

 ประเด็นที่หนึ่ง เรื่อง ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการศึกษา
พบวา 1) ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่และความสามารถในการ
แกปญหาที่เกิดข้ึนจนสําเร็จเปนที่พอใจของผูบังคับบัญชา ทั้งนี้เพราะงานที่ไดรับมอบหมายตรงกับสาย
การปฏิบัติงานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขไดทําใหงานที่ประสบความสําเร็จในเปนที่นาพอใจ          
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นิรมล  กิติกุล (2549, หนา 39) ไดกลาววา ความสําเร็จในการทํางานของ
บุคคล หมายถึง การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนบรรลุผลสําเร็จ     
เปนที่นาพอใจ 2) ความกาวหนาในหนาที่การงาน การมีโอกาสไดเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน และไดรับ
การพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม ทั้ งนี้อาจเปนเพราะ ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา  ไดมีโอกาสในการเขาฝกอบรมเพ่ือใหไดรับความรูใหมๆ มาปรับปรุงและนํามาพัฒนา
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งานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ยุภาพร  ยุภาส (2550, หนา 256 – 
258) ไดกลาววา ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน ไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากร   
ในองคกร การมีโอกาสไดศึกษาหาความรู เพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 3) คาตอบแทนและ
สวัสดิการ คาตอบแทนที่ ไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ สวัสดิการเรื่องการเบิก                
คารักษาพยาบาลและบริการดานตาง ๆ มีความเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะวาขาราชการในหนวยงาน      
มีการพูดถึงเรื่องคาตอบแทนที่เปนธรรม คาตอบแทนที่ไดรับเพ่ิมขึ้นในแตละป และผลตอบแทนอ่ืนๆ 
ซึ่งสอดคลองกับ ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2542, หนา 238) การใหผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ      
ในรูปแบบตางๆ กัน เชน คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่องคกรใหแตละบุคคล 
เพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร 

 ประเด็นที่สอง เรื่อง ลักษณะการสรางแรงจูงใจในองคกร ผลการศึกษาพบวา 1) ความ
สามัคคีของคนในองคกร ความสามัคคี เปนสิ่งที่ชวยใหการดําเนินงานในองคกรราบรื่นการ
พูดคุย ประสานงานในแตละหนวยงานลวนมีผลมาจากความสามัคคีทั้งสิ้น  ซึ่งผูบริหารสามารถ
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีที่ดีในองคกรไดทั้งทางตรงและทางออม  เชน การจัดกิจกรรมสัมพันธ
รวมกัน เปดพ้ืนที่ใหพนักงานทําความรูจักกันซึ่งสอดคลองกับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2542, ออนไลน) ไดใหความหมายความสามัคคีวาหมายถึงความพรอมเพรียงกันความปรองดองกัน        
2) ความกาวหนาในหนาที่ การงานการมีโอกาสไดเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาความรูความสามารถ 
และทักษะจากการปฏิบัติงานตลอดจนโอกาสในการศึกษาตอ อบรม สัมมนา และดูงานซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ยุภาพร ยุภาส (2550, หนา 256 – 258) ไดกลาววา ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน 
เชน ไดรับการเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรในองคกร การมีโอกาสไดศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

 ประเด็นที่สามเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
ผลการศึกษาพบวาผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาใหความยุติธรรมกับบุคลากรทุกประเภทอยางเทาเทียม
กัน องคกรสนับสนุนหรือสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เชน การเขาฝกอบรมในดานการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหเกิดความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ การใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นรวมไปถึงการใชระบบอุปถัมภ
ในการบริหารงาน วิธีการแกปญหาในองคกร 1) สรางความสามัคคีใหกับบุคลากรในองคกร เพราะ
ความสามัคคีเปนสิ่งที่ชวยใหการดําเนินงานในองคกรราบรื่น การพูดคุยประสานงานลวนแตมีผลมา
จากความสามัคคีทั้งสิ้น ผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีที่ดีในองคกรไดทั้งทางตรงและ
ทางออม เชน การจัดกิจกรรมสัมพันธรวมกัน เปดพ้ืนที่ใหบุคลากรทําความรูจักกันจัดศึกษาดูงานนอก
พ้ืนที่เปนตน 2) การพิจารณาความดีความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น         
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เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน ผูบริหารควรดําเนินการอยางยุติธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ผูบริหารตองมีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาในทุก ๆดานและทุก ๆ โอกาสเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือจะนํามาซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสงเสริมความกาวหนาใน
หนาที่การงานของบุคลากรในองคกร 

สรุป 

 จากวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 2) หาแนวทางแกไขปญหาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากลุมตัวอยาง พบผลการวิจัยดังนี้ 

 จากผลการสัมภาษณแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมย  โดยภาพรวม ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน      
ในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จตามกําหนดและสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
จนสําเร็จเปนที่พอใจ ภาคภูมิใจแกตนเอง ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และความกาวหนาในหนาที่การ
งาน การมีโอกาสไดเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตําแหนง การยายหรือเปลี่ยนงานที่สูงขึ้น และไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม  

ขอเสนอแนะ 

 จากวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมย จาการสัมภาษณเชิงลึกมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. ผลจากการวิจัย พบวา บุคลากรปฏิบัติ งานไมตรงกับสายงานทําใหการปฏิบัติ              
ไมประสิทธิภาพผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานใหตรงกับสายงาน และสงเสริมผลักดันใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเชน มอบหมายงานที่ตรงกับสายงานและความรูความสามารถที่
บุคลากรทําจะกอใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน 
 2. ผลการวิจัย พบวา บุคลากไม เคยได รับโอกาสใหหาประสบการณในการปกิบัติ
ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรไดหาประสบการณในการทํางานโดย
การศึกษาตอ สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือจะไดนําความรูที่ไดรับจาการศึกษาตอ สัมมนา และศึกษา  
ดูงานมีพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 3. ผลการวิจัย พบวา บุคลากรไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ไมเหมาะสม
ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากร
เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในลักษณะเงินรางวัลโบนัส
ประจําปและสวัสดิการดานเงินกูเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนารูปแบบองคกรแหงความสุข ในระดับชุมชน ขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาองคประกอบแหงความสุขในระดับ
ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก และ เพ่ือหาแนวทางพัฒนารูปแบบการสรางองคกร
แหงความสุข จากระดับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก วิธีการดําเนินการวิจัยนี้
ขอมูลทุติยภูมิ จากการคนควา ตํารา เอกสาร งานวิจัย เว็บไซต ที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ จาก
การสํารวจ โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง นําประเด็น
เดียวกันมาจัดอยูในหมวดหมูเดียวกันจัดทําขอมูลสรุป กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินการพัฒนา
รูปแบบประกอบดวย นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่ปฏิบัติงานองคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก สําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดแก การนําขอมูลมาเขียนอภิปรายตาม
ลักษณะของขอมูล ดําเนินการเรียบเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก สวนใหญเปนเพศชาย         
มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานอยูในระดับ
ปฏิบัติการ รายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท และมีอายุการทํางานต่ํากวา 5 ป แนวทางพัฒนา
รูปแบบการสรางองคกรแหงความสุข พบวา 1. แนวทางการพัฒนาดานภารกิจหรืองานที่ทํา ควรให
บุคลากรไดเลือกในแผนงานที่ตัวเองรักและชอบ และผลักดันใหบุคลากรไดอยูใกลดูแลครอบครัว       
2. แนวทางการพัฒนาดานเพื่อนรวมงาน  ความสัมพันธในที่ทํางาน ควรสรางใหบุคลากร คิดวาตัวเอง
คือสวนหนึ่งขององคกร และมีความหมายตอหนวยงาน 3.แนวทางการพัฒนาดานสถานที่ทํางาน     
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สิ่งอํานวยความสะดวก ควรสรางใหบุคลากร พอใจในกฎระเบียบของหนวยงาน  รวมทั้งไมออก
ขอบังคับมากจนเกินไปจนกระทบตอการทํางาน  

คําสําคัญ องคกรแหงความสุข 
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ABTRACT 

This research to present the happy organizational development of local 
villages in Dongmoonlek Administrative Organization. The research objectives 
were to examine the elements of happiness appearing in local villages in 
Dongmoonlek Administrative Organization, and to explore a methodology of 
the happy organizational development of local villages in Dongmoonlek 
Administrative Organization. The research methodology comprised an exploration 
of secondary data and a review of related textbooks, documents, and other research. 
Meanwhile, an exploration of primary data was committed through collecting 
qualitative data from the structural interviews. Then, those data was classified into 
the same type of group to summarize its implications. A sample of the administrators 
and officers of Dongmoonlek Administrative Organization was selected to study 
about evaluation of pattern development. Data analysis was about discussing those 
of data according to its qualifications, organizing, and describing.  

The results shown that the mostly of personnel at Dongmoonlek 
Administrative Organization aged 31-40 years. Most of them got married and finished 
a bachelor’s degree. The majority of personnel worked in operational level, earned 
less than 10,000 baht a month, and had working experience less than 5 years. The 
methodologies of the happy organizational development were found: firstly,     
1. the development of missions and working roles: the personnel were required 
to work their favorite operational jobs; moreover, they were possibly suited 
near the family; secondly, 2. the development of colleague: relationships in 
the working place – the personnel were motivated as they were part and 
important to the organization; and last, 3. the development of working place: 
facilities - the personnel were required to not only be satisfied with the 
organizational regulations but also with not lavish rulemaking which might 
affect their working performance.    

Keyword: Happy Organization 
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บทนํา 

ปจจุบันในสภาพเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลง องคกรจําเปนตองมีการบริหารจัดการพรอม
รับกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จนทําใหคนยุงกับการทํางานเปนหลัก จนขาดการพักผอน เพราะ
ตองการหาเงินจนขาดการดูแลสุขภาพตัวเองไมตางกับมนุษยเงินเดือน และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปจจุบันทําใหภาครัฐ เอกชน กระตือรือรน เพ่ือความอยูรอดในสังคม สงผลใหเกิดการแขงขัน          
จนนําไปสูภาวะ ปญหาตางๆ มากมาย ผลกระทบดังกลาวสงผลถึงความเครียดในการทํางาน จากโรค
ตางๆ ลวนมาจากสุขภาพรางกาย จิตในออนแอ นําไปสูปญหาทางสังคม เชน อาชญากรรม และคนๆ
หนึ่งจะทํางานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง จนที่ทํางานคือบานหลังที่ 2 หากนานไปจนเกิดภาวการณตรึง
เครียด ประสิทธิภาพการทํางานจะลดลง ผูบริหารควรสรางความสุขใหเกิดขึ้นในที่ทํางาน เพราะเวลา
ในการทํางานเยอะกวาเวลาสวนตัว เทากับเราใชเวลาเกินครึ่งชีวิตในการทํางาน เพราะสุดทายสิ่งที่ทุก
คนตองการนั้นคือ ความสุข 

องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก ในบทบาทของการเปนเครือขายขององคการบริหาร
สวนตําบลปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งการที่มีผูนําองคการบริหารสวนตําบล ที่เปนผูมี
วิสัยทัศนที่เนนดูแลสุขภาพมากกวาโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหตําบลดงมูลเหล็กไดนําแนวคิดมาตอ
ยอดและพัฒนาจนเกิดการบริการจัดการที่เนนเรื่องการจัดการสุขภาวะ มีความโดดเดนเรื่อง         
การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน ใหมีการจัดการใหแกประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย และสนับสนุน
สงเสริมการประกอบอาชีพ เชนกองทุน(กองบุญ)สวัสดิการชุมชนดงมูลเหล็ก จนเกิดเปนระบบการ
จัดการตนเอง 7 ระบบยอย ที่ประกอบดวย 24 แหลงเรียนรู ตําบลดงมูลเหล็กจึงสามารถเปนกลไก
หนุนเสริมและเปนพ่ีเลี้ยงตําบลอ่ืนๆ ที่เปนเครือขายใหเกิดการเรียนรูในการเพ่ิมสมรรถนะในการ
จัดการตําบลตนเองได โดยอาศัยกระบวนการถายทอดจากการปฏิบัติการจริง บทเรียนการจัดการ
ตนเอง กระบวนการเรียนรูรวมกันในระหวางตําบลในเครือขายและขามเครือขาย ตลอดจน
กระบวนการพัฒนานโยบายรวมกันเพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตอไป องคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก เปนองคกรหนึ่งที่ไดรับการเชิญชวนจาก สํานักงานสงเสริมสุขภาพแหงชาติ 
เพ่ือทําหนาที่เปน เจาภาพหลัก ในการขับเคลื่อนงานดานสุขภาวะที่ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง เปน กลไกการ
ขับเคลื่อนชุมชนนาอยู ที่ใชแหลงเรียนรูของระบบการจัดการตนเอง ระบบตางๆในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก เปนฐานการเรียนรูรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สมัครใจเขารวมเปนเครือขาย (องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก. 2558) 

จากการที่องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก เปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาองคการ     
การใหบริการสาธารณะ การดูแลทุกขสุขของประชาชน ฉะนั้นการสรางองคกรแหงความสุข ยอมมีผล
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ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความสุขในการปฏิบัติงาน เกิดความรวมมือรวมใจ สรางความสามัคคีในการ
ปฏิบัติงาน สราง ความเชื่อม่ัน และศรัทธาในองคกร รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคล 
ในองคกรกับนโยบาย สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยตรง ดวยเหตุนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก จึงควรสงเสริมองคกรแหงสุขภาวะ ความสุขใหเกิดขึ้น          
กับบุคลากร มาพัฒนาองคกรอยางชัดเจน เพ่ือนําไปสูองคกรแหงความสุขควบคูกับการทํางาน ผูวิจัย
จึงไดจัดทําการวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการสรางองคกรแหงความสุขในระดับชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก ซึ่งมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการสรางองคกร
แหงความสุขเปนอยางยิ่ง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองคประกอบแหงความสุขในระดับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูล
เหล็ก 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนารูปแบบการสรางองคกรแหงความสุข ในระดับชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาถึง แนวทางการสรางองคกรแหงความสุข ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีขอบเขต
การศึกษา ดังนี้ 
      1. ขอบเขตดานประชากร เปนบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 40 คน 
      2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ โดยศึกษาความ 
องคประกอบในการสรางองคกรแหงความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแนวทางการสรางองคกร
แหงความสุข ในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
      3. ขอบเขตดานพ้ืนที่ พ้ืนที่ทําการศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก จังหวัด
เพชรบูรณ 
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กรอบความคิดในการวิจัย 

ตัวแปร อิสระ 
1. การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทางกาย (Happy body) 
2. กิจกรรมสงเสริมความมีน้ําใจ (Happy Heart) 
3. การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม (Happy Society) 
4. การจัดกิจกรรมสรางความสนุกสนานผอนคลาย (Happy Relax) 
5. การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ เพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงาน พัฒนาสมอง (Happy 

brain) 
6. การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมใหกับพนักงาน (Happy Soul) 
7. การจัดกิจกรรมรณรงคใหพนักงานใชจายอยางประหยัด (Happy Money) 
8. การจัดกิจกรรมสรางความรักความผูกพันในครอบครัวและสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

ครอบครัว (Happy family) 
แนวทางการพัฒนาสภาพความสุขในการทํางานปจจุบัน 

   1. ดานภารกิจหรือลักษณะงานที่ทํา 
2. ดานเพื่อนรวมงาน / ความสัมพันธในที่ทํางาน 

  3. ดานสถานที่ทํางาน / สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
ตัวแปรตาม 

การพัฒนารูปแบบการสรางองคกรแหงความสุข ในระดับชุมชน ขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการสอบถามบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก จํานวน 40 คนโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และผูให ถูกสัมภาษณตอบ
คําถามดวยคําถามเดียวกัน และจดบันทึกการสัมภาษณ เพ่ือใหทราบถึงสภาพความสุขในการทํางาน
ในปจจุบัน และวิธีการเสริมสรางองคกรแหงความสุข 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ใชการสอบถามในประเด็นที่เปนสภาพความสุขในการทํางานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก เพ่ือนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางองคกรแหงความสุข        
โดยมีหัวขอในการสัมภาษณเกี่ยวกับการเสริมสรางองคกรแหงความสุข บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก โดยแบงออกเปน 4 ประเด็น  ดังนี้  

1. คําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบการสอบถาม โดยลักษณะคําถามเปนแบบมีโครงสราง  
2. คําถามแบบประเมินสภาพความสุขในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดง

มูลเหล็ก ในปจจุบัน   
3. คําถามเพ่ือใชประเมินแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข ของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลดงมูลเหล็ก  
4. คําถามเพ่ือแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการสรางองคกรแหง

ความสุขของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 

วิธีในการเก็บขอมูล 

         ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจากบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
ดวยตนเอง และผูวิจัยไดอบรมผูชวยผูวิจัย (นักศึกษา) ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดขอมูล       
ที่ครบถวนในทุกๆดาน ผูวิจัยจึงรวบรวม ขอมูลทั้ง 2 ประเภท 

1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลภาคสนาม เปนการรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัย
ดําเนินการนําแบบสัมภาษณไปใหกลุมเปาหมายตอบแบบสัมภาษณ  

2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตางๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
เชน หนังสือ รายงานการวิจัย และสถิติขอมูล โดยรวบรวมขอมูลจากหองสมุดและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพ่ือใชประโยชนในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ และอางอิงในการเขียน
รายงานการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะห โดยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาทําการตรวจสอบ
หาความสมบูรณของแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย มีขั้นตอนใน
การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1. ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 2. ดําเนินการ
จัดทําดัชนีขอมูลประเด็นเดียวกันใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน 3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสุขในการ
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ปฏิบัติงาน องคประกอบขององคกรแหงความสุขในการปฏิบัติงาน แนวทางการสรางองคกรแหง
ความสุข โดยนําขอมูลที่ไดมาเขียนอภิปรายตามลักษณะของขอมูล ดําเนินการเรียบเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 

 1. จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป พบวา บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลดงมูลเหล็ก สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.5  มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 60         
มีสถานภาพสมรส รอยละ 57.5  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 57.5  เปนบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ รอยละ 92.5  สวนใหญมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 70  และมีอายุการ
ทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 62.5  
 2. การสรางองคกรแหงความสุข 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบขององคกรแหงความสุข ประกอบดวย 8 ดานไดแก สุขภาพ
ดี (Happy Body)  น้ําใจงาม (Happy Heart) การผอนคลาย (Happy Relax) หาความรู (Happy 
Brain) การมีคุณธรรม (Happy Soul) การใชเงินเปน (Happy Money) ครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) สังคมดี (Happy Society) 

ผลการวิจัยพบวา  หนวยงานมีนโยบายทางดานคุณภาพชีวิตคนทํางาน และผูตอบแบบ
สัมภาษณสวนมากเคยเขารวมกิจกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับการสรางความสุขในการทํางานดวยสุข       
8 ประการ ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด เห็นวากิจกรรมที่เขารวมมากที่สุด คือ กิจกรรมการชวยเหลือ
ชุมชน รองลงมา คือกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ การอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ธรรมะ การตรวจรางกายประจําป  กีฬาชุมชน  แขงขันกีฬาตานยาเสพติด รองลงมา คือ กิจกรรมการ
สงเสริมทักษะ เพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงาน สงพนักงานไปอบรมอยางสม่ําเสมอ อบรมความรู
ภาษาอังกฤษ  การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับดานกฎหมาย รองลงมา คือ กิจกรรมการเสริมสราง
ความสนุกสนาน ผอนคลาย มีกิจกรรมสันทนาการรวมกัน กิจกรรมขยะแลกไข รณรงคเลิกเหลาเลิก
บุหรี่  กิจกรรมวันสงกรานต การแขง ประเพณีแขงเรือยาว รองลงมา คือ กิจกรรมการสงเสริม รณรงค
ใหพนักงานใชจายอยางประหยัด และคุมคา การใชกระดาษรีไซเคิล  การรณรงคการใชไฟใชน้ําอยาง
ประหยัด รวมกันสรางจิตสํานึก, การอบรมใหความรูในการใชจายเงิน ปลูกผักสวน รองลงมา คือ 
กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพนักงาน กิจกรรมแหงเทียนเขาพรรษา  ทําบุญพระ 
9 วัด หลอเทียนพรรษา บวชเณรภาคฤดูรอน กิจกรรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม สุดทาย คือ 
กิจกรรมสรางความรัก ความผูกพัน ในครอบครัว และการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครอบครัว  
กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว  กิจกรรมผูสูงวัยใสใจลูกหลาน โครงการสายใยรักแหง
ครอบครัว กิจกรรมเขาคายครอบครัวอบอุน  
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ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เห็นวากิจกรรมดานที่เดนที่สุด คือ กิจกรรมการชวยเหลือชุมชน 
เพราะเปนภารกิจหลักที่องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็กตองใหความชวยเหลือทุกขสุขของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 3. สภาพความสุขในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
 การศึกษาสภาพความสุขในการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก 
ประกอบดวย ดานภารกิจหรืองานที่ทํา ดานเพ่ือรวมงาน /ความสัมพันธในที่ทํางาน ดานสถานที่
ทํางาน / สิ่งอํานวยความสะดวก  

3.1 ความคิดเห็นในการทํางาน ดานภารกิจหรืองานที่ทํา ผลการวิจัยพบวา บุคลากร          
มีความสุขดีในการทํางาน เพราะไดทํางานที่ตัวเองรักและชอบ ไดอยูใกลดูแลครอบครัว บางคนมี
ความสุขในการทํางานดีที่ไดสอนเด็กเล็ก รวมทั้งมีเพ่ือนรวมงานที่ดีชวยเหลือเกื้อกูลกัน  รองลงมา คือ 
มีความกระตือรือรนในการทํางาน และไดทํางานที่ตนเองรักจึงอยากทํางานใหดีที่สุด รองลงมา  คือ 
งานที่ทําอยูในปจจุบันนี้ตรงกับความสามารถของตนเอง เพราะในปจจุบันไดทํางานชวยเหลือชาวบาน 
และไดทําใหหมูบานดีขึ้น สวนหนึ่งเห็นวา เปนงานที่ไมตรงกับความรูความสามารถของตนแตอาศัย
การเรียนรูงานโดยไมยากนัก รองลงมา คือ มีการพัฒนาถึงความกาวหนา เพราะไดมีการศึกษาคนควา
ในสิ่งที่ตนเองถนัด และผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุน สวนหนึ่ง มีความตั้งใจในการทํางาน เพราะได
เรียนตอ ในระดับที่สูงขึ้น โดยผูบริหารใหโอกาสความกาวหนาไดอยางตอเนื่อง ตั้งแตเปนลูกจางทั่วไป 
จนปจจุบันไดบรรจุเขารับราชการครู รองลงมา คือ งานในปจจุบัน ไมเยอะเกินไป มีเวลาพักผอน
เพียงพอ เพราะ เปนงานที่ตองทําใหเสร็จตามขอบเขตการปฏิบัติงาน จึงมีเวลาเพียงพอและเหมาะสม 
สวนหนึ่งรูสึกวางานหนักบาง แตก็ทําดวยความเต็มใจ รองลงมา คือ  ผูบังคับบัญชาใหอิสระการคิด
และออกแบบงาน มีกฎ กติกา ที่เปนขอกําหนดและตกลงรวมกัน บางสวน ไดรับอิสระการทํางาน 
หัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ไมไดมาจองจับผิดอะไรทุกคนตางทํางานของตนเอง สุดทาย คือ ผูบริหาร
เขาถึงประชาชนดูแลพัฒนาตําบลอยางดี สังเกตจากผูบริหารมีความโปรงใส มีความเปนธรรม สงผล
ใหบุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกร  

ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เห็นวา ประชาชนผูมาติดตอไดรับความพึงพอใจมากที่สุด เพราะ
เจาหนาที่ทุกคนยินดีใหบริการดวยความเต็มใจ และรอยยิ้ม  ตามแนวทางการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก ที่วาเนนการใหบริการประชาชน  

3.2 ความคิดเห็นในการทํางาน ดานเพ่ือนรวมงาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรไดแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มที่ โดยผูบริหารขอความคิดเห็นทุกครั้ง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ โดย
ฟงเสียง ความคิดเห็นสวนใหญ โดยทุกคนมีสวนรวม รองลงมา คือ ผูบริหาร มีความหวงใยในพนักงาน
ทุกระดับอยางเทาเทียมกัน โดยสังเกตจากการสอบถามความเปนอยูและการดํารงชีวิต รองลงมา    
คือ ทางครอบครัวเขาใจในบทบาทหนาที่การทํางาน สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง รองลงมา     
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คือเพ่ือนสามารถปรึกษา ไดทุกเรื่อง เพราะความสนิทกันในการทํางาน สุดทาย คือ  องคกรอยูกัน
แบบครอบครัว สวนหนึ่งรูสึกวา ดวยภาระงานหรืองานประจําทําใหไมไดพบปะพูดคุยกันเทาที่ควร 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เห็นวา ตัวเองคือสวนหนึ่งขององคกร และมีความหมายตอหนวยงาน 
เพราะ ทุกคนในองคกรมีหนาที่รับผิดชอบแตกตางกันไป ถางานในหนาที่ขาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
งานนั้นๆ ก็จะดําเนินการไปอยางลาชา 

3.3 ความคิดเห็นในการทํางาน ดานสถานที่ทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก ผลการวิจัยพบวา 
อยากไดเงินเดือนเพ่ิม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันสินคาและบริการมีการปรับราคาขึ้นและ
ตองทําอาชีพเสริมวันหยุดบางเปนเวลา เนื่องจากรายไดนอยกวารายจาย รองลงมา คือ มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบแตไมเพียงพอ และตองเดินไปใชอุปกรณตางหองตามความจําเปนที่ตองใช รองลงมา 
คือ รูสึกพอใจมาก ดานความสะอาด มีคนดูแลเปนอยางดี มีความเปนระเบียบเรียบรอย รองลงมา คือ 
รูสึกดีมากกับการจัดระบบการทํางาน มีเพียงเรื่ องเงินเดือนที่ไมเพียงพอตอการใชจายภายใน
ครอบครัว 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เห็นวา พอใจในกฎระเบียบของหนวยงาน เพราะไมไดมีขอระเบียบ
บังคับมากจนเกินไปทําใหทํางานไดงายขึ้น 

อภิปรายผล 

 การพัฒนารูปแบบองคกรแหงความสุขขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก มีประเด็นที่
นํามาอภิปราย ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาการสรางองคกรแหงความสุข ประเด็นที่นํามาเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาดังนี้   

1. ดานภารกิจหรืองานที่ทํา ควรใหบุคลากรไดเลือกในแผนงานที่ตัวเองรักและชอบ และ
ผลักดันใหบุคลากรไดอยูใกลดูแลครอบครัว   

2. ดานเพ่ือนรวมงาน  ความสัมพันธในที่ทํางาน ควรสรางใหบุคลากร คิดวาตัวเองคือสวน
หนึ่งขององคกร และมีความหมายตอหนวยงาน  

3. ดานสถานที่ทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก ควรสรางใหบุคลากร พอใจในกฎระเบียบของ
หนวยงาน รวมทั้งไมออกขอบังคับมากจนเกินไปจนกระทบตอการทํางาน  

สวนองคประกอบแหงความสุข มีประเด็นที่ตองสงเสริมและดําเนินการดังนี้   
1. สงเสริมกิจกรรมการชวยเหลือชุมชน และสังคม  
2. สงเสริมกิจกรรมดานสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ  
3. เสริมสรางทักษะ เพ่ิมพูนความรูใหกับพนักงาน  
4. สงเสริมกิจกรรมความสนุกสนาน ผอนคลาย  
5. อบรมใหความรูแกพนักงานเรื่องการใชจายอยางประหยัด อดออม 
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6. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพนักงาน   
7. สรางความรัก ความผูกพัน ในครอบครัว และการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครอบครัว  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป/เชิงนโยบาย 
1. ควรจัดอบรมในสิ่งตางๆ เพ่ือใหความรูและชวยเหลือประชาชน  
2. อยามองแตจุดดีของเพ่ือนรวมงานแตจงมองขอดอยในการทํางานและแกไขปญหา

รวมกัน 
3. ทุกคนตองรักและสามัคคีกันทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด 
4. ตองประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององคกรที่ไดตั้งกําหนดไว 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย/การทําวิจัยตอยอด 
การทําวิจัยครั้งตอไปควรทําวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวทางแหงความสุขเพ่ือเปนองคกร

แหงความสุข 
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บทสรุปผูบริหาร 

การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพ้ืนท่ีขัดแยงชายแดนใตของประเทศไทย
และแนวทางการดูแลชวยเหลือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี 

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยท่ียืดเย้ือมาถึง 10 ป นับจากความรุนแรงท่ี
ปะทุข้ึนในป 2547 เกิดจากหลายปจจัยประกอบเขาดวยกัน ปจจัยหลักคือ เรื่องการเมืองแหงอัตลักษณ
และชาติพันธุ การเรียกรองสิทธิในการดํารงอัตลักษณ ศาสนา และภาษาของตน มีการใชความรุนแรง
จากหลายกลุมท่ีตอตานรัฐอยางไมเปดเผยตัวที่ชัดเจน เพื่อลดทอนความชอบธรรมในอํานาจรัฐ ประกอบ
กับปจจัยแทรกซอนอื่นๆ เชน เรื่องอิทธิพลและผลประโยชน การเมืองทองถิ่น ฯลฯ ทําใหปญหาใน
จังหวัดชายแดนภาคใตคลุมเครือ ไมมีความชัดเจน และซับซอน  

 รัฐไดมีความพยายามในการแกปญหาโดยใช  2 แนวทางควบคูกันไปคือ งานดานความมั่นคงซึ่ง
เปนการใชกําลังทหารเขาจํากัดและตอบโตผูกอเหตุรุนแรง กับ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
คนในพื้นท่ี ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 206,094,440 ลานบาท สงผลใหการเกิดเหตุการณความรุนแรงหลัง 
ป 2551 ลดจํานวนลงและมีระดับคอนขางคงท่ีในแตละป ซึ่งลักษณะของเหตุการณความรุนแรงยังมี
ความแปรปรวนสูงเพราะขึ้นอยูปจจัยแวดลอมทางสังคมในแตละชวง แตเมื่อพิจารณาในแงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นกลับพบวา ท้ังจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเฉล่ียในแตละปไมไดลดลง เนื่องจากเปนการ
เปล่ียนจากความรุนแรงเชิงปริมาณ เปน ความรุนแรงเชิงคุณภาพ โดยเปล่ียนยุทธวิธีการใชความรุนแรง
จากการลอบยิง มาเปนการใชระเบิดมากขึ้น ตอมาไดมีความพยายามแกปญหาดวยการริเริ่มกระบวนการ
พูดคุยสันติภาพ ระหวางรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (BRN) ท่ี
จัดขึ้นอยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งเปนการจุดประกายความหวังใหคนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต แตกระบวนการพูดคุยก็ไดหยุดชะงักจากสถานการณทางการเมืองในประเทศ 
ขณะเดียวกัน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีซึ่งมีศอ.บต.เปนผูรับผิดชอบหลัก 
พบวายังไมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีนัยยะสําคัญ ขณะท่ี
ปญหาสําคัญทางสังคมหลายเรื่องกลับรุนแรงขึ้น ท้ังการแพรระบาดของยาเสพติด การวางงานของ
เยาวชน เปนตน เนื่องจากการสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ ยังทําในลักษณะโครงการพิเศษเปนครั้งๆ 
ไมมีความตอเนื่องเปล่ียนไปตามนโยบายผูบริหาร สงผลใหงบประมาณท่ีลงไปในพื้นท่ีไมไดนําไปสูการ
พัฒนาฐานการผลิตท้ังภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษาของเยาวชนท่ีจะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาในระยะยาวได 
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สถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นไดกอใหเกิดผลกระทบกับคนในพื้นท่ีเปนวงกวางในหลายมิติ 
จากสถิติ มกราคม 2547 ถึง เมษายน 2557 มีผูเสียชีวิต 6,097 คน เปนมุสลิม 3,583 คน เปนพุทธ 
2,359 คน ผูบาดเจ็บ 10,908 คน เปนมุสลิม 3,475 คน เปนพุทธ 6,462 คน ประชาชนตองใชชีวิตอยูกับ
ความเส่ียง อยูกับสถานการณท่ีมีแตความไมแนนอน สับสน และซับซอน ท้ังนี้ผูไดรับผลกระทบไมวาจะ
เปนผูชาย ผูหญิง หรือเด็ก ไมวาจะศาสนาใดก็ตาม ตางตองดูแลตัวเองไปตามวิธีของแตละคนภายใต
สถานการณความรุนแรงท่ีดํารงอยู  จากประสบการณในพื้นท่ีท่ีมีสถานการณความขัดแยงและความ
รุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก พบวา ผูชายมักตกเปนเปาของความรุนแรง เพราะถูกมองวาเปนคูขัดแยงท่ีพรอมจะ
ใชความรุนแรงตอสูกับรัฐ ดังนั้นการท่ีผูชายตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจึงเปนเรื่องท่ีรับไดกวาการท่ี
ผูหญิงตกเปนเหยื่อ สําหรับชายแดนใตของประเทศไทยก็เชนเดียวกัน มีผูชายท่ีเสียชีวิตจากสถานการณ
ความไมสงบ ต้ังแตป 2547 - สิงหาคม 2557 คิดเปนรอยละ 90.68 ของผูเสียชีวิตท้ังหมด นอกจากนี้การ
ถูกเพงเล็งจับตามองจากรัฐเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหผูชายเกิดความรูสึกเครียด คับของใจ ประกอบกับ
การท่ีไมคอยเช่ือมั่นและมีความไมไววางใจรัฐเปนทุนเดิม เมื่อรูสึกเปนฝายถูกกระทําอยางไมเปนธรรม จะ
ยิ่งเจ็บปวดและเกิดความเคียดแคน โดยเฉพาะเยาวชนชายท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม 
ไมไดถูกเตรียมความพรอมใหมีทักษะชีวิตท่ีมากพอ ก็งายท่ีจะเขารวมกับกลุมท่ีจับอาวุธตอตานรัฐ ดังนั้น
ผูชายและเยาวชนชายจึงเปนกลุมเปราะบางท่ีมีความเส่ียงสูง  

ในชวงหลายปท่ีผานมา กลุมนักวิจัยและนักพัฒนาตางๆ มักใหความสําคัญกับผูหญิงท่ีตองใชชีวิต
ทามกลางเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรง ในขณะท่ีกลุมผูชายซึ่งเปนผูท่ีไดรับผลกระทบสวนใหญ
กลับถูกละเลย และเขาถึงไดยากกวา ทําใหสังคมมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคนกลุมนี้คอนขาง
นอย ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของผูชายและเยาวชนชายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ประเทศไทยท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรงจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะเรื่องราวชีวิตของคนกลุมนี้
ท่ีมักจะถูกมองวาเปนเพียงปจจัยหนึ่งในเรื่องราวความขัดแยงท่ีเกิดจากการตอบโตอยางไมส้ินสุดระหวาง
สองฝาย ไดกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดความรุนแรงและการตอสู ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน ท้ังนี้  ยุทธศาสตรและแผนการชวยเหลือผูชายและเยาวชนชาย จะเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการสันติภาพท่ีสามารถนําไปสูการสรางความสงบสุขท่ียั่งยืนได 

การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนไปท่ีกลุมเปาหมายผูชายและเยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต เพื่อทําความเขาใจปญหา ผลกระทบท่ีไดรับ และหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการดูแลชวยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิต ใหผูชายเยาวชนชายอยูอยางมีศักด์ิศรี 
มีคุณคาในสังคม รวมถึงไดมีสวนในการรวมแกปญหาความขัดแยง เสริมสรางสันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยทําการศึกษาถึงผลกระทบท่ีไดรับและสาเหตุของผลกระทบ (Impact and Causes) ท้ังระดับ
ปจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ในมิติตางๆ ไดแก ผลกระทบดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
เศรษฐกิจและการทํามาหากิน ตลอดจนผลกระทบทางสังคม การรับมือและการปรับตัวตอผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ (Coping Strategy) ความตองการ (Needs) ตลอดจนบทบาทของหนวยงาน องคกรตางๆ ในการ
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ดูแลชวยเหลือผูชาย เยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบ (Service Providers) โดยพยายามทําความเขาใจ 
ความรูสึก ความคิด มุมมองของผูไดรับผลกระทบ และวิเคราะหชองวางของการดูแลชวยเหลือผูชายและ
เยาวชนชาย ตลอดจนปจจัยเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดปญหาและผลกระทบ ท่ีจะนําไปสูขอเสนอแนวทางในการ
ดูแลชวยเหลือท่ีสอดคลองและมีประสิทธิภาพ 

กลุมเปาหมายท่ีศึกษา คือ ผูชายและเยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบในจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส แบงเปนสองกลุมคือ  กลุมท่ีหนึ่ง ผูชายและเยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณความไมสงบ (Direct Impact) ไดแก 1) ผูชายและเยาวชนชายท่ีถูกจับกุม ดําเนินคดีความ
มั่นคง (Detainee/ Ex detainee) 2) ผูชายและเยาวชนชายท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐ (Watch List) 
ท้ังผูท่ีถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผูท่ีโดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ3) เยาวชนชายท่ีสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัวจากสถานการณความไมสงบ กลุมท่ีสอง ผูชายท่ีไดรับผลกระทบทางออมจากสถานการณความ
ไมสงบ (Indirect Impact) เปนผูท่ีไมไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินจาก
สถานการณความรุนแรงหรือไมไดรับผลกระทบจากคดีความมั่นคง แตไดรับผลกระทบในการดําเนินชีวิต
ท้ังในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก เยาวชนชายท่ีวางงานท่ัวไป ซึ่งจําแนกตามการนับถือศาสนา 
(พุทธ - มุสลิม) การต้ังถิ่นฐาน (เขตพื้นท่ีชนบทเชิงเขาหรือพื้นท่ีทําสวนเขตชายฝงทะเล และเขตชุมชน
เมือง) และ ลักษณะการศึกษา 

การเก็บขอมูลทําในสองลักษณะคือ สํารวจเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากในประเทศและ
ตางประเทศ กับเก็บขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางท่ีกระจายตัวครอบคลุมพื้นท่ีท้ังสามจังหวัด โดย
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion ) กับกลุมเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบท้ังส้ิน 24 กลุม 
จํานวน 118 คน และสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-Depth Interview ) กับ กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
ผลกระทบ จํานวน 17 คน และ กับ Service Providers ท้ังท่ีเปนหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชนรวม 21 หนวย / องคกร เปนจํานวน 34 คน  

จากการศึกษามีบทสรุปสําคัญตามประเด็นการศึกษาในแตละกลุมเปาหมาย ตลอดจนปจจัย
เงื่อนไขท่ีสงผลตอผูชายและเยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงและทางออมจากสถานการณความไม
สงบ ดังนี้  
ผูชายที่ถูกจับกุมดําเนินคดีความม่ันคง 

 ผูท่ีโดนคดีความมั่นคงต้ังแตป 2547- กันยายน 2557 มีจํานวนท้ังส้ิน 4,082 คน ยังมีผูท่ีหลบหนี
หมายจับจํานวน 1,023 คน ซึ่งผูชายท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีความมั่นคงมีท้ังผูท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีจาก
หลักฐานการเกิดเหตุ และถูกจับกุมจากการถูกซัดทอดโดยไมไดมีหลักฐานท่ีชัดเจน เมื่ อถูกดําเนินคดี  
รอยละ 61 ไดรับการประกันตัวและรอยละ39 ถูกคุมขังระหวางสูคดีโดยสวนใหญแตละคนจะโดนหลายคดี 
และการฟองรองการสูคดีจะทําไปทีละคดี จากสถิติพบวาแตละคดีจะใชเวลาพิจารณาประมาณ  1-2 ป 
ทําใหตองติดอยูในกระบวนการสูคดีเปนเวลานาน 

 

ผลกระทบท่ีเกิดกับผูชายท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีความมั่นคงมีท้ังระดับปจเจก ระดับครอบครัว 
และระดับชุมชน ผลกระทบระดับปจเจกท่ีสําคัญคือ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะผูท่ีพน
คดีกรณีศาลยกฟอง เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรีในการใชชีวิตอยางปกติหลังจากที่พนคดีมาแลว  
การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม เพราะผูถูกจับกุมคุมขังมักถูกคนในสังคมตัดสินไปแลววา
เปนคนไมดีแมภายหลังศาลจะยกฟองก็ตาม และ ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมและไมเชื่อม่ันตอ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งตลอดเวลาท่ีผานมาสะทอนวา รัฐยังไมสามารถทําใหคนกลุมนี้รูสึกมั่นใจในเรื่อง
เหลานี้ได สําหรับผลกระทบสําคัญท่ีเกิดกับครอบครัว คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการมีคาใชจาย
ระหวางสูคดีและประกันตัว ขณะท่ีรายไดลดลงเนื่องจากขาดเสาหลักในการประกอบอาชีพ  สวน
ผลกระทบในดานอื่นๆ เชน ความสัมพันธกับคนในชุมชน ความสัมพันธกับคนในครอบครัว ผลกระทบ
ทางจิตใจ ความหวาดกลัว ซึมเศรา ความรูสึกคับแคน เกลียดชังเจาหนาท่ี ฯลฯ  แมผูโดนคดีความมั่นคง
จะใหความสําคัญรองลงมา แตก็มีความจําเปนท่ีตองไดรับการดูแลชวยเหลือ เพราะเปนเงื่อนไขสําคัญท่ี
จะชวยฟนฟูใหคนกลุมนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใชชีวิตเปนปกติไดเร็วขึ้น 

 สําหรับบทบาทของชุมชนและสังคมในการมีสวนรวมดูแลชวยเหลือผูท่ีโดนคดีความมั่นคงยังไม
ชัดเจนนัก เนื่องจากการโดนคดีความมั่นคงเปนประเด็นท่ีออนไหว นอกจากจะกระทบตอผูโดนคดีและ
ครอบครัวโดยตรงแลว ยังทําใหเกิดผลกระทบตอเนื่องไปถึงคนท่ีเกี่ยวของ ท้ังญาติพี่นอง และคนในชุมชน 
จึงทําใหคนเหลานี้พยายามรักษาพื้นท่ีปลอดภัยของตนเอง และเขามามีสวนในการดูแลชวยเหลือผูโดนคดี
และครอบครัวคอนขางนอย ท่ีผานมา การพยายามรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําแบบ
ปจเจกเปนหลัก คือ ทําโดยตัวของผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงและครอบครัว โดยผลกระทบดานความ
ปลอดภัยจะรับมือและจัดการใน 3 ลักษณะไดแก 1) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช
ชีวิตประจําวัน 2) หาท่ีอยูท่ีคิดวาปลอดภัยท้ังช่ัวคราวและถาวร 3) หากลุมองคกรท่ีจะเปนท่ีอิงท่ีทําให
รูสึกปลอดภัยและใหคําปรึกษาได ซึ่งสวนใหญเปนองคกรเอกชน ภาคประชาสังคม เพราะไมไววางใจรัฐ 
ขณะเดียวกันชวงสามปท่ีผานมาก็เริ่มมีพัฒนาการท่ีทําในลักษณะของกลุม องคกร โดยมีการรวมกลุม
ของผูโดนคดีความมั่นคงดวยกันเอง เพื่อใหเกิดการดูแลชวยเหลือกันในดานตางๆ ไดดีขึ้น เชน กลุมเพื่อน
จําเลย เปนตน สวนผลกระทบดานจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเปนหลักในการยึดเหนี่ยว 

 การดูแลชวยเหลือผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงจากหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของแบงไดเปนสอง
ชวงคือ ระหวางถูกจับกุมดําเนินคดี และการชวยเหลือเยียวยาหลังจากพนคดี ในสวนการดูแลชวยเหลือ
ระหวางถูกจับกุมและดําเนินคดีมีสองลักษณะ ไดแก การชวยในการสูคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ  
กับ การสรางทางเลือกใหเขาสูกระบวนการเจรจา ซึ่งมีขอดีขอจํากัดแตกตางกัน เชน การตอสูคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม เปนการพิสูจนใหชัดเจนวาไมไดเปนคนผิด แตตองใชเวลานานทําใหเสียเวลาเสีย
โอกาสของชีวิตและยังตองเสียคาใชจายจํานวนมาก สวนการเขาสูกระบวนการเจรจาแมจะไมตองติดอยู
กับกระบวนการสูคดีเปนเวลานาน แตก็เทากับตองยอมรับวาตนเองเปนคนผิดไปโดยปริยาย และอาจ
สรางความเส่ียงอื่นๆ ตามมาเพราะถูกมองวาเปนคนของรัฐ สําหรับการชวยเหลือเยียวยาหลังจากศาลยก
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ผลกระทบท่ีเกิดกับผูชายท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีความมั่นคงมีท้ังระดับปจเจก ระดับครอบครัว 
และระดับชุมชน ผลกระทบระดับปจเจกท่ีสําคัญคือ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะผูท่ีพน
คดีกรณีศาลยกฟอง เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรีในการใชชีวิตอยางปกติหลังจากที่พนคดีมาแลว  
การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม เพราะผูถูกจับกุมคุมขังมักถูกคนในสังคมตัดสินไปแลววา
เปนคนไมดีแมภายหลังศาลจะยกฟองก็ตาม และ ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมและไมเชื่อม่ันตอ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งตลอดเวลาท่ีผานมาสะทอนวา รัฐยังไมสามารถทําใหคนกลุมนี้รูสึกมั่นใจในเรื่อง
เหลานี้ได สําหรับผลกระทบสําคัญท่ีเกิดกับครอบครัว คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการมีคาใชจาย
ระหวางสูคดีและประกันตัว ขณะท่ีรายไดลดลงเนื่องจากขาดเสาหลักในการประกอบอาชีพ  สวน
ผลกระทบในดานอื่นๆ เชน ความสัมพันธกับคนในชุมชน ความสัมพันธกับคนในครอบครัว ผลกระทบ
ทางจิตใจ ความหวาดกลัว ซึมเศรา ความรูสึกคับแคน เกลียดชังเจาหนาท่ี ฯลฯ  แมผูโดนคดีความมั่นคง
จะใหความสําคัญรองลงมา แตก็มีความจําเปนท่ีตองไดรับการดูแลชวยเหลือ เพราะเปนเงื่อนไขสําคัญท่ี
จะชวยฟนฟูใหคนกลุมนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใชชีวิตเปนปกติไดเร็วขึ้น 

 สําหรับบทบาทของชุมชนและสังคมในการมีสวนรวมดูแลชวยเหลือผูท่ีโดนคดีความมั่นคงยังไม
ชัดเจนนัก เนื่องจากการโดนคดีความมั่นคงเปนประเด็นท่ีออนไหว นอกจากจะกระทบตอผูโดนคดีและ
ครอบครัวโดยตรงแลว ยังทําใหเกิดผลกระทบตอเนื่องไปถึงคนท่ีเกี่ยวของ ท้ังญาติพี่นอง และคนในชุมชน 
จึงทําใหคนเหลานี้พยายามรักษาพื้นท่ีปลอดภัยของตนเอง และเขามามีสวนในการดูแลชวยเหลือผูโดนคดี
และครอบครัวคอนขางนอย ท่ีผานมา การพยายามรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําแบบ
ปจเจกเปนหลัก คือ ทําโดยตัวของผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงและครอบครัว โดยผลกระทบดานความ
ปลอดภัยจะรับมือและจัดการใน 3 ลักษณะไดแก 1) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช
ชีวิตประจําวัน 2) หาท่ีอยูท่ีคิดวาปลอดภัยท้ังช่ัวคราวและถาวร 3) หากลุมองคกรท่ีจะเปนท่ีอิงท่ีทําให
รูสึกปลอดภัยและใหคําปรึกษาได ซึ่งสวนใหญเปนองคกรเอกชน ภาคประชาสังคม เพราะไมไววางใจรัฐ 
ขณะเดียวกันชวงสามปท่ีผานมาก็เริ่มมีพัฒนาการท่ีทําในลักษณะของกลุม องคกร โดยมีการรวมกลุม
ของผูโดนคดีความมั่นคงดวยกันเอง เพื่อใหเกิดการดูแลชวยเหลือกันในดานตางๆ ไดดีขึ้น เชน กลุมเพื่อน
จําเลย เปนตน สวนผลกระทบดานจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเปนหลักในการยึดเหนี่ยว 

 การดูแลชวยเหลือผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงจากหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของแบงไดเปนสอง
ชวงคือ ระหวางถูกจับกุมดําเนินคดี และการชวยเหลือเยียวยาหลังจากพนคดี ในสวนการดูแลชวยเหลือ
ระหวางถูกจับกุมและดําเนินคดีมีสองลักษณะ ไดแก การชวยในการสูคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ  
กับ การสรางทางเลือกใหเขาสูกระบวนการเจรจา ซึ่งมีขอดีขอจํากัดแตกตางกัน เชน การตอสูคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม เปนการพิสูจนใหชัดเจนวาไมไดเปนคนผิด แตตองใชเวลานานทําใหเสียเวลาเสีย
โอกาสของชีวิตและยังตองเสียคาใชจายจํานวนมาก สวนการเขาสูกระบวนการเจรจาแมจะไมตองติดอยู
กับกระบวนการสูคดีเปนเวลานาน แตก็เทากับตองยอมรับวาตนเองเปนคนผิดไปโดยปริยาย และอาจ
สรางความเส่ียงอื่นๆ ตามมาเพราะถูกมองวาเปนคนของรัฐ สําหรับการชวยเหลือเยียวยาหลังจากศาลยก
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ฟอง โดยหลักแลวเปนการใหเงินชดเชยคาเสียหายจากการถูกควบคุมตัวตามนโยบายเฉพาะกิจของ 
ศอ.บต.ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเมื่อเปล่ียนผูบริหาร กลาวโดยสรุป รัฐ และองคกรท่ีเกี่ยวของยังไม
สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงไดท้ังระบบพอท่ีจะชวยใหคนกลุมนี้สามารถ
กลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางเปนปกติมากท่ีสุด 

ผูชายและเยาวชนชายที่อยูในการเฝาระวังของรัฐ 

 กลุมผูชายและเยาวชนชายท่ีถูกเฝาระวังจากรัฐ สวนใหญจะเปนคนท่ีมีบทบาทเปนผูนําทาง
ศาสนา หรืออยูในระบบการศึกษาสายศาสนา เชน อุสตาซ ครูตาดีกา รวมท้ังเยาวชนในสถานศึกษาสาย
ศาสนา ตลอดจนผูท่ีจบการศึกษาจากประเทศโลกมุสลิม จากขอมูลป 2547 - กันยายน 2557 มีผูถูกออก
หมาย พรก.ฉุกเฉินฯ ท้ังส้ิน 5,469 คน ผูท่ียังคงหลบหนีหมาย 891 คน ในระยะ 3-4 ปแรกของ
เหตุการณมีผูโดนหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และผูท่ีอยูในบัญชีเฝาระวังเปนจํานวนมาก ซึ่งถูกมองวาเปนการ
ออกหมายแบบเหวี่ยงแห ทําใหมีผูไดรับผลกระทบคอนขางมากในชวงดังกลาว แตในระยะหลังมีแนวโนม
ดีขึ้น เนื่องจากการดําเนินงานของเจาหนาท่ีมีความชัดเจน แมนยํามากขึ้น 

 ผลกระทบสําคัญสําหรับผูชายท่ีถูกเฝาระวังจากรัฐคือ ผลกระทบระดับปจเจก เรื่อง การขาด
อิสระในการดําเนินชีวิตตองอยูอยางหวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ไมเปนจริง
ในทางปฏิบัติ เพราะยังถูกติดตามเฝาระวังจากเจาหนาท่ีความมั่นคง และความรูสึกสูญเสียสถานภาพ
การยอมรับทางสังคม ซึ่งจะมีผลมากกับผูนําหรือผูนําศาสนา สําหรับคนกลุมนี้การไดรับผลกระทบทาง
เศรฐกิจ และทางสังคมจะมากในชวงตนและจะคอยๆ ลดลงไปตามเวลาถาไมถูกดําเนินคดีความมั่นคง  
(ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณาผลกระทบในแตละดาน ความรุนแรงก็จะนอยกวากลุมท่ีโดนคดีความมั่นคง 
ยกเวนเรื่องการรวมตัวรวมกลุมกันทํากิจกรรมสวนรวมท่ีจะทําไดยาก เพราะตองอยูในสายตาของ
เจาหนาท่ีรัฐตลอดเวลา   

 การรับมือและจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ผูท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐใหความสําคัญกับการ
ขอปลดชื่อออกจากบัญชีการเฝาระวังของรัฐ สวน เร่ืองของความปลอดภัย จะพยายามลดความระแวง
ของเจาหนาท่ีความมั่นคงโดยทําใหตัวเองอยูในท่ีสวางมากท่ีสุด ท้ังการใชชีวิตประจําวันและการทํา
กิจกรรมตางๆ และเมื่อรูสึกวาอาจเกิดความไมปลอดภัยท่ีจะกระทบถึงชีวิตไดก็จะหลบหนี หรือไปหาท่ีพึ่ง
ท่ีรูสึกวาสามารถคุมครองความปลอดภัยใหได สําหรับผลกระทบดานจิตใจจะใชศาสนาและครอบครัวเปน
ท่ีพึ่ง 

 สําหรับการดูแลชวยเหลือผูชายและเยาวชนชายท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐมีการทําใน 3 
ประเด็นคือ การปองกันการถูกละเมิดสิทธิ การขอปลดหมายพรก.ฉุกเฉินฯ และการเยียวยา ในเรื่องการ
ปองกันการถูกละเมิดสิทธิหรือการกระทําการรุนแรงจากเจาหนาท่ีรัฐ ผูท่ีมีบทบาทหลักคือ องคกรภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะศูนยทนายความมุสลิม ซึ่งไดรับความไววางใจจากผูท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐ
และครอบครัว เรื่องการขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ มีหนวยงาน องคกร เชน ศอ.บต. เครือขาย
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ฟอง โดยหลักแลวเปนการใหเงินชดเชยคาเสียหายจากการถูกควบคุมตัวตามนโยบายเฉพาะกิจของ 
ศอ.บต.ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเมื่อเปล่ียนผูบริหาร กลาวโดยสรุป รัฐ และองคกรท่ีเกี่ยวของยังไม
สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงไดท้ังระบบพอท่ีจะชวยใหคนกลุมนี้สามารถ
กลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางเปนปกติมากท่ีสุด 

ผูชายและเยาวชนชายที่อยูในการเฝาระวังของรัฐ 

 กลุมผูชายและเยาวชนชายท่ีถูกเฝาระวังจากรัฐ สวนใหญจะเปนคนท่ีมีบทบาทเปนผูนําทาง
ศาสนา หรืออยูในระบบการศึกษาสายศาสนา เชน อุสตาซ ครูตาดีกา รวมท้ังเยาวชนในสถานศึกษาสาย
ศาสนา ตลอดจนผูท่ีจบการศึกษาจากประเทศโลกมุสลิม จากขอมูลป 2547 - กันยายน 2557 มีผูถูกออก
หมาย พรก.ฉุกเฉินฯ ท้ังส้ิน 5,469 คน ผูท่ียังคงหลบหนีหมาย 891 คน ในระยะ 3-4 ปแรกของ
เหตุการณมีผูโดนหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และผูท่ีอยูในบัญชีเฝาระวังเปนจํานวนมาก ซึ่งถูกมองวาเปนการ
ออกหมายแบบเหวี่ยงแห ทําใหมีผูไดรับผลกระทบคอนขางมากในชวงดังกลาว แตในระยะหลังมีแนวโนม
ดีขึ้น เนื่องจากการดําเนินงานของเจาหนาท่ีมีความชัดเจน แมนยํามากขึ้น 

 ผลกระทบสําคัญสําหรับผูชายท่ีถูกเฝาระวังจากรัฐคือ ผลกระทบระดับปจเจก เรื่อง การขาด
อิสระในการดําเนินชีวิตตองอยูอยางหวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ไมเปนจริง
ในทางปฏิบัติ เพราะยังถูกติดตามเฝาระวังจากเจาหนาท่ีความมั่นคง และความรูสึกสูญเสียสถานภาพ
การยอมรับทางสังคม ซึ่งจะมีผลมากกับผูนําหรือผูนําศาสนา สําหรับคนกลุมนี้การไดรับผลกระทบทาง
เศรฐกิจ และทางสังคมจะมากในชวงตนและจะคอยๆ ลดลงไปตามเวลาถาไมถูกดําเนินคดีความมั่นคง  
(ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณาผลกระทบในแตละดาน ความรุนแรงก็จะนอยกวากลุมท่ีโดนคดีความมั่นคง 
ยกเวนเรื่องการรวมตัวรวมกลุมกันทํากิจกรรมสวนรวมท่ีจะทําไดยาก เพราะตองอยูในสายตาของ
เจาหนาท่ีรัฐตลอดเวลา   

 การรับมือและจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ผูท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐใหความสําคัญกับการ
ขอปลดชื่อออกจากบัญชีการเฝาระวังของรัฐ สวน เร่ืองของความปลอดภัย จะพยายามลดความระแวง
ของเจาหนาท่ีความมั่นคงโดยทําใหตัวเองอยูในท่ีสวางมากท่ีสุด ท้ังการใชชีวิตประจําวันและการทํา
กิจกรรมตางๆ และเมื่อรูสึกวาอาจเกิดความไมปลอดภัยท่ีจะกระทบถึงชีวิตไดก็จะหลบหนี หรือไปหาท่ีพึ่ง
ท่ีรูสึกวาสามารถคุมครองความปลอดภัยใหได สําหรับผลกระทบดานจิตใจจะใชศาสนาและครอบครัวเปน
ท่ีพึ่ง 

 สําหรับการดูแลชวยเหลือผูชายและเยาวชนชายท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐมีการทําใน 3 
ประเด็นคือ การปองกันการถูกละเมิดสิทธิ การขอปลดหมายพรก.ฉุกเฉินฯ และการเยียวยา ในเรื่องการ
ปองกันการถูกละเมิดสิทธิหรือการกระทําการรุนแรงจากเจาหนาท่ีรัฐ ผูท่ีมีบทบาทหลักคือ องคกรภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะศูนยทนายความมุสลิม ซึ่งไดรับความไววางใจจากผูท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐ
และครอบครัว เรื่องการขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ มีหนวยงาน องคกร เชน ศอ.บต. เครือขาย

 

อาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ท่ีพยายามประสานขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และการมีช่ือในบัญชีเฝา
ระวัง แตก็ไมสามารถรับรองผลไดยังขึ้นอยูกับนโยบายของหนวยความมั่นคงเปนหลัก สําหรับเรื่องการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบกลุมนี้ ส่ิงท่ีทําเปนหลักคือ การใหเงินชดเชยคาเสียหายจากการถูกควบคุมตัว 
ซึ่งเปนเพียงนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต. โดยยังไมเห็นการเยียวยาในดานอื่นๆ ท่ีชัดเจนท่ีจะเปนการลด
เงื่อนไขความรูสึกจากการถูกกระทําโดยรัฐ 

เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณความไมสงบ 

 เยาวชนชายอายุระหวาง 15-25 ป ท่ีสูญเสียคนบุคคลในครอบครัว (สวนใหญสูญเสียพอ) จาก
สถานการณความไมสงบจากการกระทําของทุกฝาย มีท้ังกรณีสถานการณความไมสงบท่ัวไป จากการถูก
วิสามัญจากเจาหนาท่ีรัฐ และจากเหตุการณกรือเซะและตากใบท้ังท่ีเปนพุทธและมุสลิม จําแนกตามการ
ชวยเหลือของรัฐไดเปน 2 กลุมหลัก คือ 1) ครอบครัวท่ีรัฐใหการชวยเหลือเยียวยา ไดแก เหตุการณท่ี
ไดรับการรรับรอง 3 ฝายวาเกิดจากความไมสงบ และ เหตุการณท่ีเปนผูถูกกระทําจากเจาหนาท่ีรัฐหรือ
เหตุการณเฉพาะกรณี (กรณีตากใบ กรือเซะ ฯลฯ) และ  2) ครอบครัวท่ีรัฐไมใหการชวยเหลือเยียวยา 
ไดแก เหตุการณท่ีเปนการวิสามัญจากเจาหนาท่ีรัฐซึ่งรัฐเช่ือวาเปนกลุมกอความไมสงบ  

 ผลกระทบหลักท่ีเกิดขึ้นกับเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวคือ ผลกระทบดานจิตใจ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัว และผลกระทบดานการศึกษา ตามลําดับ การท่ีเยาวชนชายท่ี
สูญเสียคนในครอบครัวเกิดผลกระทบดานจิตใจมากเปนเพราะ ตองสูญเสียคนท่ีรักอยางกระทันหันขณะท่ี
ยังเด็กซึ่งเปนวัยท่ียังรับกับการสูญเสียไดนอย และยังเปนวัยท่ีตองการการประคับประคอง ตองการ
ตนแบบของความเปนผูชาย เมื่อตองสูญเสียไปทําใหมีผลกระทบกับตัวเยาวชนอยางตอเนื่องในระยะยาว 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดกับครอบครัวของเยาวชนท่ีสูญเสียคนในครอบครัว มาจากการ ท่ีตองขาด
เสาหลักของครอบครัว ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องไปอีกหลายเรื่อง ท้ังเรื่องท่ีครอบครัวตองแยกกันอยู หรือ 
โอกาสทางการศึกษาของลูก สําหรับผลกระทบดานการศึกษาจะสัมพันธโดยตรงกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดกับครอบครัวและสภาพจิตใจของเยาวชน ซึ่งการศึกษาจะเปนตัวกําหนดอนาคต การท่ี
เยาวชนตองประสบปญหาดานการศึกษาทําใหทางเลือกในอนาคตแคบลง 

 ผลกระทบตางๆ ดังท่ีกลาวมาขางตน จะเกิดกับเยาวชนท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจากการถูก
วิสามัญมากกวากลุมอื่น เพราะไมไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ีควรเปน และเปนการสูญเสียท่ีบมเพาะ
ความเกลียดชังรัฐจากความรูสึกท่ีไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการท่ีรัฐจะเขาไปดูแล
ชวยเหลือ ขณะเดียวกันก็เปนเงื่อนไขสําคัญท่ีอาจผลักใหเยาวชนกลุมนี้หันไปใชความรุนแรงตอตานรัฐได
ในอนาคต 

 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของเยาวชนชายท่ีสูญเสียคนในครอบครัวจะอิง
อยูกับแมและครอบครัวเปนหลัก เพราะลําพังตัวเยาวชนเองยังไมมีความพรอมท่ีจะรับมือกับปญหาหนักๆ 
ดวยตนเอง โดยเฉพาะปญหาดานจิตใจท่ีบางครั้งตัวเยาวชนเองก็ไมรูวาเกิดปญหา ตองมีคนคอยดูแล
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ติดตามอยางใกลชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังขึ้นกับอายุของเยาวชน โดยคนท่ีไดรับ
ผลกระทบตอนชวงท่ีอายุ 15 ปขึ้นไปแลวจะสามารถรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดดีกวาคนท่ีไดรับ
ผลกระทบขณะท่ียังเด็ก และบางคนยังสามารถชวยเหลือดูแลครอบครัวไดดวย 

 การดูแลชวยเหลือท่ีเยาวชนชายกลุมนี้ไดรับโดยหลักคือการชวยเหลือดานทุนการศึกษา ซึ่งโดย
พื้นฐานแลวนับวาเพียงพอ แตการชวยเหลือเยียวยาของรัฐยังไมสามารถทําใหเด็กมีความมุงมั่นท่ีจะสราง
อนาคตท่ีดีใหกับตนเอง เพราะมีเยาวชนชายในกลุมนี้จํานวนมากไมเรียนตอหลังจบมัธยมตน นอกจากนี้ 
ยังไมมีหนวยงาน องคกรใดท่ีเขามาสนับสนุนสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชนชายกลุมนี้โดยตรงสวนใหญจะ
ทํากับแม ทําใหเยาวชนชายท่ีไมสามารถเรียนหนังสือตอ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหมๆ ในชีวิต ขณะท่ี
การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผูไดรับผลกระทบ มีหลายหนวยงาน องคกรท่ีทําอยู 
แตไมไดสนับสนุนอยางครบวงจร ผูไดรับผลกระทบจึงไมสามารถทําไดตอเนื่อง สงผลใหไมสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผูไดรับผลกระทบไดในระยะยาว 

 โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปญหาบางสวน  ไดแก ความลาชาในการเยียวยา ซึ่งเกิดจาก
ขั้นตอนการรับรอง 3 ฝายท่ีตองใชเวลานาน และขาดระบบฐานขอมูลกลางท่ีใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชได
อยางเปนปจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่อง การติดตามเยียวยาท่ีทําไดไมตอเนื่อง เพราะมีขอจํากัดเรื่อง
จํานวนบุคลากร และเรื่องสถานภาพความเปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานเยียวยา เชน 
ไมไดรับความไววางใจจากบางกลุม เขาทํางานในพื้นท่ีสีแดงไดลําบาก ท่ีผานมาการท่ีรัฐไมดูแลชวยเหลือ
ครอบครัวท่ีสูญเสียจากการวิสามัญ เปนเสมือนการซ้ําเติมใหผลกระทบของคนกลุมนี้หนักยิ่งขึ้น ทําให
เยาวชนชายขาดโอกาสและทางเลือกในชีวิตท่ีมีอยูนอยเต็มที แมวาจะมี NGOs บางกลุมทํางานชวยเหลือ
คนกลุมนี้อยู แตก็มีกําลังไมเพียงพอ และไมสามารถชวยลดเงื่อนไขความไมพึงพอใจหรือความรูสึกปฏิเสธ
รัฐท่ีคนกลุมนี้มีอยูได 

เยาวชนชายวางงาน 

 การวางงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญ โดยภาพรวม
ภาวะการวางงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนใตคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเทศ  ดังขอมูลภาวะการวางงานของผูชายอายุ 20 - 30 ป ในสามจังหวัดชายแดนใตท่ีอยูในเกณฑ 8 
- 9 เปอรเซ็นต ขณะท่ีสวนอื่นๆ ของประเทศไทยอยูในเกณฑ 3 - 4 เปอรเซ็นต เยาวชนชายมุสลิมท่ี
วางงานสวนใหญเรียนจบระดับประถม จากโรงเรียนประถมสามัญในชุมชน และมัธยมตนจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในละแวกบาน และมีบางสวนท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันขณะเรียนอยูระดับมัธยม 
สําหรับเยาวชนพุทธท่ีวางงาน สวนใหญอยูในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพ 

 ปจจัยหลักท่ีสงผลตอการวางงานของเยาวชนชายมี 2 ประเด็นไดแก 1) ระดับการศึกษาของ
เยาวชนชายที่คอนขางตํ่าทําใหโอกาสทางเลือกในการทํางานนอย และ 2) ขาดแหลงงานในพื้นที่
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ติดตามอยางใกลชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังขึ้นกับอายุของเยาวชน โดยคนท่ีไดรับ
ผลกระทบตอนชวงท่ีอายุ 15 ปขึ้นไปแลวจะสามารถรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไดดีกวาคนท่ีไดรับ
ผลกระทบขณะท่ียังเด็ก และบางคนยังสามารถชวยเหลือดูแลครอบครัวไดดวย 

 การดูแลชวยเหลือท่ีเยาวชนชายกลุมนี้ไดรับโดยหลักคือการชวยเหลือดานทุนการศึกษา ซึ่งโดย
พื้นฐานแลวนับวาเพียงพอ แตการชวยเหลือเยียวยาของรัฐยังไมสามารถทําใหเด็กมีความมุงมั่นท่ีจะสราง
อนาคตท่ีดีใหกับตนเอง เพราะมีเยาวชนชายในกลุมนี้จํานวนมากไมเรียนตอหลังจบมัธยมตน นอกจากนี้ 
ยังไมมีหนวยงาน องคกรใดท่ีเขามาสนับสนุนสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชนชายกลุมนี้โดยตรงสวนใหญจะ
ทํากับแม ทําใหเยาวชนชายท่ีไมสามารถเรียนหนังสือตอ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหมๆ ในชีวิต ขณะท่ี
การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผูไดรับผลกระทบ มีหลายหนวยงาน องคกรท่ีทําอยู 
แตไมไดสนับสนุนอยางครบวงจร ผูไดรับผลกระทบจึงไมสามารถทําไดตอเนื่อง สงผลใหไมสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผูไดรับผลกระทบไดในระยะยาว 

 โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปญหาบางสวน  ไดแก ความลาชาในการเยียวยา ซึ่งเกิดจาก
ขั้นตอนการรับรอง 3 ฝายท่ีตองใชเวลานาน และขาดระบบฐานขอมูลกลางท่ีใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของใชได
อยางเปนปจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่อง การติดตามเยียวยาท่ีทําไดไมตอเนื่อง เพราะมีขอจํากัดเรื่อง
จํานวนบุคลากร และเรื่องสถานภาพความเปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานเยียวยา เชน 
ไมไดรับความไววางใจจากบางกลุม เขาทํางานในพื้นท่ีสีแดงไดลําบาก ท่ีผานมาการท่ีรัฐไมดูแลชวยเหลือ
ครอบครัวท่ีสูญเสียจากการวิสามัญ เปนเสมือนการซ้ําเติมใหผลกระทบของคนกลุมนี้หนักยิ่งขึ้น ทําให
เยาวชนชายขาดโอกาสและทางเลือกในชีวิตท่ีมีอยูนอยเต็มที แมวาจะมี NGOs บางกลุมทํางานชวยเหลือ
คนกลุมนี้อยู แตก็มีกําลังไมเพียงพอ และไมสามารถชวยลดเงื่อนไขความไมพึงพอใจหรือความรูสึกปฏิเสธ
รัฐท่ีคนกลุมนี้มีอยูได 

เยาวชนชายวางงาน 

 การวางงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญ โดยภาพรวม
ภาวะการวางงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนใตคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเทศ  ดังขอมูลภาวะการวางงานของผูชายอายุ 20 - 30 ป ในสามจังหวัดชายแดนใตท่ีอยูในเกณฑ 8 
- 9 เปอรเซ็นต ขณะท่ีสวนอื่นๆ ของประเทศไทยอยูในเกณฑ 3 - 4 เปอรเซ็นต เยาวชนชายมุสลิมท่ี
วางงานสวนใหญเรียนจบระดับประถม จากโรงเรียนประถมสามัญในชุมชน และมัธยมตนจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในละแวกบาน และมีบางสวนท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันขณะเรียนอยูระดับมัธยม 
สําหรับเยาวชนพุทธท่ีวางงาน สวนใหญอยูในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพ 

 ปจจัยหลักท่ีสงผลตอการวางงานของเยาวชนชายมี 2 ประเด็นไดแก 1) ระดับการศึกษาของ
เยาวชนชายที่คอนขางตํ่าทําใหโอกาสทางเลือกในการทํางานนอย และ 2) ขาดแหลงงานในพื้นที่

 

รองรับ เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีซบเซาจากสถานการณความไมสงบ การท่ีเยาวชนชายมุสลิมมีการศึกษา
คอนขางตํ่ามีเงื่อนไขสําคัญท่ีเปนอุปสรรคของการเรียนคือ การใชภาษาไทยไมคลอง ขณะเดียวกันก็มี 
ปญหาดานคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา นอกจากนี้ยังมี
เงื่อนไขอื่นๆ ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไมดีซึ่งสวนหนึ่งมาจากการมีบุตรมาก ทัศนะเรื่อง
การเรียนศาสนาของครอบครัวเปนสวนหนึ่งท่ีปดกั้นโอกาสการเลือกเรียนตามความสนใจทําใหเยาวชน
ขาดแรงจูงใจในการเรียน เปนตน สําหรับเยาวชนชายพุทธจะอยูในระบบการศึกษามากกวาเยาวชนชาย
มุสลิม เพราะคนพุทธสวนใหญจะเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงพยายามสงใหลูกเรียน 

 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอการวางงาน ไดแก การขาดทักษะฝมือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน ผูประกอบการไมเช่ือมั่นตอแรงงานเยาวชนในพื้นท่ี โอกาสการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารใน
เรื่องการพัฒนาศักยภาพและแหลงงานมีนอย การพัฒนาศักยภาพใหเยาวชนชายยังไมสามารถทําใหไป
ประกอบอาชีพไดจริง ท้ังนี้ยังมีปจจัยเสริมท่ีสําคัญตอการเรียนและการวางงานของเยาวชนชายมุสลิมคือ 
การมีทัศนคติท่ีมองวาคนท่ีเรียนนอยและวางงานถือเปนเรื่องธรรมดาไมเปนปญหา ขณะเดียวกัน 
สถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นก็เปนปจจัยหนุนท่ีสงผลตอการวางงานและการใชชีวิตโดยท่ัวไปของ
เยาวชนชายใหลําบากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมท่ีตกเปนกลุมเปาหมายถูกจับตามองจากฝาย
ความมั่นคง 
 เมื่อพิจารณาตามลักษณะภูมินิเวศประกอบ พบวา การต้ังถิ่นฐานและท่ีอยูอาศัยก็มีผลตอฐานะ
ความเปนอยูและการวางงานของเยาวชน  เยาวชนชายท่ีอยูบริเวณชายทะเลสวนใหญจะมีปญหาทาง
เศรษฐกิจซึ่งสงผลตอการเรียนตอมากกวาเยาวชนในพื้นท่ีอื่นๆ ขณะเดียวกัน ก็มีขอจํากัดเรื่องการทํามา
หากินเพราะมีฐานทรัพยากรคอนขางจํากัด และไมมีแหลงงานรองรับการประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับ
พื้นท่ีสวนหรือเขตเมือง 
 ท่ีผานมาหนวยงานรัฐไมไดกําหนดเยาวชนชายเปนกลุมเปาหมายสําคัญท่ีจะตองใหการสนับสนุน
อยางจริงจังและตอเนื่อง จึงไมมียุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการพัฒนาเยาวชนชาย ทําใหเยาวชนชายไมไดรับ
โอกาสการพัฒนาเทาท่ีควร ท้ังดานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูและทักษะชีวิต ซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญตอการใชชีวิตและการประกอบอาชีพของเยาวชนชาย สําหรับกลุมองคกรภาคประชาสังคม องคกร
พัฒนาเอกชน โดยภาพรวมยังไมมีทิศทางในการพัฒนาเยาวชนชายท่ีชัดเจน แมจะมีศักยภาพในการ
ทํางานเสริมศักยภาพของเยาวชนไดดี แตก็มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณท่ีไมสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ จะเห็นวามีหลายหนวยงาน องคกรท่ีสงเสริมดานอาชีพแตไมคอยประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร เพราะยังไมสามารถหนุนเสริมไดอยางครบวงจรท้ังเรื่องการเสริมทักษะความรู การลงทุนผลิต 
การตลาด และขาดกระบวนการติดตามสนับสนุน ประเมินผลอยางตอเนื่อง และส่ิงสําคัญท่ีหนวยงาน 
องคกรท่ีใหการชวยเหลือเยาวชนชายพึงระวัง คือ ตองไมทําใหการชวยเหลือสนับสนุนเปนการไปสราง
ความรูสึกแตกแยกระหวางคนพุทธ - มุสลิมท่ีเปราะบางอยูแลวใหมากขึ้น เพราะเยาวชนพุทธมองวาการ
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สนับสนุนของหนวยงาน องคกรตางๆ ท่ีผานมาสวนใหญใหการสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเปนหลัก ทําให
เยาวชนพุทธรูสึกไมไดรับความเทาเทียม ไดรับโอกาสนอยกวาเยาวชนมุสลิม 
 
 
 
ผลกระทบในมิติหญิงชาย 

 สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตเมื่อมองในมิติหญิงชาย พบวามีผลกระทบเกิด
ขึ้นกับท้ังผูชายและผูหญิง สําหรับผูชาย การท่ีสังคมท่ัวไปมองวาเปนคูขัดแยงและเปนผูกระทําความ
รุนแรง ทําใหสังคมมองขามผูชายในฐานะท่ีเปนเหยื่อของความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงจากการ
จับกุม คุมขัง หรือกระท่ังกรณีการถูกวิสามัญ สังคมก็จะยอมรับได ซึ่งความรูสึกจะตรงขามหากส่ิงเหลานี้
เกิดขึ้นกับผูหญิง ขณะเดียวกัน มีการปรับบทบาทระหวางชายหญิงท้ังในระดับครอบครัวและในสังคม 
เนื่องจากผูชายในพื้นท่ีโดยรวมตองลดบทบาทของตนเองลง ท้ังเรื่องการทํามาหากินเล้ียงดูครอบครัว การ
เขาไปมีสวนรวม มีบทบาทในชุมชนและสังคม เพื่อไมใหถูกเพงเล็งจากเจาหนาท่ีรัฐและดวยเหตุผลเรื่อง
ของความปลอดภัย โดยเฉพาะผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงและอยูในการเฝาระวังของรัฐ ทําให ผูชายรูสึก
สูญเสียสถานภาพของความเปนผูนําซึ่งเปนส่ิงสําคัญมากในสังคมมุสลิม ในทางกลับกันการท่ีบทบาท
ผูชายตองจํากัดลงสงผลใหผูหญิงตองแบกรับภาระเพิ่มขึ้น ท้ังการทํางานหาเล้ียงครอบครัว ตลอดจนการ
เขามามีบทบาทตอชุมชน และออกหนาทําภารกิจทางสังคมแทน พรอมกับท่ีตองเผชิญความกดดันจาก
การไมยอมรับบทบาทการนําของผูหญิงในบางดานสําหรับสังคมมุสลิม และบทบาทบางอยางท่ีผูหญิงไม
สามารถทําแทนผูชายได เชน การเปนผูนําและเปนแบบอยางใหกับลูกท่ีเปนผูชาย 

 การปรับบทบาทของผูหญิงยังสงผลในสังคมวงกวางในจังหวัดชายแดนใต ไดแก การท่ีผูหญิงใน
ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบสวนหนึ่งเริ่มเขามามีบทบาทในการทํางานเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
รายอื่นๆ กับการทํางานเคล่ือนไหวสังคมรณรงคใหยุติความรุนแรงตอกลุมเปราะบาง และใหความรูเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เปนตน 

ปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือผูชายและเยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบ มีท้ังปจจัยท่ี
เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการไดรับผลกระทบและปจจัยแวดลอมอันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขสําคัญท่ีเมื่อมีการปรับปรุง หรือพัฒนาใหดีขึ้น จะทําใหการชวยเหลือดูแลผูชาย เยาวชนชายท่ี
ไดรับผลกระทบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคล่ีคลายปญหาและผลกระทบท่ีไดรับ อีกท้ังยังมีสวน
ในการลดเงื่อนไขสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีไดในระยะยาว ท้ังนี้ปจจัยท่ีสงผลกระทบ
โดยตรงไดแก 1) กระบวนการยุติธรรมยังมีชองวางท่ีไมสามารถสรางความเช่ือมั่นใหประชาชนในพื้นท่ี
และยังไมมีเปาหมายท่ีจะนําไปสูยุติธรรมสมานฉันทท่ีชัดเจน  2) การเยียวยายังไมสามารถฟนฟูความรูสึก
ของผูไดรับผลกระทบและสรางความไววางใจท่ีมีตอรัฐได  สําหรับปจจัยแวดลอม ไดแก 1) การทํางาน
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สนับสนุนของหนวยงาน องคกรตางๆ ท่ีผานมาสวนใหญใหการสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเปนหลัก ทําให
เยาวชนพุทธรูสึกไมไดรับความเทาเทียม ไดรับโอกาสนอยกวาเยาวชนมุสลิม 
 
 
 
ผลกระทบในมิติหญิงชาย 

 สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตเมื่อมองในมิติหญิงชาย พบวามีผลกระทบเกิด
ขึ้นกับท้ังผูชายและผูหญิง สําหรับผูชาย การท่ีสังคมท่ัวไปมองวาเปนคูขัดแยงและเปนผูกระทําความ
รุนแรง ทําใหสังคมมองขามผูชายในฐานะท่ีเปนเหยื่อของความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงจากการ
จับกุม คุมขัง หรือกระท่ังกรณีการถูกวิสามัญ สังคมก็จะยอมรับได ซึ่งความรูสึกจะตรงขามหากส่ิงเหลานี้
เกิดขึ้นกับผูหญิง ขณะเดียวกัน มีการปรับบทบาทระหวางชายหญิงท้ังในระดับครอบครัวและในสังคม 
เนื่องจากผูชายในพื้นท่ีโดยรวมตองลดบทบาทของตนเองลง ท้ังเรื่องการทํามาหากินเล้ียงดูครอบครัว การ
เขาไปมีสวนรวม มีบทบาทในชุมชนและสังคม เพื่อไมใหถูกเพงเล็งจากเจาหนาท่ีรัฐและดวยเหตุผลเรื่อง
ของความปลอดภัย โดยเฉพาะผูชายท่ีโดนคดีความมั่นคงและอยูในการเฝาระวังของรัฐ ทําให ผูชายรูสึก
สูญเสียสถานภาพของความเปนผูนําซึ่งเปนส่ิงสําคัญมากในสังคมมุสลิม ในทางกลับกันการท่ีบทบาท
ผูชายตองจํากัดลงสงผลใหผูหญิงตองแบกรับภาระเพิ่มขึ้น ท้ังการทํางานหาเล้ียงครอบครัว ตลอดจนการ
เขามามีบทบาทตอชุมชน และออกหนาทําภารกิจทางสังคมแทน พรอมกับท่ีตองเผชิญความกดดันจาก
การไมยอมรับบทบาทการนําของผูหญิงในบางดานสําหรับสังคมมุสลิม และบทบาทบางอยางท่ีผูหญิงไม
สามารถทําแทนผูชายได เชน การเปนผูนําและเปนแบบอยางใหกับลูกท่ีเปนผูชาย 

 การปรับบทบาทของผูหญิงยังสงผลในสังคมวงกวางในจังหวัดชายแดนใต ไดแก การท่ีผูหญิงใน
ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบสวนหนึ่งเริ่มเขามามีบทบาทในการทํางานเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
รายอื่นๆ กับการทํางานเคล่ือนไหวสังคมรณรงคใหยุติความรุนแรงตอกลุมเปราะบาง และใหความรูเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เปนตน 

ปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือผูชายและเยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบ มีท้ังปจจัยท่ี
เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการไดรับผลกระทบและปจจัยแวดลอมอันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขสําคัญท่ีเมื่อมีการปรับปรุง หรือพัฒนาใหดีขึ้น จะทําใหการชวยเหลือดูแลผูชาย เยาวชนชายท่ี
ไดรับผลกระทบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถคล่ีคลายปญหาและผลกระทบท่ีไดรับ อีกท้ังยังมีสวน
ในการลดเงื่อนไขสถานการณความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีไดในระยะยาว ท้ังนี้ปจจัยท่ีสงผลกระทบ
โดยตรงไดแก 1) กระบวนการยุติธรรมยังมีชองวางท่ีไมสามารถสรางความเช่ือมั่นใหประชาชนในพื้นท่ี
และยังไมมีเปาหมายท่ีจะนําไปสูยุติธรรมสมานฉันทท่ีชัดเจน  2) การเยียวยายังไมสามารถฟนฟูความรูสึก
ของผูไดรับผลกระทบและสรางความไววางใจท่ีมีตอรัฐได  สําหรับปจจัยแวดลอม ไดแก 1) การทํางาน

 

ของหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใตถูกครอบดวยมิติความมั่นคงมากเกินไป 2) ความ
หวาดระแวง ไมไววางใจระหวางคนพุทธ-มุสลิมในพื้นท่ี 3) การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผูชาย 
เยาวชนชายในพื้นท่ียังไมถูกใหความสําคัญเทาท่ีควร ท้ังท่ีเปนกลุมท่ีเปนเงื่อนไขสําคัญตอสถานการณ
ความไมสงบในพื้นท่ี 4) การส่ือสารยังไมสามารถสรางความรู ความเขาใจตอสถานการณความรุนแรงและ
ความขัดแยงในพื้นท่ีใหกับคนในสังคมไดเพียงพอท่ีจะนําไปสูการเสริมสรางสันติภาพได 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. สรางความเขมแข็งใหกับระบบและกระบวนการยุติธรรมทางกฏหมาย และมีเปาหมาย
ไปสูยุติธรรมสมานฉันท โดยสรางความชัดเจนในกระบวนการตรวจคน จับกุมและเชิญตัวมาสอบปากคํา
ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการดําเนินคดีใหกระชับเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับผูโดนคดีความมั่นคงและ
ครอบครัวบังคับใชกฏหมายอยางเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรมเพื่อใหประชาชนเช่ือมั่นตอ
กระบวนการยุติธรรม และใชยุติธรรมสมานฉันท และ/หรือยุติธรรมทางเลือกโดยอาศัยพื้นฐานกฏหมาย
และสถาบันที่มีอยูในพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน มาตราท่ี  21 หรือพระราชบัญญัติองคกรอัยการ 
มาตราท่ี 21 นอกจากนี้ควรมีกลไกท่ีชวยเหลือดานความเปนธรรมแกผูไดรับผลกระทบ ท่ีดําเนินการโดย
ภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา โดยมีตัวแทนองคกรดานสิทธิมนุษยชนท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ ซึ่งมีความเปนกลางและไดรับการยอมรับจากหลายฝายเขามารวม  

 2. ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ โดยสรางทัศนคติเชิงบวกระหวางเจาหนาท่ี
และประชาชนในพื้นท่ี สรางทัศนคติเชิงบวกตอกระบวนการสันติภาพใหเจาหนาท่ีรัฐและคนในสังคม
ตลอดจนศึกษาบทเรียนท้ังท่ีทําสําเร็จ และไมสําเร็จ สรางการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุง และ
ปองกันไมใหมีการทํางานท่ีผิดพลาดซ้ํา  

 3. เพิ่มประสิทธิภาพงานเยียวยาโดยใชแนวทางการมีสวนรวม และใหความสําคัญกับการ
ฟนฟูความรูสึกและศักด์ิศรีของผูไดรับผลกระทบและฟนคืนความสัมพันธของคนในพื้นที่  โดย
สนับสนุนใหกลไกทางสังคมท่ีมีอยูในพื้นท่ีแสดงบทบาทในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลักอันไดแก 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุมผูไดรับผลกระทบดวยกัน ทําความเขาใจ
หลักเกณฑการเยียวยากับผูไดรับผลกระทบและครอบครัวอยางชัดเจน และส่ือสารสรางความเขาใจกับ
สังคม เพื่อใหมีความเขาใจท่ีตรงกัน และพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางงานเยียวยา เพื่อใหทุกฝายท่ี
เกี่ยวของสามารถเขาถึงและชวยเหลือเยียวยากลุมเปาหมายไดอยางทันทวงที มีการติดตามประเมินผลได
อยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของผูไดรับผลกระทบโดยมี
ระบบประเมินคัดกรองจากผูเช่ียวชาญ และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ท่ีสําคัญรัฐควรเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายรวมถึงครอบครัวท่ีสูญเสียจากการถูกวิสามัญ เพื่อลด
เงื่อนไขความไมพึงพอใจและความรูสึกปฏิเสธรัฐท่ีอาจพัฒนาไปเปนการใชความรุนแรงตอตานรัฐในอนาคต 
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 4. กําหนดใหผูชาย เยาวชนชาย เปนกลุมเปาหมายสําคัญที่ตองใหการสนับสนุนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

 ดานเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมอาชีพอยางครบวงจรใหกับผูชายและเยาวชนชาย โดยคํานึงถึง
อาชีพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละกลุม สนับสนุนใหเปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางใน
พื้นท่ี โดยพัฒนาทักษะฝมือ ทักษะทางธุรกิจ ตลอดจนการเขาถึงแหลงเงินทุนสรางแหลงงานรองรับ ดวย
การสง เสริมการลงทุน การประกอบการขนาดใหญท่ีสอดคลองกับการผลิตของพื้นท่ี โดยจัด
สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นท่ี ขณะเดียวกัน ตองสรางพื้นท่ี
กิจกรรมสําหรับผูชาย เพื่อสรางคุณคาในตนเองและสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 ดานการศึกษา เสริมโอกาสดานการศึกษา เพื่อใหเยาวชนชายเขาสูการศึกษาในระบบใหมาก
ท่ีสุด ท้ังสายสามัญ และสายวิชาชีพ พัฒนาทักษะภาษาไทยใหเยาวชนชายมุสลิม ใหมีทักษะท้ังการอาน 
เขียน และพูดท่ีดีขึ้น เพื่อใหมีความมั่นใจในการส่ือสาร และสามารถใชในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับผูชายเยาวชนชายท่ีไมสามารถเขาเรียนในระบบไดควรสงเสริมการเรียนวิชาชีพระยะส้ันท่ี
เหมาะสม และตรงกับความตองการ  

 5. กระตุน สนับสนุนผูชาย เยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบ ใหมีการรวมตัวเปนเครือขาย ท้ังใน
ลักษณะเครือขายท่ีเปนกลุมเดียวกันและเครือขายท่ีขามกลุมเพื่อใหเปนพื้นท่ีท่ีสามารถแลกเปล่ียน
ประสบการณความคิดความรูสึก เรียนรูการปรับตัว มีสังคมท่ีจะคอยชวยเหลือกัน และสรางโอกาสใหมๆ 
ในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสูการชวยเหลือผูอื่น 

 6. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาทักษะชีวิตใหเยาวชนชาย โดยสงเสริมการ
เรียนรูใหเปดโลกทัศน สรางแรงบันดาลใจ ความมุงมั่นกระตือรือรน เสริมศักยภาพความเปนผูนํา ผาน
การฝกอบรม การทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคทางสังคมและวัฒนธรรม เรียนรูจากพื้นท่ีตนแบบหรือเยาวชน
ตนแบบ และมีหนวยใหคําปรึกษาเด็กและเยาวชนที่เปนมืออาชีพ เพื่อใหเยาวชนชายสามารถอยูในสังคม
พหุวัฒนธรรมและปรับตัวใหทันกับสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลงได 

 7. สรางบรรยากาศทางสังคมของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางการเรียนรู 
และทําความเขาใจระหวางวัฒนธรรมในคนกลุมตางๆ เชน เสริมสรางความสัมพันธเยาวชน คนรุนใหมใน
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผานการเรียนและทํากิจกรรมรวมกันในวัยเด็ก สรางพื้นท่ีกิจกรรม
รวมทั้งในระดับชุมชนและระหวางชุมชนเพื่อใหไดแลกเปล่ียนเรียนรูศาสนา วัฒนธรรมระหวางกัน และให
โอกาสผูท่ีมีความเห็นตางเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

 8. ฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหชุมชนเปนพื้นที่ความไววางใจและมี
บทบาทในการดูแลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ โดยการสรางพื้นท่ีการเรียนรู ชองทางการส่ือสารใน
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ชุมชน เสริมศักยภาพดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐกับชุมชนควร
รวมกันวางแนวทางการดูแลเด็กกําพรา เพื่อใหการดูแลเด็กกําพราทําไดอยางครอบคลุมในทุกมิติ 

 9. การสื่อสารตองสรางความรูความเขาใจ ที่จะนําไปสูการเสริมสรางสันติภาพ โดยการ
ส่ือสารตองไมเปนการเพิ่มความรูสึกและบรรยากาศท่ีแตกแยก ตองทําดวยความระมัดระวัง ตรวจสอบ
ขอมูลอยางรอบดาน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีออนไหว นอกจากนี้ การส่ือสารควรเปล่ียนใหเปนภาพท่ี
สมดุลหรือขาวสารในดานบวก รายงานสถานการณเชิงสรางสรรค ส่ือสารเรื่องราววิถีชีวิต อัตลักษณ และ
ความแตกตาง หลากหลายทาง สังคมวัฒนธรรม รวมท้ังใหความรูท่ีถูกตองในกระบวนการยุติธรรม 
รายงานใหเห็นความกาวหนาของขบวนการเคล่ือนไหวในภาคสังคม เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการสราง
สันติภาพและสงเสริม การไมใชความรุนแรงในการแกปญหาของทุกฝายเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมและเอื้อตอการสรางสันติภาพ 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ 
ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยมีความสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการตางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพ่ือทําใหเกิดการถายทอดองค
ความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มารวมประชุมไดสรางเครือขายในการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาตอไป ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย
ตลอดจนการสรางประสบการณดานงานวิจัยในระดับชาติ  ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เปนวัน
สันติภาพสากล (International Day of  Peace หรือ World Peace Day) ที่สถาบันสันติศึกษาได
ตระหนักถึงความสําคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใตชื่อ “ประชุมวิชาการระดับชาติ : การ
วิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ”  

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการเสนอผลงานวิจัยประจําปในสาขาตาง ๆ จํานวน 6 สาขา ไดแก 

สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชาสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และสาขาท่ีเกี่ยวของ 

2. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการ ไดแก อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพรความรูในสาขาดังกลาวให
กวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลในการนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารยในมหาวิทยาลัยตระหนักและ
เห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการงานวิจัยตอไป  

4. เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ระหวางนักวิชาการในภาครัฐ
และเอกชนอันจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพ่ือการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และสังคมของ
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ประเทศในอนาคต เพ่ือสงเสริมและสรางเครือขายงานวิชาการงานวิจัยและ
สถาบันการศึกษาในประเทศ เพ่ือพัฒนาการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการผลงานวิจัย
ในระดับชาติ 

5. เพ่ือใหนักวิชาการทางดานสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงบทบาทในการสรางสันติภาพแก
สังคม และประเทศ 

สาขาการประชุมวิชาการ 
สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชาสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
สาขาวิขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสาขาท่ีเกี่ยวของ 

รูปแบบในการจัด 
เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่องละ 20 – 25 นาที 
เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร เรื่องละ 1 บอรด 
การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ 

ระยะเวลาการสงผลงาน 
 ตั้งแต 30 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2559 

หนวยงานหลักในการจัดการ 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ระยะเวลาการประชุม 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 ทัศนศึกษาเกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย 

อัตราคาลงทะเบียน 
ผูมาประชุมและนําเสนอผลงาน  800 บาท 
ทัศนศึกษาเกาะปนัง (2 วัน 1 คืน)   3,000 บาท  

สถานที ่
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ชวงเชา หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ชวงบาย หองประชุมและหองบรรยาย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูเขารวมประชุม 
อาจารย ขาราชการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืน ๆ 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย และขอคนพบใหม ซึ่งเปน
ประโยชนตอการพัฒนาทางวิชาการ และการแกไขปญหาของประเทศชาติ ผูเขาประชุมมี โอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปพัฒนาและแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานได ผูเขาประชุมมีความรูและวิสัยทัศนที่กวางไกลมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน ทําใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ     รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
ดร. นิวดี สาหีม      กรรมการ 
นางสาวเพ็ญนภา  พัทรชนม    กรรมการ 
นายกิตติพัฒน ตั้งโพธิธรรม    กรรมการ 
นายพัทธนันท ลิ่มอรุณวงศ    กรรมการ 
นางสาวมุลยานา ดะอุแม     กรรมการและเลขานุการ  

 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ประชัน คะเนวัน    มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
รองศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย สุทธิศักดิ์ ดือเระ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มนตรี เพชรนาจักร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.นิวดี สาหีม      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

     
การประเมินผล  
   ใชการประเมินผลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยมีเปาหมายไดรับคา
ประเมินความพึงพอใจเกิน 3.51 ในคะแนนเต็ม 5 
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รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย สุทธิศักดิ์ ดือเระ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มนตรี เพชรนาจักร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.นิวดี สาหีม      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

     
การประเมินผล  
   ใชการประเมินผลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยมีเปาหมายไดรับคา
ประเมินความพึงพอใจเกิน 3.51 ในคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

       

 คําสั่งสถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ที่     033       / 2559 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ :  
การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ 

---------------------------------------------------- 
 

   ดวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีกําหนดจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ ในวันที่ 21 -23 กันยายน พ.ศ. 2559 ขึ้น 
เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในสาขาตางๆ ทางดานทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ ตลอดจนเทําใหเกิด
ความรวมมมือทางวิชาการ 
 
   เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (6) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 จึง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ 
ดังตอไปนี้ 
 

คณะกรรมการจัดประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ     รองประธานคณะกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
6. นางสาวเพ็ญนภา  พัทรชนม    กรรมการ 
7. นางสาวเกศฤดี บุญรัตน    กรรมการ 
8. นายกิตติพัฒน ตั้งโพธิธรรม    กรรมการ 
9. นายพัทธนันท ลิ่มอรุณวงศ    กรรมการ 
10. นางสาวชวัลรัตน  บุญกาญจน    กรรมการ 
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11. นางสาวรจิเรข  เจริญดี    กรรมการ 
12. นางรุงนภา  อัครบวร     กรรมการ 
13. นางสาวจุฑามาส  อินอุทัย    กรรมการ 
14. ดร.นิวดี สาหีม     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวมุลยานา ดะอุแม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ กําหนดรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ตลอดจนดูแลความพรอม
และความเรียบรอยเพ่ือใหการจัดประชุมวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
คณะกรรมการบรรณาธิการ  
1. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ประชัน คะเนวัน   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก  กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล  กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ  กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ  กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   กรรมการ 
17. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ     กรรมการ 
18. ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     กรรมการ  
19. ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี    กรรมการ 
20. ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร    กรรมการ  
21. ดร.นิวดี สาหีม     เลขานุการ 

หนาที่ คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคํา
หรือ รูปแบบนําเสนอใหถูกตองกอนการเผยแพรใน Proceeding 
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คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  ตอนรับ และประเมินผล 

1. นางสาวชวัลรัตน  บุญกาญจน   ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติพัฒน ตั้งโพธิธรรม   กรรมการ  
3.  ดร.นิวดี สาหีม     กรรมการ  
4.  นางสาวมุลยานา ดะอุแม    กรรมการ  
5.  นางสาวรจิเรข  เจริญดี    กรรมการ  

 หนาที่ ประชาสัมพันธงานประชุม จัดเตรียมปายชื่อ กระเปาเอกสาร ตอนรับผูเขารวม
ประชุม รับลงทะเบียน ประเมินผลการประชุม และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ 
1.  นางรุงนภา  อัครบวร    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจุฑามาส  อินอุทัย    กรรมการ            

หนาที่  ประสานงานดานการเงิน เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
รับผิดชอบดาน การเบิกจาย การจัดซื้อจัดจาง คาตอบแทน จัดทําสรุปรายงานคาใชจาย
งบประมาณ เสนอผูบริหาร และอ่ืนๆตามที่ไดรับมอบหมาย   

  
  คณะกรรมการฝายอาหาร 

1.  นางสาวมุลยานา ดะอุแม    ประธานกรรมการ
 2.  ดร.นิวดี สาหีม     กรรมการ  

3.  นางสาวรพีพร บุญมาลี    กรรมการ  

หนาที่  ดูแลเรื่องรายการอาหาร  ดูแลสถานที่รับประทานอาหารของผูเขารวมประชุม
และงาน ที่ไดรับมอบหมาย 

 
  คณะกรรมการฝายสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ 

1.  นางสาวเกศฤดี บุญรัตน    ประธานกรรมการ 
2.  นายพัทธนันท ลิ่มอรุณวงศ    กรรมการ  

 
หนาที่  ดูแลความพรอมของสถานที่ตลอดงาน  ประสานงานการขอใชหองประชุม 
ขอรถรับสง วิทยากรที่สนามบิน-โรงแรม-สถานที่ประชุม ดูแลเรื่องอุปกรณในหองที่ใช

- 575 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ



 

ประชุมทุกหอง  บันทึกภาพบรรยาการประชุม จัดทําเกียรติบัตร ดูแลการลงทะเบียน
ออนไลน และงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้จนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  24 มิ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       
      (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ) 

    ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา 
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