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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and 
Distance Innovative Learning: e-JODIL) ได้ด าเนินการเผยแพร่บทความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

บนเว็บไซต์ http://e-jodil.stou.ac.th โดยมีนโยบายในการจัดพิมพ์/เผยแพร่ ดังนี้ 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ส าหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล 

2. เพื่อเป็นช่องทางในการสะสมองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระบบ
ทางไกลสู่การเป็นสังคมฐานความรู้  

3. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ขอบเขตเนื้อหา        ประกอบด้วย     สาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษศาสตร์ 
ประเภทผลงาน        ประกอบด้วย     บทความพิเศษ (Special article)  บทความวิจัย 

(Research article)  บทความวิชาการ (Academic article)  บทวิจารณ์หนงัสือ (Book review)  และ
บทความปริทัศน์ (Review article) 



 
 

1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) ในสาขาที่เก่ียวข้อง จ านวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยใช้การพิจารณาแบบ Double 
Blind Review* 

2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและ
ความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ไม่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแตอ่ย่างใด  

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร  
4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งไปลงพิมพ์ 

เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน  
5. บทความที่เคยน าเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว ผู้เขียนบทความต้องให้การรับรองว่า

บทความนั้นได้ปรบัปรุงจากการน าเสนอในการประชุมจากที่ใดมาแล้ว และต้องมีการตั้งผู้ทรงคณุวุฒิ
พิจารณาบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

6. บทความทุกบทความทีไ่ด้รับการเผยแพร่ จะมีการก าหนดหมายเลข DOT ประจ าบทความ 
* การพิจารณาแบบ Double Blind Review จะเร่ิมใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
 

 
 

1. สมัครสมาชิก e-JODIL เพื่อเข้าสู่ระบบ คลิ๊กเพื่อท าการสมัคร 
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์ดังนี ้
    2.1 ไฟลบ์ทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท บทความวิจัย 
บทความวชิาการ บทวิจารณ์หนงัสือ 
    2.2** หลักฐานการโอนเงนิคา่พิจารณาบทความ 

-ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท  
-ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท  
-ส าหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียคา่ใช้จ่าย 
**บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา ทางวารสารฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าพิจารณา

บทความ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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3.*** บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาพิจารณาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการเขียน

อ้างอิงเอกสารอ่ืนหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในเนือ้หาและตอนท้าย (บรรณานุกรม) ของ

บทความ โดยให้เขียนอ้างอิงเปน็ภาษาอังกฤษเท่านั้น ในรูปแบบ APA Style 

4. เมื่อบทความของท่านผา่นการพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กอง บก.จะท าการเผยแพร่
บทความของทา่นในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบตอ่ไป 

*** ส าหรับการปรับปรุงรูปแบบการเขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ จะเร่ิมก าหนดใช้กับบทความที่
ส่งเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และจะเร่ิมเผยแพร่การอ้างอิงรูปแบบใหม่ต้ังแต่ปีที่ 
9 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร หลยุยะพงศ ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุพิณ เกชาคุปต ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารยบ์ าเพ็ญ เขียวหวาน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.โชติมา จตุรวงศ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี
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บทเรียนจากทศวรรษแรกของคริปโทเคอร์เรนซี 
Lessons from the First Decade of Cryptocurrencies 

 
พรชัย ชุนหจินดา1 

pchunhachinda@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 นับตั้งแต่มีการเปิดเผยแนวคิดในการพัฒนาคริปโทเคอร์เรนซี2ชนิดแรก คือ บิทคอยน์ เมื่อปี 
พ.ศ. 2551 ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความสนใจในนวัตกรรมนี้ค่อย ๆ ขยายวงจากกลุ่มนักพัฒนาไปสู่
ประชาชนทั่วไป โดยการยอมรับ และใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ จากการใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนภายในกลุ่มนักพัฒนา ไปจนถึงการเก็งก าไรในปัจจุบัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีเบื้องหลัง
ของคริปโทเคอร์เรนซี คือ บล็อกเชน ยังมีศักยภาพสูง จนกลายเป็นหนึ่งในหัวใจของการสร้างกลุ่มธุรกิจ
ใหม่ ที่คาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาล นั่นคือ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: 
FinTech) หรือฟินเทค สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความส าคัญของคริปโทเคอร์เรนซีต่อทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ 
รวมไปถึงภาคประชาชน ทั้งในปจัจุบนัและอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และสนับสนนุ
การพัฒนาของวงการการเงิน บทความนี้ จึงน าเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซี โดยเน้นประเดน็
ทางเศรษฐกิจการเงินเป็นส าคัญ 
ค าส าคัญ: คริปโทเคอร์เรนซี  เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค)  บิทคอยน์  บล็อกเชน 
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Abstract 
 Since its introduction in 2008 as a peer-to-peer electronic cash system, 
cryptocurrency (Bitcoin) technology has been developed from being a breakthrough 
network innovation to a worldwide speculative target. Nowadays, not only being widely 
considered by software developers, cryptocurrency also captures public’s attention. 
Moreover, the backbone of the groundbreaking virtual token (Blockchain) has 
tremendous potential to disrupt numerous activities. The effect is massive enough to 
create an advanced business cluster, called financial technology (FinTech). 
Unfortunately, this complex technology is not flawless. Without a thoughtful protection, 
some drawbacks may cause vastly difficulties. For these reasons, this paper aims to 
support a general public’s understanding about cryptocurrency, especially from financial 
viewpoint. 
Keywords: Cryptocurrency, Financial technology (FinTech), Bitcoin, Blockchain 
 

บทน า 
 วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยนเริ่มต้น
จากการแลกสิ่ งของที่ ตนเองมีกับสิ่ งของที่
ต้องการ (Barter Trade) โดยนิยมแลกสัตว์ หรือ
พืชผลทางการเกษตร การท าธุรกรรมในระบบนี้
ได้รับการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยอียิปต์ 
ต่อมาระหว่าง 1,200 ถึง 1,100 ปีก่อนคริสตกาล 
ผู้คนแถบมหาสมุทรอินเดียใช้เปลือกหอยเบี้ย 
ขณะที่ชาวจีนใช้ทองสัมฤทธิ์  (Bronze) เป็น
สื่อกลางของการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เงินตราชนิด
แรกถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในตุรกีเมื่อ 600 
ปีก่อนคริสตกาล โดยจะประทับรูปหน้าสิงโตไว้
บนเหรียญ ซึ่งในยุคแรกผลิตจากโลหะมีค่าอย่าง
ทองค าและเงิน ส่วนเงินตราที่ท าจากกระดาษ
ได้รับการพัฒนาขึ้นในจีนเป็นคร้ังแรก เมื่อปี พ.ศ. 

1833 แต่การพิมพ์ธนบัตรอย่างเป็นทางการ
เกิดขึ้นที่สวีเดน ในปี พ.ศ. 2204 ภายหลัง ในปี 
พ.ศ. 2403 บริษัทเวสเทิร์นยูเนียน (Western 
Union) ให้ก าเนิดเงินตราอิเล็กทรอนิกส์ จากการ
ให้บริการโอนเงินทางโทรเลข ส่วนเงินตรา
พลาสติก หรือบัตรเครดิต (Credit Card) คิดค้นโดย 
John Biggins ในปี พ.ศ. 2489 และเทคโนโลยี
ช าระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส (Contactless Payment) 
เกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 
2551 
 นอกจากเงินตราจะได้รับการสร้างขึ้น 
เพื่อเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน เงินตรายังมี
หน้ าที่ อ่ื น  ๆ  ได้ แก่  เป็ นมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบมูลค่า เป็นเครื่องมือเก็บรักษามูลค่า 
(Store of Value) เป็นหน่วยในการบันทึกบัญชี 
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และเป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า เงิน (Money) เป็นหน่วยแสดงอ านาจการ
ซื้ อ  (Purchasing Power) โดยเงินจะถือเป็น
เงินตรา (Currency) เมื่อถูกใช้แสดงมูลค่า และ
นับตั้งแต่เหรียญชนิดแรกถูกผลิตขึ้นที่ตุรกี มูลค่า
ของเหรียญก็ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ว่ามี
มูลค่าตามน้ าหนักของโลหะมีค่าที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 
โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้เดียวที่มีอ านาจออกใช้ จึง
สามารถควบคุมอุปทาน (Supply) ของเงินตรา
ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อโลหะมีค่ามีอยู่อย่าง
จ ากัด (Scarcity) สัดส่วนของโลหะเหล่านี้จึงถูก
ปรับลดเป็นครั้งแรกในสมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งใช้
ทองค าเพียงครึ่งเดียวของมูลค่าเหรียญ ส่งผลให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่น และนับเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้จักรวรรดิฯล่มสลาย นอกจากนี้ การ
กระท าดังกล่าวยังท าให้ทั่วทั้งยุโรปเลิกใช้เหรียญ
เป็นสื่อกลาง และกลับไปใช้ระบบแลกเปลี่ยน
ด้วยสิ่งของอีกด้วย 

เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มคนที่ไม่เชื่อมั่นใน
เงินตราสกุลหลัก หรือเงินตราที่ออกโดยรัฐบาล
กลางมีมากข้ึน ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพ
ของกลไกต่าง ๆ ในระบบการเงิน การพัฒนาและ
การเข้าถึงเทคโนโลยี รวมทั้งความต้องการใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน จึงดึงดูดให้ภาคเอกชน
พยายามออกใช้เงินตราลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับ
การยอมรับ และสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนภายในเครือข่ายของตนเอง ด้วย
เหตุผลเดียวกันนี้ จึงเป็นจุดก าเนิดของคริปโท
เคอร์เรนซี ทั้งนี้ เนื่องจากความผันผวนของราคา 

และโอกาสการใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ คริปโท
เคอร์เรนซีจึงได้รับความสนใจ และถูกใช้งาน
เพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่าน
มา โดยเทคโนโลยีนี้เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพใน
อั น ที่ จ ะ ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ
ชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สอดคล้อง
กับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง
ระบุ ไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

บทความฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เ รนซี โดย
รวบรวมประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพส าหรับทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถอ้างอิงได้ทั้งในเชิงวิชาการ 
และในทางปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การพัฒนาวงการ
การเงิน และเศรษฐกิจไทยในอนาคต ทั้งนี้ ล าดับ
การน าเสนอประกอบด้วยหัวข้อ คริปโทเคอร์เรน
ซีคืออะไร เส้นทางของบิทคอยน์ ข้อดีและข้อเสีย
ของคริปโทเคอร์เรนซี กลไลการลงทุนในคริปโท
เคอร์ เรนซี  การเสนอขายดิจิทัลโทเคนต่อ
สาธารณชน การประเมินมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี 
จุดยืนของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อคริปโทเคอร์เรน
ซี สถานการณ์ของคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศ
ไทย อนาคตของคริปโทเคอร์เรนซี และบทสรุป 
ตามล าดับ 
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คริปโทเคอร์เรนซีคืออะไร 
 คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) 
เป็น เงินตราดิจิทัล  (Digital Currency) หรือ
เงินตราเสมือน (Virtual Currency) ที่ เกิดขึ้น 
และอยู่ได้ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network) ซึ่งท างานบนอินเทอร์เน็ต (Internet) 
คริปโทเคอร์เรนซีไม่มีข้อก าหนดว่าต้องออกโดย
ธนาคารกลาง และไม่ต้องมีสินทรัพย์หนุนหลัง 
แต่คุณค่าขึ้นกับความเชื่อมั่นของผู้ใช้ โดยใน
ระยะเร่ิมต้น การออกใช้อ้างอิงจากความสามารถ
ในการประมวลผลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ถูกจ ากัดด้วยกลไกที่ก าหนดไว้ในระบบ3 แต่ไม่
สามารถระบุผู้ออกที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ คริปโท
เคอร์เรนซียังปรับตัวตามกลไกตลาด โดยไม่ถูก
รัฐบาลควบคุม จากลักษณะดังกล่าว คริปโทเคอร์
เรนซีประเภทแรกจึงจัดเป็นเงินตราแบบกระจาย
ศูนย์ (Decentralized Currency) อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารกลางในหลายประเทศ ก าลังศึกษาแนว
ทางการออกใช้คริปโทเคอร์เรนซีของตัวเอง 
(Central Bank Digital Currencies: CBDCs) 

                                                           
3 Gjermundrød and Dionysiou (2014) และ Saito and 
Iwamura (2018) เสนอว่า การจ ากัดอุปทานสูงสุด และ
ปริมาณการออกใช้ ไว้ตามที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ประกอบกับ
มีคริปโทเคอร์เรนซีจ านวนมากที่สูญหายไปจากระบบ ท าให้
อุปทานของคริปโทเคอร์เรนซีขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถ
ปรับตามอุปสงค์ (Demand) ของตลาด ณ ขณะนั้น ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความผันผวน และความ
ไม่มีเสถียรภาพของราคาคริปโทเคอร์เรนซี 
4 Proof-of-Work หรือการพิสู จน์ด้ วยการท า งาน เป็น
หลักการที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการรับรองธุรกรรม โดยใช้

เช่น จีน สวีเดน แคนาดา เป็นต้น ในปัจจุบัน มีค
ริปโทเคอร์เรนซีอีกกลุ่ม ที่สามารถระบุตัวตนของ
ผู้ออก และมีวัตถุประสงค์ของการออกใช้ที่
ชั ด เจน ซึ่ ง เป็นการด า เนินกา รโดยเอกชน 
(Private Entity Issued Cryptocurrencies) 
ทั้ งนี้  คริป โทเคอร์ เรนซีทุ กประเภทล้วนมี
ลั กษณะร่ วมกับ เ งิ นตราแบบดั่ ง เดิ ม  ( Fiat 
Currency) คือ ความเชื่อมั่นมีผลอย่างมากต่อทั้ง
ระบบ และการท าธุรกรรมจะต้องได้รับการ
ยอมรับจากคู่สัญญา ซึ่งปัจจุบัน คริปโทเคอร์เรน
ซีถูกใช้ในระบบช าระเงินเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทั้งใน
และนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online และ 
Offline) แต่ก็ยังมีสภาพคล่องน้อยกว่าเงินตรา
แบบดั่งเดิม 

 คริปโทเคอร์เรนซีเป็นผลตอบแทนที่
ไ ด้ รั บ จ ากการแก้ ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของ
กระบวนการเข้ารหัสข้อมูลความปลอดภัย 
(Cryptography) เพือ่รับรองธุรกรรม (Proof-of-
Work4) ซึ่งมอบให้แก่นักขุด (Miner) คนแรกที่
แก้ปัญหาส าเร็จ โดยเทคโนโลยีเบื้องหลังของครปิ

ความสามารถในการประมวลผลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า (Proof-of-Work) ด้วย
วิธีทดลองสุ่ม (Trial-and-Error: Brute Force Cracking) ซ่ึง
ด าเนินไปพร้อมกับการตรวจสอบ รวบรวม จัดระเบียบ และ
บันทึกธุรกรรม หรือรวมเรียกว่าการสร้างบล็อกใหม่ โดยนัก
ขุดแต่ละกลุ่มด าเนินกระบวนการทั้งหมดนี้เหมือนกัน แต่
แยกกัน ซ่ึงผู้ที่สร้างบล็อกใหม่ส าเร็จเป็นรายแรก และ
ประกาศบนเครือข่าย จะได้รับผลตอบแทนเป็นคริปโทเคอร์
เรนซี ที่ถูกก าหนดปริมาณไว้ล่วงหน้า โดยไม่ขึ้นกับตัวตนของ

ผู้ชนะ ทั้งนี้  เมื่อคริปโทเคอร์เรนซีถูกขุดมากข้ึน ปัญหา
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

โทเคอร์เรนซี คือ บล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งท า
หน้าที่ เก็บข้อมูลธุรกรรมแบบกระจายศูนย์  
(Decentralized Database) ด้ ว ย เทค โน โ ลยี
สมุดบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์  
(Distributed Ledger Technology: DLT) โดย
โครงสร้างของบล็อกเชนได้รับการออกแบบให้ไม่
พึ่งพาการจัดเก็บข้อมูล ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ แต่ข้อมูลจะถูกกระจายการจัดเก็บไว้
หลายจุด (Nodes) บนเครือข่าย (Network) 
อย่าง อัตโนมัติ  บล็อกเชนจึ งมีลักษณะเป็น
ฐานข้อมูลสาธารณะ (Public Database) ทั้งนี้ 
เมื่อแต่ละจุดสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
สถานะของทุกฝ่ายบนเครือข่ายได้อย่างเท่าเทียม 
ความโปร่งใสของการท าธุรกรรมบนบล็อกเชน 
ท าให้ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการตรวจสอบ 
ตัดสินใจ และสร้างความมั่นใจเช่นในอดีต แต่

                                                           
คณิตศาสตร์จะยิ่งซับซ้อน แต่ผลตอบแทนจะลดลง (ในกรณี 
บิทคอยน์ รางวัลเริ่มต้นจาก 50 บิทคอยน์ต่อบล็อก และลด
ครึ่งหนึ่งทุก ๆ 4 ปี ปัจจุบันอยู่ที่ 12.5 บิทคอยน์ต่อบล็อก) 
นอกจาก Proof-of-Work ยังมีกระบวนการรับรองธุรกรรม
อีกประเภท ที่ก าลังได้รับความสนใจ ระบบนั้นคือ Proof-of-
Stake ซ่ึ ง ให้ ผ ลตอบแทน แก่ ผู้ รั บ รอ งธุ ร ก ร รม  เป็ น
ค่าธรรมเนียม โดยอ้างอิงตามจ านวนคริปโทเคอร์เรนซีที่นัก
ขุดมีอยู่ และผู้ที่จะเข้ามารับรองธุรกรรม จะต้องครอบครองค
ริปโทเคอร์เรนซีสกุลนั้นอยู่ก่อนหน้า ทั้งนี้ ระบบจะสุ่มเลือก
นักขุดที่จะรับผิดชอบการสร้างบล็อกใหม่ จากกรอบเง่ือนไขที่
แตกต่างกันของแต่ละสกุล ซ่ึงจุดเด่นของระบบ Proof-of-
Stake คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบ 
Proof-of-Work 
5 Hash Function เป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ใช้
แปลงข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ขนาดตายตัว แม้ว่าข้อมูลขาเข้าจะมี

เครือข่ายจะร่วมกันประมวลผล เพื่อรับรองการ
ท าธุรกรรมที่เกิดขึ้น 

กิจกรรมที่ได้รับการรับรองบนบล็อก
เชน จะถือเป็นธุรกรรม และถูกบันทึกทั้งหมด 
โดยนักขุดจะรวบรวมธุรกรรมไว้ เป็นบล็อก 
( Block) ต า ม ล า ดั บ เ ว ล า  ( Chronological 
Order) ทั้งนี้ การสร้างบล็อกใหม่จะถูกเข้ารหัส
ความปลอดภัยด้วยปัญหาคณิตศาสตร์ เช่น บิท
ค อ ย น์  ( Bitcoin) ใ ช้  ฟั ง ก์ ชั น แ ฮ ช  ( Hash 
Function5) SHA-2 5 6  อี เ ธ อ ร์  ( Ether) ใ ช้  
Keccak แดช (Dash) ใช้ X11 เป็นต้น ซึ่งระบบ
จะปรับความยากให้สอดคล้องกับพลั งการ
ประมวลผลของทั้งเครือข่าย เพื่อให้สร้างบล็อก
ใหม่ด้วยความเร็ว (Block Time) ที่สม่ าเสมอ 
เช่น บิทคอยน์ 10 นาที ไลท์คอยน์ (Litecoin) 3 
นาที อีเธอร์ 15 วินาที เป็นต้น บล็อกใหม่จะถูก

ขนาดต่างกัน การท างานของฟังก์ชันแฮชสามารถอธิบาย
อย่างง่าย ด้วยระบบตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน 
(Password) เช่น การสร้างบัญชีอีเมล์ (e-mail) รหัสผ่านที่
เจ้าของบัญชีก าหนด จะถูกแปลงด้วยฟังก์ชันแฮช ซ่ึงระบบ
จะบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ โดยในอนาคต เมื่อมีความพยายามเปิด
บัญชีอีเมล์นั้น รหัสที่กรอกใหม่ จะถูกแปลงด้วยฟังก์ชันแฮช 
และเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เคยบันทึกไว้ ซ่ึงต้องตรงกัน
ทั้งหมดจึงจะเข้าใช้งานได้ ทั้งนี้ แม้ว่าข้อมูลขาเข้าจะแตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อย ฟังก์ชันแฮชก็อาจได้ผลลัพธ์ไม่ใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลขาเข้าที่แตกต่างกัน 
จะให้ผลลัพธ์เดียวกันจากการแปลงของฟังก์ชันแฮช แต่ความ
น่าจะเป็นลดลงอย่างมาก เมื่อใช้ฟังก์ชันแฮชที่ซับซ้อน เช่น 
SHA-256 SHA-512 เป็นต้น 
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เรียงต่อจากบล็อกเดิมเป็นสายโซ่ (Chain) เมื่อ
ประกอบกับความปลอดภัยจากการบันทึกเวลา
ของการท าธุ รกรรม (Trusted Timestamp) 
บล็อกเชนจึงถือเป็นแพลตฟอร์มแห่งความ
ไว้วางใจ (Platform of Trust) และคริปโทเคอร์
เรนซีเป็นเพียงการใช้ประโยชน์รูปแบบหนึ่งจาก
เทคโนโลยีนี้ ในปัจจุบัน มีคริปโทเคอร์เรนซีกว่า 
1,400 ชนิด ซึ่งสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
โดยพัฒนาต่อจากบิทคอยน์ คริปโทเคอร์เรนซี
ชนิดแรก ซึ่งยังได้รับความนิยมสูงที่สุด 
 
เส้นทางของบิทคอยน์ 
 บิทคอยน์ คิดค้นโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ชื่อ Satoshi Nakamoto6 ซึ่งเผยแพร่บทความ
บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ (Website) metzdowd.com 
ปลายปี  พ.ศ. 2551 โดย Nakamoto (2008) 
เสนอหลักการของบิทคอยน์ ว่าเป็นระบบเงินสด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้เครือข่ายสามารถโอนให้กัน

                                                           
6 เพื่อให้เกียรติแก่ Satoshi Nakamoto หน่วยที่เล็กที่สุดของ
บิทคอยน์จึงถูกเรียกว่า ซาโตชิ (Satoshi) โดย 1 บิทคอยน์ มี
ค่าเท่ากับ 100 ล้านซาโตชิ ด้วยลักษณะดังกล่าว บิทคอยน์จึง
ลดข้อจ ากัดของเงินตราแบบดั่งเดิม ซ่ึงมีหน่วยย่อยหยาบกว่า
นี้มาก ท าให้ระบบราคามีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม
ในการท าธุรกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ การมีหน่วยย่อยที่เล็ก
มาก ๆ ยังช่วยลดปัญหาจากการที่ระบบจ ากัดปริมาณอุปทาน
สูงสุดของบิทคอยน์ไว้ที่ 21 ล้านหน่วย 
7 ระบบฐานข้อมูลกระจายศูนย์ และการตรวจสอบ รับรอง
ภายในเครือข่าย ลดปัญหาที่ เกิดจากความล่าช้าในการ
ประมวลผลข้ อมู ลแบบรวม ศูนย์  (Centralized Data 
Processing) อีกทั้งโครงสร้างการท างานของบล็อกเชน ยัง

ได้ โดยตรง  (Peer-to-Peer Electronic Cash) 
ไม่ต้องด าเนินการผ่านสถาบันการเงินเช่นในอดีต 
ทั้ งยั งสามารถป้องกันการจ่ายเงินซ้ าซ้อน 7 
(Double Spending) ที่ เป็นปัญหาส าคัญของ
เงินตราดิจิทัลอ่ืน หลังจากนั้น ต้นปี พ.ศ. 2552 
Nakamoto เริ่มแจกจ่ายซอฟต์แวร์ (Software) 
ที่ใช้สร้างเครือข่าย พร้อมเปิดตัวบิทคอยน์หน่วย
แรก เขาตั้งเว็บไซต์ bitcoin.org และร่วมพัฒนา
ซอฟต์แวร์บิทคอยน์จนถึงปี พ.ศ. 2553 จึงยุติ
กิจกรรม และมอบอ านาจการดูแลให้กลุ่ม
นักพัฒนาบิทคอยน์รุ่นบุกเบิก ทั้ งนี้  ถึงแม้ว่า
ตัวตนที่แท้จริงของ Nakamoto จะยังคงเป็น
ปริศนา แต่คาดกันว่าในปัจจุบันเขามีบิทคอยน์
ประมาณ 1 ล้านบิทคอยน์ คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 
19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อบิทคอยน์ขึ้นไป
ถึงจุดสูงสุด ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ซึ่ง
ท าให้เขาติดอันดับ 1 ใน 50 คนรวยที่สุดในโลก 

ป้องกันการท าซ้ า และดัดแปลงข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ 
ให้ท าได้ยากขึ้น จนแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อมีผู้ใช้งาน 
และจ านวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ทุกจุดบนเครือข่าย
เข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกัน จึงสามารถตรวจสอบ และยืนยัน
การท าธุรกรรม โดยไม่ต้องรอตัวกลางในระบบเดิม ซ่ึงการ
ฉ้อโกง จ าเป็นต้องแก้ไขฐานข้อมูลทุกจุดที่กระจายการบันทึก
ไว้บนเครือข่าย และต้องแก้ไขได้เร็วกว่าการเกิดขึ้นของบล็อก
ใหม่ เพราะบล็อกใหม่ท าให้การแก้ไขข้อมูลซับซ้อนขึ้ น 
อย่างไรก็ตาม ด้วยพลังการประมวลผลของเครือข่ายทั่วโลก
ในปัจจุบัน อาจพูดได้ว่าอาชญากรไม่มีโอกาสที่จะด าเนินการ
ได้ส าเร็จ 
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 อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเกิดบิทคอยน์ 
นักพัฒนามีความพยายามที่จะสร้างเงินตราบน
ระบบเครือข่ายด้วยแนวคิดคล้ายกัน เช่น บีมันนี 
(B-money) ของ Wei Dai และบิทโกลด์  (Bit 
Gold) ของ Nick Szabo ซึ่งน าเสนอหลักการไว้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แต่แนวคิดเหล่านั้นไม่ได้รับ
การพัฒนาต่อให้ส าเร็จ และไม่ได้รับการยอมรับ
อย่างบิทคอยน์ ทั้งนี้  หลังการเกิดขึ้นของบิท
คอยน์หน่วยแรก ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2552 
การขุดก็ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรก 
ปัญหาคณิตศาสตร์ยังไม่ซับซ้อน ท าให้นักขุด
ส า ม า ร ถ ขุ ด บิ ท ค อ ย น์ จ า น ว น ม า ก จ า ก
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และทุกจุดบนเครือข่าย
ยังเป็นนักขุดกันหมด แต่เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์
อ้างอิงที่ชัดเจน จึงยากที่จะประเมินมูลค่าที่
แท้จริง แม้เวลาจะผ่านไปกว่าหนึ่งปี ก็ยังไม่มีการ
ซื้ อขายด้ วยบิทคอยน์  จนกระทั่ ง วั นที่  22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 การซื้อขายสินค้าด้วยบิท
คอยน์จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย 10 ,000 บิท
คอยน์ แลกพิซซ่า (Pizza) ได้ 2 ถาด (คิดเป็น
มูลค่ามากกว่าถาดละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) 
 เป็นเวลานานกว่า 2 ปี ที่บิทคอยน์
เป็นคริปโทเคอร์เรนซีเพียงสกุลเดียวในตลาด 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 คริปโทเคอร์เรนซีสกุล
อ่ืนจึงเริ่มเปิดตัว ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า อัลต์คอยน์ 
(Alternative Coins: Altcoins) โดยอัลต์คอยน์
                                                           
8 การใช้ scrypt เป็นกลไกเข้ารหัสในกิจกรรม Proof-of-
Work ท าให้ต้องใช้หน่วยความจ าในการประมวลผลมากกว่า 

ที่ส าคัญในยุคแรก เช่น เนมคอยน์ (Namecoin 
ใ ช้  Decentralized Domain Name System) 
ไลท์คอยน์ (ใช้ scrypt แทน SHA-2568) เพียร์
คอยน์ (Peercoin ใช้ Proof-of-Stake ร่วมกับ 
Proof-of-Work) เป็นต้น ทั้งนี้ อัลต์คอยน์ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถลดจุดอ่อนต่าง ๆ ของบิท
คอยน์ เช่น ลดระยะเวลาการท าธุรกรรมให้เร็ว
ขึ้น เพิ่มความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายให้ระบุ
ตัวตนยากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในการรับรองธุรกรรม เป็นต้น ต่อมาราคาบิท
คอยน์ได้ปรับขึ้นไปถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น
คร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 แต่เพียง
ปีกว่า ๆ หลังจากนั้น ราคากลับลดลงอย่าง
รุนแรง จนต่ ากว่าระดับ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และต้องใช้เวลาอีก
ประมาณ 2 ปี ราคาจึงสามารถกลับขึ้นไปที่  
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้อีกครั้งในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560 
 ก า ร เ ส น อ ข า ย ดิ จิ ทั ล โ ท เ ค น ต่ อ
สาธารณชน (Initial Coin Offering: ICO) เร่ิมต้น
ใ น ปี  พ . ศ .  2556 โ ด ย  ม า ส เ ต อ ร์ ค อ ย น์  
(Mastercoin) แ ต่ ไ อ ซี โ อ ยุ ค แ ร ก ที่ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในระดับสูง คือ อีเธอร์ โดย อีเธอร์
เ รี ยม  (Ethereum) ซึ่ ง ระดมทุน ได้  18 ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 อย่างไรก็ตาม 
จุดเด่นเรื่องการตัดตัวกลางทางการเงิน และการ
ปราศจากการควบคุม กลายเป็นประเด็นปัญหาที่

SHA-256 ของบิทคอยน์  ซ่ึงส่ งผลต่อเครื่องขุดที่ ต้ องมี
โครงสร้างซับซ้อน และราคาแพงกว่าเดิม 
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สั่นคลอนคริปโทเคอร์เรนซีทั้งระบบ เพราะใน
เดื อนมกราคม พ .ศ .  2557 เพี ย ง  2 เดื อน 
หลังจากราคาบิทคอยน์ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,000 
ดอลลาร์สหรัฐ เมาท์ก๊อก (Mt.Gox) ซึ่งเป็นตลาด
ซื้อขายแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
โดยมีธุรกรรมบิทคอยน์มากกว่าร้อยละ 70 ต้อง
หยุดการซื้อขาย ปิดเว็บไซต์ และปิดท าการ 
เนื่องจากบิทคอยน์ประมาณ 850,000 บิทคอยน์ 
ที่ ฝากไว้กับตลาดนี้ สูญหายไป (แต่ค้นพบ 
200,000 บิทคอยน์ ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา) คิด
เป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 450 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จากราคา ณ ขณะนั้น เหตุการณ์
ดังกล่าวท าให้ราคาบิทคอยน์ลดลงร้อยละ 50 
ภายในเวลาเพียง 2 เดือน จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่
สามารถสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการสูญหาย
ได้9 
 ในปี  พ .ศ .  2558 บิทคอยน์จ านวน 
19,000 บิทคอยน์ ถูกขโมยไปจากตลาดบิท

                                                           
9 คาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบ DDoS (Distributed Denial-
of-Service) ซ่ึงอาชญากร (Hacker) กระจายระดมโจมตี
ตลาดเมาท์ก๊อก จากต้นทางหลายแหล่งพร้อม ๆ กัน เพื่อให้
ทรัพยากรของตลาดไม่เพียงพอรองรับการใช้งาน จนต้องหยุด
ให้บริการในที่สุด ทั้งนี้ แม้ว่าบล็อกเชนจะสามารถป้องกันการ
ฉ้อโกงภายในเครือข่ายได้เป็นอย่างดี แต่จะเห็นได้ว่า ปัญหา
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม เมื่อต้องออกจากระบบ
บล็อกเชน เช่นในกรณีนี้ ซ่ึงเป็นการฝากคริปโทเคอร์เรนซีไว้
กับตลาดซ้ือขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี 
10 Cocco, Concas, and Marchesi (2017) พ บ ปั ญ ห า 
Autocorrelation ระหว่างค่าสัมบูรณ์ของผลตอบแทนจาก
การเปลี่ยนแปลงราคาบิทคอยน์ (Absolute หรือ Squared 

แสตมป์ (Bitstamp) ปีถัดมา บิทคอยน์หายไป 
120,000 บิทคอยน์  จากตลาดบิทฟินเน็กซ์  
(Bitfinex) อย่างไรก็ตาม ความสนใจ และการ
ยอมรับคริปโทเคอร์เรนซีกลับเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
โดยในปี พ.ศ. 2559 วารสารเลดเจอร์ (Ledger) 
ซึ่ ง เ ป็ น ว า รส า ร วิ ช า ก า ร  (Peer-Reviewed 
Academic Journal) เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี 
และบล็อกเชน ได้เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรก ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2560 การเก็งก าไรท าให้ราคาบิทคอยน์ผัน
ผวนอย่างมาก10 โดยราคาขึ้นไปกว่า 10 เท่า 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายน และด้วย
ระยะเวลาเพียงครึ่งเดือนหลังจากนั้น ราคาก็ขึ้น
ไปสูงกว่า 19,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะลงไป
ต่ ากว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิทคอยน์ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ การ
จ ากัดจ านวนธุรกรรมที่สามารถประมวลผลบน
ระบบบิทคอยน์ ไว้ที่ 7 ธุรกรรมต่อวินาที ท าให้
เกิดคอขวด การท าธุรกรรมช้าลง และต้องจ่าย

Return) ซ่ึงแสดงถึงปรากฏการณ์ Volatility Clustering ใน
ตลาดบิทคอยน์ ซ่ึงความผันผวนที่รุนแรงมีแนวโน้มที่จะจับ
กลุ่มอยู่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรอบแคบ ๆ ที่มักจะรวมตัวในช่วงเวลาที่ต่างออกไป 
ทั้งนี้ Urquhart (2016) และ Nadarajah and Chu (2017) 
รายงานผลการศึกษาว่าตลาดบิทคอยน์เป็นตลาดที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ (Inefficient Market) เนื่องจากพบว่าราคาบิท
คอยน์เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน (Non-Randomness) 
หรือราคาในอดีตสามารถใช้คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ แต่
งานทั้งสองชิ้นก็ยังแสดงให้เห็นว่าตลาดบิทคอยน์น่าจะมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคต 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

9 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ค่าธรรมเนียมสูงขึ้นถ้าต้องการความรวดเร็ว บิท
คอยน์จึงถูกแบ่ง (Hard Fork) ออกเป็น 2 สกุล
ในปี พ.ศ. 2560 คือ บิทคอยน์ (BTC) ที่ใช้ขนาด

บล็อก 1 MB และบิทคอยน์แคช (Bitcoin Cash: 
BCH) ที่ใช้ขนาดบล็อก 8 MB 
 

 

 

สถานการณ์ราคาบทิคอยน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน (ดอลลาร์สหรัฐ)11 

 
 

แม้ว่ าบิทคอยน์จะถูกพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่อง แต่การแก้ไขทุกครั้งจ าเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากเครือข่าย ซึ่งใช้เวลาในการ
พิจารณา และมักมีมุมมองแตกต่ า งกัน ใน
รายละเอียด ทั้งนี้ ระยะเวลาการสร้างบล็อกใหม่

                                                           
11 ข้อมูลจาก CoinDesk.com ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2553 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เนื่องจากราคาบิทคอยน์
ในแต่ละตลาดมักจะแตกต่างกันเล็กน้อย CoinDesk.com จึง
ค านวณราคาเฉลี่ยด้วยราคาปิดจากตลาดซ้ือขายแลกเปลี่ยน
บิทคอยน์ชั้นน าหลายแห่ง ทั้ งนี้  Pieters and Vivanco 
(2017) พบว่าตลาดที่ไม่มีระเบียบให้ผู้ท าธุรกรรมเปิดเผย
ตัวตน มีแนวโน้มที่ราคาจะแตกต่างจากตลาดอื่นมากขึ้น 

ทุก 10 นาที12 เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน 
เพราะเมื่อมีธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่
รับได้ต่อบล็อก และระยะเวลาที่ต้องรอก่อนจะ
สร้างบล็อกใหม่ ท าให้ประสิทธิภาพของการท า
ธุรกรรมลดลง ในปี พ.ศ. 2560 จึงเกิดข้อตกลง

12 Nakamoto คาดว่า 10 นาที หรือ 6 บล็อกต่อชั่วโมง เป็น
ระยะเวลาที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการตรวจสอบ และ
สร้างบล็อกใหม่ โดยหนึ่งในเหตุผลที่เขาใช้พิจารณา คือ 
สัดส่วนความสูญเสีย (Waste) จากกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เมื่อใช้ระยะเวลาสร้างบล็อกใหม่ที่ 10 นาที 
ซ่ึงแน่นอนว่าเป็นที่ถกเถียงอย่างมากถึงความเหมาะสมของ
ระยะเวลาดังกล่าว 
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ระหว่างนักขุด ที่จะสร้างบล็อกเชนใหม่ ที่พัฒนา
จากบิทคอยน์ โดยเพิ่มความจุข้อมูลให้บล็อก
สามารถบันทึกได้ 8 MB13 จนเกิดเป็น บิทคอยน์
แคช (BCH) ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาตลาด
มากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณ
การซื้อขาย 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) 
และไลท์คอยน์ เปิดตัวในปี พ.ศ. 2554 มีการ
ออกแบบคล้ายคลึงกับบิทคอยน์ แต่ก าหนด
ระยะเวลาการสร้างบล็อกใหม่ที่ 2.5 นาที และ
ก าหนดอุปทานสูงสุดไว้ที่  84 ล้านไลท์คอยน์ 
ปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาตลาด 13 ,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณการซื้อขาย 1,400 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน) 

มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีรวมกัน
ทั้งหมด ขึ้นไปสูงกว่า 300 ,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 และ Jesse Powell 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาดคราเคน 
(Kraken) คาดว่ามูลค่าจะขึ้นไปถึง 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2561 โดยบิทคอยน์
ได้รับการยอมรับในระดับที่ตลาดอนุพันธ์ระดับ
โลกอย่าง Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) และ Chicago Mercantile Exchange 
                                                           
13 ก า ร เพิ่ ม ค ว า มจุ บล็ อ กมี ข้ อ เ สี ยที่ ส า คัญ  คื อ  ล ด
ความสามารถในการแข่งขันของนักขุดรายย่อย เพราะพวก
เขาจะไม่สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูก
ควบคุมโดยนักขุดรายใหญ่ไม่กี่ราย ซ่ึงลดการกระจายอ านาจ 
อันเป็นจุดเด่นของบล็อกเชน ตัวอย่างคริปโทเคอร์เรนซีที่
แยกตัวจากบิทคอยน์ เช่น Bitcoin XT Bitcoin Unlimited 
Bitcoin Gold เป็นต้น 

(CME) Group เปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อ้างอิงราคาบิทคอยน์14 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2 5 6 0  ทั้ ง นี้  อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  
CoinMarketCap (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561) บิทคอยน์ (BTC) เป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่
มี มู ล ค่ า ต า ม ร า ค า ต ล า ด  ( Market 
Capitalization) แ ล ะ ป ริ ม า ณ ก า ร ซื้ อ ข า ย 
(Trading Volume) สูงที่สุด ประมาณ 195,000 
และ 9 ,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
เนื่องจากความสนใจจากสาธารณชน และนัก
ลงทุนที่เพิ่มขึ้น การได้รับการยอมรับจากรัฐบาล
ในหลายประเทศ และการเกิดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ทั้ง ๆ ที่ราคาบิทคอยน์ผันผวนอย่างมาก 
และมีปัญหาเรื้อรังเรื่องความเร็วของการท า
ธุรกรรม กับค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมที่
เพิ่มข้ึน 

ตามมาด้วยอีเธอร์ (ETH) มูลค่าตาม
ราคาตลาด และปริมาณการซื้อขาย ประมาณ 
92 ,000 และ  2 ,300 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ 
ตามล าดับ อีเธอร์ใช้ประโยชน์บล็อกเชนในด้าน
อ่ืนควบคู่ไปกับการเป็นระบบช าระเงิน คือ การ
เป็นแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ

14 Nikolaos Panigirtzoglou ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง  JPMorgan 
Chase มองว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ 
(Emerging Asset Class) ซ่ึงการเกิดขึ้นของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาบิทคอยน์ในตลาด CBOE และ CME 
จะท าให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์
เรนซีมากขึ้น จากเดิมที่เน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงระบบ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ก ร ะ จ า ย ศู น ย์  (Distributed Software 
Development Platform) เพื่อลดความส าคัญ
ของแอพพลิเคชันจากบุคคลที่สาม (Third Party 
Application) รวมทั้งการสร้างสัญญาอัจฉริยะ 
(Smart Contract15) โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่
เข้าถึงง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบิทคอยน์ 
ส าหรับริปเปิล (Ripple: XRP) มีมูลค่าตามราคา
ตลาดเป็นอันดับสาม ราว ๆ 44 ,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ปริมาณการซื้อขาย 700 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน)  ริปเปิลเป็นตัวกลางใน
ระบบช าระเงินประสิทธิภาพสูง (ใช้พลังงานต่ า 
และท าธุ รกรรมได้ เร็ ว ในระดับวินาที )  แต่
ค่าธรรมเนียมต่ า ซึ่งแตกต่างจากทั้งบิทคอยน์ 
และอีเธอร์ เป็นอย่างมาก เพราะการขุด (บริษัท
ขุดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด) และอุปทานส่วนใหญ่
ควบคุมโดยบริษัทริปเปิล นอกจากนี้ ริปเปิลยัง
ถูกใช้งานโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลาย
แห่ง ซึ่งกลายเป็นจุดที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ริปเปิล 
 
ข้อดีและข้อเสียของคริปโทเคอร์เรนซี 

 คริปโทเคอร์เรนซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา ท าให้การโอนเงิน
ระหว่างกันภายในเครือข่ายสะดวก รวดเร็ว และ
ต้นทุนต่ าลง โดยฐานข้อมูล และระบบรับรอง
ธุรกรรมของคริปโทเคอร์เรนซี  ยังเพิ่มความ

                                                           
15 สัญญาอัจฉริยะ เป็นข้อตกลงที่ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน 
ซ่ึงจะถูกบังคับใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อเครือข่ายตรวจสอบ และ

โปร่งใส ให้ความเป็นส่วนตัว ลดโอกาสผิดพลาด 
และการฉ้อโกง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้คู่สัญญา
ม า ก ขึ้ น  ทั้ ง นี้  United Nations Research 
Institute for Social Development (UNRISD) 
โดย Scott (2016) รายงานว่า การใช้งานคริปโท
เคอร์เรนซีส่งผลดีต่อสังคมอีกหลายประการ เช่น 
ทุกคนสามารถใช้ได้จากทุกที่ ๆ มีอินเทอร์เน็ต
ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ขยายการเข้าถึง
บริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ท า
ธุรกรรมระหว่างประเทศได้โดยไม่ถูกแทรกแซง 
การด าเนินการมีความเป็นประชาธิปไตย และใช้
มาตรฐานเดียวกันทั่ ว โลก ลดปัญหาอัตรา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ สนับสนุนความรู้
เรื่องทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นต้น 
นอกจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชน ยังสามารถใช้
กับกิจกรรมอ่ืน เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง การ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) ระบบสัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคริปโทเคอร์เรน
ซีไม่มีลักษณะทางกายภาพ โดยต้องจัดเก็บไว้บน
เครือข่าย หรือบันทึกไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ความเสียหายจึงรุนแรงเมื่อระบบและอุปกรณ์
เหล่านั้นมีปัญหา หรือแม้กระทั่งความผิดพลาด
ส่วนบุคคล เช่น เผลอลบข้อมูลในระบบ ลืมสื่อ
บันทึกข้อมูล (Bitcoin Wallet) การเปิดเผยบัญชี
โดยบังเอิญ (QR Code) เป็นต้น นอกจากนี้ คริป

รับรองว่าสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญาโดยสมบูรณ์แล้ว 
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โทเคอร์เรนซียังประเมินมูลค่าได้ยาก เพราะไม่มี
สินทรัพย์อ้างอิง ราคาคริปโทเคอร์เรนซีจึงปรับ
ตามมุมมองผู้ใช้งานในเครือข่าย และนักเก็งก าไร 
จากการคาดการณ์ระดับอุปสงค์อุปทาน เมื่อ
ประกอบกับการไม่ได้ถูกควบคุมจากส่วนกลาง 
ท าให้ราคาผันผวนเป็นอย่างมาก ถือเป็นการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ แม้แต่คริปโทเคอร์
เรนซีสกุลหลักก็ยังไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งร้านคา้
ที่รับช าระด้วยคริปโทเคอร์เรนซี ยังนิยมปรับเพิ่ม
ส่วนต่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคา ลูกค้าจึงต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น ยิ่งไป
กว่านั้น การไม่ระบุตัวตนของผู้ท าธุรกรรม ท า
ให้คริปโทเคอร์เรนซีกลายเป็นแหล่งฟอกเงินของ
อาชญากร16 และการหลีกเลี่ยงภาษี 
 
กลไลการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี 
 การครอบครองคริปโทเคอร์ เ รนซี
สามารถท าได้ 3 วิธี คือ ซื้อขายแลกเปลี่ยน การ

                                                           
16 ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปิดเว็บไซต์ตลาดซ้ือ
ขายแลกเปลี่ยนสิ่งผิดกฎหมาย ซิลค์โรด (Silk Road) ซ่ึง
สมาชิกไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน และผู้ก่อตั้งถูกตัดสิน
จ าคุกตลอดชีวิต ทั้งนี้ บิทคอยน์มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็น
สื่อกลางซ่ึงอาชญากรนิยมใช้ในการซ้ือขาย อย่างไรก็ตาม 
อาชญากรมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้คริปโทเคอร์เรนซีที่ถูก
พัฒนาให้ระบุตัวตนได้ยากกว่า เช่น แดช (Dash) มันเนโร 
(Monero: XMR) เป็นต้น การศึกษาของ Brenig, Accorsi, 
and Müller (2015) เสนอแนวทางควบคุมปัญหาการฟอก
เงิน โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ก่อนท า
ธุรกรรม (ระบุตัวตนผู้ท าธุรกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, 

ขุด (Mining) และวิธีอ่ืน ๆ เช่น รางวัลจากเกมส์ 
(Games) ผลตอบแทน จากการล งทุ นที่ ไ ด้
ผ ล ต อ บ แ ท น สู ง  (High Yield Investment 
Program: HYIP) เป็นต้น ผู้ท าธุรกรรมด้วยคริป
โทเคอร์เรนซีสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติ
บุคคล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet 
of Things: IoT) ห รื อ แ ม้ แ ต่ อั ล ก อ ริ ทึ ม 
( Algorithm) ที่ ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ที่ ตั้ ง ท า ง
กายภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานคริปโทเคอร์เรน
ซียังคงมีลักษณะร่วมกัน คือ จะต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยในปัจจุบันสามารถด าเนินการผ่านอุปกรณ์
หล ากหล ายชนิ ด  ไ ม่ จ า กั ด เ ฉพ าะ เครื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ห รื อ โ ท ร ศั พ ท์ ที่ ร อ ง รั บ
ระบบปฏิบัติการ (Smartphone) ส่วนการเข้า
ร่วมเครือข่าย เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโท
เคอร์เรนซีในตลาด เป็นไปตามขั้นตอนการสร้าง
กระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency 
Wallet17) ดังต่อไปนี้ สมัครสมาชิกตลาดซื้อขาย

สร้างฐานข้อมูลผู้ใช้เครือข่าย, ห้ามผู้ใช้เครือข่ายที่น่าสงสัยท า
ธุรกรรม) ระหว่างท าธุรกรรม (แยกแยะธุรกรรม, ตรวจจับ
ธุรกรรมที่น่าสงสัย, ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย) และหลังท า
ธุรกรรม (บันทึกข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบในอนาคต)  
17 การเก็บคริปโทเคอร์เรนซีไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer) เพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช้ทางเลือก
ที่ เหมาะสมเสมอไป เนื่องจากข้อบกพร่องของอุปกรณ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive) ที่อาจท าให้
ทรัพย์สินสูญหาย ดังเกิดขึ้นกับข้อมูลทั่วไป เพราะฉะนั้น จึง
ควรใช้ทางเลือกการจัดเก็บอื่น ๆ ร่วมกับการเก็บใน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น หน่วยความจ าแฟลช (Flash 
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แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency 
Exchange) ยืนยันตัวตน ยืนยันบัญชีธนาคาร 
และโอนเงินเข้าสู่ระบบตลาด 
 การขุดคริปโทเคอร์ เรนซี  เป็นการ
แข่งขันกันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อรับรอง
ธุรกรรม และสร้างบล็อก ซึ่งผู้ชนะจะได้รับคริป
โทเคอร์เรนซีที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นผลตอบแทน 
โดยคริปโทเคอร์เรนซีเหล่านี้เป็นการออกใหม่ 
แตกต่างจากตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโท
เคอร์เรนซีที่เป็นตลาดรอง (Secondary Market) 
ทั้งนี้ บิทคอยน์ถูกขุดไปแล้วประมาณ 17 ล้าน
บิทคอยน์ และคาดว่าจะครบ 21 ล้านบิทคอยน์18 
ภายในปี พ.ศ. 2683 ทั้งนี้ การขุดคริปโทเคอร์
เรนซีสามารถท าได้ 2 วิธี  คือ การสร้างและ
จัดการเครื่องขุดส่วนบุคคล และการร่วมลงทุน
โดยท าสัญญาซื้อก าลังขุด (Cloud Mining) ซึ่งใน
ระบบนี้ ผู้ให้บริการจะจัดหา และจัดการเครื่อง
ขุดด้วยเงินลงทุนที่รวบรวมได้ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าระบบร่วมลงทุนจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อกระบวนการขุดอัน
ซั บ ซ้ อ น  แ ต่ ก็ ต้ อ ง แ ล ก ม า ด้ ว ย ก า ร เ สี ย
ค่าธรรมเนียม ผลก าไรที่ลดลง ความเสี่ยงจาก
การฉ้อโกง และการยกเลิกสัญญาเมื่อราคาคริป
โทเคอร์เรนซีตกต่ าในระดับที่ผู้ให้บริการพิจารณา
ว่าควรเลิกขุด ทั้งนี้ ขั้นตอนการขุดคริปโทเคอร์

                                                           
Memory) กระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซีบนเครือข่าย (Cloud 
Wallet) การพิมพ์ QR Code เป็นต้น 
18 ยังคงเป็นค าถามว่า เมื่อบิทคอยน์ถูกขุดครบทุกหน่วยแล้ว 
จะใช้วิธีการใดดึงดูดให้นักขุดยังคงประมวลผล เพื่อตรวจสอบ 

เ รนซี ด้ ว ยตั ว เอ ง  มี ร า ยละ เ อี ยด โดยสรุป 
ดังต่อไปนี้ 

- จัดหาเครื่องขุด ระดับการแข่งขันใน
ปัจจุบันท าให้ไม่คุ้มค่าที่จะใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
(ขุ ด ด้ ว ย  CPU แ ล ะ  Graphic Card) ซึ่ ง
ประสิทธิภาพต่ า โดยผู้ขุดต้องลงทุนกับเครื่องขุด
ประสิทธิภาพสูง เช่น Application-Specific 
Integrated Circuit (ASIC) Miner หรือ  Field-
Programmable Gate Array (FPGA) Miner 
เป็นต้น ที่ออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะ และต้อง
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ตลอดเวลา แม้ว่าเครื่องขุดเหล่านี้จะได้รับการ
ออกแบบให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกว่า
คอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่การขุดคริปโทเคอร์เรนซีก็
ยังคงใช้ไฟฟ้ามหาศาล ทั้งในส่วนเครื่องขุด และ
ระบบท าความเย็น โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2560 สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum: WEF) ประ เมิ น ว่ า ความสิ้ น เปลื อ ง
พลังงานไฟฟ้าจากการขุดบิทคอยน์ทั่วโลก มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 25 ต่อเดือน และอาจ
เทียบเท่ ากับการใช้ ไฟฟ้ าของทั้ งประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ภายในปี พ.ศ. 2562 เมื่อมีเครื่อง
ขุดแล้ ว  ผู้ ขุ ดต้องดาวน์ โหลด (Download) 
ซอฟท์ แวร์ ส าหรับการขุด  ซึ่ ง ในปั จจุบันมี
ซอฟท์แวร์ฟรีให้เลือกมากมายบนอินเทอร์เน็ต 

และรับรองธุรกรรมบนเครือข่ายต่อไป ซ่ึงทางเลือกหนึ่ง คือ 
การใช้ระบบค่าธรรมเนียม อันย้อนกลับไปสู่ระบบเดียวกับ
การท าธุรกรรมผ่านสถาบันการเงิน 
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- สร้างกระเป๋าคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่ง
เข้ า ร หัส  2 ระดับ  (Private-Encryption Key 
และ Public-Encryption Key) ด้ วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดยเครือข่าย
จะเข้าถึงข้อมูลการท าธุรกรรมทั้ งหมดของ
เจ้าของบัญชี เพื่อตรวจสอบ และยืนยันการท า
ธุรกรรมที่เกิดขึ้น ผ่าน Public-Encryption Key 
ส่วน Private-Encryption Key จะรับรู้และใช้
งานโดยเจ้าของบัญชีเท่านัน้ นอกจากนี้ กระเป๋าค
ริปโทเคอร์เรนซียังสร้างไว้เพื่อรองรับผลตอน
แทนจากการขุด และแลกเปลี่ยน หรือท าก าไร
จากผลตอบแทนเหล่านั้น ภายในตลาดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี 

- เข้าร่วมกลุ่มนักขุด (Mining Pool) 
เพื่ อ เพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ าพของการแก้ ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยร่วมกันขุดเป็นเครือข่าย แต่
แน่นอนว่าวิธีการนี้จะต้องแบ่งคริปโทเคอร์เรนซี
กันภายในกลุ่ม นอกจากนี้ กลุ่มยังใช้เป็นช่องทาง
สื่อสาร และติดตามข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับการขุด และแนวโน้มราคาคริปโทเคอร์เรนซี 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้ทันท่วงทีด้วย 

เว็บไซต์  CoinMarketCap จัดอันดับ
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี จาก
ปริมาณการซื้อขายต่อวัน (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561) ซึ่งมีล าดับดังต่อไปนี้ ตลาดบิทเม็กซ์ 

                                                           
19 นิตยสารฟอร์บส ประเมินจากคริปโทเคอร์ เรน ซีที่
ครอบครอง ก าไรหลังหักภาษีจากทรัพย์สินและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี โดยอ้างอิงราคา ณ วันที่ 19 
มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ นิตยสารฟอร์บสยังระบุด้วยว่า 

(BitMEX) 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ตลาด
ไบแนนซ์ (Binance) 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อวัน ตลาดโอเคเอ็กซ์ (OKEx) 1,900 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ตลาดอัพบิท (Upbit) 
1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ตลาดบิทฟิน
เน็กซ์ (Bitfinex) 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวนั 
นอกจากนี้ นิตยสารฟอร์บส (Forbes) ยังจัด
อันดับมหาเศรษฐีคริปโทเคอร์เรนซี19 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 โดยรายนาม 5 ล าดับแรก ได้แก่ 
Chris Larsen (ผู้ก่อตั้งริปเปิล) 7,500 – 8,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ Joseph Lubin (ผู้ก่อตั้งอี
เธอร์เรียม) 1,000 – 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
Changpeng Zhao (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข อ ง ต ล าด ไบแนนซ์ ) 1,100 – 2,000 ล้ า น
ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ  Cameron แ ล ะ  Tyler 
Winklevoss (ผู้ก่อตั้งตลาดจีมิไน หรือ Gemini) 
900 – 1 ,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Matthew 
Mellon (นักลงทุนอิสระ ) 900 – 1 ,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 
  

ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีมักไม่เปิดเผย การ
จัดอันดับจึงอาจไม่สมบูรณ์ และรายงานมูลค่าทรัพย์สินอาจ
ไม่แม่นย า 
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การเสนอขายดิจิทัลโทเคนต่อสาธารณชน 
(Initial Coin Offering: ICO) 

 ICO หรื อ  IPCO (Initial Public Coin 
Offering) เป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ ซึ่งก าลัง
ได้รับความสนใจไม่แพ้การซื้อขายคริปโทเคอร์
เรนซี ทั้งนี้ ICO มักด าเนินการโดยบริษัทเกิดใหม่ 
(Startup) ด้านเทคโนโลยี ที่ต้องการต่อยอด
แนวคิดทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทเหล่านี้
เ ลื อก ใช้ ดิ จิ ทั ล โทเคน (Digital Token) เป็ น
สื่อกลาง แทนการระดมทุนรูปแบบเดิมที่ถูก
ควบคุมด้วยกฎระเบียบเข้มงวด และมีลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและนักลงทุนที่ต่าง
ออกไป ซึ่งล้วนแต่ท าให้ต้นทุนการระดมทุน
เพิ่มขึ้น ในการท า ICO นั้น บริษัทจะเขียนสมุด
ปกขาว (Whitepaper) ซึ่งระบุรายละเอียดต่าง 
ๆ เช่น ข้อมูลทางเทคนิคของโครงการอ้างอิง 
แผนธุรกิจ คุณสมบัติต่าง ๆ ของดิจิทัลโทเคนที่
จะเสนอขาย เป็นต้น ดิจิทัลโทเคนจะขายให้แก่
นักลงทุน โดยนิยมแลกเปลี่ยนกับคริปโทเคอร์
เรนซีสกุลหลัก ทั้งนี้ ดิจิทัลโทเคนสามารถเป็นได้
ทั้งตัวแทนที่แสดงถึงสิทธิในการเข้าถึงกิจกรรมที่
บริษัทระบุไว้ (อาจกลายเป็นคริปโทเคอร์เรนซี 
หรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ถ้าได้รับการ
ยอมรับ) และเปิดโอกาสในการท าก าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาดิจิทัลโทเคน 
 ICO แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ตาม
คุณสมบัติของดิจิทัลโทเคนที่น าเสนอขาย ได้แก่ 
โท เคนหลั กทรัพย์  (Securities Token) เช่ น 
tZERO KODAKOne Polymath เป็นต้น สร้าง

ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการซื้อขายสินทรัพย์
ชนิดต่าง ๆ (Tradable Assets) โดยอ้างอิงกับ
สินทรัพย์ของกิจการ ซึ่งท าให้ราคาของโทเคน
ชนิ ดนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ สิ นท รั พ ย์ เ หล่ า นั้ น  แล ะ
ผลตอบแทนของผู้ ล งทุ น เชื่ อม โ ย งกั บผล
ประกอบการของกิจการ ด้วยลักษณะดังกล่าว 
โทเคนชนิดนี้จึงสุ่มเสี่ยงที่จะถูกควบคุมด้วย
กฎหมายหลักทรัพย์ ในขณะที่ โทเคนแสดงสิทธิ
การใช้งาน (Utility Token) เช่น Bitcoin Basic 
Attention Token (BAT) Filecoin เป็นต้น เป็น
โทเคนที่ผู้ครอบครองสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ของโครงการ รวมถึงสินค้าและบริการของกิจการ 
ทั้ งนี้  โทเคนรูปแบบนี้ยั งไม่ถูกควบคุมจาก
กฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  
 ICO สามารถให้ผลตอบแทนได้หลาย
ด้าน โดยผู้ลงทุนมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ าก โค ร ง ก า รที่ ป ระสบ
ความส าเร็จ อีกทั้ง การท า ICO ยังเป็นการสร้าง
เครือข่ายผู้ใช้งานและประชาสัมพันธ์โครงการ 
คล้ายกับการเก็บค่าสมัครสมาชิก ทั้งนี้ ฝ่ายก ากับ
นโยบายในบางประเทศเริ่มควบคุมการระดมทุน
ส า ธ า รณะ  (Crowdfunding) โ ด ยจ า กั ดทั้ ง
ลักษณะของนักลงทุน และจ านวนเงินลงทุน 
ในขณะที่ ICO ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่เกิดข้ึนที
หลัง หลายประเทศจึงอยู่ระหว่างการพัฒนา
มาตรการควบคุม จากช่องโหว่ดังกล่าว ICO จึง
ถูกใช้เป็นช่องทางในการฉ้อโกง ด้วยการสร้าง
โครงการที่ไม่ตั้งใจจะด าเนินการจนส าเร็จ ด้วย
เหตุนี้ เมื่อประกอบกับความกังวลถึงผลกระทบ
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ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารแห่ง
ประเทศจีนจึงห้ามการท า ICO ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2560 
 เมื่อเปรียบเทียบ ICO กับการเสนอขาย
หุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial 
Public Offering: IPO) จะพบว่ามีข้อแตกต่าง
ดังต่อไปนี้ ผู้ซื้อ ICO จะได้รับดิจิทัลโทเคนเป็น
หลักไม่ใช่หุ้น จึงไม่มีอ านาจควบคุมกิจการ แต่
ชดเชยด้วยสิทธิที่หลากหลายของดิจิทัลโทเคน
นั้น ๆ ขณะที่บริษัทที่ขาย IPO มักเป็นกิจการที่
ด าเนินงานมาอย่างยาวนาน จึงมีผลประกอบการ
รองรับชัดเจน ตรวจสอบได้ ต่างจากบริษัทที่ขาย 
ICO ซึ่งมีโอกาสล้มเหลวสูง นอกจากนี้ การท า 
IPO ยั ง มี กฎหมายควบคุ มหล ายด้ า น  ทั้ ง
ก าหนดให้มีหนังสือชี้ชวนที่ได้รับการรับรองเพื่อ
ประกอบการเสนอขาย มีหน่วยงานก ากับดูแล
เพื่ อคุ้ มครองนักลงทุนตลอดกระบวนการ 
แตกต่างจากสมุดปกขาวของ ICO ที่ขึ้นกับบริษัท
ที่ เสนอขาย แต่ ไม่มีมาตรฐาน และยั ง ไม่มี
กฎหมายรองรับ นักลงทุนจึงยังไม่ได้รับการ
คุ้มครอง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนและบริษัทที่ขาย 
ICO มีแนวโน้มที่จะติดต่อกันโดยตรงมากกว่าการ
ระดมทุนด้วย IPO ที่ด าเนินการผ่านตัวกลาง ยิ่ง
ไปกว่านั้น ICO ยังสามารถเข้าถึงนักลงทุนใน
ต่างประเทศได้ง่ายกว่า IPO 
 ICO เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 
2556 โดยมาสเตอร์คอยน์  ซึ่ ง ระดมทุนได้
ประมาณ 5,000 บิทคอยน์  เทียบเป็นมูลค่า
มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ ขณะนั้น 

ทั้งนี้ ICO ได้รับความนิยมอย่างมากในปี พ.ศ. 
2560 ICOdata รายงานว่า มีมูลค่ารวม 6,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนกว่า 60 เท่า เมื่อเทียบ
กับปี  พ.ศ.  2559 แต่  Cointelegraph พบว่า
เงินทุนร้อยละ 37 กระจุกตัวอยู่กับโครงการใหญ่
เพียง 20 โครงการ เช่น เทโซส์ (Tezos) 232 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบนคอร์ (Bancor) 153 ล้าน
ดอลลาร์ สหรั ฐ  ส เตตั ส  (Status) 100 ล้ าน
ด อ ล ล า ร์ ส ห รั ฐ  เ ป็ น ต้ น  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
Tokendata รายงานไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 ว่าจากทั้งหมด 902 โครงการที่ระดมทุน
ผ่าน ICO ในปี พ.ศ. 2560 มี 142 โครงการ ที่
ระดมทุนไม่ส าเร็จ และ 276 โครงการ ที่ล้มเหลว 
นั่นหมายความว่า มีโครงการล้มเหลวไปแล้วร้อย
ละ 46 นอกจากนี้ ยังมีอีก 113 โครงการ ที่ส่ง
สัญญาณว่าก าลังจะล้มเหลว ถึงแม้ว่าความเสี่ยง
จะสูง แต่ ICO ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใน
สองเดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 มี ICO จ านวน 
271 โครงการ ระดมทุนได้มากกว่า 2,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

การประเมินมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี 

หากเงินตรามีค่า เพราะมีอยู่อย่างจ ากัด 
และคนเชื่อว่าเป็นสิ่งมีค่า20 ดังนั้น การที่คนกลุ่ม
หนึ่งเชื่อในกลไกคณิตศาสตร์ และการเข้ารหัสบน
ระบบเครือข่าย ก็น่าจะเป็นเหตุผลให้คริปโท
เคอร์เรนซี ซึ่งถูกออกแบบให้มีจ านวนจ ากัด มีค่า
เช่นกัน ทั้ งนี้  คริปโทเคอร์ เรนซีถูกมองว่ามี
ลักษณะเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) 
เพราะคริปโทเคอร์เรนซีชนิดเดียวกันมีคุณสมบัติ
เหมือนกัน ไม่ขึ้นอยู่กับการขุด นอกจากนี้ คริป
โทเคอร์เรนซีหลายชนิด ยังสามารถใช้ประโยชน์
ในด้านอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ได้
เป็น เพียงสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยน เมื่ อ
เปรียบเทียบผู้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ กับผู้ซื้อ
ขายคริปโทเคอร์เรนซี ก็ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
หลักเช่นเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและผู้ซื้อที่
ต้องการใช้ประโยชน์จากสินค้าจริง และกลุ่มนัก
เก็งก าไรที่ต้องการท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลง

                                                           
20 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Bank: Board 
of Governors of the Federal Reserve System) ระบุว่า 
ในปัจจุบันการพิมพ์ธนบัตร 100 ดอลลาร์สหรัฐ มีต้นทุนเพียง 
15.5 เซ็นต์ ด้วยระบบการออกใช้ธนบัตรในปัจจุบันของ
สหรัฐอเมริกา นั่นหมายความว่า มูลค่ามากกว่าร้อยละ 99 
ของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มาจากความเชื่อว่าสกุลเงิน
ดังกล่าวมีค่าตามที่รัฐบาลรับรอง 
21 Kim et al. (2016) เสนอวิธีคาดการณ์ความผันผวนของ
ราคาคริปโทเคอร์เรนซี โดยวิเคราะห์จากปริมาณการแสดง
ความคิดเห็นภายในเครือข่ายผู้สนใจคริปโทเคอร์เรนซี และ
พบว่าความผันผวนราคาคริปโทเคอร์เรนซีสัมพันธ์กับจ านวน
การสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์ เรนซีบนระบบ
อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม Li and Wang (2017) พบว่าการ

ราคา เพราะฉะนั้น จ านวนนักลงทุนในตลาดคริป
โทเคอร์เรนซีที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แต่กลับท าให้
ราคาผันผวนสูงขึ้น21 ลักษณะดังกล่าว จึงยืนยัน
ข้อสังเกตของ Joseph Stiglitz ว่าคริปโทเคอร์
เรนซีก าลังอยู่ในภาวะฟองสบู่22 ที่ราคาเพิ่มขึ้น
จากการเก็งก าไร ด้วยความคาดหวังว่าราคาจะ
ขึ้นต่อไปเร่ือย ๆ  

เมื่อไม่ถูกแทรกแซงโดยภาครัฐ อุปสงค์
อุปทาน จึงถือเป็นปัจจัยส าคัญ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโท
เคอร์เรนซี ทั้งนี้ แม้ว่าอุปทานของคริปโทเคอร์
เรนซีบางชนิดจะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ แต่
กลไกราคาของคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ยัง
คล้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างทองค า คือ 
อุปทานมี อยู่ อ ย่ า งจ ากั ด  และสั มพันธ์ กั บ
ความสามารถในการผลิต โดยในกรณีของคริปโท
เคอร์เรนซี คือ ระยะเวลาในการสร้างบล็อกใหม่ 
ซึ่งระบบออกแบบไว้ให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ถึง

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เมื่อเทียบกับดอลลาร์
สห รั ฐ  อ ธิ บ า ย ได้ ด้ ว ยปั จ จั ยพื้ น ฐ านทา ง เศร ษ ฐกิ จ 
(Economics Fundamental Factors) และสภาพตลาด ณ 
ขณะนั้น มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเทคโนโลยี  
ในขณะที่  Katsiampa (2017) เสนอว่า AR-CGARCH เป็น
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติที่อธิบายความผันผวนของราคาบิท
คอยน์ได้แม่นย าที่สุด 
22 การศึกษาของ Fry and Cheah (2016) ยืนยันว่าตลาดค
ริปโทเคอร์เรนซีก าลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ ทั้งยังพบว่าตลาดค
ริปโทเคอร์เรนซีแต่ละสกุลเปลี่ยนแปลงอย่างสัมพันธ์กัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิทคอยน์ และริปเปิล โดยความผันผวนใน
ตลาดริปเปิลสามารถกระจาย (Spillover) ไปยังตลาดบิท
คอยน์ 
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จะมีประเด็นความคุ้มค่าในการขุด จากค่า
ด าเนินการต่าง ๆ 23 เช่น ค่าเครื่องขุด ค่าไฟฟ้า 
ค่าด าเนินการ เป็นต้น แต่ด้วยโครงสร้างของ
ระบบ ท าให้นักขุดมีอ านาจต่อรองต่ า และอาจ
กล่าวได้ว่าอุปสงค์จากนักเก็งก าไรเป็นปัจจัยหลัก
ที่กดดันราคาคริปโทเคอร์เรนซีในปัจจุบัน แต่
ความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซี ที่ดู
เหมือนจะไม่ อ้างอิงมูลค่าแท้จริง ( Intrinsic 
Value) เป็นประเด็นปัญหา น ามาซึ่งค าถามว่า 
คริปโทเคอร์เรนซีมีมูลค่าแท้จริงหรือไม่ และเมื่อ
ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ไม่รายงานผลประกอบการ 
ผลตอบแทนไม่ชัดเจน และไม่จ่ายปันผล จะ
ประเมินมูลค่าได้อย่างไร? 

Tom Lee อดีตผู้บริหารของ JPMorgan 
Chase กล่ าวว่ าด้ วยคุณสมบัติบางประการ 
เป็นไปได้ที่คริปโทเคอร์เรนซีจะเข้ามาท าหน้าที่
เก็บรักษามูลค่าแทนทองค า ซึ่งการประเมินราคา
อาจอ้างอิงจากสัดส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ

                                                           
23 Hayes (2017) ระดับการแข่งขันระหว่า งนักขุ ดหรือ
ความสามารถในการประมวลผล อัตราการผลตอบแทนเมื่อ
เทียบกับเวลาในการสร้างบล็อกใหม่ และความยากของ
ปัญหาคณิตศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นต้นทุนของการขุดที่ท าให้คริป
โทเคอร์เรนซีแต่ละชนิดแตกต่างกัน โดยปัจจัยทั้งสามมี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาบิทคอยน์ ซ่ึงต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นสามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของราคาบิทคอยน์ได้ ทั้งนี้ 
Balcilar et al. (2017 )  พบว่ า ป ริ มาณการ ซ้ือขายก็ มี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดบิทคอยน์
เช่นเดียวกัน 
24 Hodler มีรากฐานมาจากค าว่า Hodl ซ่ึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2556 โดยสื่อถึงพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในบิทคอยน์

ทองค าในระบบที่จะถูกแทนที่ด้วยคริปโทเคอร์
เรนซีกับอุปทานรวมของคริปโทเคอร์เรนซี  
นอกจากนี้ Wang (2014) พัฒนาแบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่าของบิทคอยน์จากสมการของการ
แลกเปลี่ยน (Equation of Exchange) โดยเสนอ
ว่า มูลค่าของบิทคอยน์ขึ้นกับความต้องการของผู้
ถือที่จะเก็บบิทคอยน์ไว้  โดยไม่น ามาใช้ท า
ธุรกรรม เนื่องจากผู้ถือบิทคอยน์ (Hodler24) 
จ านวนหนึ่งมองว่าบิทคอยน์สามารถเก็บรักษา
มูลค่าได้ และราคาน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งมี
มุมมองคล้ายกับผู้ถือทองค า ดังนั้น นอกจากไม่
ขายคริปโทเคอร์เรนซีแล้ว คนกลุ่มนี้ยังพร้อมจะ
ซื้อเพิ่มเพื่อรอการใช้ประโยชน์ในอนาคต พวก
เขาจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งอุปทาน และ
พฤติกรรมการซื้อขายยังสื่อถึงมูลค่าพื้นฐาน 25 
ของคริปโทเคอร์เรนซีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เป็น
การยากที่จะระบุตัวตนของพวกเขาในเครือข่าย
เพื่อใช้กับทฤษฏีนี้ 

อย่างแน่วแน่ แม้ว่าในขณะนั้นราคาบิทคอยน์จะลดลง จาก
ความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลจีน 
25 แบบจ าลองการประเมินมูลค่าของบิทคอยน์ของ Joseph 
Wang  

𝑝𝑏 =
1

𝑙𝑡𝛼𝑡
 

โดย 𝑝𝑏 คือ ราคาต่อหน่วยของบิทคอยน์ 

𝑙𝑡 คือ แนวโน้มที่บิทคอยน์จะถูกใช้ท าธุรกรรม 

𝛼𝑡 คือ ค่าคงที่ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเร็วของบิทคอยน์ที่ถูก
ใช้ท าธุรกรรม (ความถี่เฉลี่ยที่บิทคอยน์หนึ่งหน่วยจะถูกใช้) 
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ในทางตรงกันข้าม Karl Marx กล่าวว่า 
จ านวนแรงงานที่ใช้ผลิตแสดงถึงคุณค่าของสินค้า
นั้น สอดคล้องกับ Metcalfe’s Law ที่ระบุว่า 
คุณค่าของเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นสัดส่วนกับ
จ านวนผู้ใช้งานบนเครือข่ายยกก าลังสอง ซึ่ง 
Gandal and Halaburda (2016) ยื น ยั น ว่ า
ผลกระทบจากเครือข่าย (Network Effect) ท า
ใ ห้บิทคอยน์ ได้ รับความนิยม และมีมูลค่ า
มากกว่าคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอ่ืน ๆ แม้จะมี
คุณสมบัติด้อยกว่าคริปโทเคอร์เรนซีเหล่านั้น 
ทั้งนี้ Van Vliet (2018) เสนอวิธีประเมินราคา
บิทคอยน์ โดยอ้างอิงตาม Metcalfe’s Law และ
พัฒนาต่อจาก Peterson (2017) 
 
จุดยืนของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อคริปโทเคอร์
เรนซ ี
 ความผันผวนของคริปโทเคอร์เรนซี 
และข้อจ ากัดในการควบคุมแทรกแซง สร้างความ
กังวลในหมู่ผู้ก าหนดนโยบายในหลายประเทศ ถึง
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เติบโตของคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเป็นช่องทางการฟอกเงินของอาชญากร 
ความเสียหายที่อาจเกิดแก่นักลงทุนรายย่อย 
และผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน 
อย่างไรก็ตาม ผู้ก าหนดนโยบายทั่วโลกก าลัง
ศึกษา เพื่อพัฒนากฎระเบียบ ที่สามารถป้องกัน
ปัญหาเหล่านั้น โดยไม่ปิดกั้นการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ทั้ งนี้  สถานการณ์ที่น่าสนใจ

ของคริปโทเคอร์ เรนซี ในประเทศต่าง ๆ มี
ดังต่อไปนี้ 
 - สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2556 Financial Crimes Enforcement 
Network (FinCEN) ก าหนดให้กิจกรรมที่ถือเป็น
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ด้ า น เ งิ น  (Money Services 
Businesses: MSBs) ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับ เงินตรา
เสมื อนแบบกระจายศูนย์  (Decentralized 
Virtual Currency) ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมาย
ต่ อต้ านกา รฟอก เ งิ น  ท า ใ ห้ตลาดซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี และนักขุดที่ท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล และกิจการจะต้อง
รับผิดชอบการเก็บข้อมูลลูกค้า ต่อมาในปี พ.ศ. 
2557 Internal Revenue Service จัดว่าคริปโท
เคอร์เรนซีเป็นทรัพย์สิน โดยก าไรจากส่วนเกิน
ทุ น ร ะ ย ะ ย า ว  (Long-Term Capital Gains) 
จ ะ ต้ อ ง เ สี ย ภ า ษี  ทั้ ง นี้  ใ น ปี  พ . ศ .  2558 
Commodities Futures Trading Commission 
(CFTC) ระบุว่า เงินตราเสมือนอาจถือเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ หรือตราสารอนุพันธ์ (Derivatives 
Contracts) จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ CFTC 
ต่ อมา ในปี  พ .ศ .  2560 U.S. Securities and 
Exchange Commission (SEC) พิจารณาว่าการ
ขาย ICO อาจสามารถก ากับดูแลได้ด้วยกฎหมาย
หลักทรัพย์ (DAO Report of Investigation) ซึ่ง
การตีความดังกล่าวไม่เพียงมีผลกับ ICO ของ
บริษัทในสหรัฐอเมริกา แต่ยังส่งผลกระทบต่อ
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กิจการในต่างประเทศ ที่ขาย ICO ให้กับนักลงทุน
สหรัฐฯด้วย 
 - อั ง ก ฤ ษ  ใ น ปี  พ . ศ .  2556 Her 
Majesty’s Revenue and Customs จัดให้บิท
คอยน์ และคริปโทเคอร์เรนซีชนิดอื่น ๆ เป็นบัตร
ก านัล (Single Purpose Vouchers) ซึ่งจะต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างร้อยละ 10 ถึง 20 
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารแห่ง
ประเทศอังกฤษโดย  Barrdear and Kumhof 
(2016) ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกคริปโท
เคอร์เรนซีที่หนุนหลังโดยสหราชอาณาจักร โดย
คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
ประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ได้
ถึงร้อยละ 3 ทั้งนี้ อังกฤษ และสหภาพยุโรป เปิด
โอกาสให้คริปโทเคอร์เรนซี และธุรกิจฟินเทคอ่ืน 
ๆ เติบโต ในปัจจุบันจึงยังไม่มีการควบคุมที่
ชัดเจน โดยให้ความส าคัญกับการศึกษา และการ
ให้ค าแนะน าที่ไม่ท าลายการสร้างนวัตกรรม 
 - รั ส เซี ย  ในปี  พ .ศ .  2559 รั ฐบาล
ประกาศเตือนว่าการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีใน
รัสเซียนั้นผิดกฎหมาย เนื่องจากขัดกับมาตรา 
140 ของ Russian Civil Code ที่ระบุว่าต้องใช้
เงินตราสกุลรูเบิลในการแสดงราคา และช าระ
สินค้าภายในประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ในปี 
พ.ศ. 2560 Federal Tax Service เปลี่ยนแปลง
นโยบาย โดยเตรียมออกกฎหมายรับรองการท า
ธุรกรรมด้วยคริปโทเคอร์เรนซี แต่ร่างกฎหมาย
ฉบับแรกที่ เตรียมน า เข้าสู่ สภาดูมา (State 
Duma) ในปี พ.ศ. 2561 กลับระบุว่าคริปโทเคอร์

เรนซีเป็นสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล (Digital 
Financial Asset) แต่ ยั ง ไม่ รั บ รอง ใ ห้ ใช้ เป็ น
สื่อกลางของระบบช าระเงิน นอกจากนี้ ร่าง
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังจ ากัดการลงทุนใน ICO 
ของนักลงทุนที่ไม่ได้รับการรับรองไว้ไม่เกิน 900 
ดอลลาร์สหรัฐ และมีเป้าหมายจะขึ้นทะเบียนนัก
ขุด รวมถึงให้ท าการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีใน
ตลาดที่มีใบอนุญาตเท่านั้น 
 - อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  ASIC (Australian 
Securities and Investments Commission) 
ตั้งศูนย์นวัตกรรมฟินเทค (FinTech Innovation 
Hub) ใ น ปี  พ . ศ .  2558 เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
ผู้ประกอบการที่ ใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนา
บริการทางการเงิน และตลาดทุน รวมทั้งใช้เป็น
แหล่งศึกษา และพัฒนากฎระเบียบให้เหมาะสม
กับธุรกิจฟินเทค นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2560 ASIC น าเสนอแนวทางในการออก 
ICO โดยรวบรวมประ เด็นทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตือนผู้ลงทุนถึงความเสี่ยง
จากการเก็งก าไร และการฉ้อโกง 
 - จีน แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีมาก
ที่สุดในโลก แต่ ในปี  พ.ศ. 2552 รัฐบาลจีน
ประกาศห้ามใช้เงินตราเสมือนในการซื้อขาย
สินค้าและบริการ เนื่องจากไม่มั่นใจถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดกับระบบการเงิน ต่อมาในปี พ.ศ. 
2556 ธนาคารแห่งประเทศจีน ห้ามสถาบันทาง
การเงินของจีนใช้บิทคอยน์ ส่งผลให้ BTCC ซึ่ง
เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ที่ใหญ่
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ที่สุดในโลก ณ ขณะนั้น ไม่สามารถรับเงินลงทุน
ในสกุลหยวน นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2560 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
ทางการเงินของจีน 7 แห่ง ห้ามท ากิจกรรม
เกี่ยวกับ ICO โดยมีผลย้อนหลังถึง ICO ที่ขายไป
แล้ว จะต้องยกเลิก และคืนเงินให้แก่นักลงทุน 
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ธนาคาร
แห่งประเทศจีนก าลังพัฒนาเงินตราดิจิทัลของ
ตัวเอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารแห่งประเทศ
จีนรายงานว่าการทดลองท าธุรกรรมระหว่าง
ธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย์ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันอยู่ระหวา่ง
ทดสอบ และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
ระบบ ก่อนน าเสนอสู่สาธารณะ 
 - ญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจฟิน
เทคในประเทศ โดยประกาศรับรองสถานะของ
เงินตราเสมือน ว่ามีมูลค่าเหมือนสินทรัพย์ และ
สามารถใช้ช าระเงิน รวมถึงโอนให้กันได้ ทั้งนี้ 
ก าหนดให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา
เสมือนต้องขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล โดยสถานะ
ทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซี ได้รับการ
รับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งระบุว่าคริปโทเคอร์
เรนซีถือเป็นหนึ่งในระบบช าระเงินของญี่ปุ่น 
นอกจากนี้  ในปี  พ .ศ .  2561 National Tax 
Agency ระบุว่าก าไรจากการซื้อขายคริปโทเคอร์
เรนซีถือเป็นรายได้เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous 

Income) ซึ่งจะต้องเสียภาษีระหว่างร้อยละ 15 
ถึง 55 
 - เกาหลีใต้  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2560 Financial Services Commission ห้ า ม
การระดมทุนด้วย ICO และคริปโทเคอร์เรนซีทุก
ชนิด โดยจะควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริป
โทเคอร์เรนซีอย่างเข้มงวด ซึ่งในปีเดียวกันนี้ 
Financial Services Commission ยังห้ามสมาชิก
ข อ ง  Korea Financial Investment Association 
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ อ้างอิงราคาบิท
คอยน์ ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
จัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริป
โทเคอร์เรนซี Financial Service Commission 
จึงก าหนดให้ต้องแสดงชื่อจริงในการซื้อขายบิท
คอยน์ โดยชื่อเจ้าของบัญชีในตลาดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี จะต้องเป็นชื่อ
เดียวกับเจ้าของบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกัน 
 - สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2556 Monetary 
Authority of Singapore (MAS) ออกรายงาน
เตือนถึงความเสี่ยงจากการใช้บิทคอยน์ แต่ระบุ
ว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยบิทคอยน์เป็นการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่ง MAS จะยังไม่แทรกแซง 
ต่ อ ม า ใ น ปี  พ . ศ .  2557 Inland Revenue 
Authority of Singapore เสนอแนวทางการ
จัดเก็บภาษี ที่ระบุว่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับบิทคอยน์
ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยตรง 
(Barter Exchange) ซึ่งก าไรที่เกิดขึ้นจะต้องเสีย
ภาษี นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 MAS ยังระบุ
แนวทางการควบคุม ICO ว่าดิจิทัลโทเคนที่มี
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ลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Capital 
Market Product) จ ะ ต้ อ ง ถู ก ค ว บ คุ ม โ ด ย 
Securities and Futures Act (SFA) แ ล ะ 
Financial Advisers Act 
 
สถานการณ์ของคริปโทเคอร์เรนซีในประเทศ
ไทย 
 ผู้ก าหนดนโยบายภายในประเทศไทย มี
ความตื่นตัว และใช้แนวทางการด าเนินงานที่เปิด
กว้างต่อคริปโทเคอร์ เรนซี  และเทคโนโลยี
ทางการเงินอ่ืน ๆ โดยท าความเข้าใจ และร่วมมือ
กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศทาง
ธุ ร กิ จ  ( Ecosystem) ที่ เ หม า ะสมทั ด เที ยม
ประเทศชั้นน าอ่ืน ๆ เนื่องจากมองถึงโอกาสที่
ประชาชนภายในประเทศจะได้รับจากการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศทาง
ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินในประเทศไทย ของ 
Chunhachinda (2017) ทั้ ง นี้  มี ก า รก าหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก ในการก ากับ
ดูแลคริปโทเคอร์เรนซี เช่น กระทรวงการคลัง 
ป้องกันการหลอกลวงประชาชน และก าหนด
มาตรการทางภาษี ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ดูแลเพื่ อใ ห้ เกิดความโปร่ง ใสในการลงทุน 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) ป้องกันการฟอกเงิน และใช้เป็นช่องทาง
ก่อการร้าย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับเสถียรภาพของ

ระบบการเงิน และระบบการช าระเงิน เป็นต้น 
นอกจากนี้  ในปี  พ.ศ. 2559 ธปท. ได้ปรับ
โครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีทาง
การเงิน โดยตั้งฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งอยู่
ภายใต้สายงานนโยบายระบบการช าระเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน เช่นเดียวกับ ก.ล.ต. ที่ตั้ง
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน อย่างไรก็ตาม 
ธปท.ค านึงถึงผลกระทบของคริปโทเคอร์เรนซีที่
อาจมีต่อระบบการเงินเป็นส าคัญ โดยในปี พ.ศ. 
2556 ธปท. ไม่อนุญาตให้ท าธุรกรรมด้วยบิท
คอยน์ แต่ระเบียบดังกล่าวได้รับการผ่อนผันในปี 
พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรรมทาง
การเงินเติบโตภายในประเทศ โดยยังคงจับตาดู
อย่างใกล้ชิด 
 ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์
เรนซีในประเทศไทยจะต้องได้รับใบอนุญาต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงพาณิชย์ ใน
ปัจจุบันมีตลาดที่ส าคัญ 3 ตลาด ได้แก่ bx.in.th 
tdax.com แ ล ะ  coins.co.th โ ด ย ทุ กตล าด
จะต้องมีระบบท าความรู้จักกับลูกค้า (KYC) และ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
(Client Due Diligence: CDD) ซึ่ ง เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่บัญญัติไว้ในปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ใน
ปี พ.ศ. 2560 ก.ล.ต. ได้ให้แนวทางการก ากับ
ดูแล ICO โดยระบุว่าการขายดิจิทัลโทเคนที่มี
การให้ผลตอบแทนและสิทธิคล้ายกับหลักทรัพย์ 
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ในขณะที่ ธปท. ออกหนังสือห้ามสถาบันการเงิน
ท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี ใน
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เดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งครอบคลุมการ
เข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโทเคอร์เรนซี การ
ให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี การ
สร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไป
ท าธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี การให้
ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโทเคอร์เรนซี 
การสนับสนุนหรือให้ค าปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับ
การลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี 
นอกจากนี้  ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2561 ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง 
พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประกอบสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยก าหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ส าหรับก าไรจาก
ทรัพย์สินดิจิทัล 
 ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้งาน
ดิจิทัลโทเคนของคนไทยกว่า 2,000 คน จาก
เว็บ ไซต์  SiamBlockchain ในปี  พ .ศ .  2560 
พบว่าคนไทยใช้บิทคอยน์ร้อยละ 41.8 อีเธอร์
ร้ อ ย ล ะ  25.4 แ ล ะ ไ ล ท์ ค อ ยน์ ร้ อ ย ล ะ  11 
ตามล าดับ ซึ่ ง เน้นการขุดมากกว่าซื้ อขาย 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเพียงร้อยละ 6.2 ที่ลงทุน
ใน ICO ทั้งนี้ เริ่มมีนักพัฒนาชาวไทยออกดิจิทัล
โทเคนที่ได้รับการยอมรับและถูกใช้เป็นคริปโท
เคอร์เรนซี เช่น OmiseGo (ไม่ต้องผูกกับบัญชี
ธนาคาร) Zcoin (เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับ
ผู้ใช้งาน) Hommalicoin (ตัดพ่อค้าคนกลาง โดย
ราคาอ้างอิงข้าวหอมมะลิอ านาจเจริญ) เป็นต้น 
และยิ่งไปกว่านั้น มีกิจการในประเทศไทยที่ระดม
ทุนผ่าน ICO เช่น OmiseGo (ระดมทุน 20 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Bitcoin Suisse AG) JFIN 
Coin (ระดมทุน 660 ล้านบาท ผ่านตลาด TDAX 
เ พื่ อพัฒน า  Decentralized Digital Lending 
Platform) Tuk Tuk Pass (ระดมทุน 700 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยง
บริการด้านการท่องเที่ยว ) เป็นต้น ในปี พ.ศ. 
2561 ยังมีการเปิดตัว ICORA ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรึกษาด้านการออก ICO แห่งแรก ๆ ของโลกอีก
ด้วย 
 
อนาคตของคริปโทเคอร์เรนซี 

กิจกรรมผิดกฎหมาย และราคาที่ผัน
ผวน ท าให้คริปโทเคอร์เรนซีถูกเพ่งเล็งจากฝ่าย
ก ากับนโยบาย ซึ่งชัดเจนว่าการแทรกแซงยัง
สามารถท าได้ เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่
สามารถแยกตัวจากระบบการเงินได้อย่าง
สมบูรณ์  เช่น  ในปี  พ.ศ.  2556 ส านักงาน
ส อ บ ส ว น ก ล า ง  (Federal Bureau of 
Investigation: FBI) ใช้กฎหมายต่อต้านการฟอก
เงินปิดตลาดซิลค์โรด และอายัดบัญชีที่เชื่อมโยง
กับตลาดฯ เมาท์ก๊อก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์หยุดท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ในปี พ.ศ. 
2561 เป็นต้น นอกจากนี้ Raymaekers (2015) 
และ Harwick (2016) ยังได้สรุปปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ผลต่ออนาคตของคริปโทเคอร์เรนซี เช่น การ
พัฒนาวิธีการเก็บรักษาคริปโทเคอร์ เรนซีที่
ปลอดภัยจากการสูญหายและการจารกรรม 
จ านวนร้านขายสินค้าและบริการที่รับช าระด้วยค
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ริปโทเคอร์เรนซี ความเข้าใจและการยอมรับ
เงินตราดิจิทัลของประชาชน การใช้ประโยชน์ใน
ด้านอ่ืน ๆ ของคริปโทเคอร์เรนซี แนวทางจัดการ
เกี่ยวกับการไม่ระบุตัวตนและประเด็นภาษี การ
พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ข อ ง ร ะ บบ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ประเด็นเหล่านั้นยังเป็นค าถามที่ต้องใช้
เวลาพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคริปโทเคอร์เรนซี
จะเติบโตจนแทนที่เงินตราสกุลหลัก หรือเป็น
เพียงกระแสการเก็งก าไรระยะสั้น แต่เชื่อว่า
เทคโนโลยีบล็อกเชน มีศักยภาพมากพอที่จะถูก
ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยี นอกจาก
ท าให้มีสิ่งใหม่ ๆ เก็บขึ้นในวงการคริปโทเคอร์
เรนซี เทคโนโลยีบล็อกเชนก็มีความก้าวหน้า
เช่นกัน เร่ิมต้นจาก บล็อกเชน 1.0 ซึ่งถูกน ามาใช้
ในแง่การเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนเพียง
อย่างเดียว บล็อกเชน 2.0 ใช้บล็อกเชนในการท า
ธุรกรรม โดยเฉพาะการสร้างสัญญาอัจฉริยะ ซึ่ง
น าโดยอีเธอร์เรียม ในปี พ.ศ. 2557 บล็อกเชน 
3.0 เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2560 โดยพัฒนาต่อจาก
สัญญาอัจฉริยะไปสู่การเป็นแอพพลิเคชันแบบ
กระจายศูนย์  (Decentralized Application: 
Dapp) เพื่ อลดการพึ่ งพาโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยจะ
ถูกสร้างและพัฒนา เก็บข้อมูล สื่อสาร รวมทั้ง
ท างานบนเครือข่าย และบล็อกเชน 4.0 ซึ่งคาด
ว่าบล็อกเชนจะถูกบูรณาการกับการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของธุรกิจในอนาคต 

ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันคาดว่าแฮชก
ราฟ (HashGraph) อาจเป็นแพลตฟอร์มที่มา
แทนที่บล็อกเชน ทั้งนี้ แฮชกราฟ ซึ่งได้รับการ
รับรองสิทธิบัตรในปี พ.ศ. 2559 เป็นระบบสมุด
บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ ซึ่งใช้การ
สื่อสารภายในเครือข่ายแบบซุบซิบ (Gossip 
about Gossip Protocol) และการลงคะแนน
แบบเสมือน (Virtual Voting Algorithm) เพื่อ
รับรองธุรกรรม (แทน Proof-of-Work และ 
Proof-of-Stake) โดยทุกจุดบนเครือข่ายจะส่ง
ความเห็นของตัวเอง และข้อมูลความเห็นที่ได้รับ
จากจุดอ่ืนก่อนหน้า ให้กับจุดที่ก าลังสื่อสารกัน 
(เฉพาะข้อมูลที่อีกจุดไม่มี) ซึ่งท าให้ทุกจุดมีข้อมูล
ความเห็นของทั้งเครือข่าย โดยไม่ต้องสื่อสารกัน
โดยตรง วิธีการนี้เพิ่มความยุติธรรม เพราะลด
อ านาจนักขุด ซึ่งเคยเป็นผู้เลือกธุรกรรมที่จะ
รวบรวมไว้ในบล็อก นอกจากนี้แต่ละบล็อกยังไม่
จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวอย่างบล็อก
เชน ซึ่งโครงสร้างแบบนี้ช่วยลดการสูญเสียจาก
การที่นักขุดสร้างบล็อกพร้อม ๆ กัน และความ
ล่าช้าจากการที่ทั้งเครือข่ายต้องตัดสินใจเลือก
บล็อกใหม่ ด้วยกลไกดังกล่าว แฮชกราฟจึง
รับรองธุรกรรมได้ประมาณ 250,000 ธุรกรรมต่อ
วินาที 
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บทสรุป 

เ ทค โน โ ลยี ท า งก า ร เ งิ น เป็ นกลุ่ ม
นวัตกรรมที่มีผลต่อความอยู่รอดของสถาบัน
การเงิน เป็นอย่างมาก ซึ่ งคาดการณ์กันว่า 
เทคโนโลยีดังกล่าวไม่เพียงพลิกโฉมหน้าของ
วงการการเงิน แต่ยังรวมถึงทุกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และชีวิตประจ าวัน โดยคริปโทเคอร์
เรนซี และบล็อกเชน ถือเป็นแกนกลาง หรือ
รากฐานที่ส าคัญของเทคโนโลยีเหล่านั้น ด้วย
ความส าคัญของคริปโทเคอร์เรนซี และเทคโนโลยี
เบื้องหลัง บทความชิ้นนี้ จึงมุ่งน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรอบด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

การเงิน อันจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีนี้มีความ
ซับซ้อนในระดับสูง ท าให้ไม่มีความชัดเจนใน
หลายประเด็น เพราะฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงควรให้
ความสนใจ ท าการศึกษา และพัฒนา ทั้งในทาง
วิชาการ และในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในวงกว้าง ให้มีการน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้
การใช้ประโยชน์ คือ การเรียนรู้ถึงโทษที่อาจเกิด
จากเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อวางแนวทางป้องกัน
ปัญหา ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายมหาศาล 
โดยแนวทางเหล่านั้นไม่ควรปิดกั้นโอกาสเติบโต
ของระบบนิเวศทางธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอพัฒนาการการสหกรณ์ในประเทศไทย ช่วงเวลาปี 
พ.ศ. 2457-2558 ด้วยบริบทของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิในลักษณะของการวิจัยเอกสาร และน ามาอธิบายสภาพความเป็นจริงของการสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ในช่วงเวลา 4 ยุค คือ (1) ยุคที่หนึ่งช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 เป็นยุคจัดตั้งสหกรณ์ (2) 
ยุคที่สองช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 เป็นยุคที่สหกรณ์ขยายตัวและมีสถานะเป็นสถาบันการเงินหลัก 
(3) ยุคที่สามช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 เป็นยุคการปรับตัวและขยายบทบาททางเศรษฐกิจของ
สหกรณ์ และ (4) ยุคที่สี่ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2542-2558 เป็นยุคที่มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่มุ่งสร้างความ
เชื่อถือทางธุรกิจของสหกรณ์ ผลจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า การสหกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ผ่านมามีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในส่วนภูมิภาค นโยบาย
ด้านสหกรณ์ สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนการแนะน าส่งเสริม
ของภาครัฐต่างมีส่วนท าให้การสหกรณ์ในประเทศประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว แต่การสหกรณ์จะ
ประสบความส าเร็จได้อย่างแท้จริง คือ การที่ประชาชนในประเทศตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่ตนเองประสบอยู่ และแก้ไขปัญหานั้นด้วยการจัดตั้งและด าเนินงานสหกรณ์ตามอุดมการณ์  
หลักการและวิธีการสหกรณ์ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์อย่าง
ถูกต้อง 
ค าส าคัญ: พัฒนาการการสหกรณ์   
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ABSTRACT 

The objective of this article was to present the development of cooperatives in 
Thailand in the context of politics, economy, society and technology during the year of 
1914-2016. Secondary data were collected in this research in term of documentary 
research and were used to explain the reality of cooperatives in Thailand during four 
periods as follow: (1) during the year of 1914-1927, it was the establishment of 
cooperatives; (2) during the year of 1928-1967, this was the era of cooperative expansion 
and had status as the primary financial institution; (3) during the year of 1968-1998, it 
was the adaptation and expansion of the economic role of the cooperatives; and (4) 
during the year of 1999-2015, this was the era with the cooperative act which aimed at 
creating the trust in businesses of cooperatives. The results from synthesis and analysis 
of all data found that the cooperatives in each period had a role contributed to the 
economics and social development of local communities, cooperative policy, political 
situations, economy, society and technology. Additionally, the support from government 
extension had an influence on the success or failure of cooperatives. However, the 
cooperatives could be truly achieved as people in the country could realize the 
economic and social problems that they had been self-experiencing and solved those 
problems by establishing and operating the cooperatives, which followed the ideology, 
principles, and methods of cooperatives based on the basis of self-reliability and correct 
understanding in the cooperative systems. 

Keywords: Development of cooperatives 
 

บทน า 

การสหกรณ์เกิดขึ้นครั้ งแรกในโลกที่
ประเทศอังกฤษ ในช่วงตอนปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่ง
เป็นยุคต่อของการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการน า
เครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ส่งผลกระทบท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะการ

ว่างงาน เศรษฐกิจตกต่ า การถูกเอารัดเอาเปรียบใน
การซื้อขายสินค้า และคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ลดลงด้วยอ านาจของเงิน จึงมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มี
แนวความคิดอยากจะช่วยพยุงฐานะของสังคมให้ดี
ขึ้น ได้เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม โดยการร่วมมือ
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ระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนวความคิดดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในเวลาต่อมา และ
ได้มีการแพร่หลายไปทั่วโลก จนถึงในปัจจุบัน
สหกรณ์ถือว่าเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับกัน
ว่าการสหกรณ์ที่เข้มแข็งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุด
อย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ
ยังช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้
ดีขึ้นอีกด้วย 

ส าหรับประเทศไทยการสหกรณ์ได้เข้ามามี
บทบาทในภาคเศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2457 เนื่ องจากเริ่ มมี การติ ดต่ อค้ าขายกั บ
ต่ างประเทศ ระบบเศรษฐกิ จในภาคชนบท
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง
มาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้าและด้วยการไม่
เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ เกิดขึ้น ท าให้ชาวนาในสมัยนั้นต้อง
ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากนายทุน มีหนี้สินพอกพูน และต้องเสียกรรมสิทธิ์
ในที่ดินท ากินของตนเอง การสหกรณ์จึงถูกน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 100 ปีที่การ
สหกรณ์เข้ามาในประเทศไทย   

การศึกษาถึงพัฒนาการการสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2558 จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในลักษณะของการ
วิจัยเอกสาร จะท าให้ทราบถึงรากฐานของการ

สหกรณ์ที่ เป็นอยู่และการสหกรณ์ที่ เป็นไปใน
ปัจจุบัน และส่งผลต่อการสหกรณ์ในอนาคตด้วย 
ปัญหาอุปสรรคของการสหกรณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการสหกรณ์ และใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ในอนาคตต่อไป 
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการ
สหกรณ์ในประเทศไทย ในช่วงเวลา 4 ยุค คือ (1) 
ยุคที่หนึ่งช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 (2) ยุคที่
สองช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 (3) ยุคที่สาม
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 และ (4) ยุคที่สี่
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2542-2558 
 
ยุคที่หนึ่งของการสหกรณ์ในประเทศไทย 
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 

ในปี พ.ศ. 2457-2470 ช่วงเวลา 13 ปนีี้ 
เป็นระยะทดลองน าการสหกรณ์มาปรับใช้
ภายในประเทศไทย การจัดตั้งสหกรณ์นั้นยังไม่มี
กฏหมายโดยเฉพาะจึงมีการน าพระราชบัญญัติ
สมาคม พ.ศ. 2457 ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงแก้ไข
ใหม่เพื่อให้สามารถคุ้มครอง และใช้ส าหรับจด
ทะเบียนสหกรณ์ที่จะตั้ งขึ้นใหม่  และมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 
2459 มาใช้บังคับชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะมี
ก า รประกาศ ใช้ พ ระราชบัญญั ติ สหกรณ์  
พุทธศักราช 2471 ในเวลาต่อมา  
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่หนึ่ง ชว่งเวลาป ีพ.ศ. 2457-2470 

ช่วงระยะเวลา 
ด้านการเมือง 
Politics (P) 

ด้านเศรษฐกิจ 
Economy (E) 

ด้านสังคม 
Society (S) 

ด้านเทคโนโลยี 
Technology (T) 

ช่วงยุคที่หนึ่ง 
พ.ศ. 2457-2470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นโยบายต่างประเทศ
กับระบอบ
ประชาธิปไตย 

2. แนวคิดการก าเนิด
สหกรณ์ในประเทศไทย 

3. การเตรียมการจัดตั้ง
สหกรณ์ เกิดกรม
พาณิชย์และสถิติ
พยากรณ ์และพ.ร.บ. 
สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 
2459 

4. การก าเนิดสหกรณ์
แห่งแรกกับองค์การ
ประชาธิปไตยใน
ระบบการเมืองไทย 

5. การยกฐานะกรม
สหกรณ์ และการให้
ความส าคัญกับการ
สหกรณ์จากสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1. ระบบเศรษฐกิจการ
แลกเปลี่ยน 

2. การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบเกษตรกรรม
น ามาสู่ปัญหาของ
เกษตรกร 

3. สหกรณ์กับการแก้ 
ปัญหาในระบบ
เศรษฐกิจ 

4. สหกรณ์ในระยะ
ทดลอง 

1. สหกรณ์กับการแก้ไข
ปัญหาชนชั้นใน
สังคมไทย 

2. การเคลื่อนย้าย
แรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงสู่
ครอบครัวเด่ียว 

1. การปฏิรูปเทคโนโลยี 
การคมนาคม 

2. เทคโนโลยีกับการสหกรณ์ 

 

ตารางที่ 1 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่หนึ่งช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 สรุป
ได้ดังนี้  

ด้านการเมือง (Politics) ยุคที่หนึ่ง
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 

1. นโยบายต่างประเทศกับระบอบ
ประชาธิปไตย พระบรมวิเทโศบายของรัชกาลที่ 5 
ทรงเน้นหนักไปในการผูกมิตรกับมหาอ านาจ
ตะวันตกและประเทศในยุโรปอื่น ๆ พร้อมกับเร่ง
ศึกษาวิทยาการเพื่อจะได้ปรับปรุงประเทศให้เป็น

แบบอารยประเทศ ทรงมีพระราชด าริเห็นด้วยกับ
กลุ่มข้าราชการและประชาชนส่วนหนึ่งต้องการที่
จะมีการปกครองแบบรัฐสภาและมีรัฐธรรมนูญแต่
ต้องค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
เข้าใจเรื่องรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จึงยังทรง
ปกครองประเทศชาติด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช แต่ก็ได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหาร
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศยุโรป 

2. แนวคิดการก า เนิ ดสหกรณ์ ใน
ประเทศไทย ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวนา
ประสบกับปัญหาความยากจน มีหนี้สินมาก 
สาเหตุเนื่องจากมีการค้าขายกับต่างประเทศมาก
ขึ้น ข้าวจึงเป็นสินค้าที่ส าคัญในการส่งออก ชาวนา
จึงต้องการผลิตข้าวให้ได้ปริมาณมากเพื่อน าไป
ขายแต่ไม่มีเงินทุนจึงไปกู้ยืมเงินมาจากนายทุนโดย
การยอมเสียดอกเบี้ยสูง ท าให้เสียเปรียบและเสีย
กรรมสิทธิ์ในที่ท ากิน ด้วยสาเหตุความยากจน
เหล่านี้ท าให้ทางราชการพยายามหาทางช่วยเหลือ 
ในปี พ.ศ. 2457 ได้เชิญ เซอร์เบอร์นาร์ดฮันเตอร์ 
(Sir Bernard Hunter) หัวหน้าธนาคารแห่งมัท
ธราส ประเทศอินเดีย มาส ารวจเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งแนะน าให้ทางราชการจัดตั้งธนาคารให้
กู้ยืมแห่งชาติ พร้อมให้ชาวนารวมตัวกันเป็น
สมาคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่า “Co-
operative Society” ซึ่งพระราชวรวงศ์เธอกรม
หมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) ได้
บัญญัติศัพท์ภาษาไทยว่า “สหกรณ์”  

3. การเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์ เกิด
ก ร ม พ า ณิ ช ย์ แ ล ะ ส ถิ ติ พ ย า ก ร ณ์  แ ล ะ
พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 พระ
ราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงเลือก
สหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซนมาเป็นแนวทางในการ
จัดตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย มีการจัดตั้ง “กรม
พาณิชย์และสถิติพยากรณ์” สังกัด กระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 

เพื่อดูแลรับผิดชอบงานสหกรณ์ และขณะนั้นยังไม่
มีกฎหมายรับรองในการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ 
จึงได้เลือกพระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457 มา
แก้ไขเพิ่มเติมให้มีบทบัญญัติในเรื่องของสมาคม
สหกรณ์ และประกาศใช้พระราชบัญญัติสมาคม
เพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ในเวลาต่อมา 

4. การก าเนิดสหกรณ์แห่ งแรกกับ
องค์การประชาธิปไตยในระบบการเมืองไทย กรม
พาณิชย์และสถิติพยากรณ์ได้เผยแพร่ความรู้การ
สหกรณ์ให้แก่ราษฎร จนกระทั่งเกิดความเข้าใจและ
ต้องการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นในพื้นที่ต าบลวัด
จันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 เรียกว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ 
ไม่จ ากัดสินใช้” โดยมีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ 
เป็นผู้รับจดทะเบียนสหกรณ์จึงถือได้ว่าการจัดตั้ง
สหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นพระรา
โชบายที่ส าคัญของรัชกาลที่ 6 ในการหยั่งรากระบบ
ประชาธิปไตยวิธีการหนึ่งโดยให้ประชาชนได้เรียนรู้
จากระบบสหกรณ์ที่ประชาชนผู้ซึ่งเป็นสมาชิก
สามารถก าหนดทิศทางและอนาคตของสหกรณ์  

5. การยกฐานะกรมสหกรณ์ และการให้
ความส าคั ญกั บการสหกรณ์ จากสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ในปี พ.ศ. 2463 กรมพาณิชย์และ
สถิติพยากรณ์ได้รับการสถาปนาเป็น “กระทรวง
พาณิชย์” แผนกสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะเป็น 
“กรมสหกรณ์” มีการขยายพื้นที่ในการจัดตั้งสหกรณ์
เพิ่มมากข้ึน และในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้เสด็จพระราช
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ด าเนินไปทอดพระเนตรการประชุมใหญ่ของ
คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์บ้านดอน ไม่จ ากัด
สินใช้ ณ ประจ าพิธีในวัดนางพระยา จังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2469  

 
ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ยุคที่หนึ่ง

ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 

1. ระบบเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยน ในช่วง
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการใน
การน าประเทศเข้าสู่ความเจริญสมัยใหม่แบบ
ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม การค้า
ขายกับต่างประเทศ มีการเลิกทาส การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้มีผลส าคัญต่อวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจากระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ (Subsistence 
Economy) ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคในครัวเรือน เปลี่ยนมาเป็นระบบเศรษฐกิจการ
แลกเปลี่ยน (Exchange Economy) ซึ่งเป็นการผลิต
เพื่อการซื้อขาย 

2. ก า ร เปลี่ ยนแปลงของ ระ บ บ
เศรษฐกิจและระบบเกษตรกรรมน ามาสู่ปัญหา
ของเกษตรกร เป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิต
เพื่อการยังชีพให้เพียงพอต่อการบริโภคมาเป็นการ
ผลิตเพื่อการค้าและการส่งออก ในการท านา การ
ผลิตข้าวเปลือกและข้าวสาร เมื่อปัจจัยการผลิตมี
ความต้องการมากขึ้น เพราะผลผลิตจากการท านา
เป็นที่ต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ปัญหาของเกษตรกรจึงเกิดขึ้น ที่ส าคัญคือแหล่ง

เงินทุนซึ่งหากู้ยืมได้ยาก นอกจากนั้นแล้วดอกเบี้ย
ในการกู้ยืมมีอัตราสูง การซื้อขายผลผลิตการเกษตร
ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดราคา ที่ดินที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการผลิตที่หายาก ต้องซื้อหรือต้อง
เช่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูกในราคาแพง  

3. สหกรณ์กับการแก้ปัญหาในระบบ
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่เริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่
อารยประเทศ ประกอบกับการปฎิรูปการเงิน 
การคลั ง  การคมนาคม และการส่ ง เสริ ม
การเกษตร ความต้องการปัจจัยการผลิตของ
ประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้ผลผลิตมี
เพียงพอต่อการน าไปขายและการแปรรูปเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศข้างเคียง ดังนั้นในปี พ.ศ. 
2457 จึงเริ่มมีการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
โดยใช้วิธีการสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ปัจจัยการผลิต 

4. สหกรณ์ในระยะทดลอง หลังจากมี
การจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2459 
ปรากฎว่าการด าเนินงานได้ผลเป็นอย่างดี ทาง
ราชการจึงขยายการจัดตั้งสหกรณ์ไปยังท้องที่อ่ืน 
ๆ มีการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เพิ่มขึ้นเรื่อย 
ๆ ในปี พ.ศ. 2463 มีสหกรณ์ทั้งสิ้น 60 สหกรณ์ 
ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 25 สหกรณ์ ลพบุรี 
33 สหกรณ์ และพระนครศรีอยุธยา 2 สหกรณ์ 
โดยใช้เงินทุนกู้ยืมจากแบงก์สยามกัมมาจล จ ากดั 
และเมื่อสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นสามารถส่งเงินกู้คืนได้ 
รัฐบาลจึงน าเงินกู้ที่ส่งคืนไปใช้หมุนเวียนในการ
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จัดตั้งสหกรณ์ต่อไป ในปี พ.ศ. 2470 มีสหกรณ์
หาทุนเพิ่มข้ึนรวมเป็น 80 สหกรณ์  

ด้ านสั ง คม  ( Society)  ยุ คที่ ห นึ่ ง
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 

1. สหกรณ์กับการแก้ไขปัญหาชน
ชั้นในสังคมไทย  ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2457 
ระบบสังคมไทย คือ สังคมแบบเกษตรที่มีความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ มีความเชื่อตามประเพณี 
การร่วมแรงร่วมใจในการท าบุญตามประเพณี 
การร่วมแรงกันในการลงแขก ด านา เกี่ยวข้าว 
แต่ในสังคมไทยยังมีการแบ่งชนชั้นทางสังคม
อย่างชัดเจน การประกอบอาชีพท านาจึงเป็น
เรื่องของเจ้าขุนมูลนาย เสนาบดี ต่อมาในปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการยกเลิกระบบทาส ไพร่ จึงมี
ผลกระทบในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาก
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีความต้องการ
เพิ่มขึ้น ทางราชการจึงต้องพยายามแก้ไขปัญหา
สังคมโดยใช้การสหกรณ์เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว แรงงานจากระบบทาส 
ไพร่ เดิมต้องรวมกันเข้าเป็นสหกรณ์และใช้
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อให้
สามารถอยู่รอดได้ในสังคม  

2. การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงสู่ครอบครัวเดี่ยว หลังจากปี พ.ศ. 
2448 ที่มีการเลิกทาส ประชากรเหล่านั้นจึงไป
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่บางส่วนไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ท าให้เกิดปัญหาสังคมโดยการอพยพ
ครอบครัวไปอยู่นอกเมืองไม่เป็นหลักแหล่งยากต่อ
การดูแลจากทางราชการในด้านต่าง ๆ ดังนั้นการ

สหกรณ์จึงเป็นเครื่องมือของทางราชการในการ
แก้ปัญหาสังคมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ได้ ใน 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่งท าให้ประชาชนรัก
ถิ่นฐานรวมกันเป็นหมู่เหล่า ไม่มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานหรือย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยให้มาอยู่เป็นกลุ่ม
เป็นหมู่ แล้วมีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นเพื่อดูแล
กันเอง และในกรณีที่สองการรวมกันจัดตั้งเป็น
สหกรณ์ของประชาชนในบริเวณพื้นที่เดียวกันท า
ให้ไม่มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ ใหม่ อีก 
นอกจากนี้สภาพสังคมไทยสมัยก่อนปี พ.ศ. 2459 
ครอบครัวของคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว
ขยายอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เมื่อ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของครอบครัวไทย
เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเดี่ยว เนื่องจาก
ความจ า เป็นในการประกอบอาชีพ ท า ใ ห้
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมีน้อยลง การ
สหกรณ์มีส่วนท าให้ครอบครัวเดี่ยวเหล่านั้นมา
ร่วมกันประกอบอาชีพเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันได้ 

 
ด้านเทคโนโลยี (Technology) ยุคที่

หนึ่งช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2470 

1. การปฏิรูปเทคโนโลยีการคมนาคม 
รัชกาลที่ 5 ทรงตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการ
คมนาคมของประเทศ ซึ่งก าลังอยู่ในยุคการ
ปรับตัวเข้าสู่ความทันสมัย จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มี
การปรับปรุงการคมนาคมให้เจริญก้าวหน้า ทั้ง
ทางบกและทางน้ า การปรับปรุงการคมนาคมที่
ส าคัญในสมัยนั้น ได้แก่ การขุดคลอง สร้างท านบ 
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และประตูน้ า การสร้างถนน และการสร้างทาง
รถไฟ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการใช้เคร่ืองจักร
เครื่องยนต์ช่วยในการท านา ในการนี้รัฐบาลได้ให้
การสนับสนุนด้วยการให้รางวัลแก่บริษัทห้างร้าน
ที่ประดิษฐ์ เครื่องจักรที่ เหมาะสมกับความ
ต้องการในการท านา 

2. เทคโนโลยีกับการสหกรณ์ ในอดีต
ประเทศไทยมีพื้นฐานของเกษตรกรรม การใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีแนวโน้มในทางเกษตรกรรม 
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญขึ้น
ทางด้านเทคโนโลยีในทุกสาขา ประเทศไทยก็เร่ิม
พัฒนาตามเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ที่ไหลเข้ามาจาก
ประเทศทางตะวันตก ด้านที่มีความส าคัญต่อ
ประเทศไทย คือ เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต
การเกษตร โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรเพื่ อ
การเกษตรซึ่งมีผลโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์ในสมัยนั้น 

ยุคที่สองของการสหกรณ์ในประเทศไทย 
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 

ยุคที่สองช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 
หลังจากจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกมาเป็นเวลา 12 ปี 
แล้วปรากฎว่าสหกรณ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนผู้เป็นสมาชิก
สหกรณ์ ได้ เป็นอย่างดี  จึ งมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสหกรณ์โดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 
2471 แต่ด้วยการเร่งรีบในการจัดตั้งสหกรณ์ท าให้
เกิดความบกพร่องหลายประการ ส่งผลต่อความ
เสื่อมศรัทธาระบบสหกรณ์ ท าให้ในช่วงเวลาปี 
พ.ศ. 2498-2510 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์
ลดลง ทางราชการจึงส่งเสริมให้ทดลองจัดตั้ง
สหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรมซึ่งเป็นต้นแบบของ
สหกรณ์การเกษตรในเวลาต่อมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่สอง ช่วงเวลาป ีพ.ศ. 2471-2510 
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   ช่วงระยะเวลา 
ด้านการเมือง 
Politics (P) 

ด้านเศรษฐกิจ 
Economy (E) 

ด้านสังคม 
Society (S) 

ด้านเทคโนโลยี 
Technology (T) 

ช่วงยุคที่สอง 

พ.ศ. 2471-2510 

1. การตรา พ.ร.บ. 
สหกรณ ์พุทธศักราช 
2471 กฎหมาย
สหกรณ์  ฉบับแรก
ของไทย  

2. การเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 

3. การตรา พ.ร.บ. 
ธนาคารเพื่อการ
สหกรณ์ พ.ศ. 2486 

4. การสถาปนา
กระทรวงสหกรณ์ 
และเกิดกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

1. สหกรณ์ระยะขยายตัว 
2. สหกรณ์ระยะทรงตัว 
3. สหกรณ์กบันโยบาย

เศรษฐกิจคณะราษฎร์ 
4. สหกรณ์กับนโยบาย

สมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1-2 

6. ก าเนิดธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธ.
ก.ส.) 

1. สังคมประชาธิปไตยกับ
การสหกรณ์ 

2. กลุ่มพลังในสังคมไทย 
3. การเปลี่ยนแปลง 

ในสังคมไทยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 

1. เทคโนโลยีเคมี
เกษตร 
 

 

ตารางที่ 2 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่สองช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 สรุป
ได้ดังนี้  

ด้านการเมือง (Politics) ยุคที่สอง
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 

1. การตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พุทธศักราช 2471 กฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกของ
ไทย พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 มี
ความไม่เหมาะสมกับการขยายตัวของสหกรณ์ จึงมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 
2471 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ซึ่งนับว่า
เป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกของประเทศไทยที่มี
ลักษณะเป็นกฎหมายคุ้มครองสหกรณ์ ส่งผลให้
สหกรณ์ในประเทศไทยมีการขยายตัวของกิจการ
สหกรณ์อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว นอกจากมีการ
จัดตั้งสหกรณ์หาทุนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังมีการจัดตั้ง

สหกรณ์รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ร้านค้าสหกรณ์ ในปี 
พ.ศ. 2480 สหกรณ์นิคม ในปี พ.ศ. 2481 สหกรณ์
ออมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2492 สหกรณ์ประมง ในปี 
พ.ศ. 2497 สหกรณ์เครดิตเพื่อผลิตกรรม ในปี พ.ศ. 
2502 เป็นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 ปรากฎมี
จ านวนสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศถึง 10,687 
สหกรณ์  

2. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 ใ น วั น ที่  24 มิ ถุ น า ย น  พ . ศ .  2475 
คณะราษฎรน าโดย “พลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา” ได้ท าการยึดอ านาจและเปลี่ยนแปลง
ก า ร ป ก ค ร อ ง เ ป็ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 



 

38 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

โดยใช้ระบบรัฐสภาอ านาจมาจากประชาชนที่มี
การเลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปในสภา เรียกว่า 
“ผู้แทนราษฎร” มีอ านาจสูงสุด คือ “อ านาจ
อธิปไตยและรัฐสภา” ซึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
เป็นระบอบประชาธิปไตย แต่การสหกรณ์ใน
ประเทศไทยก็ไม่ได้รับผลกระทบ และยังคง
ด าเนินกิจการและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

3. การตราพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่ อการสหกรณ์  พ.ศ .  2486 การให้ความ
ช่วยเหลือจัดหาเงินทุนส าหรับให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ 
และสหกรณ์เริ่มมีการจัดตั้งขยายตัวมากขึ้นในปี 
พ.ศ. 2483 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี
โดยตั้งเป็น “ทุนส่งเสริมสหกรณ์” ซึ่งเป็นแหล่ง
เงินทุนที่มีความส าคัญส าหรับให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้
กู้ยืมลงทุนในทรัพย์สินถาวร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2486 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การสหกรณ์ พ.ศ. 2486 ซึ่งเป็นผลจากอัตราการ
เพิ่มจ านวนสหกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้รัฐบาลต้อง
มีข้อก าหนดให้การคุ้มครองสหกรณ์มากยิ่งขึ้น  

4. การสถาปนากระทรวงสหกรณ์และ
เกิดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2495 
ขณะสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ กรมสหกรณ์ได้
ยกฐานะเป็น “กระทรวงการสหกรณ์” เมื่อวันที่ 12 
มี นาคม พ.ศ. 2495 และได้ เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น 
“กระทรวงสหกรณ์” ในปี พ.ศ. 2496 มีอ านาจ
หน้าที่ เกี่ยวกับการจัดตั้ง ควบคุมและส่งเสริม
สหกรณ์ ส าหรับงานการตรวจบัญชีสหกรณ์เริ่ม

เกิดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2459 อยู่ในความรับผิดชอบ
ของแผนกงานสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติ
พยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมามีได้
เลื่อนฐานะเป็น “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” สังกัด
กระทรวงการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2495 มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ทุก
ประเภท และในปี  พ.ศ. 2506 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้เปลี่ยนไปขึ้นกับกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ  

ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ยุคที่สอง
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 

1. สหกรณ์ระยะขยายตัว หลังจากมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลให้
การสนับสนุนการสหกรณ์เป็นอย่างดีจึงยังขยายตัว
อย่างรวดเร็ว จนสิ้นปี พ.ศ. 2477 มีการจัดตั้ง 440 
สหกรณ์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,324 คน ในท้องที่ 14 
จังหวัด ส าหรับเงินทุนรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีให้ รวมทั้งยังจัดหาทุนจากแหล่งอ่ืนมา
สนับสนุนอีกด้วย นอกจากนั้นในวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2490 รัฐบาลยังได้ตั้งธนาคารเพื่อการสหกรณ์ 
เพื่อน าเงินทุนไปให้สมาชิกสหกรณ์กู้อีกต่อหนึ่ง 
การสนับสนุนของรัฐบาลส่งผลให้กิจการสหกรณ์
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2476 มีสหกรณ์หา
ทุนรูปเดียว จ านวน 236 สหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2490 
เป็นช่วงที่มีการเร่งรัดจัดตั้งสหกรณ์เป็นอย่างมาก 
จึงท าให้ในปี พ.ศ. 2595 ได้จัดตั้งกระทรวงสหกรณ์
ขึ้น โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ 
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2. สหกรณ์ระยะทรงตัว นโยบายด้าน
สหกรณ์ของรัฐเน้นที่การปรับปรุงสหกรณ์ที่มีอยู่
เดิมให้มั่นคง และจัดสหกรณ์ ให้อยู่ ในแบบ
อเนกประสงค์ ด้วยเหตุนี้การจัดตั้งสหกรณ์จึง
เพิ่มขึ้นเฉพาะบางรูปเท่านั้น ท าให้หลังจากปี 
พ.ศ. 2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์จึง
ลดลงและมีการสั่งเลิกสหกรณ์ที่มีปัญหาเสียหาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์หาทุน กล่าวคือ ในปี
พ.ศ. 2498 มีสหกรณ์หาทุน จ านวน 9,847 
สหกรณ์  แต่พอในปี  พ.ศ.  2510 มีสหกรณ์
เหลืออยู่ จ านวน 9,835 สหกรณ์ โดยมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการเร่งรีบจัดตั้งสหกรณ์ ในช่วงปี 
พ.ศ.  2490-2497 ท าให้ขาดการตรวจสอบ 
พิ จารณาจั ดตั้ ง ใ ห้ถู กหลั ก เกณฑ์  ที่ ส าคัญ
ประชาชนยังไม่ได้ท าความเข้าใจในวิธีการสหกรณ์
ดีพอ และมีเจ้าหน้าที่น้อย เป็นสาเหตุให้สหกรณ์
ด าเนินงานขาดทุนและล้มเลิกไปหลายสหกรณ์ 
ส่งผลให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในระบบสหกรณ์ใน
ช่วงเวลานั้น 

3. สหกรณ์กับนโยบายเศรษฐกิจคณะ
ราษฎร์ คณะราษฎรได้มอบหมายให้หลวงประดิษฐ์
มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) เป็นผู้ร่าง “เค้าโครง
เศรษฐกิจแห่งชาติ” แต่กลับได้รับการปฎิเสธจาก
รัฐบาลและสมาชิกของคณะราษฎรบางส่วน เพราะ
เค้าโครงเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีเศรษฐกิจที่สังคมไทยเคยมีมาโดยมีแนวคิด
ต้องการให้สมาชิกสหกรณ์รวมกลุ่มกันผลิต ซึ่งจะได้
ผลผลิตมากกว่าต่างคนต่างท า เป็นการประหยัดทั้ง
ทรัพยากร แรงงาน และเวลา ประกอบทั้งรัฐบาล

สามารถดูแลได้โดยผ่านคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ที่ต้องดูแลสมาชิกสหกรณ์อีกต่อหนึ่ง และ
ประการสุดทา้ย คอื ผลประโยชน์ต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึน้
จะถูกแบ่งประโยชน์โดยความเป็นธรรมตามส่วน
ธุรกิจนั้น ๆ แต่ในขณะนั้นยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจในระบบ
สหกรณ์ดีพอ จึงดูประหนึ่งว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนในประเทศไป 

4. สหกรณ์กับนโยบายสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ภายหลังจากที่จอมพล ป.พิบูล
สงคราม เป็นผู้น ารัฐบาลใน ปี พ.ศ. 2481-2487 
ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจ โดยมีหลวงวิจิตรวาทการเป็นต้น
ความคิด ระบบเศรษฐกิจดังกล่าวมีลักษณะเป็น
ทุนนิยม โดยการน าของรัฐ คือ สนับสนุนบรรดา
นายทุนน้อย ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย 
และชาวนาผู้ ร่ ารวยเป็นอันดับแรก แต่มิ ได้
ขัดขวางการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
และทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ
ราชการ โดยรัฐต้องซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมแล้ว
ขายห้แก่ชาวนา คนไทยทุกคนต้องมีที่ดินไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ตามควรแก่อัตภาพ ชนชั้นกลางขนาด
ย่อยมีการต้องรวมตัวกันในการผลิตและการค้า
ในรูปสหกรณ์  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  1-2 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) นี้ รัฐบาลกู้
เงินจากธนาคารโลกมาพัฒนาประเทศ โดยก าหนด
เป้าหมายด้านสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
ด าเนินงานได้เองอย่างเป็นปึกแผ่น หรือให้สหกรณ์
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สามารถเลี้ยงตัวเองได้ภายในระยะเวลาอันสมควร 
เน้นหนักในด้านการศึกษาอบรมเป็นอันดับแรก มี
การด าเนินการปรับปรุงและจัดตั้งสหกรณ์บาง
ประเภท ส่งเสริมให้สหกรณ์เลี้ยงตนเองได้ ทดลอง
ตั้งสหกรณ์ อบรมพนักงานสหกรณ์ให้รู้หลักและ
วิธีการสหกรณ์ เพื่อให้ออกไปอบรมสมาชิก เน้นการ
เพิ่มผลผลิตและจัดตั้ งระบบสินเชื่อเกษตรที่
เหมาะสม ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) เน้นส่งเสริม
สถาบันเกษตรกร เช่น สหกรณ์ กลุ่มชาวนา สมาคม
ชลประทานราษฎร์ กลุ่มเกษตรกรประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนหน่วยยุวกสิกรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และ
อ านวยประโยชน์แก่เกษตรกรในฐานะตัวแทนของ
เกษตรกรอย่างแท้จริง พยุงราคาข้าวเปลือก 
นอกจากด้านส่งเสริมธรรมดาแล้ว รัฐได้ด าเนินงาน
ตามโครงการช่วยเหลือชาวนาในเรื่องเร่งรัดการเพิ่ม
ผลผลิต การพยุงราคาข้าวเปลือก และสินเชื่อ
การเกษตร ส าหรับสหกรณ์ได้เน้นปรับปรุงให้มี
ขนาดใหญ่ ขึ้ นและมี ลั กษณะเป็ นสหกรณ์
อเนกประสงค ์ 

6. ก าเนิดธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในปี พ.ศ. 2509 ได้
มีการจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขึ้น โดยได้รับโอนกิจการจาก
ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2509 โดยนายจ าเนียร สาระนาค ผู้จัดการ  
ธ.ก.ส. คนแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2509-2519 ธ.ก.ส. 
ก าหนดบทบาทไปสู่ธนาคารพัฒนาชนบท มุ่งลด
บทบาทเงินกู้นอกระบบ ให้ความส าคัญกับการให้

สินเชื่อเพื่อการผลิตระยะสั้น และระยะปานกลาง 
แก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดบทบาท
ของเงินกู้นอกระบบ โดยสร้างนวัตกรรมทางการเงิน
ใหม่ที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรรายคน โดยใช้บุคคลใน
กลุ่มค้ าประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน 
สร้างรากฐานความพร้อมของเกษตรกรเพื่อสร้าง
รายได้และฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร  

ด้ า นสั ง คม  ( Society)  ยุ ค ที่ ส อ ง
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 

1. สั ง คมป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ยกั บ ก า ร
สหกรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2475 สังคมไทยในสมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย แต่
ในภาคชนบทซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยดีพอ ไม่เข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของการเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย 
สังคมในชนบทจึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากนัก แต่การสหกรณ์ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ประชาธิปไตยในระดับพื้นฐานได้กลมกลืนเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม เพราะได้มีการขยายการ
จัดตั้งขึ้นเรื่อย ๆ โดยหน่วยงานทางราชการ
ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ท า
ให้สหกรณ์แพร่ขยายเข้าไปในสังคมส่วนใหญ่ของ
ประชาชนในประเทศ  

2. กลุ่มพลังในสังคมไทย หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีบุคคล 3 กลุ่ม เข้ามามี
บทบาทส าคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะด้าน
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การเมือง “กลุ่มแรก” คือ กลุ่มเจ้าและพวก
อนุรักษ์นิยม ซึ่ งยั งมีความเคลื่ อนไหวทาง
การเมืองอยู่ แต่หลังจากการปฏิวัติใน ปี พ.ศ. 
2476 ซึ่งมีพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นผู้น าต้อง
ล้มเหลว ท าให้อิทธิพลของกลุ่มนี้เสื่อมลง “กลุ่ม
ที่สอง” เป็นกลุ่มของปัญญาชนที่ได้รับการศึกษา
มาจากประเทศตะวันตกและมีความคิดแบบเสรี
นิยม มีนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนู
ธรรม) เป็นผู้น าได้เข้ามามีบทบาทส าคัญทาง
การเมืองต่อมา แต่ต้องถูกท้าทายโดย “กลุ่มที่
สาม” คือ กลุ่มทหารซึ่งมีหลวงพิบูลสงคราม 
(แปลก พิบูลสงคราม) เป็นหัวหน้า กลุ่มนี้เป็น
คู่ แข่ งส าคัญของกลุ่มพลเรือนเสรีนิยม แต่
ขณะนั้นมีพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์  
พ ห ล โ ย ธิ น )  ซึ่ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประนีประนอมยังด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
อยู่ จึงท าให้ทั้งสองฝ่ายสามารถถ่วงดุลกันได้ 
ภายหลังจากที่พระยาพหลพลพยุหเสนาได้
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 
2481 หลวงพิบูลสงครามจึงเข้ารับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแทน ท าให้กลุ่มทหารมีอ านาจ
และเพิ่มบทบาททางการเมืองขึ้นเร่ือย ๆ  

3. การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบหนึ่งโดย
นับจากปี พ.ศ. 2490 สถานการณ์ของโลกก าลัง
ตึงเครียดจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
โดยจีนกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. 
2492 รัฐบาลไทยจึงด าเนินนโยบายเร่งพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ 
ด้วยการมีสัมพันธภาพกับโลกเสรีโดยเฉพาะกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา นโยบายดังกล่าวสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการที่เกี่ยวข้อง
กั บสหกรณ์  เช่ น  การจั ดตั้ ง มหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี
ด้านสหกรณ์ การจัดตั้งร้านสหกรณ์เพื่อแก้วิกฤติ 
สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหายาก และมีราคา
แพง การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคเกษตรกรรม
เข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นซึ่ง
ส่งผลต่อจ านวนสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) ยุคที่
สองช่วงเวลาปี พ.ศ. 2471-2510 

เทคโนโลยีเคมีเกษตร ปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรในยุคการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้นจึง
อาศัยปัจจัยที่ช่วยในการผลิตให้ผลผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งที่
จ า เป็นต้องใช้ ในการผลิต เพราะเกษตรกร
ต้องการได้ผลผลิตสูงโดยปราศจากโรคพืชและ
แมลงรบกวน สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
วัฒนธรรมทางเกษตรกรรมของไทยเปลี่ยนแปลง 
สมาชิกสหกรณ์จึงมีต้นทุนการผลิตสูงและจาก
การใช้เคมีภัณฑ์ในการเกษตร การจัดหาปัจจัยใน
การผลิตที่กล่าวมาจึงกลายเป็นธุรกิจหนึ่งของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรจนถึงปัจจุบัน 
ยุคที่สามของการสหกรณ์ในประเทศไทย 
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 
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ในระหว่างปี พ.ศ. 2511-2541 ช่วง
ระยะเวลา 30 ปีนี้ เป็นยุคของการปรับตัวและ
ขยายบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 ซึ่งเปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุนควบ

รวมเป็นสหกรณ์การเกษตร เกิดสหกรณ์ที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณธุรกิจในแต่ละสหกรณ์มาก
ขึ้น เกิดความคุ้มค่าในทางธุรกิจอ านวยประโยชน์
แก่สมาชิกสหกรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน  

 
ตารางที่ 3 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่สาม ช่วงเวลาป ีพ.ศ. 2511-2541 

ช่วงระยะเวลา 
ด้านการเมือง 
Politics (P) 

ด้านเศรษฐกิจ 
Economy (E) 

ด้านสังคม 
Society (S) 

ด้านเทคโนโลยี 
Technology (T) 

ช่วงยุคที่สาม 
พ.ศ. 2511-2541 

1. การตรา พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 

2. การควบรวมสหกรณ์ 
และก าเนิดสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

3. การแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 
2511 

4. การก าเนิดกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

5. การก าหนดประเภท
สหกรณ์ 6 ประเภท 
ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2516 

6. การสหกรณ์บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2534 และ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3-4 

2. โครงการเสริมสร้าง
สหกรณ ์และโครงการ
สินเชื่อเพือ่การผลิต
และบรกิารตลาดขา้ว
ของสหกรณ ์

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5-6 

4. ก าเนิด สกต.ลูกค้า ธ.ก.ส. 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 7-8 

6. เศรษฐกิจประเทศ
ไทยตกต่ า 

1. สังคมซับซ้อน 
2. การศึกษาของ

ประเทศกับระบบ
สหกรณ์ 

3. หลักการสหกรณ์ ขอ้ 
7 “เอื้ออาทรต่อ
ชุมชน” 

4. สหกรณ์กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี 
และเยาวชน
สหกรณ์ 

1. เทคโนโลยีการสื่อสาร 
และสารสนเทศของ
สหกรณ์ 

ตารางที่ 3 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่สามช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 สรุป
ได้ดังนี้  

ด้านการเมือง (Politics) ยุคที่สาม
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 

1. การตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 รัฐบาลสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2511 แทนพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 
2471 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วถึง 3 ครั้ ง 
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์เดิมไม่
เพียงพอต่อการบังคับใช้สมควรเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสหกรณ์ ในเวลานั้ น 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ที่ประกาศใช้
นี้มีความส าคัญต่อขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายมีลักษณะ
เป็นการควบคุมและส่งเสริมสหกรณ์ มีบทบัญญัติ
ให้มีการควบสหกรณ์ ด้วยการรวมทรัพย์สิน 
หนี้สิน ของสหกรณ์หาทุนต่าง ๆ ที่จัดตั้งในระดับ
หมู่บ้านหรือระดับต าบลมาเป็นสหกรณ์การเกษตร 
มีพื้นที่ด าเนินงานทั้งอ าเภอและด าเนินธุรกิจแบบ
อเนกประสงค์ในหลายด้าน 

2. การควบรวมสหกรณ์ และก าเนิด
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2511 คือ 
บทบัญญัติว่าว่าด้วยการควบรวมสหกรณ์เข้า
ด้วยกัน อนุญาตให้สหกรณ์ชนิดเดียวกันตั้งแต่ 2 
สหกรณ์ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ เพื่อเปิด
โอกาสให้สหกรณ์ปรับโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์การสูงสุดของขบวนการ
สหกรณ์ไทย มีหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้
ทางวิชาการและเป็นตัวแทนของสหกรณ์ในประเทศ
ไทยในการประชุมสหกรณ์นานาชาติ และมีสมาชิก
เป็นสหกรณ์ทุกประเภทโดยได้รับค่าบ ารุงจาก

สหกรณ์ และเป็นส่วนหนึ่งในข้อบังคับของทุก
สหกรณ์ในเรื่องของการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

3. การแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม 3 
คร้ัง คือ 

3.1 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
140 พ.ศ. 2515 ลงวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2515 มี สาระส าคัญใ ห้ เพิ่ มส่ วนที่  8 “กลุ่ ม
เกษตรกร” โดยให้สิทธิแก่คณะบุคคลผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรวมตัวกันด าเนินกิจกรรม
ตามอุดมการณ์ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน แต่ยังไม่อาจจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ ให้สามารถ
จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก าหนด  โดยให้กลุ่ มเกษตรกรที่ จด
ทะเบียนและเป็นนิติบุคคลสามารถแปรสภาพเป็น
สหกรณ์ได้  

3.2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
247 พ.ศ. 2515 ลงวันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2515 แก้ ไขมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เรื่อง “ทุนกลางของบรรดา
สหกรณ์ไม่จ ากัด” โดยให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีอ านาจจ่ายเงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุน
กลางให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เพื่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ได้ 

3.3 พระราชบัญญัติ สหกรณ์  
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2524 มีสาระส าคัญในการ
แก้ไข 3 ประการ คือ 1)แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 
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โดยให้รัฐมนตรีแต่ งตั้ งข้ าราชการในสั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบียน
สหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้ งนี้
เปลี่ ยนจากข้ าราชการในสั งกั ดกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ ซึ่งได้ยุบเลิกไปแล้วตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2515 2) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 24 โดยให้
อ านาจแก่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
จ ากัด ที่จะมอบหมายให้ผู้จัดการท าการแทนใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกก็ได้ และ 3) 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31 ว่าด้วย การจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีของสหกรณ์ คือ จ านวนขั้นสูงของ
การจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นค่าบ ารุ งสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยสัดส่วนในการเก็บ
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต้องมีความเหมาะสม
ตามก าไรสุทธิของแต่ละสหกรณ์ เพื่อให้สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยสามารถเก็บค่าบ ารุงได้
เพิ่มมากขึ้น  

4. การก าเนิดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใน
ปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
216 และ ฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 
2515 ให้ยุบเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
และตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น โดยให้
โอนส่วนราชการเดิมของกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติไปสังกัดกระทรวงต่าง ๆ เฉพาะส่วน
ร า ช ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ก า ร ส ห ก ร ณ์ ใ น ส า นั ก
ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้แก่ กรม
สหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และกรมสหกรณ์ที่ดนิ 
ยกเว้นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยุบรวมกันเป็น 
“กรมส่งเสริมสหกรณ์” ขึ้น และให้โอนไปสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้ งแต่วันที่  1 
ตุลาคม พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา 

5. การก าหนดประเภทสหกรณ์  6 
ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวง พ.ศ. 2516 
รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
กฎกระทรวง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2516 ให้ยกเลิก
กฎกระทรวง พ.ศ. 2511 และได้ก าหนดประเภท
สหกรณ์ เป็น 6 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ออมทรัพย์  

6. การสหกรณ์บัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2534 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 การที่
สหกรณ์เป็นองค์การทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาล
จึงได้ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ ในช่วงนี้ คือ รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 
2534 มาตรา 50 รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน และ
คุ้มครองระบบสหกรณ์ และรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 
2540 มาตรา 85 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
คุ้มครองระบบสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ยุคที่สาม
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  ฉบับที่  3-4 การจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-
2519) มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ไว้ 
คือ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแบบ
อเนกประสงค์ โดยมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่ใหญ่เกินกว่า
ที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
อ านวนประโยชน์ทั้งด้านการผลิตและการจ าหน่าย
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ให้แก่สมาชิกได้ยิ่งขึ้น ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่  4 (พ.ศ. 2520-2524) มี
เป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ไว้  คือ 
ปรับปรุงโครงสร้างของสหกรณ์ทุกระดับให้เหมาะสม
กับภาวการณ์ มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 การขยายสินเชื่อสหกรณ์ โครงการ
รวบรวมข้าวเปลือกและพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริม
สหกรณ์ทุกประเภทให้ท าธุรกิจให้สอดประสานกับ
การให้การศึกษาอบรม เผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สหกรณ์ 

2. โครงการเสริมสร้างสหกรณ์ และ
โครงการสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาด
ข้าวของสหกรณ์  

ในปี พ.ศ. 2523 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างสหกรณ์ โดยอุดหนุนทางด้าน
งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนในการจัดจ้างฝ่าย
จัดการสหกรณ์ ได้แก่ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี 
พนักงานการตลาด และพนักงานสินเชื่อ รวม 4 
ต าแหน่งต่อสหกรณ์ โดยช่วยเหลือในเรื่องของ
เงินเดือนเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งมีการให้ค าแนะน าการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ต าแหน่ง จากทั้ง 3 หน่วยงาน 
จนได้รูปแบบของฝ่ายจัดการสหกรณ์ในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2525 กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
โครงการสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าว
ของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วม
โครงการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมการ
สหกรณ์ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยต่ าไปให้สมาชิก

สหกรณ์กู้เพื่อน าไปลงทุนในปัจจัยการผลิตในการ
ท านา เมื่อได้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือกแล้วให้สมาชิก
น าข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์น าไปจ าหน่ายตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการนี้ท า
ให้สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมให้สมาชิกในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูก สมาชิกได้ราคาข้าวที่เป็นจริง สหกรณ์
รวบรวมข้าวเปลือกได้ในปริมาณที่สูงขึ้น รัฐบาลใช้
เงินกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย และมีหลักประกันเงนิกู้
ที่เชื่อถือได้ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5-6  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) มี
เป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ คือ เน้น
สหกรณ์ให้เป็นสถาบันที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องทุน 
การผลิต การตลาด แก่สมาชิกโดยให้สหกรณ์เป็น
แหล่งสินเชื่อแก่สมาชิก รวมซื้อปัจจัยการผลิต 
และรวมกันขายผลผลิตของสมาชิก ด าเนินงาน
ด้านการตลาดแทนสมาชิกให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวม
ของประชาชน ให้การศึกษาด้านการบริการ
พื้นฐานผ่านสหกรณ์ ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มี
เป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ คือ เน้น
การแก้ปัญหา การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 
โดยส่งเสริมให้สหกรณ์ที่ด าเนินการอยู่แล้ว ให้มี
การด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการเชื่อมโยง
ธุรกิจต่าง ๆ ส่งเสริม ปรับปรุงระบบการผลิตและ
การตลาดใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมให้
สหกรณ์มีองค์กรขั้นสูงในระดับชาติที่มั่นคง ให้
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สหกรณ์ขยายการรับสมาชิกเพิ่มตามความ
เหมาะสม 

4. ก าเนิด สกต.ลูกค้า ธ.ก.ส. ในปี พ.ศ. 
2534 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) สนับสนุนและช่วยเหลือ
ให้ เกษตรกรลู กค้ ารวมตั วกันจั ดตั้ งสหกรณ์
การเกษตรขึ้นในทุกจังหวัด ๆละ 1 สหกรณ์ ใน
ส านักงาน ธ.ก.ส. สาขาระดับจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยใช้
ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส
.....จ ากัด (สกต.)” โดยสหกรณ์นี้ต้องมีสมาชิกเป็น
ลูกค้า ธ.ก.ส.ในจังหวัดนั้น ๆ ท าธุรกิจรวมซื้อและ
รวมขายไม่มีธุรกิจสินเชื่อ ในระยะ 5 ปีแรก สกต. ตก
ลงให้ ธ.ก.ส.เข้าไปช่วยเหลือในด้านการบริหารงาน
และการจัดการเพื่อวางรากฐานการด าเนินงานให้ 
สกต. ทั้งนี้เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ด้วยตนเองใน
ภายหลัง 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 7-8 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  7 (พ.ศ. 2535-2539) มี
เป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ คือ เน้น
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจให้สหกรณ์สร้างทรัพยากรของตนเอง สร้าง
บุคลากรมืออาชีพ สร้างผู้น าที่มีความซื่อสัตย์และ
เสียสละ สร้างระบบเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชน 
สนับสนุนการศึกษา สร้างระบบฐานข้อมูลจาก
เบื้องล่าง พัฒนาคนและคุณภาพชีวิต ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจอย่างหนัก ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) การส่งเสริมสหกรณ์จึงเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของคน เน้นโครงการพระราชด าริ
โดยเฉพาะเกษตรทฤษฎีใหม่  ส ารวจสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับปรุงงานในพื้นที่
จัดตั้งตลาดกลาง สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์
การตลาด น าสหกรณ์ เข้าโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรใน
ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  

6. เศรษฐกิจประเทศไทยตกต่ า ในปี 
พ . ศ .  2540 เ กิ ด วิ ก ฤ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ขึ้ น
ภายในประเทศ เนื่องจากสถาบันการเงินบางแห่ง
ต้องปิดกิจการลง สาเหตุเกิดจากค่าของเงินบาทที่
อ่อนตัวลงมากกว่า 50 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์
สหรัฐอเมริการส่งผลกระทบถึงปัญหาภาพรวม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในภาคของสหกรณ์
แทบไม่ได้รับผลจากวิกฤตกรณีนี้เลย ทั้งนี้เป็น
เพราะสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบ และประการส าคัญ 
เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์จะกระจายไปสู่
สมาชิกโดยตรงไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่ง จึงท าให้
ไม่เกิดปัญหาในการโจมตีค่าเงินของนักเก็งก าไร
ต่างชาติ 

ด้ า นสั ง คม  ( Society)  ยุ ค ที่ ส า ม
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 

1. สังคมซับซ้อน ในปี พ.ศ. 2515 หลัง
การประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-2 มีผลให้ชน
ชั้นกลางของไทยเร่ิมก่อก าเนิดและขยายตัวขึ้นใน
สังคมไทย เช่น กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่ม
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นักการเงินการธนาคาร และกลุ่มปัญญาชนอันเกิด
จากการศึกษา การเกิดกลุ่มใหม่ ๆ ในโครงสร้างทาง
สังคมไทยน าไปสู่การเกิดขึ้นของพลังทางสังคมใหม่ 
ๆ ซึ่งอาจจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มแรก” 
ได้แก่ กลุ่มนักอุตสาหกรรม การค้า การธนาคาร 
ตลอดจนการบริหารด้านอ่ืน ๆ ซึ่งได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศ “กลุ่มที่สอง” ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ แต่ต้องเผชิญกับปัญหาความ
ยากจนและความล้าหลังในด้านต่าง ๆ  การขยายตัว
ของชนชั้นกลางที่ขาดความสมดุลจึงเป็นปัญหา
ส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยโดยส่วนรวม 

2. การศึกษาของประเทศกับการ
สหกรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2522 มีการตื่นตัวเรื่อง
ของการศึกษาด้านสหกรณ์มากขึ้น เริ่มจากชั้น
ประถม มัธยม อุดมศึกษา จนถึงในระดับปริญญา
โท มีการสาธิตวิธีการสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่ง
ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เป็นส่วนใหญ่ มีการจัดการศึกษาเรื่องสหกรณ์
โดยตรงแก่นักเรียนจากสถาบันการศึกษาทาง
สหกรณ์ ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อผลิต
บุคลากรมาบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์โดยตรง แต่สถาบันฯ 
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป เนื่องจากการจ ากัด
อัตราก าลังของระบบราชการ 

3. หลัการสหกรณ์ข้อ 7 “ความเอื้อ
อาทรต่อชุมชน” เนื่องจากเกิดปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2535 ที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 
1992 อนุมัติแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) 
เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกน าไป
ปรับใช้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ในโอกาสครบรอบ 
100 ปี ICA ได้มีการประชุมสมัชชา ณ เมือง
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่  20 
กันยายน ค.ศ. 1995 และออกแถลงการณ์ว่าด้วย
เอกลักษณ์ของการสหกรณ์ และก าหนดหลักการ
สหกรณ์ในศตวรรษที่ 2 ไว้ 7 ข้อ โดยเพิ่มหลักการ
ที่ 7 ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการที่  21 โดยให้ความส าคัญกับ
สหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์การที่ดูแลสังคม ห่วงใย
สิ่งแวดล้อม ค านึงถึงชุมชนและสังคมส่วนรวมซึ่งมี
ผลกับการสหกรณ์ในประเทศไทยด้วย  

4. สหกรณ์กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
และเยาวชนสหกรณ์  ในปี พ.ศ. 2540 แม้ว่า
สหกรณ์ภาคการเกษตร สมาชิกแต่ละคนจะ
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมอยู่แล้ว แต่สมาชิก
ส่วนหนึ่งก็มีอาชีพเสริม นอกจากอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งเป็นหลักของครอบครัว อาชีพเสริมนี้ช่วยสร้าง
รายได้ที่เพียงพอต่อการน าไปใช้จ่ายในครอบครัวได้
ส่ วนหนึ่ ง จึ งเกิดกลุ่ มอาชีพในสหกรณ์ภาค
การเกษตร ท าให้สังคมของสมาชิกในสหกรณ์ต่าง 
ๆ ผูกพันกันมากข้ึน บางครั้งได้มีกิจกรรมในด้าน
สวัสดิการ การช่วยเหลือสังคม กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ที่ท าให้สังคมของสมาชิก
สหกรณ์มีการช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน และ
ช่วยเหลือชุมชนให้น่าอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น 
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ด้านเทคโนโลยี (Technology) ยุคที่
สามช่วงเวลาปี พ.ศ. 2511-2541 

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
ของสหกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทส าคัญ ในขบวนการสหกรณ์  เช่ น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ข้อมูล ข่าวสาร ราคา
ผลผลิตทางการเกษตร การผลิต การจ าหน่าย 
ระบบการขนส่ง ข้อตกลงทางการค้า ฯลฯ ข้อมูล
เหล่านี้สามารถสืบค้นได้ด้วยเทคโลยีสารสนเทศ
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตท าให้การบริหาร
จัดการของสหกรณ์มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายข้อมูล
ทางธุรกิจได้อีก นอกจากนี้สหกรณ์สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศจากรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ในการวิเคราะห์อัตราส่ วนทาง

การเงิน ประกอบการตัดสินใจในทางธุรกิจและ
การบริหารจัดการของสหกรณ์ได้ 

 
ยุคที่สี่ของการสหกรณ์ในประเทศไทย 

ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2542-2558 

ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ปี  พ . ศ .  2542-2558 
ระยะเวลา 16 ปี ยุคนี้มีการตราพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 การส่งเสริมสหกรณ์มุ่งให้
สหกรณ์มีความช านาญเฉพาะด้าน มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อถือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับ
สมาชิกและกับบุคคลภายนอก มีการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้กับการ
สหกรณ์ 
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ตารางที่ 4 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคที่สี่ ชว่งเวลาป ีพ.ศ. 2542-2558 

ช่วงระยะเวลา 
ด้านการเมือง 
Politics (P) 

ด้านเศรษฐกิจ 
Economy (E) 

ด้านสังคม 
Society (S) 

ด้านเทคโนโลยี 
Technology (T) 

ช่วงยุคที่สี่ 
พ.ศ. 2542-

2558 

1. การตรา พ.ร.บ.สหกรณ ์
พ.ศ. 2542 

2. การสหกรณ์บัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

3. การปฏิรูปโครงสร้างระบบ
ราชการไทย  ครั้งใหญ่ 

4. การก าหนดประเภท
สหกรณ์เพิ่มเป็น         7 
ประเภท ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2548  

5. การตรา พ.ร.บ.สหกรณ ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 9-11 

2. โครงการพักช าระหนี้
และลดภาระหนี้ให้แก่ 
เกษตรกรรายยอ่ย 

3. การจัดท าแผนพัฒนา
สหกรณ์ ฉบับที่ 1-3  

4.  เหตุการณ์ทุจริตของ
สหกรณ์ในประเทศไทย 

5. จ านวนสหกรณ์ สมาชิก
สหกรณ์ และปริมาณ
ธุรกิจของสหกรณ์ใน
ปัจจุบัน 

1. การเปลี่ยนแปลง
สังคมชนบทสู่สังคม
เมือง 

2. วาระแห่งชาติด้าน
การสหกรณ์ 

1. นวัตกรรมกับการ
สหกรณ ์

2. เทคโนโลยีเกษตร
ชีวภาพ 

 

         ตารางที่ 4 พัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยยุคทีส่ีช่่วงเวลาป ีพ.ศ. 2542-2558 สรุปได้
ดังนี้  

ด้ านกา ร เมื อ ง  ( Politics)  ยุ คที่ สี่
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2542-2558 

1. การตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.  2511 มีการใช้มาแล้ ว  31 ปี  ท า ใ ห้ ไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์ของ
ประเทศ มีบทบัญญัติหลายมาตราที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาสหกรณ์  จึงถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2542 สาระส าคัญที่ เกิดขึ้นคือ
จัดระบบสหกรณ์ให้มีเพียงชนิดเดียว คือ สหกรณ์
จ ากัด ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติและกองทุนพัฒนาสหกรณ์ขึ้น 
ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อให้มีการพัฒนาสู่การจัดตั้งสหกรณ์อย่างเป็น
ระบบ 

2. การสหกรณ์บัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 
2550 เกิดจากการรัฐประหาร ซึ่งมีการยกเลิก
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  พ . ศ .  2540 แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นี้ ได้เห็นความส าคัญ
ของสหกรณ์ สภาร่างฯ ได้บัญญัติเรื่องสหกรณ์ไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 84 (9) 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ
คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการ
รวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้ง
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การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด าเนินกิจการ
ด้านเศรษฐกิจ”   

3. การปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการ
ไทยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีการ
ปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการคร้ังใหญ่ เนื่องจาก
เห็นว่าระบบราชการไทยเป็นระบบที่ ใหญ่ไม่
สะดวกต่อการพัฒนา ในส่วนราชการของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ที่มีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์ 
ก็ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานส่งเสริมและ
พัฒนาสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ นหน่ วย เคลื่ อนที่ จาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดออกไปส่งเสริมสหกรณ์
ในพื้นที่ การเปลี่ยนโครงสร้างในครั้งนี้เป็นผลให้
สหกรณ์ในเขตอ าเภอต่าง ๆต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. การก าหนดประเภทสหกรณ์เพิ่ม 
เป็น 7 ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวง พ.ศ. 
2548 โดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้สหกรณ์ มี 7 ประเภท โดยมีการเพิ่ม
ประเภทของสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ยนขึ้นอีก 1 
ประเภท จากเดิมซึ่งมี 6 ประเภท เนื่องจากทาง
ราชการต้องการแยกประเภทความชัดเจนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งสมาชิกมีรายได้ประจ าออก
จากประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งสมาชิกของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นไม่มีรายได้ประจ า แต่มี
การออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ 

5. การตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบั บที่  2)  พ.ศ .  2553  สาระส าคั ญของ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ที่มี
การประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 คือ 
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการหรือผู้จัดการ หลักเกณฑ์การพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย การแต่งตั้งรองนายทะเบียน
สหกรณ์ เงินค่าหุ้น การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของ
สมาชิกผู้ตาย อ านาจหน้าที่ของสหกรณ์ในการรับ
ฝากเงินหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราการเก็บค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ อ านาจของรัฐมนตรีใน
การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ และแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้
ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ยุคที่สี่
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2542-2558 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
มีเป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ คือ 
ส่งเสริมให้สหกรณ์ประสานระหว่างเมืองและ
ชนบทให้สมดุลกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พัฒนา
กระบวนการชุมชนให้เข้มแข็ง มีการประเมินและ
ติดตามผล สร้างศักยภาพของคนยากจนด้วยการ
น าหลักคิดและกระบวนการสหกรณ์มาใช้ส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์และสร้าง

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163100054
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เครือข่าย ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  ฉบั บที่  10 (พ .ศ .  2550-2554)  มี
เป้าหมายในการพัฒนางานด้านสหกรณ์ คือ เป็น
การเตรียมพร้อม “คน” และสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
เน้นการพัฒนาคุณภาพสมาชิกสหกรณ์ สร้าง
ความเข้มแข็งแก่องค์กรของชุมชน เช่น สหกรณ์ 
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ยั่งยืน พร้อมกับให้เกิดระบบธรรมาภิบาลขึ้นใน
สังคมและสหกรณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2. โครงการพักช าระหนี้และลดภาระ
หนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รัฐบาลมีนโยบายใน
การพักช าระหนี้ให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตรเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2544-2547) 
โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบรายได้ที่ขาดหายไปให้แก่
สหกรณ์ ทั้งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ที่ท าการเกษตรอันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
ตกต่ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา นอกจากนี้
รัฐบาลจัดงบประมาณให้หมู่บ้านละหนึ่งล้านบาท 
เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการหมุนเวียนขึ้นในระบบ
หมู่บ้าน ขยายตัวกว้างขึ้นในต าบล อ าเภอ จังหวัด 

และประเทศ ซึ่งขบวนการสหกรณ์อยู่ในระบบที่
รัฐบาลได้ด าเนินการ 

3. การจัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับ
ที่  1 -3 ในแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 
2546-2549) มีจุดหมายส าคัญให้สหกรณ์ เป็น
องค์กรช่วยตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่น
ในคุณค่าสหกรณ์  มีการร่วมมือกันเชื่ อมโยง
เครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และ
ความเป็นธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สมาชิก ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) มี
จุดหมายส าคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า
เพื่อน าพาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข และแผนพัฒนา
สหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีจุดหมาย
ส าคัญให้การสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 

4. เหตุการณ์ทุจริตของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2555-2558 มี
ปัญหาการทุจริตของสหกรณ์เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหา
แชร์ล็อตเตอรี่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และปัญหาการทุจริตของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ปัญหาที่
เกิดขึ้นสร้างความเสียหายกับสมาชิกสหกรณ์เป็น
จ านวนมากและมีมูลค่าความเสียหายหลาย
พันล้านบาท จึงมีการให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ความเสียหาย เพื่อ
น าไปสู่การแก้ไขและป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับสหกรณ์ โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ก าหนดการ
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ปฏิบัติหน้าที่ การใช้อ านาจและบทลงโทษ ของ
นายทะเบียนสหกรณ์กับการคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ เพื่อให้มีการด าเนินกิจการเป็นไปตาม
หลักการสหกรณ์  เป็นองค์กรรากฐานเศรษฐกิจ
ส าคัญที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 

5. จ านวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และ
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบัน ณ วันที่ 1 
มกราคม 2558 ประเทศไทยมีจ านวนสหกรณ์ที่ยัง
ไม่เริ่มด าเนินการและด าเนินการ จ านวน 7,043 
แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ภาคเกษตร จ านวน 3,822 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.27 และสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร จ านวน 3,221 แห่ง แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
45.73 มีสมาชิกทั้งหมด จ านวน 11,470,013 คน 
แบ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคเกษตร จ านวน 
6,666,437 คน สมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
จ านวน 4,803,576 คน  ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ 
ประจ าปี 2558 ยอดสะสมไตรมาสที่ 1-4 ระหว่าง
เดือน ก.ย. 56-ส.ค. 58 พบว่าในปี พ.ศ. 2558 มี
จ านวน 2,062,257.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
97.14 จากเป้าหมายปริมาณธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2556 (2,040,787.51 ล้านบาท) 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.05  

ด้านสังคม (Society) ยุคที่สี่ช่วงเวลา
ปี พ.ศ. 2542-2558 

1. การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทสู่
สังคมเมือง หลังจากในปี พ.ศ. 2540 ที่ได้เกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศไทย มีส่วน
ส าคัญท าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้อง
ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด สังคมเริ่มมีการแก่งแย่ง

แข่งขันกัน มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ความเป็นอยู่
ที่เกินความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ทรัพยากรถูกจัดสรร
ไม่เท่าเทียมกัน และถูกท าลายโดยไม่มีการทดแทน 
ท าให้ประชากรวัยท างานมีการย้ายอพยพถิ่นฐาน
มาสู่เมืองมากข้ึนเพื่อให้มีรายได้ประจ าที่แน่นอน 
จึงส่งผลกระทบกับสหกรณ์ในภาคการเกษตร 
เนื่องจากในสหกรณ์ภาคการเกษตรคงเหลือแต่
สมาชิกสหกรณ์สูงอายุ ท าให้สมาชิกสหกรณ์ภาค
การเกษตรมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ส่วนสหกรณ์
นอกภาคการเกษตร มีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น 
เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีเงินเดือนประจ าสะสม
ทุนในการด าเนินชีวิต ซึ่งไม่ต้องเสี่ยงกับสภาวะภัย
ธรรมชาติ 

2. วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ใน
ปี 2555 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็น
วาระแห่งชาติ ในโอกาสครบสิบทศวรรษ 100 ปี ของ
การสหกรณ์ไทย เนื่องจากเห็นว่าสหกรณ์สามารถ
เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในชนบทและเมืองหลวง และ
ยังสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกันของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์พร้อม
น าไปใช้ในวิถีชีวิตและการด าเนินงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) ยุคที่
สี่ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2542-2558 
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

1. เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ สิ่งแวดล้อม
เริ่มเสื่อมสภาพลง โลกร้อนขึ้นและมีผลกระทบ
ติดตามมามากมาย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร มีสมาชิกของสหกรณ์
ภาคการเกษตรเป็นจ านวนมากที่เริ่มใช้เทคโนโลยี
เกษตรชีวภาพ เช่น การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หญ้า
แฝก การใช้แมลงไปก าจัดศัตรูพืชซึ่งวิธีการต่าง ๆ 
เหล่านี้จะเห็นผลได้ช้าแต่ว่ามีความยั่งยืนเป็นผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลให้สมาชิกสหกรณ์มีสุขภาพดี
ขึ้นและเป็นผลดีต่อผู้บริโภค จึงท าให้เทคโนโลยี
เกษตรชีวภาพเป็นทางเลือกที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ 

2. นวัตกรรมกับการสหกรณ์  การ
คิดค้นเรื่องใหม่ ๆ ในระบบสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของการให้การศึกษาอบรม การเรียนในระบบ 
e-learning การเรียนผ่านระบบดาวเทียม และ
สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ทางระบบ
สารสนเทศ ซึ่งการท าแบบฝึกหัดผ่านทางระบบ
สารสนเทศ สามารถตรวจสอบได้ทันที ส่งผลให้
บุคลากรในสหกรณ์มีความรู้ เพิ่มเติม เป็นสิ่งที่
สหกรณ์และบุคลากรของสหกรณ์ต้องการ โดยหา
แหล่งความรู้ได้จากสถาบันการศึกษา กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

 

บทสรุป 
พัฒนาการการสหกรณ์ในประเทศไทย 

ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2457-2558 เห็นได้ว่าตลอด
ระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมานั้น การสหกรณ์ใด้ถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย ความส าเร็จและความล้มเหลว
ของการสหกรณ์ที่เกิดขึ้นล้วนมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีของประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค
สมัย ดังนั้นการสหกรณ์จะประสบความส าเร็จ 
ภาครัฐต้องมีการวางแผนในการพัฒนาการ
สหกรณ์ที่สอดคล้องกับพลวัตของการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงใน
ระดั บน โยบายของประ เทศไปจนถึ ง กา ร
ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงประชาชนใน
ประเทศต้องตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่ตนเองประสบอยู่ มีความต้องการในการ
แก้ไขปัญหานั้นด้วยการจัดตั้งและด าเนินงาน
สหกรณ์ตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการ
สหกรณ์ บนพื้นฐานของความเข้าใจในระบบ
สหกรณ์ อย่ า งถู กต้ อง  มี การพึ่ งพาตนเอง 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง จะท าให้การ
สหกรณ์ในประเทศไทยเกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  
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บทคัดย่อ 

ปรากฏการณ์การล่าแม่มด (Witch Hunting) เริ่มมีปรากฏในแถบทวีปยุโรป ในสมัยยุคกลาง 
(Medieval) โดยมีหลักฐานเชื่อมโยงกับความเชื่อที่ไม่สามารถอธิบายได้ของมนุษย์ เช่น การที่พืชผล
ไม่ให้ผลผลิตตามต้องการ ปศุสัตว์ล้มป่วย การเกิดภัยพิบัติต่างๆ  อันไม่สามารถอธิบายได้โดยผัสสะของ
มนุษย์ในสมัยนั้น ต่างถูกผลักให้เกิดความเป็น “แม่มด” ทั้งสิ้น โดยจากหลักฐานที่เป็นงานเขียนเก่ียวกบั
การระบุตัวตนของแม่มด กลายเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งที่สะท้อนลักษณะไม่พึงประสงค์บางประการต่อ
มนุษย์เพศหญิง กล่าวคือ มีการเชื่อมโยงความเป็น “เพศหญิง” เข้ากับความไม่สมบูรณ์ การหย่าร้าง 
(ความเป็นหม้าย) การขาดซึ่งความครบถ้วนทางเพศ ตลอดจนการเชื่อมโยงไฝ ปาน หรือจุดด่างด าต่างๆ 
บนร่างกาย เข้ากับเคร่ืองหมายแห่งความเป็นซาตาน หรือปีศาจ เท่ากับว่าการที่เพศหญิงจะมีความเป็น
มนุษย์ได้อย่างไม่ถูกกล่าวหานั้น ผิวพรรณต้องสะอาดหมดจด ปราศจากไฝฝ้าใดๆ มิเช่นนั้นแม่มดจ าเปน็
เหล่านั้นจะถูกเปลือยร่างและเผาประจานที่จัตุรัสของชุมชนอย่างเลี่ยงไม่ได้  

เมื่อวิทยาศาสตร์เติบโตขึ้นในสังคมมนุษย์ ความแคลงใจสงสัยในปรากฏการณ์ต่างๆ  เริ่มมี
ความคลายตัวลง ค าตอบทางวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาแทนที่อ านาจมืดของแม่มด ท าให้“การล่าแม่มด” 
นั้นหายไปจากโลก จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 การ “ล่าแม่มด” กลายเป็นค าที่ใช้แทนความหมายของ
การขุดคุ้ยข้อมูลของผู้กระท าความผิดบางอย่างทางสังคม โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกสืบหาและประจานบน
โลกออนไลน์ รอให้ผู้คนในโลกออนไลน์สามารถน าข้อมูลเพื่อไปประจานต่อ ด่าทอ หรือลงโทษนอก
กฎหมาย  เหมือนอย่างการลงโทษแม่มดในสมัยยุคกลางที่เป็นการเผาประจาน  ซึ่งการล่าแม่มดใน
ปัจจุบัน นอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้กระท าผิดนั้นแล้ว บุคคลแวดล้อมหรือครอบครัวต่าง
ได้รับผลกระทบทางสังคมไปด้วย และถึงแม้ว่าจะมีการให้ความรู้และการรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy) ในหลายๆ ช่องทางเพื่อลดพฤติกรรมการล่าแม่มดดังกล่าว  แต่เมื่อมีผู้กระท าผิด
                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
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เกิดขึ้น พฤติกรรมการล่าแม่มดก็ยังคงมีอยู่และมีความรุนแรงแปรผันตามเหตุการณ์ความเสียหายที่
เกิดขึ้น โดยอาจจะเป็นการสะท้อนวาทกรรมบางอย่างที่แสดงว่าสภาพกฎหมายในสังคมบางครั้งมีความ
ล่าช้า บกพร่อง ไม่เหมาะสม  เลือกปฏิบัติแค่เพียงบุคคลบางกลุ่ม หรือละเว้นบุคคลบางกลุ่มจากความมี
อ านาจบางอย่างของผู้กระท าผิด ท าให้สังคมในส่วนอ่ืนต้องมีการลงโทษด้วยการแสดงพฤติกรรมการล่า
แม่มดในโลกออนไลน์ชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปของบทลงโทษทางกฎหมายก็เป็นได้ 
ค าส าคัญ:  ล่าแม่มด  รู้ทันสื่อ  อินเทอร์เน็ต 
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Abstract 

The witch hunting phenomenon was stated in the written evidence of European 
Medieval period. There were several linkages for the witch with the sexual imperfection, 
evil, Satan and some unexplainable situations; false harvesting, storm, poor weather, 
death of animal in the farm and the divorcing. From the witch hunting manuscript about 
the witch identification, the discourse was emphasized on female and some 
imperfections (divorced, widow, moles or dark spots on skin were considered the marks 
of evil), reflecting the definition of female human to be perfect and spotless. Otherwise, 
she would be naked-tied up with the wooden pole reviled in town square and flamed.  

When scientific knowledge bloomed into the world, the reasoned and 
experimented answers chased away the witch-blaming. Witch hunting phenomenon 
disappeared. In 21st century, the “Witch-Hunting” is back again to the world in online 
space. Personal data of the witch, people who do something improper, hazardous or 
crime-like to the dominant culture and society, are dug, provided and reviled on the 
internet while other people can track, curse or do the outlaw-punishments as the same 
way the witches were executed in medieval period. Although there are many “Media 
literacy” campaigns aiming to reduce the witch hunting phenomenon and determining 
the unimpressive consequences, they still take place every time when there is the 
“witch” in the society. This situation may reflect some problems about the law and 
regulation control in society; delayed-actions, refrainment, side-takings and injustices. 
So, the witch hunting phenomenon may have to compensate and redeem this part in 
the world, at least on the internet. 
Keywords:  witch hunting, media literacy, internet 
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บทน า 
ในบริบทของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ า

สมัยแห่งศตวรรษที่ 21 การเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร การเชื่อมต่อกับโลกโซเชียลเพียงปลาย
นิ้ว แต่ด้วยการสื่อสารที่มีความรวดเร็วนี้ เอง 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งขึ้นบนชุมชนออนไลน์ ซึ่งมักจะปรากฏอยู่
บ่อยครั้งเมื่อมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้กระท า
การที่ขัดแย้งต่อบรรทัดฐานของสังคม สิ่งที่มักจะ
เกิดขึ้นตามมาคือ การขุดค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
บัญชีใช้งานบนโลกออนไลน์ สถานที่ท างาน 
ตลอดจนครอบครัว  สั งกัด หรือแม้กระทั่ ง
มหาวิทยาลัยที่บุคคลนั้นได้ศึกษาอยู่ ข้อมูลส่วน
บุคคลเหล่านี้มักจะถูกจัดหาและน ามาไว้บนโลก
ออนไลน์ รอผู้ใช้งานคนอ่ืนๆ เข้ามาเพื่อท าการ
ผลิตซ้ าทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น หรือ
แม้กระทั่งการแบ่งปัน (Share) ออกไปในวงกว้าง
มากขึ้น โดยบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่กระท า
ผิดจริง หรืออาจเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้ แต่พฤติกรรม
การผลิตซ้ าในวงกว้างเหล่านั้นก็ได้สร้างความ
เสียหายต่อจ าเลยสังคมไปแล้วทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่แตกต่างกับ “ปรากฏการณ์การล่า
แม่มด” ที่เคยเกิดข้ึนบนโลกใบนี้ในอดีตที่ผ่านมา 
ซึ่งในวันนี้ ปรากฏการณ์โหดร้ายนั้นคืนชีพขึ้นมา
อีกครั้ ง  บนโลกออนไลน์และสื่ อใหม่อย่า ง
อินเทอร์เน็ต  

“แม่มดแห่งยุคกลาง” – วาทกรรมเดิม
จากศาสนา  

        “แม่มดมีตัวตนที่เกิดขึ้นจริง แต่ควร
ต้องได้รับการฆ่า” ( Linder, 2005) เป็นหลักฐาน
ที่ปรากฏขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 6 จากคัมภีร์ของ
ชาวยิว หลังจากนั้นเมื่อมาถึงยุคกลาง(Medieval 
Age) ที่ ค ริ ส ต จั ก ร แผ่ ข ย า ยอ าณาบริ เ วณ
ครอบคลุมยุโรป ประชาชน บาทหลวง มีความ
เชื่อมั่นในพระเจ้า จนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเพียงผู้
เดียวที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ ส่วนซาตานและ
แม่มดไม่อาจมีอ านาจเหล่านั้นได้ แต่อย่างไรก็
ตาม Thomas Aquinas กลับมีข้อ โต้แย้ งว่ า 
วิญญาณชั่วร้าย (Demons) จะท าให้คนท าตาม
ความยั่วยุของตนเอง (Temptation)  ผนวกกับ
ความเชื่อเรื่องเวทย์มนต์ในสมัยนั้น  บุคคล
ผู้วิเศษสามารถใช้เวทย์มนต์ในการเพิ่มผลผลิต
การเพาะปลูกได้ ใช้ในการรักษาอาการป่วยได้ 
เป็นต้น จึงท าให้ความมี เวทย์มนต์เป็นสิ่ งที่
น่าเชื่อถืออย่างหนึ่ง (Lambert, 2015) 

        หลังจากนั้นในช่วงปลายยุคกลาง 
เริ่มมีความเชื่อเรื่องการเสพสังวาสกับซาตาน 
หรือการแสดงความจงรักภักดีต่อซาตานของพวก
แม่มด การร่ายมนต์คาถาใส่ผู้อ่ืน การเสพสังวาส
กับสัตว์ การท าให้เกิดพายุ ท าให้ความคิดเรื่อง 
“เหตุร้ายจากแม่มด” เริ่มเป็นรูปเป็นรอยขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ. 1400 เช่น ความเสียหายต่อ
การเกษตร หรือ เด็กทารก (Linder, 2005) 
จนกระทั่งต่อมาได้มีการพิมพ์หนังสือ “คู่มือการ
ล่าแม่มด” ขึ้นในปี ค.ศ. 1484  และมีการตรา
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เอกสารว่า การใช้เวทย์มนต์เป็นความผิดร้ายแรง 
พร้อมกับมีวิธีดูว่าใครเป็นแม่มด และวิธีปราบแม่
มด จนมีค ากล่าวว่า “คู่มือการล่าแม่มด เป็น
หนังสือที่อันตรายที่สุดในโลกในบรรดาหนังสือที่
มีทั้งหมด” (https://www.jw.org/en/publications/ 
magazines/g201405/european-witch-hunts/) โดย
มีการจัดพิมพ์ถึง 14 ครั้ง ในระยะเวลาประมาณ 
33 ปี และอีก 16 คร้ังหลังจากนั้น  (Ellerbe, no 
date) 

ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “แม่มด” เกิด
จากวาทกรรมเรื่อง “เพศ” เป็นหลัก ร้อยละ 80 
– 90 ของแม่มดที่ถูกล่าเป็นเพศหญิง  Ellerbe 
(no date) กล่าวถึงข้อมูลเรื่องการล่าแม่มดใน
ยุโรปไว้ว่า มีหลักฐานที่เชื่อมโยงเพศหญิงเข้ากับ
สิ่งไม่ดีตามความเชื่อทางศาสนา เช่น มนุษย์เพศ
หญิงเกิดจากความผิดพลาดของพระเจ้า มนุษย์
เพศหญิงเกิดขึ้นมาจากบาป มนุษย์เพศหญิง
เชื่อมโยงกับความเป็นเนื้อหนังมากกว่าเพศชาย 
และที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการล่าแม่มดคือ หญิงที่
เป็นแม่มดมักมีการสะสมอวัยวะเพศชายไว้รวมๆ 
กัน วางไว้ในรังนก โดยมักจะมีเพศชายที่ประสบ
เหตุอวัยวะเพศหายอยู่บ่อยครั้ง จนต้องเดินทาง
มาหาแม่มดให้ช่วยต่อคืนให้ 
 ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1500 การล่าและเอา
ชี วิ ตแม่มดเริ่ม เกิดขึ้ นอย่างจริ งจั ง  โดยใน
ระยะเวลา 160 ปี จาก 1500 ถึง 1660 (ช่วงยุค
ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ) ในทวีปยุโรปมีการคร่าชีวิต
แ ม่ ม ด อยู่ ร ะห ว่ า ง  50,000 – 80,000 ร า ย 
(http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/

salem/ witchhistory.html) ผู้ต้องสงสัยมักเป็น
หญิงม่ายที่ไม่มีคนดูแล คนแก่ หรือ ผู้หญิงที่ใช้
สมุนไพรรักษาผู้อ่ืนแต่ไม่เป็นผล โดยข้อกล่าวหา
มักจะเป็น การท าให้เกิดน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บตก 
วัวไม่มีน้ านมให้รีด เพศชายเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ เป็นต้น ในการสอบสวน (หรือเรียกว่า การ
ทรมาน) ผู้ต้องหาจะถูกจับแช่ในน้ าเย็นศักดิ์สิทธิ์
หากจมจะแปลว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ถ้าลอย
แสดงว่าเป็นแม่มด เพราะแต่เดิมเชื่อว่าแม่มด
มั ก จ ะ ไ ม่ มี น้ า หนั ก  ( https://www.jw.org/en 
/publications/ magazines/g201405/european-
witch-hunts/) นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยจะถูกมัด
เปลือยไว้ และมีการก าจัดเส้นขนบนร่างกายเพื่อ
หา หูด ไฝ ปาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ที่
ซาตานมอบไว้บนร่างกายของเพศหญิง (Ellerbe, 
no date) หากพบ จะน าหญิงผู้นั้นไปเผาหรือ
แขวนคอต่อหน้าสาธารณชน (Lambert, 2015)  
 รัฐบาลต่างๆ  มีการสนับสนุนการล่าแม่
มด ในขณะที่โลกมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
ขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ค้นพบสาเหตุทางการแพทย์มาก
ขึ้น สามารถอธิบายได้และไม่เก่ียวกับการใช้เวทย์
มนต์ของแม่มด ท าให้การล่าแม่มดลดลงใน
ศตวรรษที่ 17 และเมื่อจบศตวรรษดังกล่าวก็ไม่มี
ก า ร ล่ า แ ม่ ม ด อี ก เ ล ย  (https://www.jw.org/ 
en/publication/magazines/g201405/european
-witch-hunts/) โ ด ยต่ อ ม า ใ นยุ ค แห่ ง แ ส ง สว่ า ง
(Enlightenment ) ยุคสมัยของการล่าแม่มดใน
ยุโรปจึงสิ้นสุดลง การบังคับให้ผู้ต้องสงสัยรับผิด
ก ล า ย เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ผิ ด ม นุ ษ ย ธ ร ร ม 
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( http://law2.umkc.edu /faculty/projects/ 
ftrials/salem/witchhistory .html)  

“แม่ มด ใหม่” – คนธรรมดาแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 

 ปรากฏการณ์การล่าแม่มด ได้
คืนชีพกลับขึ้นมาใหม่ ด้วยระยะห่างจากการ
สิ้นสุดไปแล้วนานถึง 4 ศตวรรษ ในศตวรรษที่ 
21 การล่าแม่มด เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ผ่าน
ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและโลกโซเชียล 
โดยในประเทศไทย สาวตรี สุขศรี (2553) ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการล่าแม่มดออนไลน์ ซึ่ง
เกิดขึ้นในปี 2010 (พ.ศ. 2553) ในแวดวงผู้เล่น
เฟซบุ๊ก ซึ่ งนับเป็นเวทีที่ส าคัญในยุคข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งใช้ เป็นที่สื่อสาร เรียนรู้  ระบาย 
เร่ืองราวต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน  
 การล่าแม่มดในศตวรรษนี้ ไม่ได้เป็น
การจับผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าท าให้เกิดเหตุผิด
ธรรมชาติเหมือนในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ แต่
เป็นการลงทัณฑ์จาก “สังคม” ต่อคนที่มีความคิด
แปลกแยกจากคนหมู่มาก การกระท าที่ผิด
บรรทัดฐาน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
เมื่อเกิดความไม่ถูกใจ ไม่พอใจ รับไม่ได้ ก็จะ
แสดงออกด้วยการโพสต์ข้อความ ตอบโต้ ต่อว่า 
ด่าทอ ทันที รวมถึงการรับข่าวสารจากโลก
อินเทอร์เน็ต ที่ผู้ รับสารไม่ทันอ่านให้หมดก็
สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้อีก
ด้วย และเมื่อเกิดกลุ่มคนที่ ไม่พอใจในเรื่อง
เดียวกันมากเข้า ก็จะกลายเป็นการ “ล่าแม่มด” 

โดยปริยาย (พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อ้างถึงใน สิร
วุฒิ รวีไชยวัฒน์, 2555)  
 นอกจากการแสดงความคิเห็น หรือ
โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว สาวตรี สุขศรี (2553) 
ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ในโลกออนไลน์ว่า มีการน าชื่อจริง นามสกุลจริง 
ประวัติการศึกษา ชื่อบิดามารดา หมายเลข
โทรศัพท์ และรสนิยมส่วนตัวมาเปิดเผยต่อ
สาธารณะ มีการรุมด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย ถูก
สมาชิกที่ร่วมล่าแม่มดวิเคราะห์ในเชิงดูหมิ่น
ต่างๆ  ซึ่งการกระท าเหล่านี้ ท าให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มด น ามาซึ่งปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กันอีกหลากหลาย เช่น การใช้ Hate Speech 
ในการตั้งชื่อ หรือเรียกคน หรือกลุ่มคนที่เป็นแม่
มดด้วยถอ้ยค าที่ส่อไปทางดูถูก ดูหมิ่น, การเหมา
รวม, การรังแกทางโลกไซเบอร์ (Cyber Bulling) 
เป็นต้น ซึ่งการล่าแม่มดออนไลน์นี้ เปรียบเสมือน
การใช้ ศาล เตี้ ย ใน อิน เทอร์ เน็ ต  ( Internet 
Vigilante) ซึ่งถือเป็นการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
รูปแบบหนึ่ง ที่ปรากฏอยู่ในสังคม (นิภาพร ทับ
หุ่น, 2555) 
 ในต่างประเทศ การล่าแม่มดก็ไม่ได้
หมดสิ้นไปตามประวัติศาสตร์บันทึก หากแต่มี
การปรับตัวเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์มากข้ึน และ
รุนแรงขึ้ น  ในรูปแบบของศาลเตี้ ย ในโลก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็น “แม่มด” ได้หลายรูปแบบ จน
บางครั้งถึงชีวิตเหมือนผู้ต้องหาที่เป็น “แม่มด”
ในอดีต ดังตัวอย่างจากบทความของ Ian Fortey 
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Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

(2009) ที่ได้รวบรวมกรณีศึกษาปรากฏการณ์
การล่าแม่มดในต่างประเทศ เช่น ในปีค.ศ. 2005 
ประเทศเกาหลี ใต้  หญิงคนหนึ่ งน าสุนัขขึ้น
โดยสารรถไฟใต้ดิน สุนัขได้ขับถ่ายลงพื้น แต่
หญิงสาวไม่ท าความสะอาดสิ่ งที่สุนัขทิ้ ง ไว้  
เหตุการณ์เริ่มต้นที่ มีผู้โดยสารบันทึกภาพของ
หญิงสาวผู้นั้น สุนัข และสิ่งปฏิกูลแล้วส่งต่อไปใน
โลกออนไลน์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงเว็บไซต์ของเกาหลี
จ านวนมาก น าเสนอภาพนี้พร้อมด้วยชื่อ “ Dog 
Shit Girl” หลังจากนั้น ข้อมูลส่วนตัวของหญิง
สาวถูกขุดคุ้ยและเขียนขึ้นในหลายๆ ที่ มีการท า
โปสเตอร์ขึ้นล้อเลียน อีกทั้งมีการแชร์ข้อมูลนี้
ออกไปในวงกว้าง (เป็นลักษณะการรังแกทาง
ออนไลน์ หรือ Cyber Bulling)  ไม่ช้าหญิงสาว
ธรรมดา กลายเป็นที่รู้จักของสังคม ถูกด่าทอและ
ใช้ ถ้ อยค าหยาบคายในทุ กที่ ที่ เ ธอ เดิ น ไป 
ครอบครัวเริ่มได้รับผลกระทบ หญิงสาวถูก
ขอร้องให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย และพยายาม
ที่จะฆ่าตัวตาย ซึ่งเรื่อง Dog Shit Girl ยังมีการ
น าเสนอในหนังสือพิมพ์ Washington Post ใน
เวลาต่อมาอีกด้วย  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านจ าหน่าย
ช็ อ ค โ ก แ ล็ ต  Rocky Mountain Chocolate 
Factory ปฏิเสธการขอเข้าห้องน้ าของเด็กหญิง
อายุ 5 ขวบที่มีอาการท้องเสีย ด้วยสถานการณ์ที่
ไม่เอ้ืออ านวยเด็กหญิงไม่สามารถกลั้นได้ จน
ส่งผลให้พื้นที่ส่วนหนึ่งของหน้าร้านเลอะเทอะ
เป็นวงกว้าง พนักงานในร้านนิ่งเฉย จนกระทั่งแม่
ของเด็กเข้ามาต่อว่าผู้จัดการร้านที่ไม่ยอมให้ใช้

ห้องน้ า เร่ืองนี้เร่ิมต้นที่ การโพสต์เหตุการณ์ลงใน
เ ว็ บ ไ ซต์  Consumerist.com และกระจ า ย
ออกไปในหลายๆ เว็บไซต์ จากนั้นข้อมูลส่วนตัว
และข้อมูลการติดต่อของผู้จัดการร้าน ถูกโพสต์
ขึ้นในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งการแชร์ต าแหน่งที่
อยู่อาศัยของผู้จัดการร้านดังกล่า ว รวมถึง
ภาพถ่ายผ่านทาง Google Earth ท าให้มีผู้คนน า
สิ่ งปฏิกูลไปขว้างไว้หน้าบ้านของผู้ จัดการ 
จนกระทั่ งผู้บริหารต้องออกมาขอโทษและ
ปรับเปลี่ยนนโยบายให้อนุญาตให้ใช้ห้องน้ าของ
ทางร้านได้ (Fortey, 2009) 
 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการล่าแม่
มดทั้ง 2 กรณีข้างต้น เห็นได้ว่ามีผลถึงการงาน 
ความปลอดภัยในชีวิต และรวมถึงการสูญเสีย
ความเป็นตัวตนรวมถึงครอบครัว หากเทียบกับ
แม่มดในยุโรปยุคกลาง กระบวนการในโลก
ออนไลน์นี้น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตของแม่มด
แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างน้อยในมุมหนึ่ง จากน้อย
ที่สุดเพียงแค่ถูกด่าทอไปจนถึงการคิดฆ่าตัวตาย 
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าว ส่วนหนึ่ ง เกิดจาก
พฤติกรรมของผู้ใช้สื่อออนไลน์ และธรรมชาติ
ข อ ง สื่ อ อ อน ไ ล น์ ที่ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
แพร่กระจายได้อย่างฉับไว จนท าให้เกิดผล
ดังกล่าวขึ้นกับผู้ที่เป็น “แม่มด” ในสังคม 
 

“แม่มดไทย” – วาทกรรมแห่งฐานะ
และชาติก าเนิด 
 ในประเทศไทย กรณี อุบัติ เหตุจาก
รถยนต์ที่มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ศพ ในปี 2553 ได้รับ
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การหยิบยกขึ้นกล่าวถึงในเรื่องปรากฏการณ์การ
ล่าแม่มด จากหลายๆ แหล่ง โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 
21.45 น. เมื่อเยาวชนอายุ 16 ปี ขับรถยนต์
ฮอนด้าซีวิคพุ่งชนท้ายรถตู้สาธารณะบนทางด่วน
โทลล์เวย์ จนท าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ราย บาดเจ็บ
อีก 7 ราย หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งทนายจากทั้ง
ฝ่ายผู้เสียหาย และฝ่ายผู้ก่อเหตุเพื่อต่อสู้กันใน
ชั้นศาล และท าให้ผู้ก่อเหตุมีการรอลงอาญา โดย
ต้ องบ า เพ็ญประ โยชน์ต่ อสาธารณะ เป็น
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง ด้วยเงื่อนไขว่ายังเป็น
เยาวชน 
 หลังจากที่เกิดเหตุเพียงไม่นาน ภาพ
ของหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งยืนพิงขอบทางด่วนกด
โทรศัพท์ในมือ พร้อมรถยนต์สีขาวสภาพยับเยิน
ถูกโพสต์ขึ้นในหน้าเว็บไซต์ข่าวและเว็บไซต์อ่ืนๆ 
มีการตั้งชื่อให้ผู้เกิดเหตุจนเป็นหนึ่งในแฮชแท็ก
ทวิตเตอร์ “แพรวา 9 ศพ” (และมีชื่ออ่ืนๆ เช่น 
ตีนผีวัยทีน คุณหนูแพรวา เป็นต้น ) และมี
ข้อความทวิตส่งต่อกันด้วยความหมายเชิงตั้ง
ค าถามกับประเด็นชาติตระกูล (ตามนามสกุล 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และความไม่เป็นธรรมใน
บทลงโทษ รวมถึงมีการสร้างหน้าเฟซบุ๊กโดยใช้
ชื่อว่า “น้องแพรวา” เพื่อน าเสนอเหตุการณ์
ดังกล่าว มีผู้กดถูกใจถึง 1,662 คน (ข้อมูลถึง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559) รวมถึงกระแสในโลก
อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา จนกลายเป็นประเด็นว่าสังคม

ในปัจจุบันใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน ระหว่างอารมณ์
และเหตุผล (ไทยรัฐออนไลน์, 3 มีนาคม 2554) 
  จากนั้น โลกโซเชียลมีการติดตามความ
เป็นไปของเธอเป็นระยะ มีการตั้ งกระทู้ ใน
เว็บไซต์ต่างๆ  ถึงบทลงโทษที่เธอควรได้รับ ชีวิต
ของเธอที่ยังคงเป็นปกติ และการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย น าเสนอภาพการเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา กิจกรรมรับน้อง โดย
การแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้นตามกระทู้
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นวาทกรรมที่สะท้อนถึง
ประเด็น เรื่ องชาติตระกูล ด้วยความที่ เป็น
นามสกุลเก่าแก่ ตลอดจนวาทกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าความเป็นไปในสังคมถูกควบคุมด้วยความ
มีฐานะ และความอ่อนแอของกฎหมายไทยเป็น 
ในข้อคิดเห็นทั้งหมดกว่า 70 ข้อคิดเห็นที่มีต่อ
กระทู้  “จ าได้ไหม แพรวา 9 ศพ ตอนนี้ เธอ
เปลี่ยนไปมาก” (http://goo.gl/JpPGmg)  เป็น
วาทกรรมที่แสดงเรื่องความเชื่อในกฎแห่งกรรม 
19 ครั้ง วาทกรรมเรื่องสังคมที่เอ้ือประโยชน์
ให้แก่คนที่มีฐานะดี 16 คร้ัง ความพิกลพิการของ
กฏหมายไทย 15 ครั้ง และเรื่องชาติก าเนิด 8 
ครั้ง นอกจากนี้มีเรื่องที่ เกี่ยวโยงไปถึงระบบ
การเมืองการปกครอง จริยธรรม(ความส านึกได้) 
และข้อคิดเห็นที่แสดงออกถึงความรุนแรง  
 ในภาพรวม วาทกรรมที่ เกิดขึ้นจาก
ข้อคิดเห็นในกระทู้ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าใน
สังคมไทย กฎหมายมักจะอ่อนแอทุกครั้ง หาก
ผู้ต้องหาเกิดในชาติตระกูลที่ดี มีฐานะที่ดี หรือ
อยู่ ในต าแหน่งทางสังคมที่สู ง จึงต้องพึ่งพา
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เพียงแต่เวรกรรมที่จะด าเนินการตามกฎแห่ง
กรรมเท่านั้น ซึ่งถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะถูกตั้งข้อหา
จากสังคมว่าท าให้เกิดการสูญเสียถึง 9 ชีวิต แต่
บทลงโทษเป็นเพียงแค่การบ าเพ็ญประโยชน์ 48 
ชั่วโมง โดยยังสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ทั่วไป ยังคงมีตัวตนในสังคม หากเปรียบเทียบกับ
สังคมแม่มดเดิมในยุโรป เท่ากับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นแม่มดนั้นรอดชีวิต 
 ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในสังคมไทย
ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2559 เกิดการแพร่คลิปวิดีโอ รถกระบะ
สีด าถอยขึ้นทับหน้ารถโตโยต้ายาริส สีแดงที่ขับ
ตามมา และมีภาพชายหนุ่มสวมเสื้อสีน้ าเงินพูด
กับต ารวจในเชิงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ตน
เป็นผู้เริ่มต้น โดยตนขอร้องความเป็นธรรม ทาง
รถโตโยต้ายาริสขับมาชนท้ายเอง หลังจากที่มี
การแชร์คลิปต่อเนื่องกันไปในโลกออนไลน์เพียง
ไม่นาน มีการแชร์คลิปภาพที่รถกระบะสีด าถอย
เพื่ อชนรถโต โยต้ ายาริ สคันที่ อยู่ ด้ านหลั ง  
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดได้เกิดขึ้น ข้อมูลส่วน
บุคคล ชื่ อจริ ง  นามสกุลจริ ง อายุ  สถาบัน 
การศึกษา สถานที่ท างานของชายคนดังกล่าว ถูก
น าขึ้นบนโลกออนไลน์ ซึ่งชายคนดังกล่าวท างาน
เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีแห่งหนึ่ง และเคย
มีประวัติการขับรถที่ เกิด อุบัติ เหตุบ่อยครั้ ง 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2559ก) จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ท าให้กลุ่มผู้ล่าแม่มด เข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กของ
คลื่นวิทยุนั้น แสดงความเห็นด้วยถ้อยค ารุนแรง 
ในเชิงกดดันให้ทางสถานีพิจารณาไล่ออกนักจัด

รายการวิทยุคนดังกล่าว และมีการพิจารณายึด
ใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงได้รับการลงโทษเป็นการ
จ าคุกเป็นระยะเวลา 3 เดือน 15 วัน โดยไม่รอลง
อาญา เป็นต้น 
 วาทกรรมที่เกิดขึ้นจากการแสดงความ
คิดเห็นในหน้าเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุดังกล่าว 
พบว่า มีข้อคิดเห็นที่หวังผลให้เกิดการไล่ออก
และยุติการท างานของผู้ต้องหา รวมถึงการแสดง
วาทกรรมที่สะท้อนสังคมที่หลงรูปลักษณ์ การ
มองคนเพียงภายนอก แต่ไม่สามารถรู้ถึงภายใน
จิตใจได้ โดยครั้งนี้ ชายคนดังกล่าวถูกก าหนดให้
ยุติบทบาทการท างาน ท าให้ประวัติการท างานมี
ความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความล าบาก
ในอนาคตต่อไป ที่น่าสังเกตคือ ไม่ปรากฏวาท
กรรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายส าหรับกรณีนี้ เมื่อ
ผู้ต้องหาได้รับการลงโทษดังกล่าว  
 กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่มี
ความเข้มข้นของปรากฏการณ์การล่าแม่มดใน
โลกออนไลน์เป็นอย่างมาก เป็นคดีอุบัติเหตุรถ
เ บ น ซ์  CLS 63 AMG ท ะ เ บี ย น  ษ ง  3333 
กรุงเทพมหานคร พุ่งชนรถยนต์ฟอร์ด ฟีเอสต้า 
ฆย 6911 เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนเกิด
ไฟลุกไหม้และท าให้ผู้โดยสารในรถฟอร์ดเสียชีวิต
ทั้ง 2 คน(http://www.manager.co.th/ Daily 
/ViewNews.aspx?NewsID=9590000031237) 
จากการแพร่ของคลิปอุบัติ เหตุครั้งนี้  ข้อมูล
ส่วนตัว ชื่อจริง นามสกุลจริง หน้าที่การงาน ของ
ผู้ต้องหาได้ถูกค้นและท าการน าขึ้นบนโลก
ออนไลน์ และยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบข้อมูล
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ของผู้ขับรถเบนซ์ในเรื่องฐานะทางการเงิน และ
ฐานะทางสังคมอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ขับรถ
เบนซ์เป็นทายาทธุรกิจกว่า 15 ธุรกิจ มีมูลค่ารวม
สูงกว่า 1,000 ล้านบาท หลังจากนั้นมีการแชร์
ภาพที่ สื่ อถึ งรสนิยมทาง เพศของผู้ ต้ องหา 
ตลอดจนภาพที่ แสดงความเกี่ ยวพันกับขั้ว
การเมืองเดิมของผู้ต้องหาด้วย 
 ในประเด็นนี้ สังคมเกิดความสงสัยใน
กระบวนการการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ค่อนข้างช้า และดูเหมือนจะไม่เกิดผลใดๆ ในเชิง
การพัฒนารูปคดี ทั้งๆ ที่ผู้เสียหายได้รับอันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิตถึงสองคน โดยข้อคิดเห็นนี้ระบุใน
ผู้จัดการรายวัน (2559) เกี่ยวกับประเด็นที่
ผู้ต้องหาไม่ยอมให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ โดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจอ้างว่าในที่เกิดเหตุไม่พบกลิ่น
แอลกอฮอล์ และรวมถึงการตั้งข้อหาล่าช้า ซึ่ง
เป็นการแสดงอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า หากต้องการ
สิ่งใดต ารวจก็จะผ่อนปรน  
 ล่าสุด จากไทยรัฐออนไลน์ (2559ข) 
ระบุว่า ผู้ขับรถเบนซ์ได้เดินทางไปอุปสมบทเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 จากเหตุการณ์
ดังกล่าว จากข่าวที่ปรากฏ มีการแชร์ไปยังเฟ
ซบุ๊กมากกว่าสามพันครั้ ง  และมีการแสดง
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏวาทกรรมในประเด็นที่
เกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวที่สามารถท าให้ไม่
ต้องรับโทษตามกฎหมายได้ สังคมที่อ านาจเงินมี
อ านาจมากกว่าอ านาจทางกฏหมาย การตั้ง
ค าถามต่อกฎหมายไทยและกระบวนการ
ยุติธรรม  ตลอดจนวาทกรรมที่แสดงความไม่

สมควรอุปสมบทตามหลักพุทธศาสนา และวาท
กรรมที่สะท้อนแนวคิดเรื่องกฏแห่งกรรม  
 อี ก ห นึ่ ง ก ร ณี ที่ ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ของ
ไ ท ย  จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://socialnews. 
teenee.com/ruamduay/2586.html วันที่ 15 
พฤษภาคม 2559 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มชาย
วัยรุ่นจ านวน 6 คน ใช้อาวุธเป็นมีดดาบขนาด
ยาวรุมท าร้ายร่างกายและฆ่านายสมเกียรติ ศรี
จันทร์ ชายผู้พิการ บริเวณถนนโชคชัย 4 ซอย 
69 ซึ่งผู้เสียชีวิตมีอาชีพท าขนมปังขาย แต่จาก
ข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่า ทางต ารวจยัง
ไม่ได้มีการตั้งข้อหาการฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้
ก่อน โดยกล่าวว่าเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ 
ท าให้เกิดความสงสัยในการท าคดี 
 ปรากฏการณ์การล่าแม่มดจึงเกิดขึ้น 
เมื่อมีการค้นประวัติของกลุ่มผู้ต้องหา พบว่า 
จ านวนหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นบุตรหลานของ
ต ารวจ เกิดข้อความ "ลูกต ารวจแล้วไง” ขึ้นทั้ง
ในเฟซบุ๊กและการใช้เป็นเครื่องหมายแฮชแทก 
(#) ในทวิตเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้
ทางต ารวจแสดงความยุติธรรมต่อคดีและการ
สูญเสียที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตั้งแคมเปญจ์
ทางเว็บไซต์ change.org เพื่อร้องเรียนไปยัง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการด าเนินคดี
ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม ซึ่งแคมเปญจ์ดังกล่าว
ต้องการผู้เข้าร่วมจ านวน 50,000 รายชื่อ (ข้อมูล
ถึงวันที่  24 พฤษภาคม 2559 ขาดอีกเพียง 
9,442 รายชื่อ) แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ยัง
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ไม่ปรากฏความคืบหน้าของคดีความอย่างเป็น
รูปธรรมในเร่ืองการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง
ไว้ก่อน ตามที่กลุ่มล่าแม่มดต้องการ  
 ส าหรับกรณีนี้ วาทกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าว เกือบทั้งหมดเป็นเชิง
วิพากษ์และตั้งค าถามต่อการท างานของต ารวจ 
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องหาและ
ความเป็นบุตรหลานของต ารวจ รวมถึงวาทกรรม
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศ
ไทยขาดความถูกต้องมาเป็นระยะเวลานาน 
นอกจากนี้ ในเฟซบุ๊กยังมีการแชร์และแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในจ านวนมากอีก
ด้วย 
 ส าหรับในประเทศไทยและตัวอย่างจาก
ต่างประเทศข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดท าให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
มากกว่าตัวแม่มดเอง โดยลุกลามไปถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัว หน่วยงาน สังกัด 
องค์กร และส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการตัด
อนาคตของตัวแม่มดเองด้วย แต่ความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดอย่างเท่ากันในทุกกรณี ดังจะ
เห็นได้จากกรณีตัวอย่างและวาทกรรมที่เกิดขึ้น
จากข้อคิดเห็นในกรณีต่างๆ  ตามสื่อออนไลน์
ทั่วไป นอกจากสถานการณ์ที่ได้กล่าวถึงแล้ว การ
ล่าแม่มดในสังคมไทยยังมีปรากฏอยู่ ให้เห็น
บ่ อ ย ค รั้ ง  เ ช่ น  ก า ร แ ช ร์ ค ลิ ป วิ ดี โ อ ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เข้ามาแย่งอาหารใน
ห้องอาหารของโรงแรมและสุดท้ายทานไม่หมด 
หรือการค้นข้อมูลของกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ที่มี

การสันนิษฐานว่าเป็นกรณีการฉ้อโกงระหว่างทีม
ชาติไทยและญี่ปุ่น ในการแข่งขันเพื่อคัดตัวสู่
โอลิมปิกในปี 2016 ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลกออนไลน์
ทั้งสิ้น แต่จะท าให้เกิดผลมากหรือน้อยขึ้นกับ
ปัจจัยประกอบอ่ืนๆ ด้วย เช่น บางกรณีการล่า
แม่มดสิ้นสุดลงที่ กระบวนการรับโทษตาม
กฎหมายของแม่มด หรือการรับโทษจากองค์กร
หนึ่งๆ ในขณะที่บางกรณีการล่าแม่มดไม่สามารถ
ท าอะไรได้เลยนอกจากการค้นประวัติและโพสต์
ลงในโลกออนไลน์เท่านั้น ความรุนแรงของ
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ ยัง
น ามาซึ่งการสร้างวาจาแห่งความเกลียดชัง หรือ 
Hate Speech ให้เกิดขึ้นในโลกแห่งการสื่อสาร
ด้วย เช่น การเรียกบุคคลเป็นชื่อวามเสียหาย
อย่าง แพรวา 9 ศพ, ดีเจเก่งเกียร์ R, เสี่ยเบ๊นซ์
ตีนผี หรือ แก๊งค์โจ๋ลูกต ารวจ ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไป
จนท าให้เกิด ภาพในความคิด หรือ การเหมารวม 
(Stereotype) ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งด้วย ดังจะเห็น
ได้จากวาทกรรมที่เกิดขึ้น มักมีการเหมารวม
เกี่ยวกับเรื่องความไม่เป็นธรรมระหว่างการที่แม่
มดเป็นผู้ เกิดในชาติตระกูลที่ดี  มีฐานะทาง
การเงิน หรือ ฐานะทางสังคมที่ดีกว่า จะสามารถ
ง้างข้อกฎหมายได้ง่ายกว่า ราวกับเป็นแม่มดผู้มี
เวทย์มนต์แห่งชาติก าเนิดที่ท าให้กฎหมายคลาย
ตัวลงได้ ท าให้เกิดความ “ค้านสายตา” ในสังคม
ขึ้น โดยลุกลามไปถึงการเหมารวมลักษณะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การเหมารวม
สังคมว่าเป็นสังคมเงิน วัตถุนิยม การมองที่
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ภายนอกของบุคคลมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายใน  ทั้งที่
ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ทุกคนเป็นเช่นนั้น  
 เมื่อปรากฏการณ์การล่าแม่มด เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก 
ซึ่งส่งผลมหาศาลต่อแม่มด จาก “พลัง” ของสื่อ
ออนไลน์  ผู้ใช้สื่อออนไลน์จึงมีความจ าเป็นต้อง
ตระหนักรู้ถึงลักษณะของสื่อ ธรรมชาติของสื่อ 
และความสามารถของสื่อที่ตนเปิดรับ จนถึง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้งานสื่อออนไลน์
ด้วย รวมถึงการมองข้อมูลให้รอบด้าน รู้ให้เท่า
ทันสื่อก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์ข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวกับบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในวง
กว้างเกินกว่าที่จ าเป็น 
 “ล่าแม่มด” – พลังวาทกรรมแห่งการ
ประจาน 

การเป็น “แม่มด” ในศตวรรษที่  21 
เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่ไม่สมควร 
และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบุคคลอ่ืน หรือ
พื้นที่สาธารณะ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของแม่
มดในปัจจุบัน มักถูกแชร์และโพสต์ไว้ในการ
สื่อสารผ่านสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ
ของภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว จนมีผู้ที่รับสารเกิด
ความเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันเป็นจ านวน
มาก การค้นข้อมูลของแม่มดจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ในเบื้องต้นคือการ “ประจาน” แม่
มดให้เป็นที่รู้จักมากที่สุด คล้ายกับเหตุการณ์ใน
ยุคกลางที่มักมีการน าร่างแม่มดที่เปลือยเปล่ามา
ผูกติดไว้กับเสาไม้ บริเวณจัตุรัสของเมือง เพื่อให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในสังคมให้ได้มากที่สุด  

        นอกจากจะเป็นการประจานผู้เป็นแม่
มดแล้ว ปรากฏการณ์การล่าแม่มดยังเป็นวาท
กรรมที่ “ประจานความยุติธรรมในสังคม” นั้น
กลายๆ   เพราะว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทั ณ ฑ์ ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
Sanction) อย่างหนึ่ง ที่มักมีความรวดเร็ว เห็น
ผลเร็วกว่ากระบวนการทางกฎหมาย โดย
ปรากฏการณ์นี้ก าลังแสดงวาทกรรมว่า บางครั้ง
กฎหมายก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ที่ควรจะเป็น  
โดย ชล บุนนาค (2554) ได้กล่าวถึง Social 
Sanction ไว้ว่า มักจะเริ่มต้นจากการสร้างเพจ
ในเฟซบุ๊ก เพื่อการประณาม ประจาน ท าให้อับ
อาย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากภาวะของ
สังคม คนในสังคมเชื่อว่าบ้านเมืองไม่มีความ
ยุติธรรม กลไกของรัฐของบ้านเมืองไม่ท างาน ท า
ให้ต้องเกิดปรากฏการณ์การลงโทษทางสังคมใน
ลักษณะนี้ขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีพลัง  
        แนวคิดที่สอดคล้องกับความรุนแรงของ
พลังแห่งปรากฏการณ์ล่าแม่มดในสื่อออนไลน์ที่มี
มากข้ึน เก่ียวข้องกับ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ แนวคิดที่
เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อและสื่อใหม่ และ
แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สื่อสาร ดังนี้ 
 
แนวคิดที่เกี่ยวกับผลกระทบของสื่อและสื่อใหม่ 
1.  Technology Determinism  
         แนวคิด เทคโนโลยีเป็นตัวก าหนด เป็น
แนวคิดเริ่มต้นจาก Marshall McLuhan ที่เริ่ม
มองว่าตัวสื่อ (โดยไม่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่
สื่อสาร) มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม โดย
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แนวคิดนี้ McLuhan ได้รับมาจาก Harold Innis 
ที่กล่าวว่า สังคมในแต่ละยุคสมัย จะถูกกรอบไว้
ด้วยลักษณะของสื่อในแต่ละสมัยนั้น (Littlejohn 
and Foss, 2008) เท่ากับว่า รูปแบบของสื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้พฤติกรรมของบุคคลและ
สังคมเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของสื่อนั้นๆ  
         ในยุคที่การสื่อสารเกิดขึ้นได้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จากก่อนหน้านี้ที่การสื่อสารหลัก
ของสังคมเป็นสื่อโทรทัศน์ สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า
ประชาชนมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่าง
หนึ่งคือ มูลค่าการโฆษณา จากข้อมูลค่าสื่อ
ดิจิตอลในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 
2555  – 2559) พบว่า มูลค่าในตลาดของสื่อ
ดิจิตอล เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าตัว จาก 2,783 
ล้านบาท ในปี 2555 เติบโตจนมาถึง 9,927 ล้าน
บาท ในปี 2559 โดยบุคคลมีอัตราเฉลี่ยในการใช้
สื่ อ ดิ จิ ต อ ล ม า ก ก ว่ า  4.5 ชั่ ว โ ม ง ต่ อ วั น 
( http://m.manager.co.th/iBizChannel/detail/9
59 0000036108) ชี้ให้เห็นว่า แนวทางการสื่อสาร
ของบุคคลมีแนวโน้มที่จะออกจากสื่อเก่ามากข้ึน  
         เมื่อการสื่อสารโน้มเอียงไปทางสื่อใหม่
อย่างอินเทอร์เน็ต ธรรมชาติของสื่อจะเป็นปัจจัย
ในการก าหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ได้
ส่วนหนึ่ง โดยจากบทความวิชาการเร่ือง On the 
Nature of Internet  ข อ ง  Daigle (2015) ไ ด้
กล่าวถึงคุณลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสื่อ
อินเทอร์เน็ตไว้ ดังนี้ 

1)  Global Reach / Integrity 

ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ บ น โ ล ก ก า ร สื่ อ ส า ร
อินเทอร์เน็ต สามารถเกิดขึ้นจากจุดใด
และ ไปยั ง จุ ด ใ ดก็ ไ ด้ บ น โ ลก ใบนี้   
2)   General Purposes 

 อินเทอร์เน็ตไม่ได้สร้างมาเพื่อเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้นข้อมูลที่อยู่ใน
อิน เทอร์ เน็ ตสามารถ เป็นอะ ไ รก็ ไ ด้  เพื่ อ
วัตถุประสงค์อะไรก็ได้ 
  3)  Support Innovation without 
Requiring Permission 
          เป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นความ 
“เปิดกว้าง” ของอินเทอร์เน็ต ที่เอ้ือให้ใครเป็น
ผู้ใช้งานก็ได้ โดยผู้ใช้งานจ าเป็นต้องเข้าใจว่า การ
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นเพียงแค่การดาวน์โหลด
ข้อมูลเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานยังสามารถโพสต์ แชร์ 
หรือสร้างเนื้อหาได้ด้วย  

4)  Accessible 
ในภาพที่กว้างขึ้น เครือข่ายของบุคคล

คนหนึ่ ง  สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อได้กับ
เครือข่ายของบุคคลอีกคนหนึ่งหรือมากกว่า ท า
ให้เกิดการเชื่อมต่อในเส้นทางที่มากข้ึน 
  5  Interoperability and Mutual Agreement 

ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ร่ ว ม กั น  ห รื อ 
Interoperability เป็นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต 
เป็นการเอ้ือให้กลุ่มโครงข่ายที่แยกกันอยู่ อยู่คน
ละที่ ในHardware คนละชิ้น ได้ท างานร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่อง (เช่นการคุยกันผ่านโปรแกรม หรือ 
แอพพลิเคชั่น)  
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6)  Collaboration  
การร่วมมือ หรือ Collaboration จะมี

การเกิดขึ้นบนอินเทอร์ เน็ตได้ โดยไม่ เลือก
ลักษณะสถานการณ์ ทั้งเร่ืองการแสวงหาผลก าไร
ทางธุ รกิจ  หรื อการแข่ งขัน อ่ืนๆ  ผู้ ใ ช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตสามารถท าให้เกิดปรากฏการณ์
ความร่วมมือได้ 
 7)   Reusable (Technology) Building 
Block 
  ในส่วนนี้มีความใกล้ เคียงกับ General 
Purposes โดยการสร้าง Building Block ในโลก
อินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับผู้สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ 
 8)   No Permanent Favorites 
   เทคโนโลยีที่ล้าสมัย หรือเก่าเกินไปในการ
ใช้งาน มักจะสูญสลายไป รวมถึงการเกิดขึ้นของ
ระบบต่างๆ  ในอินเทอร์เน็ตด้วย มีการเกิดขึ้น 
การถูกใช้งาน และการสลายไปตามธรรมชาติ
ของอินเทอร์เน็ต 
  จะเห็นได้ว่า สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต คือ
อะไรก็ได้ เนื้อหาข้อมูลจากแหล่งใดก็ได้ และ
สามารถเชื่อมต่อไปที่ไหนก็ได้ สามารถสร้าง
ความร่วมมือในทิศทางใดก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์
ใดก็ได้ ซึ่งธรรมชาติของสื่อใหม่นี้ จึงเปิดโอกาส
ให้บุคคลและสังคมสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
ง่ายขึ้น จากผู้ส่งซึ่งเป็นใครก็ได้มากขึ้น รวมถึง 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่สามารถเป็นอะไรก็

ได้  ด้ วยธรรมชาติของสื่ อที่ เปลี่ ยนไป จาก
สื่อสารมวลชนเดิม  
   เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสารมวลชนเดิม 
จ ากข้ อมู ลของ  Dominick (1999) กล่ า วถึ ง
ลักษณะของสื่อสารมวลชน และธรรมชาติของ
สื่อสารมวลชนไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

(1) การสื่อสารมวลชนจะเกิดขึ้นจาก
องค์กรที่มีความซับซ้อน และเป็นทางการ 

(2) องค์กรการสื่อสารมวลชนมีผู้ท า
หน้าที่กรองสารหลายชั้น 

(3) องค์กรการสื่อสารมวลชนมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินทุนที่มากในการบริหารจัดการ 

(4)  องค์กรการสื่ อสารมวลชนเป็น
หน่วยงานที่แสวงหาผลก าไร 

(5) องค์กรการสื่อสารมวลชนมีการแข่ง
กันกันในระดับสูง  

ความต่างระหว่างธรรมชาติของสื่อ
อินเทอร์เน็ต และสื่อสารมวลชนเดิม มีอยู่หลาย
ประเด็นตามที่ได้แสดงไว้ในข้อมูลข้างต้น ส่งผล
ให้การเปิดรับและการส่งผ่านข้อมูลในการสื่อสาร
ของสังคมทุกวันนี้สามารถ “เป็นอะไรก็ได้” ได้
มากขึ้น  ผู้ ใช้ อิน เทอร์ เน็ตในการสื่ อสารไม่
จ าเป็นต้องมีเงินทุนมากในการบริหารจัดการ 
และไม่จ าเป็นต้องแสวงหาผลก าไร รวมถึงไม่
จ าเป็นต้องเป็นองค์กรที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงท าให้
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่มีความง่าย รวดเร็ว ไป
ไกล มากขึ้ น   ประกอบกับการสื่ อสารบน
อินเทอร์เน็ตสามารถเกิดขึ้นจากใครก็ได้ ที่ใด 
หรือเวลาใดก็ได้ ท าให้บุคคลสามารถเป็นได้ทั้งผู้
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ส่งสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน เกิดการตอบ
กลับได้ในทันที ( Immediate Feedback) เมื่อ
เทียบกับการสื่อสารจากสื่อเก่า บุคคลจะเป็น
ผู้รับสารเป็นส่วนใหญ่ การตอบกลับจะเกิดขึ้นได้
อย่างล่าช้า (Delayed Feedback) ด้วยเหตุนี้
เอง การให้ความคิดเห็น หรือการแชร์ข้อมูลต่างๆ  
จึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะ
แสดงออกในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์หรือข้อมูล
ใหม่ๆ ท าให้ปรากฏการณ์การล่าแม่มดสามารถ
ขยายวงกว้างออกไปได้มากในระยะเวลาอันสั้น 
และอีกหนึ่งคุณสมบัติของสื่ออินเทอร์เน็ต คือ 
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นใครก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ผู้ใช้งานจึงไม่
จ าเป็นต้องสนใจการกระท าที่เกิดขึ้นของตน ทั้ง
การใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชัง หรือการให้
ข้อคิดเห็นต่างๆ  ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลของ
แม่มด จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทุกคน  

 
2.  Agenda Setting Priming and Framing 

แนวคิดการก าหนดวาระและสร้าง
กรอบการรับรู้จากสื่อ หรือ Agenda Setting 
เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่อยู่ในกลุ่มอิทธิพลของสื่อ 
โ ด ย  Baran and Davis (2012) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
แนวคิดการก าหนดวาระว่า ประชาชนไม่ได้มสีว่น
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเท่ากัน สิ่งที่
เกิดขึ้นจริงๆ นั้นอาจมีขนาดใหญ่เกินไป กว้าง
เกินไป หรือซับซ้อนเกินไป ซึ่งสิ่งที่อยู่ในสื่อ เป็น

สิ่งที่ผ่านการท าให้มีความซับซ้อนน้อยลงมาแล้ว 
ก่อนส่งถึงผู้รับสาร ซึ่งบางครั้งเหตุการณ์ทั้งหมด
อาจไม่ได้ถูกน าเสนอผ่านสื่อ (หรือการแชร์ผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ต) จะมีการเน้นบางส่วนของ
เหตุการณ์ เพื่อให้ผู้รับสารมีการกระตุ้นความทรง
จ าบางอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ องกับ เหตุ การณ์นั้ น 
(Priming) และยังมีการสร้างกรอบให้กับประเด็น
ต่างๆ  ในสังคม ท าให้เกิดปฏิกิริยาการรับรู้ของ
ผู้รับสารด้วย (Framing)  

การลงโทษทางสั งคม หรือ Social 
Sanction เริ่มต้นตั้งแต่มีข่าวลือออกมาโดยไม่มี
การตรวจสอบใดๆ หรือมี ก็เป็นเพียงการอนุมาน
หลักฐานที่กระจัดกระจาย (ชล บุนนาค, 2554) 
โดยข่าวลือที่ เกิดขึ้น  มักปรากฏในรูปของ
ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ หรือข้อความบางส่วน ดังนัน้ 
มีความเป็นไปได้ว่า ภาพ หรือ คลิป ที่มีการแชร์
ในตอนต้นของปรากฏการณ์ล่าแม่มด อาจจะ
เป็นเพียงข้อมูลด้านเดียวที่มีการสร้างวาระจาก
เหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเมื่อผู้รับสารยังไม่ได้รับทราบ
ถึงเหตุการณ์ทั้งหมด อาจท าให้เกิดการด่วนสรุป 
หรือเข้าใจประเด็นด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้น  รวมถึง
การปรากฏของ Hate Speech ต่างๆ  เป็นการ
ตอกย้ าภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ  ใน
สังคม เช่น “แก๊งค์โจ๋ลูกต ารวจ” เป็นการให้ภาพ
ของความเป็นต ารวจ ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นผู้รักษา
กฎหมายและรักษาความยุติธรรมในสังคม หรือ 
“ดีเจเกียร์อาร์” เป็นการให้ภาพของความเป็น
บุคคลเบื้องหน้าในวงการบันเทิง ซึ่งควรท าหน้าที่
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม “เสี่ยเบ๊นซ์ชน
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ฟอร์ด” เป็นการให้ภาพของความเป็นผู้อยู่ ใน
ฐานะที่ดี ความเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น และ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ขึ้น ความหมายของการ
ให้ภาพเหล่านั้นจะยิ่งสะท้อนถึงความขัดแย้ง
ระหว่างการกระท าของบุคคลกับภาพที่ตนควร
จะเป็น  

สิ่งที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ และมีการ
แชร์ต่ อกันจนกระทั่ ง เกิด เป็นวาระในโลก
ออนไลน์ รวมทั้งการที่ผู้เริ่มต้นข้อมูลมีการสร้าง 
“กรอบ” การรับรู้จากสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งท า
ให้ผู้รับข้อมูลมีปฏิกิริยาบางอย่าง อาจเป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์การล่า
แ ม่ ม ด ใ น สั ง ค ม  โ ด ย จ า ก ข้ อ สั ง เ ก ต ที่ ว่ า 
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดนั้น มักจะเกิดขึ้นทันที
เมื่อมีการแชร์ภาพ ข้อมูล หรือคลิปวิดีโอเกิดขึ้น 
โดยที่ผู้ รับสารมักจะมีการกระท าบางอย่าง
ในทันทีโดยไม่สนใจจะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งหมด หรือทั้งสถานการณ์เสียก่อน และเมื่อสื่อ
ออนไลน์มีการแพร่กระจายของภาพเดิมซ้ าๆ ท า
ให้เกิดวาระทางสังคมขึ้นจากชุดข้อมูลดังกล่าว 
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดจึงเกิดข้ึนตามมา 

 
3.  New Media Theory  
 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ เป็นทฤษฎีที่ถูก
ตั้ ง ขึ้ น โ ด ย  Mark Poster ใ น ปี  ค . ศ .  1 995 
( Littlejohn and Foss, 2008) โ ด ย  Poster 
กล่าวว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา โลกการ
สื่อสารได้เข้าสู่ยุค Media Age ที่ 2 โดยมีความ
แตกต่างจากยุค Media Age  1 คือ   

 (1) ในยุค Media Age 1 การสื่อสารมัก
เ ป็ น ไ ป ใ น รู ป แ บ บ ก า ร เ ข้ า สู่ ศู น ย์ ก ล า ง 
(Centralized) หรือการเข้าสู่อ านาจรัฐ โดยรัฐ
หรือองค์กรต่างๆ  ท าหน้าที่ ในการคัดเลือก
ข่าวสาร ก่อนที่จะน าเข้าสู่กระบวนการการ
น าเสนอมาสู่ประชาชน ในขณะที่ Media Age 2 
นั้น ไม่ ได้อยู่ ในรูปแบบการเข้าสู่ศูนย์กลาง 
(Decentralized)  ผู้ คน ในสั ง คมสามา รถมี
ปฏิสัมพันธ์กันในรูปของเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้ไม่รู้
จบ   

(2) ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในยุค Media 
Age1 มักเป็นในรูปแบบขององค์กร เอกชน หรือ
รัฐบาล ที่จ าเป็นต้องมีเงินทุนมาก ในการสร้าง
หรือจัดหาเครื่องมือในการแพร่ภาพออกอากาศ 
แต่ในยุค Media Age2 บุคคลมีความเป็นปัจเจก 
มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบขององค์กร
อีกต่อไป  

(3) ในยุค Media Age 1 การสื่อสาร
หลักๆ ของสั งคมจะอยู่ ในรูปแบบของการ
ออกอากาศ หรือ On Air ที่จ าเป็นต้องมีสัญญาณ 
และช่องสัญญาณ แต่ในยุค Media Age 2 การ
สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบ Online 
มากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องอาศัยช่องสัญญาณอีก
ต่อไป  
 จากแนวคิดนี้ จะเห็นได้ว่าหลังจากปี 
ค .ศ .  1990 โ ลก เข้ า สู่ ยุ คกา รสื่ อส า รแบบ 
Individual อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเมื่อการสื่อสาร
ของบุคคลไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ศูนย์กลาง หรือถูก
ควบคุมโดยรัฐ องค์กร ต่างๆ  ท าให้พฤติกรรม



 

72 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

การสื่อสารของบุคคลนั้นมีความเป็นอิสระได้มาก
ขึ้น การกระท าต่างๆ  สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้
การตัดสินใจของบุคคลเองเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้อง
มีการกลั่นกรองหลายชั้นเหมือนในรูปแบบ
องค์กร ปรากฏการณ์การล่าแม่มดจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้ง่าย และรวดเร็ว เพราะเมื่อเป็นการ
สื่อสารแบบ Online แล้ว บุคคลมีสื่ออยู่ในมือ
และสามารถเชื่อมต่อไปยังโลกภายนอกได้ทุกเมือ่ 
พร้อมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมอันเป็นผลมา
จากการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่ขึ้นกับ
บุคคล อ่ืนๆ น า ไปสู่ การแสดงออกบนโลก
ออนไลน์ต่อไป  
 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สื่อสาร 
1. Expectancy – Value Theory 

Expectancy – Value Theory มี
พื้นฐานของแนวคิดว่า ทัศนคติของบุคคลจะเป็น
ตัวน าพฤติกรรมของบุคคลที่กระท าต่อวัตถุหรือ
เหตุการณ์ได้ โดยข้อมูลจากภายนอกสามารถ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ เปลี่ยนทิศทางความ
เชื่ อ ไ ด้  และ เพิ่ ม เติ มความ เชื่ อ ใหม่ ๆ  ได้  
(Littlejohn and Foss, 2008) บุคคลมักมีการ
ตั้งเป้าไว้ โดยมีพฤติกรรมเป็นตัวตอบสนองต่อ
ความเชื่อบางอย่าง ที่ท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ เชื่อว่าสื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตนได้ 

ข้อสังเกตเบื้องต้นจากพฤติกรรมของ 
“แม่มด” ที่เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นเหตุให้เกิด
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดตามมา แม่มดมักจะมี

พฤติกรรมบางอย่างที่ท าให้เกิดความเสียหาย ต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน หรือส่วนรวม ตลอดจนการ
แสดงออกพฤติกรรมอันผิดไปจากที่ควรจะเป็น 
ซึ่งท าให้เกิดการ “ขัด” ต่อทัศนคติและความเชื่อ
ของคนส่วนหนึ่ง (อาจจะเป็นส่วนใหญ่) ในสังคม 
เมื่อขัดกับความเชื่อบางอย่างแล้ว คนกลุ่มนั้นจึง
แสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นตามทัศนคติที่ตนมีอยู่  ผ่านทางสังคม
ออนไลน์ จนกระทั่งในบางกรณีเมื่อแม่มดได้รับ
โทษ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จึงเกิดความพึง
พอ ใจ  และมีพฤติ ก รรม เช่นนี้ อี ก เมื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ขึ้นในสังคม โดยการที่บุคคลจะมี
ทั ศนคติ บ า งอย่ า งต่ อบา ง เ รื่ อ ง  หรื อบา ง
สถานการณ์ ล้วนขึ้นอยู่กับการตีความและให้
ความหมายจากตนเองเป็นส าคัญ ปรากฏการณ์
การล่าแม่มด จึงมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีการให้
ความหมายต่อพฤติกรรมของแม่มดว่าขัดกับ
ทัศนคติ ความเชื่อ หรือชุดความคิดเดิมของตน 
หมายความถึง “ความผิด” “ความไม่เหมาะสม” 
ที่แม่มดเหล่านั้นควรต้องได้รับโทษในทางใดทาง
หนึ่ง จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ตามมา  
 
2. Media Literacy 

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ หรือ 
Media Literacy เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา 
และ ใช้ ค า นี้ อ ย่ า ง แพร่ หล า ย ในป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
เครือข่าย 12 สถาบัน , 2558) เป็นแนวคิดที่
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ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้คนสามารถ
รับรู้ เข้าใจ ประเมิน และสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ
โดยไม่ถูกครอบง าจากสื่อ รู้จักใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จึงเป็นสภาวะที่
เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์
ความหมายของเนื้อความ  ประเมินคุณค่าและ
เจตนาที่สื่อส่งมาผ่านวิธีการต่างๆ เป้าหมาย
สูงสุดคือการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
แยกความเห็นออกจากความจริงได้ (โตมร อภิ
นันทนากร, 2552 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และเครือข่าย 12 สถาบัน, 2558)  

Potter (2014) แ ล ะ  Silverblatt 
(1995 อ้ า ง ถึ ง ใ น  Baran, 2002) ร ะ บุ ว่ า 
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของความรู้เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ความรู้ด้านผลกระทบ
ของสื่อ (Media Effect) กระบวนการการสื่อสาร
ของสื่ อ (Process of Mass Communication)  
เนื้อหาของสื่อและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์สารใน
สื่อ (Media Content Analysis) อุตสาหกรรม
สื่อและกระบวนการผลิตสื่อ (Media Industry) 
ความเข้าใจถึงจริยธรรมในสื่อ (Ethical and 
Moral Obligation) โ ล กแ ห่ ง ค ว าม เป็ นจริ ง 
( Real World) แ ล ะ  รู้ จั ก ต น เ อ ง  ( Self) 
นอกจากนั้น Potter (2014) ยังกล่าวถึงมิติของ
การรู้เท่าทันสื่อไว้ 4 ด้าน คือ  

มิติด้านความรู้ – เข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ 
และประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในสื่อ 
  มิติด้านอารมณ์ – เข้าใจว่าผู้ผลิตหรือ
ผู้สร้างสื่อต้องการสื่อสารให้เกิดอารมณ์ใด 

 มิติด้านสุนทรียะ – เข้าใจมุมมองทาง
ศิลปะ อนัเกิดจากทักษะการผลิตเนื้อหาต่างๆ  
  มิติ ด้ านจริ ยธรรม  – รับรู้  ตี ความ 
ค่านิยมที่แฝงอยู่ในสารได้  
          จากปรากฏการณ์การล่าแม่มดในโลก
ออนไลน์ อาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อ บ่อยครั้งที่การสื่อสาร การแชร์
ภาพหรือคลิปวิดีโอต่างๆ  จากสถานการณ์ ท าให้
บุคคลไม่สามารถแยกได้ระหว่างอารมณ์และ
ความจริง หรืออาจยังไม่ได้ใช้เวลาในการคิด
วิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ  ที่เกิดขึ้น ซึ่งการโพสต์
ข้อความ การแชร์รูปภาพ การแสดงความคิดเห็น 
หรือการกดไลค์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ต่างๆ  ท าให้เกิดผลกระทบของสื่อตามมาเป็นวง
กว้าง แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่มีความจ าเป็นในฐานะผู้สื่อสารผา่น
สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน และด้วยความรู้ไม่เท่าทัน
สื่อ จึงส่งผลให้ปรากฏการณ์การล่าแม่มดมีพลัง
มากข้ึน  
 ความรุนแรงและร้ายกาจของปรากฏการณ์
การล่าแม่มดในโลกออนไลน์ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของแนวคิดทั้งที่เป็นประเด็นผลกระทบจากสื่อ 
สื่อใหม่ และประเด็นจากตัวผู้สื่อสารเอง โดยหาก
พิจารณาถึงข้อดีข้อเสียแล้ว พบว่า ข้อดีคือเมื่อ
เป็นการส่งผลเสียในวงกว้าง จะท าให้ผู้คนใน
สังคมเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะกระท าผิด 
ในทางกลับกัน เนื่องจากปรากฏการณ์การล่าแม่
มดมักเกิดขึ้นแบบฉับพลันและมีพื้นฐานของข่าว
ลือ รวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน หากมีการส่งผ่าน
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ข้อมูลกันไปในวงกว้าง คงเป็นการยากที่จะลบ
ตราบาปที่จะฝังไว้ที่ตัวแม่มดออกไปตลอดชีวิต
จากข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขุดขึ้นมา กลายเป็น
ร อ ย เ ท้ า บ น โ ล ก อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ( Internet 
Footprint) ที่ยากจะลบ กลายเป็นผลเสียระยะ
ยาวต่อแม่มดที่อาจจะพยายามกลับใจภายหลัง 
รวมถึงหากเป็นการล่าที่ไม่ได้เกิดมาจากข้อมูลที่
ชัดเจน อาจเกิดความผิดพลาด ผิดไปจากบุคคล
ที่กระท าความผิดจริงๆ อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลที่เป็น “แม่มดจ าเป็น” อยู่ไม่
น้อย และยังไม่มีการระบุความผิดทางกฎหมาย
กับผู้ล่า โดยประเด็นเหล่านี้ควรกลายมาเป็น
ประเด็นในสังคมต่อไป หากยังมีการล่าแม่มดให้
เห็นกันอยู่ 
 

บทสรุป 
“แม่มด” จากตัวตนตามศาสนา จนมา

เป็นใครก็ได ้
จากในอดีตกาล ความเป็น “แม่มด” สร้าง

วาทกรรมความไม่สมบูรณ์แบบไว้ให้เพศหญิง 
ตั้งแต่การตีตราว่าเพศหญิงคือความผิดพลาดของ
พระเจ้า เมื่อเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้แก่
พืชผล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการ
ด ารงชีวิตที่ผิดแปลกไป แม่มดจะถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้ใช้เวทย์มนต์ มีความเกี่ยวพันกับซาตานซึ่ง
ต้องมีการสอบสวน หากผู้ต้องหาจะเป็นเพียง
หญิงธรรมดา ก็ควรมีผิวพรรณหมดจด ปราศจาก
ไฝ หูด ปาน หรือกระ ที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์
แห่งซาตาน หากไม่เป็นเช่นนั้น การคร่าชีวิตใน

ฐานะ “แม่มด” ต่อหน้าธารก านัลก็เกิดขึ้น ทั้ง
ประกาศและประจานให้รับรู้ทั่วกัน 

แต่ในวันนี้ “แม่มด” ไม่ได้ถูกขีดไว้ด้วยวาท
กรรมทางเพศใดๆ คนธรรมดาสามารถเป็นแม่มด
ไ ด้ ชั่ ว ข้ า ม คื น บน โ ล ก ออน ไ ลน์  ผู้ ใ ช้ ง า น
อินเทอร์เน็ตพร้อมที่จะล่า ประจาน และสาปแชง่
อยู่ทุกขณะ จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัว
บุคคล ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาว จนถึงตลอดไป ผ่านการค้น
ประวัติ ชื่อจริง นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่อยู่  สถานที่ท างาน ความสัมพันธ์กับบุคคล
รอบตัว หรือแม้กระทั่ง รสนิยมทางเพศ โดยสิ่ง
เหล่านี้น าไปสู่วาจาแห่งความเกลียดชัง (Hate 
Speech) และ การเหมารวม (Stereotype) ได้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยจุดร่วมและจุดแตกต่าง
ระหว่างปรากฏการณ์การล่าแม่มดในอดีต และ
ในโลกออนไลน์ปัจจุบันคือ  

(1) ผู้ที่ถูกล่าหรือถูกกล่าวหาว่าเป็น
แม่มดทั้ ง ในอดีตและปัจจุบัน
อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้บริสุทธิ์ ใน
อดีตมีเพียงริ้วรอยของไฝ กระ 
ปาน หูด เท่านั้นที่เป็นเครื่องโยง
ระหว่างความเป็นคนธรรมดากับ
ความเป็นแม่มด ทั้งที่ในความเป็น
จริงสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นสามารถมี
ได้กับทุกคนอยู่ แล้ ว  มิ ได้ เป็น
หลักฐานพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นๆ มี
ความสามารถในเรื่องเวทย์มนต์ 
แต่ในขณะที่ปัจจุบัน การล่าแม่มด
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สามารถเกิดได้ในเพียงชั่วข้ามคืน 
ผู้ที่ถูกล่าอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์  
หากผู้ล่าเห็นเพียงข้อมูลด้านเดียว  

(2) ก า ร หม า ย ใ ห้ บ ร ร ลุ โ ท ษ  ทั้ ง
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในอดีต
และในปัจจุบัน เป้าหมายเดียวกัน
ของทั้ง 2 ช่วงเวลาคือการให้เกิด
การบรรลุโทษเกิดขึ้นจากผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็นแม่มด โดยในอดีต 
การหมายเอาชีวิตเป็นการบรรลุ
โทษที่เกิดขึ้น ส่วนการล่าแม่มดใน
โลกออนไลน์ปัจจุบัน เป้าหมาย
สุดท้ายอาจจะไม่ได้หมายความถึง
ชีวิต  แต่ เป็นการลงทัณฑ์ทาง
สังคม ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ความอับอาย ไม่สามารถทนอยู่ใน
สังคมได้ และความต้องการให้เกิด
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

(3) การประจานต่อธารก านัล ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน การให้พื้นที่ทาง
สังคมนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ลงโทษ “แม่มด” ในอดีตการเผา
ทั้งเป็นที่ใจกลางจัตุรัสของชุมชน 
เพื่อเปิดกว้างให้ผู้คนที่ผ่านไปมา
สามารถเห็นการลงโทษนั้นได้ แต่
ในปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ปั จ จุ บั น  พื้ น ที่ ท า ง สั ง ค ม ไ ด้
เปลี่ยนแปลงจากเชิงกายภาพ มา

สู่ความเป็นโลกออนไลน์ ชุมชน
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก อินสตราแก
รม ทวิต เตอร์  หรือไลน์  และ
เว็บไซต์ต่างๆ  กลายเป็นแหล่ง
ประจานข้อมูล ภาโทษนั้นได้ แต่
ในปรากฏการณ์การล่าแม่มด
ปั จ จุ บั น  พื้ น ที่ ท า ง สั ง ค ม ไ ด้
เปลี่ยนแปลงจากเชิงกายภาพ มา
สู่ความเป็นโลกออนไลน์ ชุมชน
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก อินสตราแก
รม ทวิต เตอร์  หรือไลน์  และ
เว็บไซต์ต่างๆ  กลายเป็นแหล่ง
ประจานข้อมูล ภาพถ่าย คลิป
วิดีโอ ของแม่มด ซึ่งไม่ว่าใครก็
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ม า ดู ไ ด้  แ ส ด ง
ความเห็น ด่าทอ สาปแช่ง ได้
ทั้งหมด  

นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญที่น่าสังเกตคือ 
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดมักเกิดขึ้นทุกครั้งที่มี
ผู้กระท าความเสียหายทั้งกับบุคคล ครอบครัว 
หรือความเป็นสาธารณะ เป็นการวิพากษ์อย่าง
หนึ่งถึงกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ  ที่มีในสังคมไม่
สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถให้ผลได้ ใช้เวลา
มากเกินไปในการด าเนินการ และไม่ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมในแบบอย่างที่ควรจะเป็น จึงต้อง
มีการลงทัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้
เกิดผลทางใดทางหนึ่ งที่ เป็นความเสียหาย 
(อาจจะต่อจิตใจ ครอบครัว สถาบัน คนรอบข้าง 
หน่วยงานที่สังกัด) และอย่างน้อยก่อให้เกิดความ
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หวาดกลัวของบุคคลใจสังคม เสมือนเป็นกรอบ
บางๆ จริยธรรมและค่านิยม โดยปรากฏการณ์
การล่าแม่มดในศตวรรษที่  21 นี้  เป้าหมาย
สุดท้ายอาจไม่ใช่การเสียชีวิตของแม่มดเหมือนใน
ยุคก่อน แต่เป้าหมายเป็นการประจานให้เกิด
ความอับอายในวงกว้าง และเป็นการสะท้อน
สถานการณ์เพื่อให้เกิดการเอาผิดทางกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรมในล าดับต่อไป ซึ่งเมื่อกฎหมาย
เป็นอีกกระบวนการที่ยังไม่สามารถคาดเดาผลได้
ว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริง หรือสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่สังคมได้จริงๆ หรือไม่  แต่สิ่งที่เกิดขึ้น
จริงและทันทีคือ “ตราบาป” ที่จะติดตัวแม่มดไป
ชั่วชีวิตบนโลกออนไลน์ 

ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีการ
รณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
อยู่มาก ทั้งมีการบรรจุให้มีการเรียนการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย แต่พฤติกรรมการล่าแม่มดใน
โลกออนไลน์ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นทุกครั้ง 
อาจเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งว่า การรู้เท่าทันสื่อ
อาจไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่จะท าให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดลดลง  หากต้องการให้ปรากฏการณ์
การล่าแม่มดลดลง ควรปรับแก้ที่การบังคับใช้
กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ควรเห็นผลที่ชัดเจน 
เด็ดขาด และไม่เลือกปฏิบัติจนเป็นข้อกังขา
เหมือนเช่นทุกวันนี้ รวมถึงผู้คนในสังคมควร
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติ ไม่ประมาท จน
ก่อให้เกิดความเสียหายตามมา เนื่องจากการใช้
สื่อออนไลน์เกิดขึ้นกินพื้นที่กว้างขวางในเวลาอัน
สั้นดังตัวอย่าง การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคงต้องแก้

ที่ความมีสติในการด ารงชีวิตของบุคคล และ
กฎหมายที่ไม่เอ้ือประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึ่งจน
เกิดความไม่พอดี จนคนในสังคมมีทัศนคติที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังเช่นตัวอย่างการล่าแม่มดใน
สังคมไทย ที่บ่อยครั้ง แม่มดที่รอดพ้นจากการรับ
โทษอย่างเป็นรูปธรรม (เช่น การถูกกุมขัง ถูกไล่
ออก ไม่รับเข้าศึกษาต่อ) มักมาพร้อมกับวาท
กรรมเรื่องฐานะ และชาติก าเนิด จนมีการเหมา
รวมว่าเป็นสังคมที่เห็นแก่เงินตราและวัตถุนิยม 
มากกว่าความถูกต้องและความยุติธรรม 

การแก้ปัญหาเพียงผู้ สื่อสาร หรือการ
รณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ อาจเป็นการแก้ที่
ป ล า ย เ ห ตุ เ ท่ า นั้ น  ห า ก ต้ อ ง ก า ร จ ะ ใ ห้
ปรากฏการณ์การล่าแม่มดในประเทศไทยลดลง 
การให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเรื่องกฏหมายในสังคมไทย น่าจะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด รวมถึงการสร้างสติสัมปชัญญะ
ในการด ารงชีวิตให้แก่คนในสังคม เพราะใน
ศตวรรษนี้การที่บุคคลจะกลายเป็น “แม่มด” นั้น
ไม่ได้ถูกก าหนดไว้จากบทบัญญัติอันเป็นวาท
กรรมทางศาสนาอีกต่อไป หากแต่ถูกก าหนดไว้
ด้วย “พฤติกรรม” ที่ตนเป็นผู้ก่อ ซึ่งบุคคลใดก็
สามารถเป็น “แม่มด” ได้เพียงชั่วข้ามคืน เมื่อ
สามารถปรับแนวทางได้ทั้งเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
ระเบียบสั งคม ตลอดจนพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตแล้ว สังคมไทยน่าจะเป็นสังคมที่คน
และแม่มดอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ. 
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บทคัดย่อ 

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เป็นทางเลือกที่ส าคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อ
ชุมชน ที่มีการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย การเรียบ
เรียงบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์แนวความคิดทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และ 2) การพัฒนา ตัวชี้วัดเบื้องต้น ของการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ แบบนิยามเชิงทฤษฎี โดยการทบทวน
วรรณกรรม แนวความคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาเบื้องต้น สามารถก าหนดตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว /ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว , 2) การจัดการด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว, 3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว, 4) การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว, 5) บุคลากร และนักสื่อความหมายท้องถิ่น โดย
แต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่ใช้วัดระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพ ของแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งจะเป็นเครื่องชี้ ให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา ที่ จะท าให้เกิด การท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน  การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์  ตัวชี้วัด 
 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
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Abstract 
 Creative community-based tourism is an important alternative in stimulating 
Thai tourism industry for sustainable economic, social and environmental development 
in the rural areas especially those with community-based tourism. This article aims at 1) 
synthesizing the theoretical and practical concepts of sustainable creative tourism for 
community-based tourism and 2) developing preliminary indicators for sustainable 
creative community-based tourism in Thailand. The indicators are constructed from 
theoretical definitions through comprehensive literature reviews of related concepts and 
theories. The preliminary findings suggest that the indicators for sustainable creative 
community-based tourism can be grouped into 5 factors; including 1) conservation of 
tourist attraction/natural resources and tourism environment, 2) management of tourism 
activities, 3) participation of tourism management, 4) management of basic facilities and 
tourism information center services, 5)  personnel and local communicators. These 
factors are consisted of the indicators for leveling the efficiency and quality of each 
factor which can be used as a tool in promoting sustainable creative community-based 
tourism. 
Keywords: Community-Based Tourism, Creative Tourism, Indicators 

 
บทน า 

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน กับ
หลายประเทศอย่างเช่น สหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรประหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553 ที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อ สภาวะเศรษฐกิจ ในแต่ละ
ประเทศ ตกต่ าเกือบทั่วโลก ประเทศไทย ได้รับ
ผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยภาคอุตสาหกรรมหด
ตัว ภาคการเกษตรชะลอตัว การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการส่งออก การจ้างงาน รวมทั้ ง
ความสามารถ ในการแข่งขันลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งอยู่ในช่วงถดถอย อุป

สงค์การบริโภค และการลงทุนภายในประเทศก็
ยังฟื้นตัวได้ช้า ในภาวะที่เศรษฐกิจประเทศไทย
ชะลอตัวนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ 
เป็นภาคเศรษฐกิจ ที่มีส่วนส าคัญ ในการสร้าง
รายได้ กระตุ้นการขยายตัวสร้างความเติบโต ให้
ระบบเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ทั่วโลก ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศใน
อันดับต้นๆ (Klint, 2012, pp. 346 อ้างถึงในจี
ระนันท์ ทองสมัคร, 2556) และน าไปใช้ในการ
พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ จ า ก ส ถิ ติ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
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ภายในประเทศไทย เช่นเดียวกันใน ปี พ.ศ. 
2558 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ 
สร้างรายได้ ระหว่างช่วงเดือนมกราคม ถึง
มีนาคมมีมูลค่าเท่ากับ 394, 257.61 ล้านบาท
ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ  26.01 มี นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชาวต่างชาติเข้ามา ในเดือนมีนาคม จ านวน 
2,532,600 คนขยายตั ว ร้ อยละ  25.50 จาก
ช่ ว ง เ ว ล า เ ดี ย ว กั น  ข อ ง ปี ที่ ผ่ า นม า  โ ด ย
นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวฮ่องกง และจีนขยายตัว 
ถึงร้อยละ 151.36 และ 112.47 แสดงให้เห็นว่า 
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ชาวต่างชาติของไทย เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 
ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
ยุโรป (กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2558) จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 

ปัจจุบันแนวความคิด และรูปแบบ การ
ท่องเที่ยวได้ เปลี่ยนแปลงไป ให้สอดรับกับ
แนวความคิดการพัฒนาอย่ า งยั่ งยืน  (The 
concept of Sustainable Development) ที่
ได้พยายามชี้ให้เห็น การด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย
ของประชากรทั่วโลก และให้มีการรณรงค์ในการ
พัฒนา ที่ ไม่ท าลายสิ่ งแวดล้อมสถานการณ์
ดั งกล่ าว จึ งก่อให้ เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่  
แนวความคิดยุคใหม่ ที่เรียกว่า “การท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น”  (Sustainable Tourism)  การ
ท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้คนในรุ่นปัจจุบัน และคน
รุ่นอนาคต  และเมื่อเข้าสู่ทิศทางใหม่ของการ
ท่องเที่ยว ปัจจุบัน “ แนวความคิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์” (The Concept of Creative 
Tourism) จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ ทางการ
ท่องเที่ยวที่หลายประเทศทั่วโลก ให้การยอมรับ 
เป็นการท่องเที่ยวที่ เน้น การเรียนรู้มีความ
เข้าใจ ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของสถานที่ ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม 
กับผู้คนเจ้าของวัฒนธรรม เกิดความผูกพัน 
ความประทับใจ ต่อผู้มาเยือน ซึ่งในปัจจุบัน
หลายประเทศ ได้น าแนวคิด การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ มาประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่ ใน
ประเทศของตนเช่น เมืองซานตา เฟ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเมืองที่ได้รับ การรับรองยูเนสโก ให้
เป็น เมื องสร้ า งสรรค์  ทางด้ านศิลปะและ
หั ต ถ ก ร ร ม  (Crafts and Folk Art) เ มื อ ง
โบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นเมืองแห่งดนตรี 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ (Creative Tourism New 
Zealand: CTNZ)  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จึงเป็น การท่องเที่ยวที่เพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่
ท่องเที่ยวเดิม โดยเพิ่มคุณค่า จากทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิม และประการส าคัญ ให้ผล
ทางบวกแก่ชุมชน สนับสนุนความยั่งยืนของ
ชุมชน ในระยะยาว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ
คณะ, 2556) “การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จึงมี
รากฐานมาจากชุมชนสร้างสรรค์ และต้องใช้ทุน
ทางสั งคมต่ า งๆ  เพื่ อสร้ า งการท่ อง เที่ ย ว
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สร้างสรรค์” การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จึงควร
พั ฒ น า ม า จ า ก ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น 
(Community Based Tourism)  

ประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนมี
ความหลากหลาย ของทรัพยากรทางชีวภาพ 
และกายภาพ ที่แตกต่างกัน อาทิเช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงสุขภาพ  เชิงวัฒนธรรม  
เชิงหัตถกรรม และอ่ืนๆ รวมทั้ง มีวิถีชีวิตชุมชนที่
เก่าแก่มากมาย มีศิลปะที่งดงาม มีมรดกทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี ที่ โ ด ด เ ด่ น  แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นที่ชื่น
ชมรู้จักเกือบทั่วโลก สามารถน าเอาทรัพยากร ซึ่ง
เป็นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว มาประยุกต์ร่วมกับ 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่เสริมสร้าง ให้เป็น
สินค้า  และบริการ ทางการท่องเที่ ยว ที่ มี
มู ลค่ า เพิ่ ม  ตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดโลกได้ ในขณะนี้  ซึ่ งถือเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของชุมชน ให้เข้มแข็งสอดรับ ไป
พร้อมกับความสมดุลของสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และต่อยอด ให้เป็น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้าง
รายได้ ให้กับประเทศเพิ่มมากข้ึน 

ตัวชี้วัด (Indicator) เป็นเครื่องมือหนึ่ง 
ที่ ใช้ วั ดคุณค่ าหรือคุณลักษณะ ซึ่ งบ่ งบอก
สถานภาพ หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง (Johnstone, 1981) สามารถบอก
ทิศทางในการพัฒนา หรือการด าเนินกิจกรรม ที่
เป็นนโยบายสาธารณะของรัฐ ในแต่ละเร่ืองไปถึง
จุดใด บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแค่ไหน 

(เมธี ครองแก้ว, 2540 อ้างถึงใน วิกิตต์ หินแก้ว, 
2553) เป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะ หรือ
สภาพการณ์ในลักษณะ ที่ เราสนใจ การน า
ตัวชี้วัด หรือข้อเท็จจริงต่างๆมาสัมพันธ์กัน 
เพื่อให้เกิดคุณค่า จะสามารถสะท้อนให้เห็น
สภาพการณ์ ที่ต้องการศึกษาโดยรวม (วันเพ็ญ 
ผ่องกาย, 2549) จากการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จะเป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถบ่งบอกให้เห็น ถึงสถานภาพทิศทาง
ของการพัฒนา และสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
            การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่
ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ถึงแม้
ที่ผ่านมาหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยัง
ต้องเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินของ
โลก ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็น
การท่องเที่ยวที่หลายประเทศทั่วโลกให้การ
ยอมรับ และก าหนดให้เป็นแนวทาง ในการ
พัฒนา อุตสาหกรรมท่องเที่ ยวของตน อัน
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ผนวกกับ พลัง
ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมิติความแปลก
ใหม่ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งปัจจัย
ทางสังคมวิทยาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริ โภคของนักท่องเที่ ยวใน
ระดับชั้นทางสังคม (Social class) เอนก เหล่า
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ธรรมทัศน์  (2554) และขนิษฐา อดิศรมงคล 
(2554) (อ้างถึงในภูริวัจน์ เดชอุ่ม , 2556) ได้
กล่าวถึง “ชนชั้นกลาง” (Middle class) ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 1.8 พันล้านคนทั่วโลก และคาดการณ์
ไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าชนชั้นกลางจะเพิ่ม
จ านวนเป็น 3 พันล้านคน โดยเฉพาะชนชั้นกลาง
ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มจ านวนมาก เนื่องจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม ของ
ประเทศจีนอินเดีย และกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งอาจเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของโลก นักท่องเที่ยวที่เป็นชนชั้นกลาง
หรื อ ชนชั้ น ส ร้ า ง ส ร รค์  (Creative class) ที่  
Richard Florida ได้กล่าวไว้ในหนังสือ  “The 
Rise of the creative Class” ว่ า ช น ชั้ น
สร้างสรรค์หมายถึง กลุ่มคนที่ท างาน ในสาขา
วิชาชีพที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์  (Creativity-
oriented occupations) มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
หลากหลายซับซ้อน มีความละเอียดอ่อนในการ
บริโภค ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การ
ตัดสินใจเลือกใช้สินค้า และบริกา ร โดยใช้
อารมณ์ควบคู่กับเหตุผล มีการประเมินคุณสมบัติ
ความจ าเป็น ความคุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็มี
ความต้องการ ด้านรสนิยม ที่สอดแทรกอยู่ใน
สินค้าและบริการ ชนชั้นดังกล่าว เมื่อเข้ามา
ท่ อง เที่ ย ว  อาจ เรี ยก อีกอย่ า งหนึ่ ง ว่ า เป็น 
“นั กท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ ” (Creative 
tourists) (ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, 2556) จากสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ
นักท่องเที่ยวที่ ได้ เปลี่ยนแปลงไป Richards 

(2010) ดังกล่าว ได้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ส าคัญกล่าวคือ การ
ท่องเที่ยวแบบเดิมนั้น นักท่องเที่ยวที่ใช้เวลา
เดินทางไปกับการเข้าชม และถ่ายภาพตาม
สถานที่น่าสนใจต่างๆ ที่มีความส าคัญ แต่
นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่กลับมีความปรารถนาที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
พื้นที่ ที่ตนเองเข้าไปเที่ยว หรือเรียนรู้ ในอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ การท่องเที่ยวใน
รูปแบบปัจจุบัน จึงให้ความสนใจ ที่แตกต่าง ซึ่ง
ต่างไปจากเดิม คือจากวัฒนธรรมที่จับต้องได้  
(Tangible Cultural Resources) ไปสู่ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม ที่ เป็นนามธรรม  (Intangible 
Cultural Resources) ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ
ภาพลักษณ์ (Image) อัตลักษณ์ (Identity) วิถี
ชี วิ ต ชุ ม ช น  (Lifestyles) บ ร ร ย า ก า ศ 
(Atmosphere) การเรื่องเล่า (Narratives) การ
สร้างสรรค์ (Creativity) ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่พัฒนาต่อยอดจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เคยมุ่งเน้นแต่การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น จึงพัฒนา
มาเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว ได้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน 
และยังส่งเสริมให้ชุมชนมีการผลิตสินค้า ใน
ท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว (Wurzburger, 2010 อ้างถึงใน 
Richards and Raymond, 2000 อ้างถึงในภัย
มณี แก้วสง่า, 2555) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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จึงสามารถน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  โดย
อาศัยหลักการสร้างความยั่งยืน 3 ด้านคือ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
วัฒนธรรม (Lindroth et al., 2007: 53-58 อ้าง
ถึงในจีรนันท์ ทองสมัคร และคณะ, 2556) “การ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์” จึงถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะท าให้
ชุมชนมีศักยภาพในการท่องเที่ยว สร้างความ
ยั่งยืน ให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว 
และเจ้าของบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ของตนร่วมกัน (สุด
แดน วิสุทธิลักษณ์  และคณะ , 2556) “การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน” จึงได้ถูกน ามาใช้ เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน และพัฒนาท้องถิ่น (วิยะดา เสรี
วิชยสวัสดิ์ , 2555,  น.  31 อ้างถึงในภิสันติ์  ติ
นะคัต, 2559) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ
ที่ว่า “การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชน และ การท่องเที่ยวที่จะพัฒนาให้เป็น การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้นั้น ชุมชนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว” 
(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT-I) ดังจะ
เห็นได้จากนิยาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้อง กับแนวทาง
การพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการ
ด าเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการ
ท่อง เที่ ยวอย่ า งกลมกลืน  และสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ใน

ชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้ และการทดลอง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่ และ
เป็นอยู่จริงในชุมชน สามารถใช้การจัดการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ ในการรักษา
ความสมดุลระหว่าง 1)  การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและ 2) 
ชุมชนจะได้รับ ผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบที่เป็น 
ผลประโยชน์ตอบแทนอิงตามระบอบทุนนิยม 
และในรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังรวมถึง การจัดกิจกรรมต่างๆ 
โดยเน้นการเรียนรู้ การศึกษาจากประสบการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว กับผู้คนใน
ชุมชนนั้นๆ นักท่องเที่ยวจะต้องไม่เป็นเพียง
นักท่องเที่ยว แต่จะเป็นสมาชิกที่ได้มีโอกาสเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกันกับชุมชน  
            จ ากการจั ดประชุมนานาชาติ  ที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในปีพ.ศ. 
2551 ณ เมืองซานตา เฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Santa Fe International onference on 
CreativeTourism)  ซึ่ ง เ ป็ น เ มื อ ง แ ร ก ข อ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการประกาศจาก 
UNESCO ใ ห้ เป็น เมื องสร้ า งสรรค์ด้ านงาน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk 
Art) ในการจัดประชุมได้มีวิธีด าเนินการประชุม
รูปแบบใหม่ คือวิธี Open Space Technology 
ซึ่งจะให้สมาชิกที่เป็นคณะกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่มีอยู่  และสามารถเสนอหัวข้อที่
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตาม
ความสนใจของแต่ละคน การประชุมดังกล่าวให้
ความส าคัญกับการน าเสนอประสบการณ์ และ
การมีส่วนร่วม และความจริงแท้ทางวัฒนธรรม 
(Hands-on Experiences that are Culturally 
Authentic) แตกต่ า ง ไปจากการท่อง เที่ ยว
แบบเดิม หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
สามารถเก็บข้อมูลจากกิจกรรม ที่ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น การปั้นหมอดิน
เผาบนจานหมุน การเป่าแก้ว  และการท าอาหาร
ท้องถิ่น ดังตัวอย่าง รูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ อาทิเช่น 
        ชนเผ่าโฮปิ (Hopi) ในรัฐอริโซนา หมู่บ้าน
ของชนเผ่าตั้งอยู่ข้างเส้นทางชมทิวทัศน์ของรัฐ 
และมีอุทยานของรัฐอยู่ในพื้นที่อีก โดยชนเผ่นจะ
มีบริการพานักท่องเที่ยวเดินชมทิวทัศน์  เล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ ลองชิมอาหารท่องถิ่น 
และซื้องานศิลปหัตถกรรม ซึ่งท าในท้องถิ่น โดย
มีปรัชญาคือ มาถึง เยี่ยมชม และซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมของ Hopi                  
            รัฐนอร์ทแคโรไลนา ได้มีการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ใช้ระบบเส้นทาง 
ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงศิลปินใน
ท้องถิ่นได้ตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ศิลปินเหล่านั้นมี
รายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 โดยค่าใช้จ่ายในการ
ท าการตลาดของเส้นทางนั้น จะมาจากเงินของ
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร กองทุนมูลนิธิ และ
งบประมาณของรัฐ  

            หมู่บ้านอัสวาน นูเบียน ในอียิปต์ ให้
การต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาด้วยไมตรี
จิตในแบบของชาวนูเบียน  โดยนักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสกับบรรยากาศแบบสวนที่ตั้งอยู่ใน
ทะเลทราย ขี่อูฐ ชมวิถีชีวิตของผ้หญิงชาวนูเบยีน 
และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชน โดยจะ
มีการวางกล่องรับบริจาค เพื่อให้นักท่องเที่ยว
สามารถบริจาคเงินสนับสนุนความเป็นอยู่ของ
ชุมชน โดยไม่ท าให้จิตวิญญาณ ในการต้อนรับ
แขกของเจ้าบ้านชาวนูเบียนต้องสูญเสียไป 
            ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุม จาก
การสัมภาษณ์ พบว่ามีความกระตือรือร้น ในสิ่งที่
ได้ เรียนรู้ การได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการ
สร้างสรรค์นั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และ
น่าตื่นเต้นโดยมีความคาดหวังกับผลงานที่ได้รับ 
เพื่อน ากลับไปเป็นที่ระลึกที่ได้มาเยือน (โครงการ
ต้นแบบการทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 2556) โดย
คุณสมบัติของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความ
ผูกพันระหว่างกัน (Each engaging the other) 

2 )  ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ข้ า ม
วัฒนธรรม (Cross - cultural engagement/ 
Cultural experience) 

3 )  มี ความ เข้ า ใจอย่ า งลึ กซึ้ ง ท า ง
วัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว (Spirit of place/ 
deepmeaning/understanding of the specific 
cultural of the place) 
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4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม 
(Hands on experience) 

5) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน/ 
ส่งผ่านส่งต่อประสบการณ์ (Exchange information/ 
transformation and transformative experiences) 

6) เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็น
ผู้ชม (More participate than observe) 

7 )  นั กท่ อ ง เที่ ย ว มี โ อก า สพัฒน า
ศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ของตนเอง และมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า รตั ด สิ น ใ จ  ( Co - creating 
tourism experience) 

8) ความจริงแท้ ทั้งในกระบวนการการ
ผลิ ต  แล ะผลิ ตภัณฑ์ , ประสบกา รณ์ จ ริ ง 
( Authentic both process and product/ 
genuine experience) 

9 )  จ ด จ า ป ร ะ ทั บ ใ จ , เ ข้ า ใ จ 
( Memorable/I hear and I forget, I 
see and I remember, I do and I 
understand) 
10) การท่องเที่ยวแบบจ าเพาะเจาะจง 

(Trailer made approach)  
     ประเทศไทย มีองค์กรต่างๆร่วมกัน
สร้างกลไก การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอาทิ
เช่น องค์กรการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ 
อพท.มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต่อการ
พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น ให้
เกิดความยั่งยืน จะเห็นได้จากการจัดท าโครงการ
บริหารจัดการ การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ โครงการ

ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขตพื้นที่
พิเศษ โดยได้รับความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
นอกจากยังมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้จัดท าโครงการส่งเสริม และพัฒนา
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทย (Creative 
Tourism Thailand) และสถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (CBT-I) จัดท าโครงการท่องเที่ยวสุขขี
สี่ชุมชน เป็นโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชน ใน
การน าชุมชนต้นแบบ มาเป็นชุมชนน าร่อง 
เนื่องจากชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว เป็นชุมชน
ที่มีการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยคนใน
ชุมชน จัดการทัศนะศึกษาดูการด าเนินงานของ
ชุมชนต่างๆ และมีการศึกษาวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ให้สามารถที่จะก้าวเดินไปได้
ด้วยตัวของชุมชนเอง อีกทั้งชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยว ยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ (ศุภวรรษ เชื้อเมือง
พาน , 2556) เช่น เดียวกับ ชูกลิ่น  อุ่นวิจิ ตร 
(2548) ได้สร้างเกณฑ์ชี้วัด ชุมชนต้นแบบเพื่อ
การท่องเที่ยว  โดยได้น า เอากลุ่มตัวอย่าง
การศึกษา ในงานวิจัย เป็นชุมชนต้นแบบของ
การท่องเที่ยวชุมชน ที่ประสบความส าเร็จซึ่ง มี
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นองค์รวม
และสอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยว โดยคนภายในชุมชน
สร้างสรรค์ จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้นั้น (จีรนันท์ ทองสมัคร และคณะ , 

http://travel.thaiza.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
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2556) จะพบว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน
เมืองไทยยังคงเป็นเรื่องใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ ด้านการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ภัยมณี แก้วสง่า 
และนิศาชลจ านงศรี, 2555) และจากผลศึกษา
งานวิจัย “การส ารวจ การรับรู้ของนักท่องเที่ยว 
ความพร้อมของเจ้าของกิจการ และความเป็นไป
ได้ ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทย” นั้น ยังมีความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ไม่มากนัก การรับรู้และความเข้าใจ
พื้นฐาน ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบที่ควรจะเป็น ยังเป็นปัญหา และอุปสรรค 
(ธีระ สินเดชารักษ์ และนาฬิกอติภัค แสงสนิท , 
2556) 

ดังนั้น การเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวของ
ชุมชน เพื่อมุ่งหวังรายได้จากการท่องเที่ยว  โดย
ขาดการบริหารการจัดการ การบูรณาการ
องค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ
การเชื่อมโยงที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง อาจท า ให้คุณค่าทางวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมดั่งเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน จน
สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิม ของชุมชน 
(คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, 2549) ดังเช่น Cohen 
(1996) ชี้ให้เห็นถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวทางชาติพันธุ์  และการท่องเที่ยว
ทางเพศในประเทศไทยว่า มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น 
และส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ และสังคม

ในระดับกว้าง (อ้างถึงในสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ 
และคณะ , 2556) จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ 
และเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนได้ แต่จาก
ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยเริ่มจากการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และหารูปแบบ
ที่เหมาะสม ของการจัดการท่องเที่ยวตลอดจน 
รูปแบบในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ใน
บริบทของสังคมไทย ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย มีแบบ
แผนที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นที่รู้จักกันใน
เมือง ไทยมากขึ้ น  สามารถส่ ง เสริ ม ใ ห้การ
ท่องเที่ยว ของไทยพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในที่สุด ดังเช่น (นาฬิกอติภัค แสงสนิท , 
2552) กล่ า ว ว่ า  “...ฉะนั้ น จุ ดประสงค์ ของ
โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็ คือ การเป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อันมีจุดหมายไปสู่การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยหารูปแบบสร้างองค์ความรู้ และสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์...”  
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แนวความคิด การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน 
(The concept of Sustainable Creative 
and Community-Based Tourism) 
 แต่เดิมการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์
เพียงเพื่อ เป็นการใช้เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจ 
แสวงหาความสุข และความเพลิดเพลินที่ได้รับ 
จากการท่องเที่ยวภายในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
แม้ว่าการท่องเที่ยวได้เพิ่ม รูปแบบให้มีการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่มีมิติของการพัฒนา 
เพื่อสร้างความสมดุล และความอย่างยั่งยืน 
ให้กับชุมชนนั้นๆ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
(Sustainable Tourism) เป็ นการท่ อง เที่ ย ว
รูปแบบใหม่ อันเป็นผลมาจากความต้องการ ใน
การพัฒนาแบบยั่งยืน ของประชาคมทั่วโลก ที่
เริ่มจากการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2515โดยองค์การสหประชาชาติ ณก
รุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวี เดน และต่อมา
คณะกรรมาธิการโลก ว่าด้วยเรื่อง สิ่งแวดล้อม
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  (World Commission on 
Environment and Development)ได้เผยแพร่
ให้ประชาชนทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย และให้มีการพัฒนาที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2535 
เมื่อมีการจัดการประชุมสุดยอดโลก (  Earth 
Summit)  ห รื อ  ก า ร ป ร ะ ชุ ม รี โ อ  (Rio 
Conference) ข อ ง  UN Conference on 
Environment and Development (UNCED) 

ณ กรุงริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิล ในที่
ประชุมได้มีการเสนอ “แผนปฏิบัติการ 21” 
(Agenda 21: Program of Action for 
Sustainable Development)เป็นเหมือนแผน
แม่บทของโลก ให้ประเทศภาคีสมาชิก น าไปเป็น
กรอบทิศทางพัฒนาประเทศ ให้ก้าวสู่ความยั่งยืน 
ต่อมาเมื่อปี พ .ศ. 2545 สหประชาชาติได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระดับโลก ว่าด้วย
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  (World Summit on 
Sustainable Development: WSSD) ณกรุงโจ
ฮันเนสเบอร์กประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  
และมีการจัดประชุมต่อเนื่องมาจนปี พ.ศ. 2555 
ณนครรีโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
ซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 191 ประเทศได้ให้
ความส าคัญใน “กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดย
มุ่งการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุล และยั่งยืน จึงมีผลสะท้อนมาถึงเร่ือง
ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Tourism) กลายเป็นเป้าหมาย
ของทั่วโลก ที่ต้องให้ความส าคัญ และเมื่อมีการ
จัดการประชุมสัมมนางานส่งเสริมการขาย PATA 
Adventure Travel and Responsible 
Tourism Conference and Mart 2012 (AT & 
RTCM) ของการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เ อ เ ชี ย แ ป ซิ ฟิ ก  ( Pacific Asia Travel 
Association: PATA)ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  4-7  
กุมภาพันธ์ 2555 ที่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน 
งานได้มีการน าเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับ แนว
ทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้น ให้นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตที่แท้จริง และความมี
เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ของแต่ละ
ท้องถิ่น เน้นการมีประสบการณ์ การเรียนรู้ ท า
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ในความเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดิ นทางมา เยี่ ยม เยื อนมากขึ้ น  เนื่ อ งจาก
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ กิ ด ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ  ใ น
ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการแหล่งท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ จดจ าได้ถึงเอกลักษณ์ ความ
แตกต่างกัน ของท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ รวมทั้ง
มีการน าเสนอเรื่องราวนั้นให้ทุกคนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมคิดร่วมท า (พิจาริณี โล่ชัยยะกูล, 2555)  
  ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง
เหมาะสมเป็นกระบวนการส าคัญ ในการก่อเกิด
จิตส านึกร่วมกัน ในการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ ในชุมชน ทั้งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมท า
สร้างกระบวนการกลุ่ม เมื่อมีการจัดการอย่าง
เป็นระบบ และประสบความส าเร็จแล้ว ยัง
สามารถขยายผลไปในพื้นที่ข้างเคียง และพื้นที่
อ่ืนๆได้ แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครื อข่ าย  จนกลาย เป็นพลั ง ในการสร้ า ง
ฐานความรู้ ส าหรับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
และยั่ ง ยื น  เ ช่ น เดี ย วกั นกั บค า กล่ า วของ
นายแพทย์ประเวศ วะสี ในงานเวทีวิชาการ การ
ท่องเที่ยวชุมชน อพท. ปี พ.ศ. 2555ว่า “หาก
ชุมชนใช้การท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวโดย
ชุ ม ช น  (Community Based Tourism) เ ป็ น

เครื่องมือ และใช้อย่างเข้าใจ การท่องเที่ยวก็จะ
เป็นจุดคานงัดน าไปสู่การพัฒนาสงัคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สิ่ง
ส าคัญต้องเริ่มมาจากชุมชน ให้ชุมชนเข้าใจการ
ท่องเที่ยวอย่างท่องแท้” ทุนทางวัฒนธรรมที่ไทย
มีอยู่จึงเปรียบเสมือน เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นความหวัง
ใหม่ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ (นิสวันต์ พิชญ์
ด ารง, 2553) และยังเปรียบเสมือน “แก่น” ของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ , 
2553 อ้างถึงในนิสวันต์ พิชญ์ด ารง) ของประเทศ 
เป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่ส าคัญของเศรษฐกิจ
และสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน (วรวิทย์ อวิรุทธ์วร
กุล, 2553) 

ประเทศไทย ภายใต้แผนการด าเนินงาน
ของ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)หรือ 
อพท.หรือ DASTA ได้น าการท่องเที่ ยวเชิง
สร้างสรรค์ (CreativeTourism) มาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน  ซึ่ ง
แผนการด า เนินงานมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง
ของ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” หรือ Creative 
Economy  โ ดยส านั ก ง านคณะกรรมกา ร
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ค า
จ ากัดความไว้ว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็น
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน 
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
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รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ ของ
สังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรม” ซึ่งในประเทศ
ไทย ได้บรรจุเรื่องนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 
(ปี 2555-2559) โดยในเบื้องต้นอพท.ได้น าเสนอ
แนวคิด การจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์แก่ชุมชน 
ให้เกิดเป็นต้นแบบ ของแนวทางการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในประเทศไทย หนึ่งใน
หลายๆโครงการที่ส าคัญ เช่นโครงการต้นแบบ
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่พิเศษ 7 
พื้นที่ได้แก่  พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง  พื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  พื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัช
นาลัย ก าแพงเพชร  พื้นที่พิเศษเลย  พื้นที่พิเศษ
เมืองเก่าน่าน  และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 
สุพรรณบุรี ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ 2556   อพท. ได้จัดท า 6 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ท า ง าน   ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย 
ยุทธศาสตร์การประสานการพัฒนาพื้นที่พิ เศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสินค้า บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการ
ท่อง เที่ ยวชุมชน  ยุทธศาสตร์การ เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษ  ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาทุ กภาคส่ วน  และยุทธศาสตร์ ก า ร
ให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด  Community  
Benefitting  Through  Tourism หรือ CBtT เพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ในพื้ นที่ พิ เ ศษ เช่ น  โ คร งกา ร  DASTA Low 
Carbon Routes น า ร่ อ ง ที่ พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ เ ล ย 
โ ค ร ง ก า ร  Low Carbon  Destination  ไ ด้
ประกาศให้ทั้ง 7 พื้นที่พิเศษของ อพท. เป็น
แหล่งท่องเที่ยว Low Carbon  โดยมีเป้าหมาย
ให้ สถานประกอบการและชุมชน ที่ เข้าร่วม
โครงการช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับ จัดท า
ดัชนีชี้วัด “ชุมชนอยู่ดีมีสุข”  เป็นตัววัดผลการ
ท างาน 

จากที่ผ่านมาจะพบว่า การท่องเที่ยว
ชุมชนในประเทศไทยได้มีการน าแนวทาง การ
ท่อง เที่ ยว เชิ งนิ เวศหรือการท่อง เที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรมมาเป็นแนวทาง เพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน และใช้การท่องเที่ยว เป็น
เครื่องมือ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นรากฐานที่ส าคัญใน
การพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และ
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักของ
ความยั่งยืน 3 ด้านคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เศรษฐกิจสังคม และด้านวัฒนธรรม (Lindroth, 
et al., 2007, pp. 53-58 อ้างถึ ง ในจีระนันท์  
ทอ งสมั ค ร  และคณะ , 2556 ) จ ะ เ ห็ น ว่ า
สิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน หากมีการพัฒนาควบคู่กันไป 
ตามวัฏจักรก็สามารถน า ไปสู่ รูปแบบ การ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

พัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน 
เพราะในแต่ละการพัฒนาส่งผลสะท้อนกลับมา
ยังจุดเริ่มต้นเสมอ เปรียบเสมือนประสิทธิผลการ
พัฒนานั้นเอง (จีระนันท์ ทองสมัคร และคณะ, 
2556) ดังนั้นการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น ควรมาจากการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว ในท้องถิ่นชุมชนพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม และ
ด้านวัฒนธรรม  โดยอาศัยความร่วมมือของคน
ในท้องถิ่นชุมชนนั้นๆ 

การเชื่อมโยง แนวความคิดการพัฒนา
อย่ า ง ยั่ ง ยื น  (The concept of Sustainable 
Development) แนวความคิดการท่องเที่ยว
อย่ า ง ยั่ ง ยื น  (The concept of Sustainable 
Tourism) แนวความคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(The Concept of Community Based Tourism) 
แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (The concept 
of Creative Economy) และแนวความคิดการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (The Concept of 
Creative Tourism) เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญ
ของ แนวความคิดการท่องเที่ ยวชุมชนเชิ ง
สร้ า งสรรค์ อย่ า งยั่ ง ยื น  (The Concept of 
Sustainable, Creative and Community-
Based Tourism ) ได้อย่างชัดเจนมากยิ่ งขึ้น 
และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการคัดกรอง
ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยนื 
ดังความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ในตารางที่ 1 
                

 
ตารางที่ 1. แสดงความสัมพนัธร์ะหว่างความส าคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืและการท่องเที่ยวเชิง 
     สร้างสรรค ์

การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 (ส่งผ่านชุมชน) 

การสร้างความสมดุล การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 (ส่งผ่านนักท่องเที่ยว) 

 ตระหนักในคุณค่า สังคม 
วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม 

 รู้คุณค่า มีความเข้าใจลึกซ้ึง 

 ใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธภิาพสูงสุด  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว  มีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม 

 ค านึงถึงผลกระทบ  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 อนุรักษ์ไว้ในปัจจบุัน และอนาคต  คงสภาพไว้ 

 ก่อให้เกิดรายได้มีการกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม 

เศรษฐกิจ  มีความประทับใจกลับมาเยอืน 
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ดังนั้น การศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึง
สามารถสรุปค านิยามของ.“การท่องเที่ยวชุมชน
เชิ งสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน”ได้ ว่ า  เป็นการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
วิถีชีวิต ของคนในชุมชนโดยคนในชุมชน เป็นผู้ใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดจากฐานทรัพยากร 
วัฒนธรรม ที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้
ความส าคัญกับ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ต่อ
คนรุ่นปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งยังก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว ในการมีส่วนร่วม
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงสังคม ความมีคุณค่า
ของวัฒนธรรม และสิ่งต่างๆรอบตัว ในแหล่ง
พื้นที่ท่องเที่ยว ส่วนค านิยาม“ตัวชี้วัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” 
หมายถึง  องค์ประกอบที่ แสดงคุณค่ าหรือ
ลักษณะของการจัดการการท่องเที่ยวร่วมกันของ
คนในชุมชน  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อ
ยอดจากฐานทรัพยากร ประเพณีวัฒนธรรม
น ามาสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม  ใ ห้ความส าคัญกับ 
สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ต่อคนรุ่นปัจจุบัน 
และอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
นักท่องเที่ยว ในการมีส่วนร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงสังคม คงไว้ซึ่งความมีคุณค่าวัฒนธรรม
ดั่งเดิม และการอนุรักษ์สิ่งต่างๆรอบตัวในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว 
 
 

 

แนวความคิด การพัฒนาตัวชี้วัดเบื้องต้นการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 (The concept of Sustainable Creative 
indicators Development for 
Community-Based Tourism) 

 จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่
เก่ียวข้อง และการสรุปค านิยามของการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่า 
สอดคล้องกับความหมายของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (Community -Based Tourism) ซึ่งเป็น
การท่อง เที่ ยวที่ ค านึ งถึ ง  ความยั่ งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม  โดยมีการก าหนด
ทิศทาง การจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการ
ดูแล ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน เมื่อขยาย
เป็นความหมายในเชิงปฏิบัติการหมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารการ
จัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน อาศัย
การร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ซึ่งเป็น
เจ้าของพื้นที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมอนุรักษ์
รวมถึงการสร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนัก
รับรู้ เข้าใจต่อ วิถีชีวิตภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนท้องถิ่น ทั้งเกิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน
มุ่งเน้น ให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นปัจจุบัน และใน
อนาคตเช่นเดียวกับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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(Ecotourism) ที่มุ่งเน้นการจัดการการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการป้องกัน และลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว และยังก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
เกี่ ยวกับระบบนิ เวศสิ่ งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น 
ก่อให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน : CBT-I) 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงถือว่า  เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน “การท่องเที่ยว
โดยชุมชน” บางครั้งจึงอาจเรียกว่าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (Ecotourism) หรือการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (Concervation Tourism) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)ให้การสนับสนนุ
งานวิจัยได้ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน
มิติ ของการท่อง เที่ ย ว เชิ งนิ เวศโดยชุ มชน 
( Community -Based Ecotourism) ใ ห้ เ ป็ น
แนวทางหนึ่ง ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ที่สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน
การท่องเที่ยวโลก (ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 57, น. 
15-21) ดังนั้นในการศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงได้
น าเอามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ของส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  มาคัดกรองรวมกับ เกณฑ์การพิจารณา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ 
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนปี พ.ศ. 2557 คัดกรองรวม
กับ มาตรฐานเกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนปี พ.ศ. 2556  ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) รวบรวมทั้งหมด น ามาวางเป็นเกณฑ์
หลัก และท าการสังเคราะห์ในล าดับเบื้องต้น 
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น เป็นแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ที่เกิดจากการพัฒนาตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  Global Sustainable Tourism 
Criteria (GSTC) ภายใต้โครงการ CSR-MAP ซึ่ง
เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  (CBTi) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) มูลนิธิใบไม้เขียว
และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศ 
ของยุโรป (European Centre for Ecological and 
Agricultural Tourism: ECEAT) นอกจากนี้ อพท. 
ได้น าเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่าว ไปทดลองใช้ใน
ชุมชนต้นแบบ และพัฒนาเพิ่มเติมผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็น จากภาคีเครือข่ายในแต่ละภาค
ส่วน ในนามของคณะท างานรับรองแหล่ง
ท่ อง เที่ ย ว โดยชุมชน  ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย
นักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและด้าน
การพัฒนาชุมชน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และนักการตลาดการ
ท่องเที่ยว และ อพท.ยังได้จัดตั้งส านักท่องเที่ยว
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โ ด ย ชุ ม ชน  (ส ท ช .) เ พื่ อ เ ป็ น หน่ ว ย ง านที่
พัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชนโดยตรง มีภารกิจ
ส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน
พื้นที่พิเศษให้เป็นชุมชนต้นแบบโดยมีเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา ดังจะ
ขอกล่าวถึงรายละเอียดของเกณฑ์ทั้ งหมดที่
น ามาใช้โดยคร่าวๆ ดังนี้    

1.  เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนปี  พ.ศ.  2557 มี
องค์ประกอบ 5 ด้านซึ่งมีเป้าประสงค์รวมทั้งหมด 
28 เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ แ ต่ ล ะ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ
ประกอบด้วย  “เกณฑ์ย่อย” ที่ ใช้ วั ดระดับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง แ ต่ ล ะ
เป้าประสงค์  โดยในแต่ละ “เกณฑ์ย่อย” จะ
ประกอบด้วย “ดัชนี” ชี้วัดความสมบูรณ์ของ
เกณฑ์ย่อยแต่ละข้อ ในการประเมินจึงประเมินที่ 
“ดัชนี”เป็นหลัก ดังนี้ 
      ด้านที่ 1  กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมี
ก า รจั ดกา รอย่ า ง ยั่ ง ยื น  ประกอบด้ วย  9 
เป้าประสงค์  

     ด้านที่ 2  ด้านการจัดการเศรษฐกิจ
สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี  ประกอบด้วย 4 
เป้าประสงค์  

     ด้านที่  3  ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วย 3 
เป้าประสงค์ และเกณฑ์ 3 ข้อ 

      ด้านที่ 4  ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และ
ยั่งยืนประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์  

     ด้านที่ 5  ด้านบริการและความ
ปลอดภัยประกอบด้วย 7 เป้าประสงค์  

2.  เกณฑ์การรับรองแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน ปีพ.ศ. 2556 เกณฑ์การประเมินชุดนี้
มีจ านวนทั้งหมด 100 ข้อแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 

     ด้านที่ 1 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีการ
จัดการอย่างยั่งยืน 22 ข้อ 

     ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 12 ข้อ 

     ด้ านที่3 ด้ านการอนุ รั กษ์ และ
ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม 16 ข้อ 

     ด้านที่4 ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน 22 ข้อ 
      ด้ านที่5 ด้ านบริการและความ
ปลอดภัย 28 ข้อ 

3.   เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศได้แบ่งเป็น  2 กรณี ตาม
ลักษณะการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่ 

     ก รณี ที่  1  กา รป ระ เมิ น แ หล่ ง
ธรรมชาติที่ยังไม่มีการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว 
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      กรณีที่ 2  การประเมินแหล่งธรรมชาตทิี่
มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

ในการศึ กษาครั้ งนี้  ใช้ เ กณฑ์ กา ร
ประเมินแหล่งธรรมชาติ ที่มีการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีหลักเกณฑ์องค์ประกอบ
ทั้งหมด 4 ประการ ในและแต่ละองค์ประกอบจะ
ประกอบด้วย “ดัชนี” ชี้วัดความมีศักยภาพ 
ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ  โดย
ในแต่ละดัชนีจะประกอบด้วย “ตัวชี้วัด” ซึ่ง
แสดงคุณสมบัติของดัชนี ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1  ศักยภาพในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประกอบด้วยดัชนี 4 
ข้อ 

     องค์ประกอบที่ 2  การจัดการด้าน
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ประกอบด้วยดัชนี 6 ข้อ องค์ประกอบที่ 3  การ
จัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก
ประกอบด้วยดัชนี 4 ข้อ 
      องค์ประกอบที่ 4  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย
ดัชนี 2 ข้อ 

4.   เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมได้แบ่งเป็น  3 องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบจะประกอบด้วย “ดัชนี”โดยในแต่
ละดัชนีจะประกอบด้วย “ตัวชี้วัด” ทั้งหมด 42 
ตัวชี้วัดดัชนี ดังนี้ 

     องค์ประกอบที่ 1  ศักยภาพในการ
ดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา 2 ด้านได้แก่ 
  ด้ านที่  1  คุณค่ าทางศิลป 
วัฒนธรรมประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด 

  ด้ า น ที่  2  ศั ก ย ภ า พ ท า ง
กายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด 

     องค์ประกอบที่ 2  ศักยภาพในการ
รองรับด้านการท่องเที่ยวมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา 2 ด้าน 

  ด้านที่ 1  ศักยภาพในการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 

  ด้านที่ 2  ศักยภาพในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจากภายนอก 

     องค์ประกอบที่  3  การบริหาร
จัดการมีเกณฑ์ประเมิน 2 ด้าน 

  ด้านที่ 1  การจัดการด้านการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด 

  ด้านที่ 2  การจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด 

5.  เกณฑ์การพิจารณาการประกาศ
พื้ นที่ พิ เศษ เพื่ อการท่ อง เที่ ย วอย่ า งยั่ งยืน
ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ดังนี้ 

     เ ก ณ ฑ์ ที่  1  คุ ณ ค่ า ข อ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 
4 ด้าน 

  1.1 คุ ณ ค่ า ท า ง ชี ว ภ า พ
ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด 
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  1 . 2  คุ ณ ค่ า ท า ง ก า ย ภ า พ
ประกอบด้วย 3 ดัชนีชี้วัด 

  1.3คุณค่าทางสังคมประกอบด้วย 
2 ดัชนีชี้วัด 
   1.4 ความเสี่ยงต่อการถูกทาลาย
ประกอบด้วย 2 ดัชนีชี้วัด 
      เกณฑ์ ท่ี  2  ศักยภาพในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 ด้าน 

  2.1 ศักยภาพในการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
   2.2  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

  2 .3  ความปลอดภัยด้ านการ
ท่องเที่ยว 

  2.4 ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอา
นวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน 

  2.5 ศักยภาพในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
      เ กณฑ์ ท่ี  3   ก ารบริ ห า รจั ดการมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 2 ด้าน 
   3.1 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน 
   3.2 การจัดการด้านการให้ความรู้
และการสร้างจิตส านึก 

จากเกณฑ์ที่ ได้รวบรวมดังกล่าวมา
ข้างต้นทั้งหมด ได้น ามาสังเคราะห์ตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนใน
ล าดับเบื้องต้น ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Creative indicators for 
Community-Based Tourism) 

การสังเคราะห์ ตัวชี้วัดการท่องเที่ยว
เชิ งชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่ งยืน ในล าดับ
เบื้องต้น ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง หรือพัฒนาตัวบ่งชี้  
โ ด ย อ า ศั ย ข้ อ ก า ห น ด นิ ย า ม เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี  
(Theoretical Definition) เป็ นกา รคั ดกรอ ง 
และการรวมตัวแปรจ านวนหนึ่งเข้าด้วยกัน ใช้
ฐานเชิงทฤษฎีเอกสารงานวิจัย แนวความคิดที่มี
อยู่แล้ว ส่วนการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย จะ
มาจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ
ผู้ เชี่ ยวชาญน ามาประกอบในการตัดสินใจ 
(johnstone:1981) ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
สังเคราะห์ ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวเชิงชุมชน
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ในล าดับเบื้องต้นจาก
เกณฑ์ที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ได้องค์ประกอบ
ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และตัวชี้วัดทั้งหมด 40 
ตัวชี้   เมื่อน าองค์ประกอบ และตัวชี้วัดทั้งหมด
ไปท าการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ท า
การสังเคราะห์รวบรวมใหม่จะได้องค์ประกอบ 5 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดเพียง 28 ตัวชี้   โดยแต่
ละองค์ประกอบองค์และตั วชี้ วั ดจะน า ไป
วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญด้วย กระบวนการ
ล าดับชั้นเชิงวิ เคราะห์  (Analytic Hierarchy 
Process: AHP) ต่อไป 

กระบวนการล าดับชั้นเชงิวิเคราะห์ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ส าหรับงานวิจัยที่มีการ
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ตัดสินใจเมื่อพบว่ามีข้อมูลหลายลักษณะ หรือ
เมื่อเกณฑ์ในการตัดสินใจ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ
น ามาเป็นตัวเลขได้ง่าย AHP เป็นเทคนิคการ
ตัดสินใจกรณี ข้อมูลอยู่ในรูปที่ไม่เป็นตัวเลข 
ส า ม า ร ถ น า ไ ปก า หน ด น้ า หนั ก จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญสามารถเปรียบเทียบได้ และใช้ใน
การหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Saaty, 1997 อ้างถึง
ใน วิทยา อินทร์สอน และคณะ , 2555) เป็น
กระบวนการ ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และยืดหยุ่น

สามารถแยกโครงสร้างที่ซับซ้อนออกมาเป็น
ส่วนๆ ในรูปแผนภูมิเพื่อให้เข้าใจง่าย และการ
สังเคราะห์ข้อมูลจะช่วยวิเคราะห์ทางเลือกในรูป
ของล าดับความส าคัญโดยรวม (Kamal et al., 
2001 อ้างถึงใน วิทยา อินทร์สอน และคณะ , 
2555) กระบวนการในการสังเคราะห์ตัวชี้วัดการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน แสดง
ในแผนภาพที่ 1. ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 กระบวนการสังเคราะห์ตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
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ดังนั้น ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวเชิง
ชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
 
องค์ประกอบที่ 1  การจัดการด้านการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว  

การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่ ง
ท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนมีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นประทับใจ สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการก าหนดเขตการใช้
ประโยชน์พื้นที่  ช่วงเวลาการเข้าพื้นที่  และ
จ านวนนักท่องเที่ยว มีการศึกษาวิจัยวางแนวทาง
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว/ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งมีการรวบรวมบันทึก ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิตภูมิปัญญา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
เผยแพร่ ใ ห้คนในชุมชน และนักท่องเที่ ยว
รับทราบ และมีการสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ ดังนั้น องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.   แหล่งท่องเที่ยวมีความประทับใจ 
เกิดความจดจ า ต่อผู้พบเห็นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

2.   เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความเป็น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และแตกต่างส่งเสริมให้คน
ท้องถิ่นมีการแต่งกายสะท้อน อัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

3 .    เป็ นแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วมุ่ ง เน้ น
สัมพันธ์กับ วิถีชีวิตของชุมชน และสามารถสร้าง
ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน 

4.   แหล่งท่องเที่ยว มีการก าหนดเขต
การใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว และ
ช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
เหมาะสมตามช่วงเวลาของวัน และหรือฤดูกาล
รวมทั้ งมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ ยวให้
พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

5.   แหล่งท่องเที่ยวมีระยะเวลา/ยุค
สมัย ของการสืบทอดภูมิปัญญา และองค์ความรู้ 

6.   แหล่งท่องเที่ยวมีการรวบรวม และ
บั น ทึ ก เ ก็ บ รั ก ษ า  ค ว า ม รู้  ภู มิ ปั ญ ญ า 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี เป็น
เอกสาร และรูปภาพ มีการเผยแพร่ให้ความรู้
ให้กับ คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
หรือจัดท าเป็นหลักสูตร และส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 
 7.   แหล่งท่องเที่ยว มีการเก็บข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงตามแผนการด าเนินงาน มีการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า มพึ ง พ อ ใ จทั้ ง
นักท่องเที่ยว  สมาชิก  ลุ่มคนในชุมชน และการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการอย่างตอ่เนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 2   การจัดการด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
 การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
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ท่องเที่ยว เป็นที่ยอมรับไม่ส่งผลกระทบ และ
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายในชุมชน  โดย
ผ่านประสบการณ์จริง ดังนั้นองค์ประกอบที่ 2 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.   กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นที่
ยอมรับของคนในท้องถิ่น 

2.   กิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนไม่ท า ใ ห้แหล่ งวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และแหล่งธรรมชาติ เกิดความ
เสื่อมโทรม 

3.   แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยว 
ที่ให้โอกาสนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้าน และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัมผัสผ่านประสบการณ์
จริงหรือการมีโอกาสที่จะลงมือท า 

4.    แหล่งท่องเที่ยว มีการก าหนด
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ทราบล่วงหน้า. 
 
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว 
 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว หมายถึง ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเช่น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การแบ่งบทบาทหน้าที่ มีการ
วางแผนงาน วิธีการด าเนินงาน การจัดประชุม 
อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจน มีกลุ่มเครือข่ายที่

เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  มีการส่งเสริมให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ผลิตในชุมชน และ
ชุมชนมีรายได้ จากการจัดการการท่องเที่ยว 
ดังนั้นองค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.   แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดตั้งกลุ่ม
การบริหารงานโดยชุมชน มีคณะกรรมการที่มา
จากสมาชิกในชุมชน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการก าหนด
เป้าหมายแผนงาน วิธีด าเนินการท่องเที่ยวชุมชน
ร่วมกัน และมีเครือข่าย กลุ่มองค์กรในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

2.   แหล่งท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร 
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน รวมทั้ง
มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

3.   แหล่งท่องเที่ยว มีระบบบัญชี และ
การเงินที่ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.   แหล่ งท่องเที่ ยว มีการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากวัตถุดิบ และภูมิปัญญาที่มีใน
ท้องถิ่น ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ซื้อ และใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชน 

5.   แหล่งท่องเที่ยว มีรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวเช่น การน าเที่ยว  การให้บริการใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว  การให้บริการด้านที่พัก  
การขายอาหาร และสินค้าพื้นเมืองเป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 4  การจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูล 
 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูล หมายถึง การ
จัดการเกี่ยวกับถนน  ระบบไฟฟ้า  น้ า  การ
ก ากัดขยะ  คุณภาพอากาศ  เสียง  พลังงาน  
อาหารการโภชนาการ  ที่พัก รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
ประจ า ที่มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มี
อัธยาศัยดี ในการให้การบริการ มีสื่อหลากหลาย
ประเภทเช่น ข้อมูลการเดินทางเข้าถึงชุมชน
อย่างสะดวก  ข้อควรปฏิบั ติ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งอุปกรณ์การท่องเที่ยวมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมพร้อมปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์ประกอบที่ 
4 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.   แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดระบบ
สาธารณูปโภคเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ า อ านวยความ
สะดวกต่อนักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการ
เข้าถึง 

2.   แหล่งท่องเที่ยว มีการจัดระบบของ
เสียการเช่น การทิ้งขยะมีการแยกประเภท ไม่ทิ้ง
ขยะในแหล่งธรรมชาติ และมีข้อตกลง ในการใช้
ทรัพยากรน้ า  มีแนวทางในการจัดการเพื่อ
ป้องกันน้ าเสีย  

3.   แหล่งท่องเที่ยว มีแนวทางในการ
ใช้พลังงานอย่างประหยัด หรือการใช้พลังงาน
ทางเลือก หรือพลังงานทดแทน 

4.   ส่ วนประกอบอาหาร ท าจาก
วั ตถุ ดิ บ ในท้ องถิ่ น  เป็นส่ วน ใหญ่  มี ความ

สอดคล้องนักท่องเที่ยว และราคาเหมาะสม  โดย
มีเมนูท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

5.   บริเวณที่พัก บ้านมีความแข็งแรง 
สะอาด  ปลอดภัย  มี อากาศถ่ าย เท   ตาม
ข้อก าหนดของหน่วยงานที่รับผิด ที่นอนอุปกรณ์
จ าเป็นพื้นฐาน มีความสะอาดพร้อมในการใช้งาน 
และเพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว (ในกรณีมีที่
พัก) 

6.   แหล่งท่องเที่ยว มีอุปกรณ์การ
ท่องเที่ยวจ านวนเพียงพอ มีการตรวจสอบก่อน
ใช้งาน และมีระบบรักษาความปลอดภัยเช่น 
จัดท าป้ายเตือน ป้ายสื่อความหมายบนเส้นทาง 
เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว 
 7.   แหล่งท่องเที่ยว มีศูนย์บริการ มี
เจ้าหน้าที่ประจ า ที่มีอัธยาศัยดี มีความรู้สื่อ
ภาษาอังกฤษได้ 

8.   ศูนย์บริการ มีสื่อหลากหลาย
ประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีการ
เผยแพร่ข้อมูลในด้านต่างๆในระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับประเทศผ่านเว็บไซด์ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ มีแผนที่ หรือข้อมูลการเดินทาง
เข้าถึงชุมชนที่ชัดเจน 
 
องค์ ป ร ะกอบที่  5  บุ คล ากรและนั กสื่ อ
ความหมายท้องถิ่น 

บุคลากรและนักสื่อความหมายท้องถิ่น 
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวมีบุคลากร ที่มีความรู้ 
เช่น ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ของชุมชนตลอดจน มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่
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เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม มีการยกย่องให้
เกียรติบุคคลตัวอย่างของชุมชน และส่งเสริม
เยาวชนให้เป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ดังนั้น
องค์ประกอบที่  5 จะประกอบด้วยตัวชี้วัด  4 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.   แหล่งท่องเที่ยวมีการยกย่องให้
เกียรติครูภูมิปัญญา และบุคคลตัวอย่างของ
ชุมชน 

2.   แหล่งท่องเที่ยวมีการส่งเสริม
เยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ ใน
การเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น 

3.   แหล่งท่องเที่ยวมีการให้โอกาสแก่
เ ย า ว ช น  ส ต รี  ผู้ สู ง อ า ยุ  ค น พิ ก า ร  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับประโยชน์และมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 

4.. แหล่งท่องเที่ยวมีการอบรมคนใน
ชุมชน พนักงาน ผู้ประกอบการ ผู้ เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการจัดการ การท่องเที่ยว  คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์เป็นระยะๆ 
ตามความเหมาะสม 
 

บทสรุป 
ตัวชี้วัดการการท่องเที่ยวเชิงชุมชน

สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในล าดับเบื้องต้นทั้งหมด 

28 ตัวชี้วัด จะแสดงคุณสมบัติขององค์ประกอบ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ จะน าไปสังเคราะห์ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้น าชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ 
และท าการวิเคราะห์ด้วย กระบวนการวิเคราะห์
ตามล าดับชั้น  (Analytic Hierarchy Process: 
AHP) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างตัวบ่งชี้แบบนิยามเชิง
ป ระจั กษ์  หรื ออาศั ยข้ อมู ล เชิ งป ระจั กษ์  
(Empirical Definition) เป็นการก าหนดน้ าหนัก
ของตัวแปรแต่ละตัว  โดยการใช้วิธีการทางสถิติ
เป็นหลักถือ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือมากที่สุด จะ
เห็นได้ว่าการศึกษา การพัฒนาตัวชี้วัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนอย่าง
ยั่งยืน จะใช้วิธีการสร้าง หรือพัฒนาตัวบ่งชี้  โดย
อ า ศั ย ก า ร ก า ห น ด ทั้ ง นิ ย า ม เ ชิ ง ท ฤ ษ ฎี  
( Theoretical Definition) แ ล ะ นิ ย า ม เ ชิ ง
ประจักษ์  ตัวชี้วัดที่ได้มาจึงเป็นทั้ง ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ ที่ เหมาะสม และ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือบอกทิศทางการพัฒนา 
หรือการด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปตามเป้าหมายได้
อย่างแท้จริง 
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กลยุทธก์ารบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
The Strategy of Community Enterprise Management in  

Prachinburi Province 
 

ปิยะดา  พิศาลบุตร1 
b.piyada53@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์ที ่จะ เสนอกลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยการใช้แบบสอบถามกับ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนจ านวน 59 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) และการวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีควรเป็นกลยุทธ์
เชิงรุกเนื่องจากมีจุดแข็งมากและมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค รูปแบบกลยุทธ์ควรเป็น FIRST คือมีการยืดหยุ่น 
(Flexible) มีความเป็นเอกลักษณ์และมีภาพพจน์ที่ดี (Identity and Image) มีความสามารถใน
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และผลิตสินค้า/บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (Resource and 
Response) มีการผลิตสินค้า หรือ บริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย (Standard and Safety) และ
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Technology) 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ การบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดปราจีนบุร ี

 
  

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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Abstract 
The objectives of this research were to suggest strategies for community 

enterprise management in Prachinburi Province. This study employed the survey 
method and quality research method. The study was used questionnaire collecting data 
from a sample of 59 community enterprises. The in-depth interviews were held with the 
chairman of 3 community enterprises. Data were analyzed by using SWOT technique, 
descriptive statistics, inferential statistics, factor analysis and cluster analysis. 

The result showed that management strategies for community enterprises should be 
aggressive strategies because they had more strengths and opportunities than weaknesses 
and threats. The type of strategies should be FIRST strategies, meaning flexibility, identity 
and good image, resource use and response to customer needs, standardized and safe 
product, and using advanced technologies. 

Keywords: Strategy, Management, Community Enterprise, Prachinburi Province 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ต้องมีการ
แข่งขันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบถึงชุมชนที่
เป็นหน่วยหนึ่งในระดับล่างของประเทศ จะ
เห็นว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้พยายามเข้าไปพัฒนาปรับเปลี่ยนชุมชน
ไปตามแนวทางหรือนโยบายของหน่วยงาน
ตนเองเป็นหลัก ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบต่างคน
ต่างท าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่การ
พัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ตลอดจนชุมชนไม่ไดม้ี

ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนของตนเองแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 
รัฐบาลได้หันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น ดังนั้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลน ามาใช้ในการพัฒนา 
โดยให้ชุมชนสามารถก าหนดทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองแทนนโยบายจาก
ภายนอก  จากที่ผ่านมาปรากฏว่ามีหลาย
ชุมชนประสบความ ส าเร็จสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคงทั้ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง 
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ตลอดจนยั ง ค ง รั กษาประ เพณี  วิ ถี ชี วิ ต 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
และพัฒนา ตัวเองให้เข้มแข็ง  พึ่งพาตัวเองได้ใน
ที่สุดและสามารถ น าไปเป็นแบบอย่างในการ
พัฒนาประเทศได้ 

การที่ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้นั้น
ต้องมีการร่วมมือกันของบุคคลในชุมชน รัฐบาล
จึงมีนโยบายผลักดันให้มีการรวมตัวกันของ
บุคคลในชุมชนและน าเอาทรัพยากรในชุมชน 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาผลิตเป็น
สินค้าหรือส่ ง เสริมให้กลุ่ มอาชีพลักษณะ
เดียวกันมาจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจเล็ก ๆ คอยให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการน าของ
บุคคลในกลุ่มที่มีความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันด าเนินกิจการ เพื่อสร้างรายได้ และเป็น
การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนระหว่าง
ชุมชน จนกระทั่งสามารถขยายเป็นเครือข่าย
โยงใยทั่วทั้งประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ อส ารวจสภาพปัจจุบันของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี  

2. เ พื่ อ ห า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จของการจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปราจีนบุร ี

3. เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี  

4. เพื่ อ เสนอกลยุ ทธ์ การจั ดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 
นิยามศัพท์ 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมายถึง 
สมาชิกในชุมชนที่รวมตัวกันขอรับการขึ้น
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อด าเนินธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ 

การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
หมายถึง การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้ความรู้และทรัพยากรโดยสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้การด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนเกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนที่ก าหนดไว้ 

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนดี เ ด่ น  หม ายถึ ง 
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1. ไ ด้ ท ร า บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยน าไปใช้ในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านผู้น าและการบริหาร วิสาหกิจชุมชน ด้าน
การวางแผนด าเนินงาน ด้านการบริหาร
การตลาด ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล    
ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและ
ลูกค้า และด้านการจัดการสินค้าหรือบริการ 
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2. วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่ืนๆ น ากล
ยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปราจีนบุรีไปปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนประเภทและขนาดของ
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนั้น ๆ ส าหรับ
น าไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จมากข้ึน 

3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในจั งหวั ด
ปราจีนบุรีและจังหวัดอ่ืน ๆ น าผลการวิจัยไปใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ เงื่อนไข วิธี
ด าเนินงานที่เอ้ือประโยชน์ ต่อการเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น 

 
 

 
 

วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือ กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร จ านวน 266 กลุ่ม 

1.2 ตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีที่ เลือกมา เป็น
ตัวแทน ร้อยละ 22 ซึ่งเท่ากับ 59 กลุ่ม โดย

จ าแนกจ านวนตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนข้างต้น
ตามอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอของจังหวัดปราจีนบุรี
ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรวิสาหกิจ
ชุมชนของแต่ละอ าเภอ 

2. เครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย 

2.1 แบบสอบถามประธ าน
กรรมการ บริหารวิสาหกิจชุมชน  ค าถาม

ลักษณะวิสาหกิจชมุชน 
- ประเภท (ภาคการเกษตร, นอกภาคการเกษตร) 
- ขนาด (จ านวนสมาชกิต่ ากว่า 15 ราย และตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป) 
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
- ด้านผู้น าและการบริหารวิสาหกจิชุมชน 
- ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- ด้านการบริหารการตลาด 
- ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล 
- ด้านการบริหารสมาชกิวิสาหกจิชุมชนและลูกค้า 
- ด้านการจัดการสินค้าหรือบริการ 
จุดแขง็ จดุอ่อน ปัญหา และอปุสรรคในการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธก์ารบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุร ี

วิธีการจัดการของวิสาหกิจชุมชน

ดีเด่นในจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับ

รางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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เกี่ยวกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการและศักยภาพวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์ 
SWOT และข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของแต่ละ
กลุ่ม 

2.2 แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก 
( Indept interview) ในประ เด็ น เกี่ ย วกับ
ความคิดเห็นของปัจจัยส าคัญที่ท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนประสบความส า เร็จ  ความคิดเห็น
เกี่ยวกับ SWOT ความส าคัญหรือน้ าหนักของ
แต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ปราจีนบุรี 

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิ ก วิสาหกิ จชุ มชนในจั งห วัด
ปราจีนบุรี ค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลลักษณะ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 6 ด้าน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการให้บริการของวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการ วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ความถี่ ค่าสัดส่วน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของวิสาหกิจชุมชน และ
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ 

3.2 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กรรมการวิสาหกิจชุมชนและสมาชิก 
ตลอดจนข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
เพื่อน าการใช้ประกอบการก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจั งหวั ด
ปราจีนบุรี 

3.3 ใช้สถิติเชิงอนุมานในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของวิสาหกิจ
ชุมชน ขนาดของวิสาหกิจชุมชนกับศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยลักษณะ
การจัดการและศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิธีการทดสอบที (t-test)  

3.4 ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย 
(Factor analysis) ใ น ก า ร ห า ปั จ จั ย แ ล ะ
ความส าคัญของ ปัจจัยแต่ละด้านทั้ง 6 ด้านข้าง
ต้นที่มีผลต่อศักยภาพการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 

3.5 ใช้การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
(Cluster Analysis) ในการจัดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. สภาพปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชน

ในจังหวัดปราจีนบุรี 
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วิสาหกิจชุมชนเกือบคร่ึงหนึ่งเกิดมา
จากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ และจาก
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิก เงินทุนในการ
ประกอบ กิจการเกือบร้อยละ70 มาจากการ
ระดมทุนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ถึง
ร้อยละ 83 อยู่ ในภาคการเกษตรประมาณ
ครึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 54 มีจ านวนสมาชิก ต่ า
กว่า 15 ราย ประธานวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ปราจีนบุรีเป็นชายและหญิงจ านวนเท่า ๆ กัน 
ประมาณครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 50 ถึง 59 ปี 
ร้อยละ 81 ส า เร็จการศึกษาตั้ งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาลงมาที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชน 6 ถึง 9 ปี มีร้อย
ละ 42 ส่วนสมาชิก วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ร้อย

ละ 61 เป็นหญิงที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 49 ปี มี
ร้อยละ 41 ที่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษา
ลงมามีถึงร้อยละ 92 และประมาณหนึ่งในสาม
เป็นสมาชิกมาแล้ว 6 ถึง 9 ปี ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี  โดยรวมเห็นว่าได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใน
เรื่องต่าง ๆ ทั้ง 12 เรื่อง เช ่น  การไม ่เอา
เปรียบและซื ่อส ัตย์ต ่อล ูกค้า  การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ แก่สมาชิก 
การให้กรรมการและสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดระเบียบและข้อบังคับของวิสาหกิจ และ
มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่ใน
ระดับปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบัติในการบริหารงานแต่ละเร่ืองของประธาน  

เรื่อง เฉลี่ย S.D. ล าดับ 
การไม่เอาเปรียบและซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า 2.10 0.66 1 
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ แก่สมาชกิ 2.05 0.80 2 
การให้กรรมการและสมาชิกมีสว่นร่วมในการก าหนด
กฎระเบียบและขอ้บังคับของวิสาหกิจชมุชน 

2.02 0.72 3 

มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า 1.97 0.86 4 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจ
ชุ มชน ในภาคการ เกษตรและนอกภาค
การเกษตรและระหว่าง ขนาดวิสาหกิจชุมชนที่
มีจ านวนสมาชิกต่ ากว่า 15 ราย และตั้งแต่ 15 
รายขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งสองภาค

และทั้ ง สองขนาดไม่ แตกต่ างกันที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (ตารางที่ 2) สมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีโดยรวมเห็นว่าการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และ   ความรับผิดชอบของ
ประธานวิสาหกิจชุมชนอยู่ ในระดับปฏิบัติ
ส่วนมากและเมื่อพิจารณาการปฏิบัติในแต่ละ
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เรื่องทั้ง 30 เรื่องอยู่ในระดับปฏิบัติส่วนมาก 
ยกเว้นเร่ืองเดียวคือ เร่ืองการจัดท าแผนบริหาร
องค์กรและแผนประกอบการที่ปฏิบัติเป็นส่วน
น้อย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ถึงร้อยละ 50 เห็นด้วยกับการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนโดยรวม เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องทั้ง 
38 เรื่อง เช่น มีการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ มีการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมาชิก การท าให้
กิจกรรม ส่วนใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนประสบ
ความส าเร็จ (ตารางที่ 3) ยกเว้นเพียงเร่ืองเดียว
ที่ค่อนข้างเห็นด้วยเท่านั้น คือ การมีแผน
ควบคุมหรือบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติรวมทุกเรื่องระหว่างธุรกิจชุมชน 

ค่าเฉลี่ยของระดบัการปฏบิัติ ค่าสถิต ิ
ในภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร t P-value 

1.738 1.953 -1.004 0.320 
จ านวนสมาชกิต่ ากว่า 15 ราย จ านวนสมาชกิตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป t P-value 

1.678 1.889 -1.313 0.194 

 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อสภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก 

เรื่อง เฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 2.57 0.62 1 
มีการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมาชิก 2.53 0.58 2 
มีการก าหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม 2.50 0.67 3 

 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวิสาหกิจ

ชุ ม ชน  ใน ภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรและระหว่าง    ขนาดวิสาหกิจชุมชนที่
มีจ านวนสมาชิกต่ ากว่า 15 ราย และตั้งแต่ 15 
รายขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วย 
ของภาคการเกษตรแตกต่างกับนอกภาค

การเกษตรที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่ ไม่
แตกต่างกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่มีจ านวน
สมาชิกต่ ากว่า 15 รายและตั้งแต่ 15 ราย ขึ้น
ไป (ตารางที่ 4) 
 

 
 



 

112 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติรวมทุกเรื่องระหว่างธุรกิจชุมชน 
ค่าเฉลี่ยของระดบัการปฏบิัตขิองประธาน ค่าสถิต ิ

วิสาหกจิชุมชนในภาคการเกษตร วิสาหกจิชุมชนในภาคการเกษตร t P-value 
2.406 2.218 2.330 0.020 

จ านวนสมาชกิต่ ากว่า 15 ราย จ านวนสมาชกิตั้งแต่ 15 รายขึ้นไป t P-value 
2.359 2.391 -0.553 0.581 

 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

กา รจั ด ก า ร วิ ส าหกิ จชุ มชน ในจั งห วัด
ปราจีนบุรี 

ปั จจั ยความส า เ ร็ จ เมื่ อ เ รี ย ง
ตามล าดับ ความส าคัญของแต่ละกลุ่มได้แก่ ด้าน
ประโยชน์ต่อสมาชิก    ด้านการบริหารวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านการจัดการ สินค้า และบริการด้านการ
บริหารสมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนและด้านการ
ด าเนินงานที่ดี เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของแต่
ละกลุ่ มปัจจัยที่ มี ผลต่อความส า เร็ จของ
วิสาหกิจชุมชน  5 ล าดับแรก เรียงตามล าดับ

ความส าคัญ ได้แก่ ท าให้ต้นทุนการด าเนินงาน
ของกิจกรรมส่วนใหญ่ลดลง ผลิตสินค้าและ
บ ริก า ร ที ่ม ีค ุณ ภ า พ  มีการเปิดเผยข้อมูล
การเงิน บัญชีอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดการทุน
ในการประกอบการโดยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
และมีการก าหนดราคาสินค้าและบริการอย่าง
เหมาะสม (ตารางที่ 5)  

ส า ห รั บ กลุ่ ม ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนตามความ
คิดเห็นของประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี 

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มผีลต่อการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจงัหวัดปราจีนบุรีในความคิดเห็นของ 
        สมาชิกฯ 

กลุ่มปัจจัย % Variance Explained ล าดับ 
ด้านประโยชนข์องสมาชิก 27.47 1 
ด้านการบริหารวิสาหกิจชุมชน 17.44 2 
ด้านการจัดการสินค้าและบรกิาร 15.01 3 
ด้านการบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 9.32 4 
ด้านการด าเนินงานที่ด ี 8.40 5 

เมื่อเรียงตามล าดับความส าคัญ
ของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ด้านการด าเนินงานและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้านการจัดการข้อมูล

และการพัฒนาสมาชิก ด้านการจัดการและการ
จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ด้านประโยชน์ ของ
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สมาชิกและสาธารณชน และด้านแผนงานและ
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  

เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยของแต่ละ
กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน 5 ล าดับแรก เรียงตามล าดับความส าคัญ
ได้แก่ มีการจัดท าแผนบริหารองค์กรและแผน
ประกอบการ มีการควบคุมตรวจสอบ คุณภาพ
สินค้าหรือบริการทุกครั้งก่อนน าออกจ าหน่าย
หรือให้บริการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการ ผลิตอย่างเคร่งครัด มีการก าหนด
โครงสร้างและการแบ่งหน้าที่ของกรรมการ
และสมาชิกในการด าเนินงานอย่างชัดเจน และ
มีการจัดท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(ตารางที่ 6) จากการจัดระดับความส าเร็จของ
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรีออกเป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีเด่น กลุ่มดี กลุ่มปานกลาง 
กลุ่มต้องปรับปรุงบ้าง และกลุ่มต้องปรับปรุง
มาก พบว่ามี วิสาหกิจชุมชนดีเด่นอยู่เพียงแห่ง
เดียวคือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวนทอง 
ม.2 ต.แก่งดินสอ ที่จัดอยู่ในกลุ่มดีมี 30 แห่ง 
กลุ่มปานกลาง 20 แห่ง กลุ่มต้องปรับปรุงบ้าง 
4 แห่ง และกลุ่มต้องปรับปรุงมาก 4 แห่ง 
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องปรับปรุงมาก 
ได้แก่ กลุ่มปรุงรสหัวหว้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลาส้มสัมพันธ์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ด
มาบเห่ียว และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตข้าวปราจีนบุรี ข้อเสนอแนะการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ของประธาน
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2555 ในด้านที่ส าคัญ 
ได้แก่ ด้านผู ้น าและการบริหารวิส าหกิจ
ชุมชน  และด้านการบริหารสมาชิกชุมชน 
ประกอบด้วย ผู้น าวิสาหกิจชุมชนต้องเข้มแข็ง 
อดทน ขยันและมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหา
โดยไม่มีการแตกแยกสร้างความสามัคคีและ
ยุติธรรมระหว่างสมาชิก ต้องมีความรู้ในตัว
สินค้าที่ผลิต มีความสามารถในการบริหาร
การตลาด และต้องท าตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มี
ความรู้ความเข้าใจสมาชิกและชุมชนดี เสียสละ 
เอ้ืออาทรและเป็นธรรมกับสมาชิกทุกคนต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ จัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องจัดอบรมเรื่องการ
บริหารวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ประธานและกรรมการวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ และให้มีการก าหนด
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
อย่ า ง ชั ด เ จ น และ เป็ นรู ปธรรม  รวมทั้ ง
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับจากการผลิตสินค้า
หรือบริการ และจากผลประกอบการ ของ
วิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก 
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ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีตามความ
ต้องการของประชาชน  

กลุ่มปัจจยั % Variance Explained ล าดับ 
ด้านการด าเนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 17.62 1 
ด้านการจัดการข้อมูลและการพัฒนาสมาชิก 17.31 2 
ด้านการจัดการและการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 16.75 3 
ด้านประโยชนข์องสมาชิกและสาธารณชน 15.20 4 
ด้านแผนงานและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 12.53 5 

 
 3. ปั ญหาของก า รจั ด ก า ร
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 

ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยรวมเห็นว่าปัญหาส าคัญที่เกิด
จากตัววิสาหกิจชุมชนเอง 5 ล าดับแรก เมื่อ
เรียงตาม ล าดับความส าคัญได้แก่ วัตถุดิบใน

พื้นที่หายากและมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูง
แต่ขายสินค้ า ได้ ในราคาต่ า  การบริหาร
การตลาด การขาดเงินทุนในการผลิตสินค้า
หรือบริการ และผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้า (ตารางที่ 7)  
 

ตารางที่ 7 ปัญหาส าคัญที่เกิดจากตัววิสาหกิจชุมชน 
ล าดับ ปัญหา ร้อยละ 

1 วัตถุดิบในพื้นที่หายากและมีราคาแพง 30.00 
2 ต้นทุนการผลิตสูงแต่ขายสินค้าได้ในราคาต่ า 26.67 
3 การบริหารการตลาด 13.33 
4 ขาดเงินทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการ 10.00 
5 ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 6.67 

 
ส าหรับปัญหาส าคัญที่ เกิดจาก

สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 5 ล าดับ เมื่อเรียง
ตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ สมาชิกขาดความ
ร่วมมือ ความสามัคคีและความรับผิดชอบ 
สมาชิกไปประกอบอาชีพอ่ืนเนื่องจากได้รับ
ผลตอบแทนจากการเป็นสมาชิกน้อย สมาชิก ไม่
ยอมรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต สมาชิกลงหุ้นน้อยจึงได้รับผลตอบแทน
น้อยและสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก จึงไม่มี
เวลามาผลิตสินค้าหรือบริการให้กลุ่ม (ตารางที่ 
8)   
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ตารางที่ 8 ปัญหาส าคัญที่เกิดจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
ล าดับที ่ ปัญหา ร้อยละ 

1 สมาชิกขาดความร่วมมือ ความสามัคคีและความรับผิดชอบ 40.00 

2 สมาชิกไปประกอบอาชพีอื่น เนื่องจากได้รับผลตอบแทนน้อย 26.67 
3 สมาชิกไม่ยอมรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 13.33 
4 สมาชิกลงหุ้นน้อย จึงได้ผลตอบแทนน้อย 13.33 
5 สมาชิกส่วนใหญ่มอีาชีพหลัก ไม่มีเวลามาผลิตสินค้าให้กลุ่ม 13.37 

ส ่ว น ป ัญ ห า ส า ค ัญ ที ่เ ก ิด จ า ก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 5 ล าดับ เมื่อเรียง
ตามล าดับความส าคัญได้แก่ ภาครัฐไม่ค่อยดูแล
ช่วยเหลือปล่อยให้กรรมการบริหารกันเอง ขาด
การประสานงานอย่างต ่อ เ นื ่อ ง ร ะ ห ว ่า ง
ภ า ค ร ัฐ แ ล ะ ว ิส า ห ก ิจ ช ุม ช น งบประมาณ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของรัฐไม่ เพียงพอ 
ภาครัฐให้เงินทุนกู้ยืมกับวิสาหกิจชุมชนไม่ต่อเนื่อง 
ภาครัฐไม่มีการฝึกอาชีพให้สมาชิก วิสาหกิจชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐไม่เข้ามาช่วยวิสาหกิจ
ชุมชนในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ปัญหาส าคัญที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับที ่ ปัญหา ร้อยละ 

1 ภาครัฐไม่ค่อยดูแลช่วยเหลือปล่อยใหก้รรมการบริหารกันเอง 36.36 

2 ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจชุมชน 18.18 
3 งบประมาณสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของรัฐไม่เพียงพอ 18.18 

4 ภาครัฐให้เงินทุนกู้ยืมกับวิสาหกจิชุมชนไม่ต่อเนื่องภาครัฐไม่มี 9.09 

5 
 

การฝึกอาชีพให้สมาชกิวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภาครัฐไม่เข้ามาช่วย
วิสาหกิจชุมชนในการขยายตลาดให้กว้างขึ้น 

9.09 
 

แนวทางการแก้ปัญหาของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยรวมเห็นว่าน่าจะได้ผลคือ วิสาหกิจชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันใน
การสนับสนุนให้ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงผลิต
วัตถุดิบและช่วยหาแหล่งวัตถุดิบให้สมาชิกฯ ใน
ราคาที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐควรช่วยขยาย
ตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นและอบรมให้ความรู้เรื่อง

การลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน เพิ่มจ านวนสมาชิกและเพิ่มเงินช่วยเหลือ
ในการลงทุนจากภาครัฐให้มากขึ้น วิสาหกิจ
ชุมชนควรตั้งกฎระเบียบที่รัดกุมและเข้มงวด และ
แจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ รวมทั้งสร้างกิจกรรม 
ให้สมาชิกมีโอกาสท างานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน และวิสาหกิจชุมชนควรจัดให้มีพี่ เลี้ยง
ส าหรับ สมาชิกกลุ่มที่ยังขาดทักษะในการผลิต
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สินค้าหรือบริการ ตลอดจนสร้าง เครือข่าย
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหรือบริการชนิด
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

 
4. กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดปราจีนบุรี 
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

ปราจีนบุรี มีจุดแข็งค่อนข้างมากและมีโอกาส
มากกว่าอุปสรรค ลักษณะกลยุทธ์หลักจึงควรเป็น
กลยุทธ์เชิงรุกโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและ
โอกาสที่ เ อ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ 

ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กล
ยุทธ์สร้างพันธมิตร และเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาภายในวิสาหกิจชุมชน 
และกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนภายในวิสาหกิจ
ชุมชน ลักษณะกลยุทธ์ดังกล่าว เมื่ อน ามา
วิเคราะห์เพื่อหาจ านวนจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค จะอยู่ ในรูปแสดงความสัมพันธ์
เบื้องต้นด้วยขนาดพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 2 และ
ตารางที่  10 ส าหรับรูปแบบกลยุทธ์ สรุปเป็น
รูปแบบ FIRST ดังตารางที่  11 การวิเคราะห์ 
ลักษณะกลยุทธ์

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจนีบุรี 
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ตารางที่ 10 ขนาดของพื้นที่และอัตราส่วนของพืน้ที่ จ าแนกตามลักษณะกลยุทธ์ 
กลยุทธ ์ ลักษณะกลยุทธ ์ ขนาดพื้นที ่ อัตราส่วนพ้ืนที่ 

A SO:เชิงรุก 13 × 4 = 52 4.33 
B ST: สร้างพันธมิตรและเครือข่ายวิสาหกจิชุมชน 13 × 2 = 26 2.17 
C WO: การพัฒนาภายในวิสาหกิจชุมชน 6 × 4 = 24 2.00 
D WT: การปรับเปลีย่นภายในวิสาหกจิชุมชน 6 × 2 = 12 1.00 

 
ตารางที่ 11 รูปแบบกลยุทธ์ FIRST  

รูปแบบกลยทุธ์ FIRST 
F  =  Flexible 
I  =  Identity, Image 
R  =  Resource, Response 
S  =  Standard, Safety 
T  =  Technology 

 
อภิปรายผล 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ประกอบด้วย การเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและ
สาธารณชน การบริหารวิสาหกิจชุมชน การจัด
จ าหน่ายสินค้าและบริการ การบริหารสมาชิก 
การด า เนินงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
การสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ใจ
มานัส พลอยดี (2541) ที่เสนอปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส า เร็ จของชุมชน 9 ด้ าน ได้แก่  ด้ าน
การตลาด ด้านแรงงาน ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ   ด้านปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ด้าน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการเป็นผู้น า ด้าน
ระเบียบข้อบังคับขององค์การ และด้านปฏิสัมพันธ์
กับภายนอก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุรีรัตน์ 

ตุ่นค า (2546) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว 6 ด้าน 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิทยา จันทะวงศ์ศรี 
( 2547) ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าของประธาน
วิสาหกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การมี
ผู้น าที่มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ความเป็นผู้น า การ
มีส่วนร่วมของชุมชน และการได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วิเชียร ธิมาชัย (2549) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส า เร็ จ เกิ ดจากคุณสมบัติ ของผู้ น าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับการด าเนินงาน
ของกลุ่ม และตามหลักการบริหารจัดการธุรกิจ 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเป็นแนวทางเดียวกันกับ 
สุมิตรา อภิชัย (2549); มนูญ ส ถ ุณ ี ( 2553); 
กษมาพร พวงประยงค์ (2554) สรุปว่าปัจจัย
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ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
ประกอบด้วย การท าแผนวิสาหกิจชุมชน การ
บริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการเข้า
หาแหล่งเงินทุน การบริหารการตลาด การสร้าง
ความแตกต่างและการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับสินค้าและบริการ 

2. ปัญหาของการจดัการวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุร ี

ปัญหาส าคัญของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ วัตถุดิบในพื้นที่หายาก
และมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูงแต่ขายได้ใน
ราคาต่ า สมาชิกขาดความร่วมมือ ความสามัคคี 
และความรับผิดชอบ สมาชิกไปประกอบอาชีพ
อ่ืน เนื่องจากได้รับผลตอบแทนน้อย ภาครัฐไม่
ค่อยดูแลช่วยเหลือ ปล่อยให้กรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนบริหารกันเอง ขาดการประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจชุมชน 
งบประมาณสนับสนุนและเงินทุนกู้ยืมไม่เพียงพอ
และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ บัณฑิตา ศรีชัยมูล 
(2547) พบว่า มีปัญหาลักษณะเดียวกันและขาดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการของ
วิสาหกิจชุมชน 

3. กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี 

การเป็นกลยุทธ์เชิงรุกโดยมีรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้เปลี่ยนแปลง
ไปตาม  ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้า
ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัยตามความ
ต้องการของผู้บริโภคและมาตรฐานสากล ซึ่งเป็น
แนวทางเดียวกันกับ กลยุทธ์ของลินดา ลาเต 
(2555) ที ่พบว่า กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้าง
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน คือ  การสร้า ง
ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์  การรับผิดชอบ
ต่อสังคม การสร้างความสัมพันธ์และการส่งเสริม
การให้ความรู ้
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน ์

การพัฒนาวิ สากิ จชุ มชนจั งหวั ด
ปราจีนบุรี ควรจะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันทั้ง 6 
ด้าน คือ ด้านผู้น าและการบริหารวิสาหกิจ ด้าน
การวางแผน การด าเนินงาน ด้านการบริหาร
การตลาด ด้านการจัดการความรู้และข้อมูล ด้าน
การบริหารสมาชิกและด้านการจัดการสินค้าและ
บริการ โดยใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นรูปแบบ FIRST 
กล่าวคือ ผลิตสินค้าหรือบริการให้เปลี่ยนแปลงไป
ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
คุ้มกับราคาที่ลูกค้าจ่ายโดยใช้วัตถุดิบและ
แรงงานที่มีอยู่ในชุมชน (Flexible) ผลิตสินค้า
หรือบริการที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของชุมชนซึ่ง
อาจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ และ
วัฒนธรรมประเพณี (Identity) สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีต่อสินค้าหรือบริการที่ผลิตและจ าหน่าย ทั้งในด้าน
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คุณภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในการ
ซื้อ (Image) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น วัตถุดิบ แรงงานฯ (Resource) 
บริหารจัดการตลอดจนผลิตจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก 
ชุมชน และลูกค้า (Response) ผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ห รื อ ต า ม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ข อ ง สิ น ค้ า ห รื อ บ ริ ก า ร 
(Standard and Safety) และใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตสินค้าหรือบริการที่สะอาด 
ปลอดภั ย และช่ ว ยลดต้ นทุ น ในกา รผลิ ต 
(Technology) 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไป  

เพื่อให้การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะ
กับธุรกิจเอกชนในประเทศไทยและธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรท าวิจัย
เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้  

2.1 ความต้องการและภาพลักษณ์
ของสินค้าวิสาหกิจชุมชนในสายตาของชาวไทย
และประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.2 มาตรฐานและความปลอดภัย
ขั้นต่ าตามมาตรฐานของสินค้าหรือบริการใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศ
กลุ่มเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน 

2.3 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ลก ร ะทบต่ อ
ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจชุมชน 

2.4 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัด การธุรกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนของ
ประเทศไทย 
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Study of Chonburi Provincial Excise Office 

 
ธีรพงษ์  วงศ์ปัน1 

theerapong@excise.go.th 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์2 

drtheppasak@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร

ส านักงานสรรพสามิต จังหวัดชลบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงาน
สรรพสามิตจังหวัดชลบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี และ (4) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน ของบุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี  
              ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรีจ านวน 
ทั้งหมด 173 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด  121 คน โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิมีแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว,ทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   
              ผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวิต
การท างานต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกด้านเท่ากับ 3.40  (2) การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบคุคล กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรีพบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด ระดับสถานภาพการสมรส ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัย
ด้านองค์กร ที่มีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ในระดับที่น้อย โดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.29 และปัจจัย
ด้านองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ  0.42 และ (4) แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี พบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโอกาส
พัฒนาความสามารถของบุคลากร  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  ด้านเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพของบุคลากรและมีความยุติธรรม  ด้านสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ และด้านผลประโยชน์เก้ือกูล ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:   คุณภาพชีวิตการท างานบุคลากร ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
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Abstract 
The objectives of this research were (1) to study the level of occupational 

wellbeing of employees of Chonburi Provincial Excise Office; (2) to compare the level 
of occupational wellbeing of those employees divided by demographic factors; (3) to 
study factors related to their occupational wellbeing; and (4) to study approaches to 
improving their occupational wellbeing.  

The study population was the 173 employees of Chonburi Provincial Excise 
Office, out of which a sample population of 121 was selected using the Taro Yamane 
method. The data collection tools were a questionnaire and an interview form. Data 
were statistically analyzed using percentage, frequency, mean, standard deviation, 
ANOVA, t test and Pearson’s correlated coefficients.  

The results showed that (1) Overall, the employees rated their level of 
occupational wellbeing at less than 80%, or an average score of 3.40 on a Rankin scale 
(medium). Occupational wellbeing was rated as medium in 7 categories (highest to 
lowest mean scores): organizational success and acceptance; work rules; opportunities 
to develop employees’ capabilities; job security and advancement; fair and sufficient 
pay; safe and healthy work environment; and participation in the organization. 
Occupational wellbeing was rated as high in 4 categories (highest to lowest mean scores): 
social relations; work-life balance; mutual benefits; respect for personal rights and 
freedoms; and fairness. (2) Employees with different demographic factors had different 
levels of perceived occupational wellbeing. (3) Incentive-related factors were found to 
be weakly related to occupational wellbeing (0.29) and organizational factors were 
related to occupational wellbeing to a medium degree (0.42). (4) The category of 
occupational wellbeing that most employees thought should be improved the most 
was fair and sufficient pay, followed by the categories of opportunities for developing 
employees’ capabilities, job security and advancement, respect for personal rights and 
freedoms, fairness, safe and healthy work environment, and mutual benefits, in that 
order.                                  
Keywords:   Quality of working life, Excise Office of the Chonburi Provinc 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา              
              ปัจจุบันกระแสการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการท างานได้รับการยอมรับและความสนใจ
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนื่องจาก
เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมบุคลากรสมควรต้องมีชีวิตที่
น อก เหนื อจากง านตลอดจนตระหนักถึ ง
ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ มี ต่ อบุคลากรและกลุ่มต่ างๆ นอกจากนี้
หน่วยงานราชการยังน ามาเป็นนโยบายหลักใน
การส่ ง เ ส ริ มและสร้ า งคุณภาพชี วิ ต  ของ
ประชาชน  ส านักงานข้าราชการพลเรือนมี
บทบาทในการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนให้
เป็น ไป เพื่ อผลสัมฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  ซึ่งจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ. 2551 ในมาตรา  34 บัญญัติไว้ว่า 
“การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไป
เพื่ อผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการ อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” และมาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้
ส่วนราชการมีหน้าด าเนินการให้มีการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและ เสริมสร้างแรงจู ง ใจแก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”  

    ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
ส านักงานสรรพสามิตจั งหวัดชลบุ รี   เ ห็น
ความส าคัญ ของคุณภาพชีวิตการท างาน  จึง
ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท า งานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัด
ชลบุรี  เพื่อที่จะได้น าผลการศึกษาเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสังกัด
ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรีและเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดี มีความสุขกับการท างาน และมีความพึง
พอใจในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่
องค์กร ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรส านักงานสรรพสามิต 
จังหวัดชลบุรี  

2.  เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของบุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัด
ชลบุรีจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่ อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี  

4 .  เพื่ อศึ กษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน ของบุคลากรส านักงาน
สรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
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นิยามศัพท์ 
1.  คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 

ความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กร ทั้ง
ในคุณลักษณะของงาน และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน โดยวัดจากองค์ประกอบในการชี้วัด
คุณภาพชีวิตการท างานได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม   ด้านสภาพการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร  ด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการประสบ
ผลส าเร็จในองค์กรและได้รับการ ยอมรับ   ด้าน
การเคารพในสิทธิ เสรีภาพของบุคลากรและมี
ความยุติธรรม   ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
งานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ ด้านความเก่ียวข้องสัมพันธ์
กับสังคม  ด้านผลประโยชน์เกื้อกูล   ด้านการมี
ส่วนร่วมในองค์กร  และด้านระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 

2. ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
หมายถึง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 
และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี  2 เป็น
หน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิต มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี สินค้าและ
บริการและปราบปรามผู้กระท าผิด        

3. ปัจจัยส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูล
ทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ท างาน 

4. บุคลากร หมายถึ ง  ข้ าราชการ   
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี               

5. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ หมายถึง การ
บังคับบัญชา เงินเดือน นโยบายและการบริหาร 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ความมั่นคงในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน โอกาส
ก้าวหน้า การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ท้าทาย และความส าเร็จของงาน 

6. ปั จ จั ย ด้ า น อ ง ค์ ก ร  ห ม า ย ถึ ง 
โครงสร้างขององค์กร เทคโนโลยีและอุปกรณ์ 
ลักษณะสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กร การปฏิบัติงาน 
การวางแผนและการก าหนดนโยบาย   การ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการควบคุมของ
องค์กร กระบวนการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าและ
การตัดสินใจ และการปรับตัวขององค์กรและการ
ริเริ่มสิ่งใหม ่
  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

1 . น าผลที่ ได้จากการศึกษา  ใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิต
จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดี  ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิบัติ ง านมี
ประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่
องค์กร  

2. เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
ส าหรับผู้สนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตการท างาน
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ของบุคลากรส านักงานสรรพสามิตในจังหวัดอืน่ๆ 
ในโอกาสต่อไป  

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่เน้น
การวิจัยเชิงปริมาณ( Quantitative Research) 
และใช้การวิจัยเชงิคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ 

1 .  ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า ง 
ประชากร คือบุคลากรส านักงานสรรพสามิต
จังหวัดชลบุรี ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

 

1) กลุ่มบุคลากรทั่วไป ได้แก่ ข้าราชการ  
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 173 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ ทาโร่
ยามาเน่ มาจ านวน  121 คน   
 2)  กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย
บริหารการจัดเก็บภาษี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย จ านวน 6 คน ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ท า
หน้าที่เก่ียวกับบุคลากรมากที่สุด 

2 .  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย   คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้       

1)  กลุ่มบุคลากรทั่วไป ใช้แบบสอบถาม
ซึ่งมีประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
โดยน าไปทดลองใช้กับบุคลากรที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง   จ านวน 30 คน วิ เคราะห์หาค่า
สั มประสิทธิ์ แอลฟาตามวิ ธี ของครอนบั ช  
(Cronbach’s Coefficient  Alpha ) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับดังนี้ 

 

 
 

ตัวแปร ค่า  Cronbach’s Alpha 

ตัวแปรอิสระ  

1. ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ 0.8279 

2. ปัจจัยดา้นองค์กร 0.9270 

ตัวแปรตาม  

3. ปัจจัยดา้นคุณภาพชวีิต 0.9663 

 
2) กลุ่มผู้บริหาร ใช้แบบสัมภาษณ์โดย

สร้างค าถามตามโครงสร้างของเนื้อหาโดย
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและน าไปปรับปรุงข้อ

ค าถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วจึงน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูล 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยตนเอง ส่วน
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การสั มภาษณ์ ผู้ บ ริ ห า ร ใช้ สั มภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า จ านวน 6 คน 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้  ปัจจัยส่วนบุคคล 
วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ คุณภาพชีวิตการท างาน
และปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านองค์กร 
วิ เคราะห์ด้วยค่า เฉลี่ ย (  Mean )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) 
ตามลักษณะค าถามแบบมาตรประมาณค่า ( 
Rating Scales ) 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert’s 
five rating scale, 1976 ) แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อแปลความหมายของระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ยและทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานและปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้าน
องค์กร ด้วยการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  น้อยที่สุด โดยก าหนด
ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัย
ด้ านแรงจู ง ใจและปั จจั ยด้ านองค์ กร  ที่ มี
ความสั มพันธ์ กั บคุณภาพชีวิ ตการท า งาน 
วิเคราะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน การ
เปรียบ เทียบคุณภาพชีวิ ตการท า งานของ
บุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิ เคราะห์ด้วย
ค่าสถิติที  ( t- test)  และการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA: F-
test)        

  2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
วิ เคราะห์ด้วยการวิ เคราะห์เนื้อหาโดยการ 
แบ่งกลุ่มข้อมูลตามกรอบ  Swot  Analysis 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรส านักงาน

สรรพสามิตจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 53.7 อายุ  31-40 ปีร้อยละ 33.1 ระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ร้ อ ย ล ะ  56 . 2  มี
ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไปร้อยละ 
35.5  

2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านองค์กร  
(ตัวแปรอิสระ)  
 (1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และมีอีก 10 เรื่องที่
อ ยู่ ใ น ร ะดั บ มาก ไ ด้ แ ก่  1 )  รู้ สึ กภู มิ ใ จกั บ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  2) งานที่ปฏิบัติ
เป็นงานที่ ใช้ความรับผิดชอบสู ง  สามารถ
ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั บ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ร ว ม ทั้ ง
ผู้บังคับบัญชา 3) ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความ
ยุติธรรมในการบังคับบัญชา 4) การปฏิบัติงาน
และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา  5) งานที่ผิดชอบมีความเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 6)  นโยบายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานมีความชัดเจนสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 7) งานที่ปฏิบัติมีความมั่นคงทั้ง
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ในปัจจุบันและอนาคต  8) เงินเดือนค่าตอบแทน
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ  9) 
สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานมีความเหมาะสมและ
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ตามล าดับจากมากไปหา
น้อย  และอยู่ในระดับปานกลางมีอยู่  1 เรื่อง
ได้แก่ 1) โอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ใน
งานและงานที่ปฏิบัติ  

(2)  กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยด้านองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และมีอีก 11 เรื่องที่
อยู่ ในระดับมากได้แก่ 1) ภูมิใจที่ ได้ท างาน
ร่วมกับองค์กร  2) หน่วยงานมีการจัดโครงสร้าง
และแบ่งสายงานการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน  
3) หน่วยงานมีการวางแผนก าหนดนโยบายและ 
เป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 4) ผู้น า
มีการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็น
อย่างดี 5) ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสนับสนุนในการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ใหม่ๆ มาพัฒนาในหน่วยงาน  6) มีการชี้แจง
นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานให้
บุคลากรรับทราบเสมอ   7) หน่วยงานมีการ
ปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้  8) บุคลากร
ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  9) บุคลากรมีทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อการด า เนินงานของหน่วยงาน  10) 
หน่วยงานมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้ ดี และ11 )  หน่ วยงานมี ข้ อมูล
ป้อนกลับให้บุคลากรทราบ ตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย  และอยู่ ในระดับปานกลางมีอยู่   

4 เร่ืองได้แก่อิ1) หน่วยงานมีการติดต่อสื่อสารกนั
ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง  2) หน่วยงานมี
ความพร้อมของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3) 
หน่วยงานมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้อยาก
ท างานตลอดเวลา 4) หน่วยงานมีเครื่องมือ 
เครื่ อง ใช้และสิ่ งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เพียงพอในการใช้งาน ตามล าดับจากมากไปหา
น้อย 

3.  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน (ตัวแปรตาม)  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และมีอีก 7 
ด้านที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่1) คุณภาพชีวิต
ด้านการประสบผลส าเร็จในองค์กรและได้รับการ
ยอมรับ 2) คุณภาพชีวิตด้านระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 3) คุณภาพชีวิตด้านโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร 4) คุณภาพ
ชีวิตด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 5) 
คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและ
ยุติ ธรรม  6)  คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 7) คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
การมีส่วนร่วมในองค์กร ตามล าดับจากมากไปหา
น้อย และอยู่ในระดับมากมีอยู่  4  ด้านได้แก่ 1) 
คุณภาพชีวิตการท างานด้านความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคม 2) คุณภาพชีวิตการท างานด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ 3) 
คุณภาพชีวิตการท างานด้านผลประโยชน์เกื้อกูล  
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4) คุณภาพชีวิตด้านเคารพในสิทธิ เสรีภาพของ
บุคลากรและมีความยุติธรรม ตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 

4. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐาน 4ประเด็น

ได้แก่ 1) คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรีมีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ80  2) บุคลากรในสังกัดส านักงาน
สรรพสามิตจังหวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  ระดับ
สถานภาพการสมรส  ระดับรายได้ต่อเดือน  และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันจะมี คุณภาพ
ชีวิตการท างานไม่ต่างกัน 3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 4) 
ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรส านักงานสรรพสามิต
จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้                                         

1) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1  
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านักงาน
สรรพสามิตจังหวัดชลบุรีมีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80    
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ส านักงาน
สรรพสามิตจังหวัดชลบุรีมีต่ ากว่าร้อยละ80  เมื่อ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test พบว่าได้ค่า t-test 
เท่ากับ 2.79 โดยมีค่า sig มากกว่า 0.05 นั่น

หมายความว่า ยอมรับ Ho ที่กล่าวไว้ว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างานของบุคลากรมีต่ ากว่าร้อยละ 80 

2) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัด
ชลบุรีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อายุ    
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  ระดับสถานภาพการ
สมรส ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานไม่ต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
บุคลากรของส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาขั้นสูงสุด ระดับสถานภาพการสมรส  
ระดับรายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน จะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชี วิ ต ก า รท า ง านของบุ ค ล า กรส า นั ก ง าน
สรรพสามิตจั งหวัดชลบุ รี  ผลการทดสอบ
ส ม ม ติ ฐ า น พ บ ว่ า ปั จ จั ย ด้ า น แ ร ง จู ง ใ จ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน เมื่อ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบ เพียร์สันได้
ค่า sig  เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
หมายถึงว่า ปฏิเสธ Ho  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
ยอมรับ  Ha ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี  
น อ ก จ า ก นี้ เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง ข น า ด ข อ ง
ความสัมพันธ์แล้วพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง



 

130 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจกับคุณภาพชีวิตการท างาน
อยู่ในระดับน้อย (r = 0.29** )        

4) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 4  
ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรส านักงานสรรพสามิต
จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การท างาน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
แบบ เพียร์สันได้ค่า sig  เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 นั่นหมายถึงว่า ปฏิเสธ Ho หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่ายอมรับ Ha ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้าน
องค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี 
น อ ก จ า ก นี้ เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง ข น า ด ข อ ง
ความสัมพันธ์แล้วพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านองค์กรกับคุณภาพชีวิตการท างานอยู่
ในระดับปานกลาง (r = 0.42**)  

5.  ผลการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชี วิตการท างานของบุคลากร
ส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี อภิปราย
ผลได้ ดังนี้   

(1)   บุ คล ากร ในสั ง กั ดส านั กงาน
สรรพสามิตจังหวัดชลบุรี มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานต่ ากว่าร้อยละ 80  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ค้นพบ  พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นว่า 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม 2) สภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 3) โอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร 4) ความมั่นคง

และความก้าวหน้า ในงาน 5)  การประสบ
ผลส าเร็จในองค์กรและได้รับการยอมรับ 6) การ
มีส่วนร่วมในองค์กร และ7) ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุอัน
เนื่องมาจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมและมีเศรษฐกิจที่ดี
ดังนั้นค่าครองชีพก็สูงขึ้นตามไปด้วย แต่รายได้
ของบุคลากรที่ได้ยังไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ
และด้วยเพราะหน่วยงานสรรพสามิตเป็น
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่บริการประชาชนการ
ปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างในแต่ละปีจึงต้อง
ยึดหลักและกฎเกณฑ์การปรับของหน่วยงาน
ราชการตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซึ่งการ
ปรับอัตราเงินเดือนแต่ละปีจึงไม่เหมือนหรือ
เท่ากับบริษัทเอกชนที่มีรายได้มาจากผลก าไร
ของบริษัท  และการวิจัยครั้งนี้ก็เป็นเพียงการ
วิจัยเฉพาะประชากรของหน่วยงานสรรพสามิตที่
เป็นหน่วยงานราชการมิได้รวมถึงประชากรส่วน
ใ หญ่ ข อ ง จั ง ห วั ด ช ล บุ รี อี ก ทั้ ง หน่ ว ย ง า น
สรรพสามิตจะมีบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวเสียส่วนใหญ่การท างานใช้
แบบสัญญาจ้ า งจึ งท า ใ ห้คว ามมั่ นคงและ
ความก้าวหน้าในงานไม่ค่อยมี ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตในการท างานอยู่ในระดับปานกลางยังไม่ดี
เท่าที่ควรและยังสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ 
ปวันรัตน์ ตนานนท์ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
ชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ศาล
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ยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และ เพี่อศึกษา
ปัจจัยด้ านส่วนบุคคลที่มี ความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่ศาล
ยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง   

(2) บุคลากรของส านักงานสรรพสามิต
จังหวัดชลบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เช่น  เพศ   
อายุ  ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด  ระดับสถานภาพ
การสมรส  รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ต่างกันโดยเฉพาะบุคลากรที่ เป็นข้าราชการ
ประเภทวิชาการที่มีระดับการศึกษาที่สูงและมี
ระยะเวลาในการปฎิบัติงานยาวนานกว่าจะมี
รายได้ต่อเดือนและมีความก้าวหน้ามั่นคงในงาน
ดีกว่าพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวซึ่ง
บุคลากรของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
ราชการและ/ลูกจ้างชั่วคราวจึงท าให้มีคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท า ง านที่ แตกต่ า งกัน  และยั ง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ วรวุฒิ แก้วทอง
ใหญ่ (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างาน
ของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ระดับ คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่  และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรงุ
ศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า 
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์ท างานต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน    

(3) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์
กั บคุณภาพชี วิ ตการท า ง านของบุคล ากร
ส านักงานสรรพสามิตจั งหวัดชลบุ รี และมี
ความสัมพันธ์ในระดับที่น้อย  โดยปัจจัยด้าน
แรงจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 2 กลุ่ม 
คือ  ปัจจัยจู ง ใจ  (Motivation Factors) และ
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)   ปัจจัยจูง
ใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจ
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความพอใจในงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (ความต้องการภายใน) และ
เป็นตัวกระตุ้นในการที่ท า ให้บุคลากรขยัน
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของงาน 
( Achievement) 2 ) ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ 
( Recognition) 3 ) ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า 
(Advancement) 4) ลักษณะของงาน (The 
work itself) 5 ) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
( Responsibility) แ ล ะ  ปั จ จั ย สุ ข อ น า มั ย
(Hygiene factor) เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่
เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานหรือบุคลากรให้มีอยู่
ตลอดเวลา ถ้าปัจจัยด้านสุขอนามัยไม่มีหรือมีใน
ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคลากรในหน่วยงาน 
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ก็จะท า ให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน  
(Job Dissatisfaction) ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก  
ประกอบด้วย 1) นโยบายของบริษัทและการ
บริหารงาน(Company Policy and Administration) 2)
การบังคับบัญชา (Supervision) 3) ความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน ( Interpersonal Relations)  4)
เงินเดือน (Salary)  5)สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Working Condition) และ6) ความ
มั่นคงในการท างาน(Job Security) สาเหตุอัน
เนื่องมาจากบุคลากรของหน่วยงานสรรพสามิต
ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่ ว ค ร า วยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ โ อก าส ในกา รแส ด ง
ความสามารถหรือการยอมรับ  ไม่มีความมั่นคง
ก้าวหน้าในงานและมีรายได้น้อยยังไม่เพียงพอ
กั บ ค่ า ค ร อ ง ชี พ  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน
ยังไม่ เป็นลักษณะแบบทางการยังเป็นแบบ
ความสัมพันธ์เฉพาะบุคคล จึงท าให้ความสัมพันธ์
ด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับต่ าหรือน้อยด้วย  

(4) ปัจจัยด้านองค์กร มีความสัมพันธ์
กั บคุณภาพชี วิ ตการท า ง านของบุคล ากร
ส านักงานสรรพสามิตจั งหวัดชลบุ รี และมี
ความสัมพันธ์ในระดับ ปานกลาง โดยปัจจัยด้าน
องค์ ก ร  ซึ่ ง ป ระกอบด้ วยลั กษณะองค์ ก ร  
โครงสร้างขององค์กรเป็นกระบวนการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเป็นทางการใน
องค์กร โดยการจัดสายงาน การแบ่งงานและ
ความเหมาะสมของบุคคล เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ เป็นการน าเอาเครื่องมือหรือวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการด าเนินการต่างๆ ภายใน
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการศึกษา
ลักษณะขององค์กร จะต้องพิจารณาการจัด
โครงสร้างขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงการจัดวาง
รูปแบบองค์กร ระเบียบ วิธีปฏิบัติภายในองค์กร 
ตลอดจนระบบความสัมพันธ์ระหว่างงานใน
หน้าที่และบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานบังเกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน แต่
การปฎิบัติงานภายในหน่วยงานสรรพสามิตยัง
ต้องยึดกฎระเบียบข้อบังคับของส่วนราชการและ 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์บางอย่างยังล้าหลังอยู่   
โครงสร้างขององค์กรโดยเฉพาะการจัดสรร
บุคลากรในการท างานยังไม่ยึดการจัดสรรคนให้
เหมาะสมกับงานยังคงยึดความสัมพันธ์เฉพาะ
บุคคล  จึงท าให้ความสัมพันธ์ด้านองค์กรยังไม่ดี
เท่าที่ควรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ริ ชาร์ด 
เอ็ม สเตียร์และยังสอดคล้องกับแนวคิดของรอบ
บินส์ (Stephen P.Robbins) และบานเวล (Neil 
Barnwell) ที่ กล่ า วถึ ง โ คร งสร้ า ง  และการ
ออกแบบองค์กร ซึ่งเป็นทั้งลักษณะของการ
พ ร ร ณ น า  (desriptive) แ ล ะ ก า ร อ ธิ บ า ย 
(prescriptive) เกี่ยวกับมิติต่างๆ ขององค์กร โดย
พรรณนาให้เห็นว่าองค์กรออกแบบอย่างไร และ
จะปรับปรุงองค์กรพร้อมกับเพิ่มประสิทธิผล
ใ ห้กับองค์ กร ได้ อย่ า ง ไร โดยองค์ กรต้องมี
โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
แนวทางการปฏิบัติงานการบังคับบัญชาต้องยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใส เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหน่วยงานได้ 
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บทสรุป 
1 . คุณภาพชีวิตในการท างาน จาก

ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัด
ชลบุรี โดยรวม 11 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง
แสดง ใ ห้ เ ห็น ว่ าคุณลั กษณะของงานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการ ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานและก่อ 
ให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตจังหวัด
ชลบุร ี ได้พอสมควร  

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการท างาน จากผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์และ
เกี่ ยวข้องกับคุณภาพชีวิ ตการท า งานของ
บุคลากรส านักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี โดย
อยู่ในระดับ 
  3. ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตการท างาน จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร โดยอยู่
ในระดับปานกลาง และมีค่าความสัมพันธ์  
เท่ากับ 0.42    
 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

คุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ

ท างานของบุคลากร  เพื่อเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานให้สูงขึ้น เพราะการที่
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี  จะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลแก่องค์กร นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการ
ธ ารงรักษาบุคลากร และพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยผู้บริหาร จะต้องให้ความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ทั้ง 11 ด้าน
โดยแยกได้ดังนี้ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ควรปรับปรุงค่าตอบแทน และ
สวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสม   เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 2) ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ควร
จัด ใ ห้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับ
บุคลากรทุกระดับ  และส่งเสริมให้มีสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง
จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานดีขึ้น 3) ด้าน
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกต าแหน่งเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
เพื่อเพิ่มทักษะ  ความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากร นอกจากนี้แล้ว ควรส่งเสริมให้บุคลากร
มี ก า ร เ รี ยนรู้ ต ลอด เวลา  โ ดยจั ด ใ ห้มี ก าร
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย  4) ด้านความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ควรส่งเสริมให้
บุคลากร ได้รับโอกาสก้าวหน้า ในต าแหน่งหน้าที่
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การงานตามความรู้ความสามารถ โดยเปิดโอกาส
ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างทั่วถึงกันทุก
ระดับ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร 
5) ด้านการประสบผลส าเร็จในองค์กรและได้รับ
การยอมรับ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้พบปะสังสรรค์และท างานร่วมกันในโอกาส
ต่างๆ เพื่ อสร้างความสัมพันธ์ อันดีภาย ใน
หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 6) ด้านเคารพในสิทธิ 
เสรีภาพของบุคลากรและมีความยุติธรรม ควรให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ
ในการท างานอย่างเต็มที่  และมีโอกาสเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ จะท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในการท างานและท างานได้
อย่างเต็มความสามารถ  7) ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ ควรมอบหมาย
งานให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อย
จนเกินไป  8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคม การท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  
รวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น การประหยัดพลังงาน 
หรือด้านอ่ืนๆ การให้ความเสมอภาคแก่ผู้มารับ
บริการทุกคน เพื่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็น
ที่ ยอมรับส าหรับบุคคลภายนอก   9)  ด้ าน
ผลประโยชน์เกื้อกูล หน่วยงานควรจัดสวัสดิการ 
เช่น วันหยุด วันลา เวลาพัก การรักษาพยาบาล 

เป็นต้น ให้เพียงพอและเหมาะสม 10) ด้านการมี
ส่วนร่วมในองค์กร  การมีส่วนร่วมทางการ
บริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารขององค์กร ควรเปิดโอกาส
ให้พนักงานหรือบุคลากรขององค์กรได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ในด้านการ
บริหารของหน่วยงาน 11) ด้านระเบียบข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์  
ใ น ก า รปฏิ บั ติ ง านของหน่ วย ง านควรยึ ด
กฎระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ อย่าง
เหมาะสม เป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ทุกฝ่าย  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตการท างาน

ของบุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิตทุกจังหวัด   
เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร
ของกรมสรรพสามิต ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ 
มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ 
และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ  เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญใน
การพัฒนาหน่วยงานสรรพสามิตและส่งผลถึง
การพัฒนาประเทศต่อไป      
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลรอบเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

Public Participation in Robmuang Sub-district Administration 
Organization Local Development Plan, Muang District, Roi Et 

Province 
 

อภิเดช สิทธิพรหม1 
johnapidech@gmail.com 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์2 
dr_theppasak@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม (3) ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยจูงใจกับการมีส่วนร่วม (4) ความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วนร่วม โดยประชากรที่
ใช้ในศึกษาคือ ประชาชนทั่วไปและผู้น าชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลรอบเมือง จ านวน 15,958 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 390 คนและผู้น าชุมชน 10 คน ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ มีค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบ T-test (Independence 
Samples) F-test (One way ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation)  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89  (2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ (3) ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (4) หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน  แผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2 รองศาสตราจารย ์ประจ าสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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Abstract 
The objectives of this survey research were : (1) to study level of public 

participation in Sub-district Administrative Organization’s development plan; (2) to study 
relationships between personal factor and public participation; (3) study relationships 
between motivating factor and public participation; (4) study relationships between 
good governance factor and public participation. 

This research was survey research which applied both quantitative and 
qualitative research. The population was 15,958 people who live in Tumbol Robmuang; 
a total of 390 people and 10 leaders was selected by using the simple random sampling 
method and purposive sampling respectively. The instrument for data collection was a 
questionnaire and interview. Statistics used to data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Independent Samples t-Test, F-Test by One way ANOVA, and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  

The results showed that: (1) the public  participation were at the moderate level; 
(2)  personal factor related to public participation with significant at 0.05 except gender 
factor; (3) Motivating factor related to public participation with significant at 0.01; and (4) 
good governance related to public participation with significant at 0.01. 
Keywords: Public Participation, Development Plan, Sub-district Administration Organization 
   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การมีส่ วนร่วมของประชาชนนั้นมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการกระจายอ านาจใน
การปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  จะ เ ห็น ได้ จ าก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ที่ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจ
ให้ท้องถิ่น พึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจการ
ของท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ก า ร พั ฒ น า ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ห รื อ ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การ
ให้บริการด้านสื่อสารในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน การพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของ ประชาชนในจังหวัดนั้นๆ เป็น
หลัก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบ 
ก า รตั ด สิ น ใจ ใ ห้ กั บประชาชน ในท้ อ งถิ่ น 
สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการ
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ปกครองตนเอง และจัดให้บริการสาธารณะเพื่อ
ประชาชนในท้องถิ่น นั่นเอง แต่เนื่องจากการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น ที่ผ่าน
มาเป็นในลักษณะที่ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลอง
ถูกเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนไป
ตามแต่ละสมัยของคณะรัฐบาลที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ ซึ่งคณะผู้บริหารในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ส าคัญที่จะช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ การบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ ตลอดจนการสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การเสนอความต้องการ การไป
เลือกตั้ง การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การถอด
ถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็นแนวทาง
ส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเมืองนั้น ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน

ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นของประชาชนและได้ก าหนด
นโยบายในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
เป็นแผนแม่บทในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อพัฒนาต าบลรอบเมืองให้มีความเจริญใน
ทุกๆ ด้านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพึ่งพาตนเองตามรูปแบบ
ของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันปราบปรามยา
เสพติดในชุมชนและการยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความ
ช าน าญในการ  ประกอบอาชี พ  โ ดยการ
ประสานงานและการส่งเสริมบทบาทของภาค
ประชาชน เป็นการบริหารงานโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วม ในการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ให้ได้มากที่สุด 
 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด
และ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้วิจัย
ได้สรุปกรอบแนวคิด ในการวิจั ยครั้ งนี้  ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
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กิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งระเบียบกระทรวงว่า
ด้วยการบริหารราชการ โดยองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่ วนร่วมในการบริหารภาครัฐ ร่วมในการ
ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและอยู่
บนพื้นฐานของการที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
และอิสระทางความคิด มีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมของภาครัฐ ศึกษาระดับการมีส่วน
ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 
ใน 5 ระดับ โดยการประยุกต์ใช้ระดับการมีส่วน
ร่วมตามเกณฑ์ของ กพร. ได้แก่ 1) ระดับการรว่ม
คิด 2) ระดับการร่วมตัดสินใจ 3) ระดับการร่วม
ปฏิบัติ  4) ระดับการร่วมรับผลประโยชน์ 5) 
ระดับการร่วมติดตามและประเมินผล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
ตามทฤษฏีของ Herzberg ที่เรียกว่า ทฤษฏีสอง
ปัจจัย แรงจูงใจ เกิดจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ า
จุน โดยผู้วิจัยได้น าเอาปัจจัยจูงใจมาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิดการ
แสดงออกหรือมีพฤติกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่
ตัวเองต้องการหรือความพึงพอใจของตนเอง มี
ความชอบและความรักที่จะท าเพื่อสิ่งนัน้ๆ ปัจจัย
จูงใจเป็นสิ่งที่เกิดจากความต้องการภายในของ
บุคคล เช่น ความพึงพอใจและรักในงานด้านการ
ให้บริการ การได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
จ า ก ผู้ อ่ื น  มี ค ว า ม ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีความตั้ งใจและมุ่ งมั่นในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความภูมิใจต่อผลส าเร็จ

ของงานที่ได้ท าเพื่อส่วนรวม ได้รับการยอมรับ
นับถือจากผู้อื่น เป็นต้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ
บาล ตามที่ได้บัญญัติไว้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงว่าด้วยการ
บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ที่ใช้บังคับ
กับส่วนราชการและได้ก าหนดขอบเขตของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์
ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราช
กฤษฎีกาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการ ต้องมีความมุ่งหมายและ
เป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและไม่มีขั้นตอนเกิน
ความจ าเป็น ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ โดยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่มีมติ
เห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 
10 หลักการย่อย ซึ่งได้แก่ หลักประสิทธิภาพ 
หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม หลัก
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ความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลักคุณธรรม จริยธรรม 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ งานวิจัยของ สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2552) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัย
ด้านองค์การ (อบต.) มีความสัมพันธ์และส่งผล
ต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
งานวิจัยของวัชรีย์  ศรีวิชัย (2553) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลต าบล ในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัด
ล าปาง ผลการศึกษาพบว่า การด า เนินงาน
โดยรวมนั้นยังประสบกับปัญหาในหลายเรื่อง
ด้วยกัน เช่น ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานของเทศบาลเกาะคายังมีน้อย
เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลด้านทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
การมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลเกาะคา ขาดความ
ชัดเจนในการก าหนดนโยบายด้านการมีส่วนร่วม

จึงไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และอีกหนึ่งงานวิจัยของ ประสิทธิ์  สุทธะนะ 
(2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่
และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลางได้มีการจัด
เวทีประชาคมในระดับต าบลโดยเปิดโอกาสให้
ตัวแทนหรือผู้น าชุมชนเข้าร่วมเพื่อเสนอโครงการ
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง แต่ใน
ระดับหมู่บ้านนั้นได้ปล่อยให้มีการจัดประชุม
กันเอง ซึ่งบางหมู่บ้านไม่ได้มีการจัดประชุมจริง
หรือบางหมู่บ้านได้มีการจัดประชุมจริงแต่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนอ่ืน
เข้าร่วม ท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น
จริง และบางหมู่บ้านไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และแผนงานของทางองค์การบริหารส่วนต าบล
สันกลาง ส่วนการตัดสินใจเลือกโครงการหรือ
แผนงานเพื่ อบรรจุ ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น ตัวแทนและผู้น าชุมชนบางหมู่บ้าน
จะเลือกโครงการหรือแผนงานที่เป็นประโยชนต์อ่
ตนเองและพวกพ้องเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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วัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาคร้ังนี้ ตามรายละเอียด ดังนี้  
1)  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัย

ส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วม  
3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย

จูงใจกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น                                       
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนรว่ม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง อ. 
เมือง จ. ร้อยเอ็ด แสดงได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

             
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
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วิธีการวิจัย 
 ด้านประชากรประกอบด้วย ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลรอบเมือง จ านวน 15,958 
คน โดยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 เป็นประชาชนทั่วไปเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ
เลือกใช้สูตรของ Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 390 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้น าชุมชน 
โดยคัดเลือกจากผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภาต าบล จ านวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 1 
คน จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ใช้วิธีการ
สุ่มแบบชั้นภูมิ 

เครื่องมือในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับการมีส่วนร่วม (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เพื่อศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
โดยศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกใน 
3 ด้านคือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
และปัจจัยด้านการบริหารองค์กร 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1)  การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บ

ข้อมูลจากภาคสนามที่ใช้แบบสอบถามและ
แบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 390 ชุด รวมทั้ง
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชนเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

2)  การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บ
ข้อมูลผ่ านการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ 
บทความวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 

ในส่วนของสถิติเชิงพรรณา ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมด้วย
สถิติในเชิงอนุมาน โดยใช้ T-test (Independence 
samples), F-test (One way ANOVA) แ ล ะ 
Pearson’s correlation ในการทดสอบสมมติฐาน 

การให้คะแนน เป็นการก าหนดค่า
น้ า ห นั ก แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น จ า ก
แบบสอบถาม การแปลความหมายของคะแนน
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเมือง โดยอาศัยแนวทางของเบสท์และคาน 
(Best and Kahn อ้างใน ด ารงค์วัฒนา , 2549) 
ดังนี้ 
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เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับการมีส่วนร่วม ในแต่ละช่วงคะแนนดงันี้ 
การแปลผลคา่เฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น 
     4.21 – 5.00   การมีส่วนร่วมในระดบัมากทีสุ่ด 
     3.41 – 4.20   การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
     2.61 – 3.40   การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
     1.81 – 2.60   การมีส่วนร่วมในระดบัน้อย 
     1.00 – 1.80   การมีส่วนร่วมในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการวิจัย 

 
(1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ตามรายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากประชาชน

ทั่วไปจ านวน 390 คน จ าแนกตามปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (n = 390) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 216 55.38 
หญิง 174 44.62 
รวม 390 100.00 

2. อายุ   
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี 28 7.18 
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี 74 18.97 
อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 181 46.41 
อายุระหว่าง 46 – 55 ปี 69 17.69 

อายุมากกว่า 55 ปี 38 9.74 
รวม 390 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
ปฐมศึกษา 14 3.59 

มัธยมศึกษา 106 27.18 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 179 45.90 

ปริญญาตร ี 91 23.33 
สูงกว่าปริญญาตร ี 0 0.00 

รวม 390 100.00 
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ปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (n = 390) ร้อยละ 
4. สถานภาพการสมรส   

โสด 61 15.64 
สมรส 304 77.95 
หม้าย 25 6.41 

หย่าร้าง หรือ แยกกันอยู ่ 0 0.00 
รวม 390 100.00 

5. กลุ่มอาชีพ   
พนักงานบริษัทเอกชน 96 24.62 

รับราชการ 47 12.05 
ประกอบธุรกิจสว่นตัว 100 25.64 

เกษตรกร 80 20.51 
รับจ้างทั่วไป 46 11.79 

อื่นๆ 21 5.38 
รวม 390 100.00 

6. จ าแนกตามรายได้   
ต่ ากวา่ 5,000 บาท 0 0.00 

5,001 – 10,000 บาท 52 13.33 
10,001 – 15,000 บาท 115 29.49 
15,001 – 20,000 บาท 104 26.67 
มากกว่า 20,000 บาท 119 30.51 

รวม 390 100.00 

 
ตารางที่ 2  ข้อมูลของผู้น าชุมชนจ านวน 10 คน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน (n = 10) ร้อยละ 

ผู้น าชุมชน   
ผู้ใหญ่บ้าน 6 60.00 

สมาชิกสภาต าบล 4 40.00 
รวม 10 100.00 

 
(2)  ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.294 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.886 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านการร่วมรับผลประโยชน์, ด้านการร่วมปฏิบตัิ
ด้ านการร่วมคิด , ด้านการร่วมติดตามและ
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ประเมินผล , ด้านการร่วมตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย
เ ท่ า กั บ  3.342, 3.308, 3.294, 3.268, 3.259 
ตามล าดับและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.883, 0.885, 0.897, 0.861, 0.902 ตามล าดับ 

(3)  ความสัมพันธ์ของลักษณะสว่น
บุคคลที่แตกต่างกันกับการมีส่วนร่วม พบว่า 
โดยรวมแล้วลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. รอบเมือง ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ
การสมรส, อาชีพและรายได้ ยกเว้นปัจจัยด้าน
เพศที่พบว่าเพศที่ต่างกันมีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่าง
กัน 

(4)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจ
กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  พ บ ว่ า  ปั จ จั ย จู ง ใ จมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม โดยรวมมีค่าสัม
ประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ 0.929 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า ปัจจัย
จูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

(5)  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับการมีส่วน
ร่วม พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของ อบต.รอบเมือง มีความสัมพันธ์กับการมีสว่น
ร่ วม ในทุ กด้ าน  โดยรวมมีค่ าสั มประสิทธิ
สหสัมพันธ์ เพี ยร์สัน  เท่ ากับ  0.232 และมี

นัยส าคัญทางสถิติ เท่ ากับ  0.000 น้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  ด้านบุคคล จากผลการวิจัยที่

พบว่า อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพและรายได้ ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้าน
เพศที่พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่ วนร่ วมไม่แตกต่ า งกัน  ดั งนั้ น  การ
สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจึงต้องน า
ปัจจัยส่วนบุคคลมาพิจารณาความแตกต่าง 
โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ที่พบว่าส่วนมากไม่มีเวลา
ใ ห้กับการมีส่ วนร่ วมและเป็นอาชีพที่ ไ ม่ มี
ความป็นอิสระท าให้ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
กว่ากลุ่มอ่ืน หากสามารถจูงใจกลุ่มประชาชนที่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมได้มากขึ้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

2.  ด้านปัจจัยจูงใจ ผลจากการ
วิจัยที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีการรวมกลุม่
อาชีพและมีอาชีพเสริมด าเนินชีวิตตามแนวคิด
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากประชาชน
ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความตั้งใจที่
จะพัฒนาชุมชนและสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน
ของตนเอง ต้องการใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและมีทัศนคติที่
ดีต่อการมีส่วนร่วม ดังนั้น อบต. จึงต้องสร้าง
แรงจูงใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจ ากัด
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและ
ทั่วถึง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน
ของ อบต. ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ 

3.  ด้านการบริหารองค์การ การ
ก าหนดแผนและนโยบาย ภาครัฐโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนที่หลากหลายช่องทาง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่
จ าเป็นให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครบถ้วน
และต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ประชาชนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสาธารณะ พัฒนาบุคลากร
ขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

จะต้องค านึงถึง พื้นฐานในด้านลักษณะส่วน
บุคคลหรือปัจเจกบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยการ
เลือกใช้กิจกรรมหรือโครงการที่เป็นตัวกลางใน
การเชื่อมต่อกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการ
พัฒนาจนสามารถท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับที่สูง  

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐ
เกี่ ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปได้ว่าความ
คิดเห็นของประชาชนกับความคิดเห็นของภาครัฐ
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน  

3.  ควรศึกษาความต้องการของ
ประชาชนที่คาดหวังจากการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความ
ต้องการและคาดหวั งจากการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกัน  
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4.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่มุ้งเน้นการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
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การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผดิชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในเทศบาลต าบล

หนองบัวระเหว 

Local Governance of Local Government to Support the 
Participation of Organizations That have a Shared Responsibility in 

Community-Based Nongbuarawe Subdistrict Municipality 
 

วัฒนา  นนทชิต1  
nontachit@gmail.com 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหวด้านการบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบพร้อม
รับการตรวจสอบ 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานใน
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทน  ในการร่วมตัดสินใจ ในการร่วม
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายและร่วมในการ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ 3) เพื่อศึกษาว่า
การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วนสนับสนุนบทบาทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวอย่างไร 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า รองหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน
หัวหน้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ทั้งสิ้น 451 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลค านวณ
สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation)  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต   
สรุาษฎร์ธานี   nontachit@gmail.com 
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 ผลการศึกษา พบว่า 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ด้าน
การบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการตรวจสอบ อยู่ใน
ระดับมาก 2) การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ3) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน ด้านการติดตามประเมินผล และรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการ
จัดท ากิจกรรมสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว   
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ  องค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน 
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Abstract 
  The objective of this study were 1) to study the role of the local governance of 
Nongbuarawe Subdistrict Municipality in terms of local governance and response with 
responsibility and a prompt to check 2) to study the involvement of organizations that 
have a shared responsibility in the community-based participation in the election of 
representatives in a joint decision of sharing the burden or expense and participate in 
monitoring and evaluation on public affairs 3) to study the involvement of organizations 
that have a shared responsibility to contribute to the community as a local governance 
of Nongbuarawe Subdistrict Municipality    

This study used quantitative research approaches. The study area is 
Nongbuarawe Subdistrict Municipality Chaiyaphum Province Municipal Education 
Management Alderman Head or Deputy Head of government and chief among 
professional groups, funds and volunteers of all 451 samples analyzed by statistical 
calculations of mean, standard deviation and testing the Canonical Correlation. 

The results revealed that 1) local governance of  Nongbuarawe Subdistrict 
Municipality in terms of local governance and response with responsibility and a prompt 
to check  was at a high level 2) participation of organizations that have a shared 
responsibility in community-based  of  Nongbuarawe  was at a high level   and 3) the 
test results were found.   that the participation of organizations that have a shared 
responsibility in community-based  in participate in monitoring and evaluation on public 
affairs and sharing the burden or expense  relationship with  the local governance of   
Nongbuarawe Subdistrict Municipality. 
Keywords: local governance, participation and shared responsibility, a community-based 
organization. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ารัฐธรรมนูญ
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมืองและการบริหารของรัฐทั้งใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่นอย่างกว้างขวางก็
ตาม แต่บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมยังไม่เด่นชัดนัก ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและ
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ความเข้าใจไม่ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมถึ งประชาชนเอง  ถึ งความหมายและ
ประโยชน์ของค าว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการที่มี
ความหมายเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้ประเด็น
ส าคัญอยู่ที่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี โดยมี
พลเมืองเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของภาคประชาสังคม
อย่างไร และกลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานจะ
เข้ามีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการกิจกรรมสาธารณะอย่างไร  
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลาย
ระดับและหลายกิจกรรมสาธารณะที่แตกต่างไป
ตามแต่ละพื้นที่   

กล่าวได้ว่าภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่อง
จนถึ งรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร ไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้มีหลักการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน (เกียรติขจร วัจนะ, 2550, น. 
1) แต่ในความเป็นจริงแล้วในภาคปฏิบัติไม่ทราบ
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชน
มีโอกาสเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ท้องถิ่นอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่   
เนื่องจากได้ยึดหลักการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
ในรูปแบบการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานบริการท้องถิ่น การจะสร้างการมี

ส่วนร่วมที่เหมาะสมจะต้องทราบว่าบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีนั้นได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ประชาชน เข้ า มามี ส่ วน ร่ วมแบบร่ ว ม กั น
รับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบริการ
ท้องถิ่นแบบใด ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาบทบาทใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของกลุ่มองค์การ
ที่มีชุมชนเป็นฐานในการบริการท้องถิ่น เพื่อน า
ผลไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน  และเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมแบบ
ร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนในการบริการ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 จนสู่การตั้งค าถามการศึกษาไว้ว่า “การ
มีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มี
ชุมชนเป็นฐานมีส่วนสนับสนุนบทบาทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหว หรือไม่อย่างไร” ที่สามารถน ามาปรับใช้
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ตาม
แนวคิดของการสร้างระบบธรรมาภิบาล ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว  มีผลกระทบต่อ
ระบบบริหารงานภาครัฐ การกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่น และการสนับสนุนบทบาทของภาค
ประชาสังคมซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้มีลักษณะของระบบบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวใน
ด้านการบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง  แบบ
มีความรับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
 2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในด้าน
การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทน ในการร่วม
ตัดสินใจ ในการร่วมรับภาระหรือค่าใช้จ่ายและ
ร่วมในการ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
กิจการสาธารณะ 
 3. เพื่อศึกษาว่าการมีส่วนร่วมแบบ
ร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน
มีส่ วนสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบและ
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง มีลักษณะเป็นองค์รวม ซึ่งมีการก าหนด
ประเด็นการน าเสนอ ดังนี้ 
 1. แนวความคิดการมีส่วนร่วมแบบ
ร่วมกันรับผิดชอบ 
 หลั กการหรื อ อุดมการณ์ ของกา ร
ปกครองท้องถิ่นคือ การปกครองตนเองของ
พลเมืองในชุมชนการปกครองตนเองของชุมชน

อาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น การปกครองตนเอง
ของชนเผ่าแบบดั้งเดิมที่มีหัวหน้าหรือผู้น าชุมชน
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นผู้ปกครอง และการ
ปกครองตนเองของชุมชนแบบประชาธิปไตยยุค
ใหม่ ดังเช่นที่ยึดถือกันในประเทศไทยเราใน
ปัจจุบัน เป็นต้น หลักการหรืออุดมการณ์การ
ปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการให้ประชาชนพลเมืองในชุมชน
ร่วมกันรับผิดชอบการด าเนินกิจการสาธารณะ
ของชุมชน (Local Public Affairs) ซึ่งเรียกว่า
หลัก  “ความรับผิดชอบร่วมกันของพลเมือง”  
หรื อที่ ภ าษ า อั งกฤษ เ รี ยก ว่ า  “Collective 
Responsibility”  (Arendt, Hannah, 1987) ซึ่ง
มาจากหลักการประชาธิปไตยแบบสมาคมแบบ
ดั้งเดิมที่เรียกว่า  “Club-Like Local Politics” 

จรัส สุวรรณมาลา ได้ให้ความหมาย
ของ หลักความรับผิดชอบร่วมกันของพลเมือง
ที่ว่านี้คือที่มาของหลักการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการปกครองท้องถิ่นที่ถูกต้องตาม
อุดมการณ์ของการปกครองตนเอง  หรืออาจจะ
เรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์นั้น   
เป็นการมีส่วนร่วมที่มีพื้นฐานมาจากความ
รับผิดชอบร่วมกัน เรียกว่า “Participation with 
Collective Responsibility” กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม
ที่ว่านี้เป็นพฤติกรรมกลุ่มของผู้คนในชุมชนที่
ร่วมกันคิดและตัดสินใจเพื่อแสวงหาประโยชน์อัน
เป็ นสาธา รณะ  ( Public Interests) ร่ วมกั น   
(จรัส สุวรรณมาลา, 2547, น. 2)   
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    การมีส่ วนร่วมของพลเมืองในการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น  องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในฐานะเป็น “ตัวแสดง” หลักในการ
ปกครองท้องถิ่นจึงควรมีบทบาทอย่างส าคัญใน
การบริหารจัดการที่ดีในการผลักดันให้เกิดการมี
ส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ของพลเมืองในการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น บทบาท
การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ จะส่งผลให้สมาชิก
ในสั งคมหรือในท้องถิ่ น  มีความสนใจทาง
การเมือง โดยเฉพาะการสนใจในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบในการปกครอง
ท้องถิ่น ได้แก่ มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนมา
ท าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการสาธารณะ การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจท ากิจการสาธารณะ การมีส่วนร่วม
ในการรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ  
และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลในกิจการสาธารณะ โดยจะแสดงออก
ทางพฤติกรรมและท่าทีที่ส่งผลต่อความรู้สึกต่อ
ระบบการปกครองท้องถิ่น   

   ดังนั้น ในการศึกษาการมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบของกลุ่มองค์กรที่มีชุมชน
เป็นฐานครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้น าองค์ประกอบ
ดังกล่าวมาเป็นตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้   
ได้แก ่  

1) การมีส่ วนร่วมในการเลือกตั้ ง
ผู้แทนมาท ากิจการสาธารณะ การเลือกตั้งเป็น
ประเด็นส าคัญของการเข้ามีส่วนร่วมทางการ

เมืองของการปกครองท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นนั้น แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง 
และหลังการเลือกตั้ง (สถาบันพระปกเกล้า, 
2545, น. 19-20)   
    2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท า
กิจการสาธารณะ  โดยใ ห้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดย
ช่องทางที่สามารถให้ประชาชนได้ เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจโดยการเข้าร่วมประชุม 
การแสดงความคิดเห็น ในกิจการงานสาธารณ
ของท้องถิ่น (วิพุธ อ่องสกุล, 2551, น. 11) 

3) การมีส่วนร่วมในการรับภาระหรือ
ค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ  หมายถึง  คนใน
ชุมชนร่วมกันคิดและก าหนดว่าจะช่วยกันแบก
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดท า
กิจการสาธารณะของชุมชนตามที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างไร เช่น จะใช้วิธีเก็บภาษี หรือเก็บค่าบริการ  
หรือช่วยกันออกแรงงาน ที่ดิน ทรัพย์สิน วัสดุ 
ฯลฯ อย่างไร ใครจะรับภาระมากน้อยต่างกัน
อย่างไรจึงจะเป็นธรรมและยอมรับร่วมกันได้ เมื่อ
ตกลงกันแล้ว พลเมืองทุกคนก็รับผิดชอบร่วมกัน 
ใครไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้อ านาจมหาชน
แทรกแซง หรือบังคับให้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
(จรัส สุวรรณมาลา, 2547, น.  10-11) 

4) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลในกิจการสาธารณะ  
เป็นขั้ นตอนที่ ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
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ประเมินว่า กิจกรรม หรือการพัฒนาที่ได้กระท า
ไปนั้นมีความเหมาะสม  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด โดยการค้นคว้าหาข้อดี และ
ข้อบกพร่อง เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานต่อไป ในการ
ประเมินผลนั้น อาจประเมินในรูปของการ
ประเมินย่อย (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะๆ หรือกระท าใน
รูปของการประเมินรวม (Summative Evaluation) ซึ่ง
เป็นการประเมินสรุปรวบยอด (บุญทิพย์ แก้ว
เนื้ออ่อน, 2548, น. 16) 
 2. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี   
 การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี เป็น
แนวความคิดในการจัดระบบการบริหารจัดการ
ในท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลจากองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ
ที่ก าลังพัฒนา โดยองค์กรเหล่านี้พบว่า ปัจจัย
ด้านการบริหารจะมีผลต่อการสร้างความโปร่งใส 
( Transparency) แ ล ะ ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ ผิ ด 
( Accountability) ข อ ง รั ฐ  น อก จ า ก นี้ ก า ร
ก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ให้
ประชาชนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน (Social 
Movement) จะช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐ
เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ก่อให้ประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีเป็นการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ประกอบกันขึ้นจาก
แนวคิดของการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 

(Hood, 1991 , p. 3 ; Manning and Parison, 
2004 , pp. 6-10)  คือ 1) เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายของรัฐที่มีเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
โครงสร้างทางการบริหารที่ใหญ่  และจ านวน
บุคลากรที่ ม าก  2 )  เป็นการปรับปรุ งการ
ด าเนินงานของรัฐให้มีลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
หรือกึ่งรัฐวิสาหกิจ  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) เป็นการปรับปรุง
ระบบอัตโนมัติ  กล่าวคือ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารงาน
ภาครัฐและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
4) เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบการว่าจ้างบคุลากร
ภาครัฐ ใ ห้มีความ เหมาะสมสอดคล้ องกับ
ความสามารถ ความรู้ และความช านาญ และ 5)  
เพื่ อพัฒนาการจัดการภาครัฐ การก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ และการร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนในการด าเนินกิจการภาครัฐ  และ
ประชาสังคม (Civil Society) โดยทั้ งนี้  การ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีจะเป็นปัจจัยส าคัญที่น า 
ไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะของการ
บริหารงานแนวใหม่และการส่งเสริมประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วม ส าหรับการปฏิรูปองค์การ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีต้องการข้อตกลงบน
หลักการพื้นฐาน 3 ประการดังนี้ (Shah, 2006 , 
p. 245)   
 1 .   การบริหารจั ดการที่ ดี แบบ
สนอ งต อบ   ( Responsive Governance)  
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หลักการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่น
ท างานในสิ่งที่ถูกต้อง (Right  Things) กล่าวคือ
การบริการประจ าวันที่เกี่ยวเนื่องกับความพึง
พอใจของพลเมือง 
 2.  การบริหารจัดการที่ดีแบบมีความ
รับผิดชอบ   (Responsible  Governance)  
รัฐบาลท้องถิ่นควรจัดบริการให้ถูกต้อง  (Do  
Services  Right) กล่าวคือต้องจัดการการใช้เงิน
รายจ่ายเพื่อการบริการอย่างรอบคอบ รัฐบาล
ท้องถิ่นควรได้รับความไว้วางใจจากคนท้องถิ่น  
โดยท างานให้ดีขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายต่ า  เก่ียวกับ
การจัดการทางการเงินและความเสื่อมทางสังคม  
เพื่ อชุมชน รัฐบาลท้องถิ่ นควรจะเพิ่ มการ
ปรับปรุงคุณภาพ ปริมาณ และการเข้าถึงบริการ
สาธารณะ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
เป้ า หม ายที่ ก า หนดแน่ ชั ด ไ ว้ ส า ห รั บกา ร
ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด 
 3.  การบริหารจัดการที่ดีแบบพร้อม
รับการตรวจสอบ (Accountable  Governance)  
รัฐบาลท้องถิ่นควรพร้อมรับการตรวจสอบต่อผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  โดยควรยึดมั่นที่จะรักษา
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม  และรับประกันว่า
รัฐบาลท้องถิ่นจะรักษาผลประโยชน์สาธารณะด้วย
ความซื่อตรง  การปฏิรูปกฎหมายและสถาบัน
อาจจะต้องการท าให้การปกครองท้องถิ่นสามารถ
เกี่ยวข้องกับความพร้อมรับผิด  ระหว่างการ
เลือกตั้งกับการปฏิรูป  เช่น  มีปฏิญญาราษฎร  
และข้อก าหนดส าหรับการเพิกถอนเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

 ดั งนั้ น  บทบาทการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี โดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่ในการ
สนับสนุน  และเป็นตัวขัดเกลาได้เป็นอย่างดีที่จะ
น ามาสู่การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของ
กลุ่ มองค์การที่ มี ชุมชนเป็นฐานในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ซึ่ง
ไ ม่ ว่ า จะ เป็ น  กา รบริ หา รจั ดการที่ ดี แบบ
สนองตอบ การบริหารจัดการที่ดีแบบมีความ
รับผิดชอบ และการบริหารจัดการที่ดีแบบพร้อม
รับการตรวจสอบ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองตนเอง
นับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เนื่ องจากเป็นรูปแบบที่ แสดงออกซึ่ งสิทธิ  
เสรีภาพของประชาชนในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินชีวิตของตนด้วยตนเอง และเป็น
ช่องทางส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งการจัดการปกครองตนเองในรูป
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญ 3 
ประการ  คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองของประชาชน  การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้วการ
ปกครองท้องถิ่นยังเป็นการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลที่มีอยู่อย่างมากมายและไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ย่ อ ม มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม   ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่
มีบทบาทความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และ
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จะเป็นหน่วยงานที่
รับทราบปัญหาและคอยแก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในท้องถิ่น  ถึงแม้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่

ใกล้ชิดประชาชน สามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ แต่ก็
ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเด็นส าคัญคือ การส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ จึงกล่าวได้ว่า การ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
เข้ามามีส่วนร่วมการปกครองท้องถิ่นของภาค
ประชาสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถแสดงเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวในการสนบัสนนุการมีสว่นรว่มแบบ

ร่วมกันรบัผดิชอบของกลุม่องค์การที่มีชุมชนเปน็ฐาน 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลต าบลหนองบัว
ระเหว อ าเภอหนองบังระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดย

วิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง ส าหรับประชากร
การวิจัยประกอบด้วย  ผู้บริหารเทศบาล  สมาชกิ
สภาเทศบาล หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการ และหัวหน้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน  

การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของกลุ่ม

องค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน 

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี

1. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทน 
   มาร่วมท ากิจการสาธารณะ 
2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจท ากิจการ 
    สาธารณะ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับภาระหรือ  
   ค่าใช้จา่ยในการท ากจิการสาธารณะ 
4. การมีส่วนร่วมในการ ติดตามและ    
    ประเมินผลในการจัดท ากิจการ     
    สาธารณะ 

1. การบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง 
2. การบริหารจัดการที่ดีแบบมีความ 
    รับผิดชอบ 
3. การบรหิารจัดการที่ดีแบบพร้อมรับการ   
     ตรวจสอบ 
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และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ทั้งสิ้น 451  คน/
ตัวอย่าง เป็นการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นเดียว 
(Single-Stage Cluster Sampling)  
 การวิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามเป็น
หลัก โดยการสร้างจากตัวชี้วัดของกรอบแนวคิด
การวิจัย ซึ่งลักษณะของค าถามเป็นค าถามปลาย
ปิด  มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบแบ่งช่วง Interval 
Scale มีคะแนนของมาตรวัดคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ท าการตรวจสอบ
ความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามโดยการ
ค านวณหาค่า  IVC (Item Variable Congruence 
Index) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ าน  มี ค่ าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.9  และหาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ]ค่าสัมประสิทธิ์ (อัลฟ่า) V=0.89 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค านวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสหสัมพันธ์คาโนนิคอล  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ ดี   
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1 เพื่อศึกษา
บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ ดี ของ
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวในด้านการบริหาร
จั ด ก า รที่ ดี แ บบตอบสนอง  แบบมี ค ว าม
รับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการตรวจสอบ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บทบาทการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหวอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบพร้อมรับการ
ตรวจสอบอยู่ในระดับมากสุด เมื่อพิจารณาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า ใกล้เคียง 1 หมายความ
ว่า ค าตอบของการศึกษานี้มีความเบี่ยงเบนน้อย
มาก รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2  การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี
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การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดแีบบ
สนองตอบ

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดแีบบมี
ความรับผดิชอบ

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดแีบบ
พร้อมรับการตรวจสอบ

ค่าเฉล่ีย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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2. การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการ
มีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มี
ชุมชนเป็นฐานในด้านการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งผู้แทน ในการร่วมตัดสินใจ ในการร่วม
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายและร่วมในการ ติดตาม
และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกัน
รับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

หนองบั ว ระ เหวอยู่ ใ น ร ะดั บมากทุ ก ด้ า น 
โดยเฉพาะด้านการเลือกตั้งผู้แทนมาท าหน้าที่
เกี่ยวกับกิจการสาธารณะหรือการเลือกตั้งผู้แทน
ท้องถิ่น รองลงมาการมีส่วนร่วมในการรับภาระ
หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสาธารณะ 
เมื่ อพิจารณาค่า เบี่ ยง เบนมาตรฐานพบว่ า 
ใกล้เคียง 1 หมายความว่า ค าตอบของการศึกษา
นี้มีความเบี่ยงเบนน้อยมาก รายละเอียดตาม
ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อ
ศึกษาว่าการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ
ขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วนสนับสนุน
บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ ดี ของ
เทศบาลอย่างไร  

 ผลการวิจัยพบว่า  การมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กันกับการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบ ใน
ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบของเทศบาล
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การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งผูแ้ทนมาท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบักิจการสาธารณะ

การมีส่วนร่วมตดัสินใจท า
กิจการสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในการ
รับภาระหรือค่าใชจ่้ายใน
การท ากิจการสาธารณะ

การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลใน
การจดัท ากิจการสาธารณะ

ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบน…
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ต าบลหนองบัวระเหวทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบเป็นการ
บริหารจัดการของเทศบาลที่มุ่งเน้นการบริหาร
จั ดการตามภารกิ จของ เทศบาล เพื่ อที่ จะ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุด จากการรักษาความมั่นคงและทรัพย์สิน  
การบ า รุ ง รั กษาท่ อระบายน้ า    การรั กษา
สภาพแวดล้อม   การอ านวยความสะดวกใน
คมนาคมขนส่ง  การจัดการศึกษา  การป้องกัน
อัคคีภัย การจัดสวนสาธารณะหรือนันทนาการ
หรือความสะดวกสบายอ่ืนๆ แก่ประชาชน และ
การจัดการระบบข้อมูลของเทศบาลจากการเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล ดังนั้นเมื่อเทศบาลมีลักษณะการบริหาร
จัดการท้องถิ่นดังกล่าวจึงน่าจะเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรที่มีชุมชนเป็นฐาน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ
ได้ง่ายขึ้น  ทั้งการมีส่วนร่วมในด้านเลือกตั้ง
ผู้แทนมาท ากิจกรรมสาธารณะ การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจท ากิจการสาธารณะ  การมีส่วนร่วมใน
การรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณะ  
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ในกิจการสาธารณะ   

 

ภาพที่ 4  สรุปความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผดิชอบกับการบริหารจัดการ 
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

  

การอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลใน
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบ
สนองตอบ แบบมีความรับผิดชอบ และแบบ
พร้อมรับการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับต่ า อธิบาย
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ได้ว่าเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวมีการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดีเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกใน
กลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการที่ดีแบบพร้อมรับการตรวจสอบมา
เป็นอันดับหนึ่ง แบบมีความรับผิดชอบมาเป็น
อันดับสอง และแบบสนองตอบมาเป็นอันดับสาม 
 2. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ บ บ ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเพียง  2  
เรื่อง คือการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนมา
ท ากิจการสาธารณะ  และการมีส่วนร่วมในการ
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการท ากิจการสาธารณะ  
และทั้ง 2 เรื่องนี้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ า  
แสดงว่าสมาชิกองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานให้

ความสนใจใน  2  เรื่องนี้มากเป็นพิเศษ  แต่อีก  
2  เรื่อง  คือการมีส่วนร่วมตัดสินใจท ากิจการ
สาธารณะ  และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลในการจัดท ากิจการสาธารณะ  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ ในระดับสูง   แสดงว่าสมาชิ ก
องค์การที่มีชุมชนเป็นฐานให้ความสนใจน้อย 
 3. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ บ บ ร่ ว ม กั น
รับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วน
สนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของ
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตามผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5  แนวทางการสนับสนนุการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรบัผิดชอบขององค์การ 

ที่มีชุมชนเป็นฐานในการสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่นทีด่ีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
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3.1 การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิด 
ชอบในการติดตามและประเมินผล มีส่ วน
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีแบบสนองตอบใน
ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจของท้องถิ่น 
และในด้านการจัดการระบบข้อมูล 
    3.2 การมี ส่ วนร่ วมแบบร่ วมกั น
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และในการ
รับภาระหรือค่ า ใช้ จ่ ายในการท ากิจกรรม
สาธารณะ มีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
แบบมีความรับผิดชอบในด้านการท างานดีขึ้นแต่
มีค่าใช้จ่ายลดลง และการติดตามการก าหนด
กระบวนท างานของเทศบาล รวมทั้งมีความ
รอบคอบในงบประมาณ 
    3.3 การมี ส่ วนร่ วมแบบร่ วมกั น
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล และในการ
รับภาระหรือค่ า ใช้ จ่ ายในการท ากิจกรรม
สาธารณะ มีส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
แบบพร้อมรับการตรวจสอบในด้านการท างานที่
ฟังเสียงประชาชน และการรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้น 

สรุปในภาพรวมได้ว่า ประชาชนซึ่งเข้า
ร่วมในการติดตามประเมินผล และมีการรับภาระ
หรือค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะ
มากขึ้นเท่าใด เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวยิ่ง
ต้องเพิ่มการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีแบบ
ตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบ
พร้อมรับการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นที่ดีอย่างแท้จริง คือประชาชนให้
ความสนใจในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น และ
รับผิดชอบชุมชนของตนเองยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะตัวแบบที่เหมาะสมของ
ระบบบรหิารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 ตัวแบบที่ เหมาะสมของการบริหาร
จัดการท้องถิ่นที่ดี (Local Governance) ควร
ประกอบด้วยเครือข่าย (Network) ความร่วมมือ
ของภาคประชาสังคม  โดยเฉพาะองค์กรที่มี
ชุมชนเป็นฐานและภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน (ประชาคม  หมู่บ้าน  หรือต าบล) ที่มี
ลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

1. มีการจัดระบบบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ของความมีส่วนร่วม หลักของความรับผิดชอบ 
และหลักของความคุ้มค่า เพื่อเป็นกฎเกณฑ์และ
กลไกที่ดีในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน 

 2. ความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่างๆ ใน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (Public 
Services) มีความหมายครอบคลุมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรที่ ไม่ใช่ภาครั ฐ 
(Non-State Actors) เช่น  ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม โดยแต่ละภาคส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กันอย่างต่อเนื่อง มีการพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน (Interdependence) มีความเชื่อใจ
กัน (Trust) และการใช้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกัน
เพื่อการต่อรองและตกลงกัน และความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากรัฐในระดับหนึ่ง 
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เนื่องจากเครือข่ายดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่รัฐสร้างขึ้น 
แต่เป็นการก่อตัวขึ้นมาเองโดยอิสระ และสัมพันธ์
กัน ในแนวราบ เหตุที่ รั ฐ ไม่มี อ านาจเหนือ
เครือข่าย จึงท าให้รัฐไม่สามารถชี้ทิศทางของ
เครือข่ายได้ทั้งหมด (Imperfectly) แต่จะใช้วิธี
ทางอ้อมในการกระตุ้นและส่งเสริม เช่น ปรึกษา
หาข้อตกลง การสนับสนุนงบประมาณให้ท า
หน้าที่เสริม เป็นต้น  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
การกระจายอ านาจ และพัฒนาระบบบริการ 
จัดการให้มีโครงสร้างอ านาจหน้าที่ ศักยภาพและ
ขีดความสามารถ บุคลากร มาตรฐานทาง
จริยธรรมและศีลธรรมที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับการใช้บริการสาธารณะในท้องถิ่นตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นที่ดี 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

การมีส่วนร่วมแบบร่วมรับผิดชอบกับการบริหาร

จัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหว ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นที่ดีมีดังนี้ 

1. เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในการรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ ที่ท าร่วมกัน เพราะการส่งเสริม
เช่นนี้จะช่วยผลักให้เทศบาลต าบลหนองบัวระ
เหว มีการกระตือรือร้นต่อการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีแบบสนองตอบต่อประชาชนโดยรวม 

2. เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ควร
ส่งเสริมให้กลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลการท างาน
ของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว มีความส านึกที่
จ ะบริ ก ารจั ดการท้ อ งถิ่ นที่ ดี แบบมีความ
รับผิดชอบเสมอต้นเสมอปลาย และพร้อมรับการ
ตรวจสอบทุก เวลาจากองค์ กร อิสระตาม
รัฐธรรมนูญอีกด้วย 
     

 

ภาพที่ 6 แนวทางการส่งเสริมให้กลุ่มองค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในการบริหารเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดเรียนการสอนใน

รายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นในประเด็นการเมืองและประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบ และ 2) เพื่อ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในการยกระดับความรู้สู่ความเข้าใจการเมืองและ
ประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยกับประชาธิปไตยแบบสากล โดยใช้การ
วิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามกับ
นักศึกษารายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคการศึกษา
ที่ 1/2559 ด าเนินการวัดระดับความรู้ความเข้าใจผู้เรียนทั้งก่อนและภายหลังการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุกใน 4 รูปแบบ คือ 1) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) การสอนแบบมอบหมายการจัดท า
รายงานค้นคว้าศึกษาในประเด็นทางด้านการเมืองและประชาธิปไตยเป็นรายกลุ่ม 3) กรณีศึกษาจาก
คลิปวิดีโอเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองและประชาธิปไตย และ 4) การระดมสมองและการเปิด
อภิปรายในชั้นเรียนอย่างเปิดกว้างสร้างสรรค์  

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกทั้ง 4 รูปแบบต่างสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยกับ
ประชาธิปไตยแบบสากล โดยรูปแบบกรณีศึกษาจากคลิปวิดีโอเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้เรียน
เข้าใจถึงเส้นแบ่งระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบได้ดีซึ่งจ าแนกความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตย

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี  
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ทั้งสองแบบด้วยแนวคิดเร่ืองการรัฐประหารกับการเลือกตั้ง โดยมองว่าการท ารัฐประหารเป็นสิ่งเลวร้าย
ส าหรับประชาธิปไตยแบบสากลที่ให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งในฐานะเงื่อนไขอันจ าเป็น  และเห็นว่า
เพียงแค่มีการเลือกตั้งอย่างเดียวยังไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอส าหรับประชาธิปไตยแบบสากล ขณะที่ใน
มุมมองประชาธิปไตยแบบไทย การรัฐประหารกลับกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้และกลายเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นของประชาธิปไตยแบบไทย    
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนแบบเชิงรุก ประชาธิปไตยแบบไทย ประชาธิปไตยแบบสากล 
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Abstract 
There are two research objectives in this study 1)  to study the practice of 

teaching Introduction to Political Science on the politics and democracy comparison 
aspect, and 2) to use active learning techniques in order to help students comprehend 
core political issues regarding the comparative democracy between Thai- style 
Democracy and Western-style Democracy. The research employed both qualitative and 
quantitative methods by using respectively the in-depth interviews and the 
questionnaire with the students who registered Introduction to Political Science in 
semester 1/2016 in Prince of Songkla University, Surat Thani Campus. The pre and post-
test were used to evaluate the students comprehension after employing four types of 
active learning techniques; 1) problem- based learning technique, 2) group – based 
learning technique by giving assignments to each group of the students, asking them to 
do a research on various topics of political issues and the comparative democracy, 3) 
case study by video clips based learning technique of important political situations and 
democracy, and 4) brainstorming and class discussion techniques.  

The results indicated that the students had the abilities to identify the 
differences between Thai-style Democracy and Western-style Democracy after using all 
four types of active learning techniques in the classroom.  Additionally, the case study 
by video clips based learning technique of important political situations and democracy 
was the most efficient technique to help students to learn the differences of these two 
democracies. That is, the election is the necessary condition of Western-style Democracy 
so coup d’état is unacceptable in this type of democracy. Moreover, having only 
election is not sufficient condition for Western-style Democracy. In contrast, coup d’état 
is acceptable, and it is one of the necessary conditions of Thai-style Democracy. 
Keywords: Active Learning, Thai-style Democracy, Western-style Democracy 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ส ภ า พ ปั ญ ห า ก า ร เ รี ย น ร า ย วิ ช า
รัฐศาสตร์เบื้องต้นในสถาบันการศึกษาของไทย
นับตั้งแต่ เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นที่ทราบในวงวิชาการ
รัฐศาสตร์ว่ามีข้อจ ากัดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
บริบทสภาพแวดล้อมทางการเมืองไม่เปิดกว้าง
และสถานการณ์ที่ อยู่ ภายใต้ รั ฐบาล เผด็ จ
การทหาร (Military Dictatorship) เรียกกันใน
วงวิชาการทางรัฐศาสตร์ว่ ามีลักษณะเป็น 
“ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย แ บ บ ไ ท ย ”  ( Thai- style 
Democracy)  ยั ง ผล ใ ห้อาจารย์ ผู้ สอนและ
นักศึกษาในฐานะผู้เรียนมิอาจแสดงความคิดเห็น
ต่อสังคมภายนอกในเรื่องความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นที่ส าคัญและอ่อนไหวในทางการเมืองได้
อย่างเสรีตามวิถีประชาธิปไตยในทางสากลอย่าง
ที่ ควรจะ เป็นตาม เจตนารมณ์ของการตั้ ง
มหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างต่อความรู้ความคิดที่
หลากหลายภายใต้หลักการศึกษาหาความรู้เพื่อ
เข้าถึงความจริง ความถูกต้อง และความดีงาม
ตามอุดมคติของการอุดมศึกษา (สุรพล นิติไกร
พจน์ และกฤติน ดิ่งแก้ว, 2559) 
 ด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายและบรรยากาศ
ทางการเมืองที่ไม่เอ้ือส่งผลให้การชุมนุมเรียกร้อง
สิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ
ย่อมถูกจ ากัดหรือห้ามปรามไม่ให้ประชาชน
กระท าหากประเด็นเหล่านั้นเป็นประเด็นที่ขัดฝืน
ต่ออ านาจแห่งรัฐ กระนั้นก็ดี  

 

แม้ว่าพื้นที่สาธารณะ สังคมภายนอกและแม้แต่
พื้นที่ทางสังคมภายในระดับของมหาวิทยาลัยเอง
ก็ตามที่อาจจะถูกจ ากัดลงหรือถูกห้ามมิให้ใช้
สิทธิและเสรีภาพในแบบที่สังคมเสรีสามารถ
กระท าได้เฉกเช่นนานาอารยประเทศ อย่างไรก็ดี 
ส าหรับพื้นที่เล็กๆ ในชั้นเรียนอาจพอมีเหลืออยู่
บ้ า ง ในการแสดงออกซึ่ งความคิดระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ หากพื้นที่ดังกล่าวมีการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ สอดคล้อง
เหมาะสม เปิดโอกาส ให้เสรีภาพ และการสร้าง
ความสัมพันธ์แบบเสมอภาคระหว่างอาจารย์กับ
ศิษย์ โดยบรรดาศิษย์และอาจารย์สามารถเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนถกเถียงแสดงความคิดเห็นใน
แง่มุมต่างๆ ในทางวิชาการด้านการเมืองและ
ประชาธิปไตยภายในช่วงเวลาที่ถูกออกแบบไว้
ตามหลักสูตรและของรายวิชาได้อย่างดีและ
เหมาะสมโดยค านึงถึงศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning - AL) 
มิ ใช่การเรียนการสอนแบบตั้ งรั บ (Passive 
Learning - PL) โดยเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยการคิด
วิเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้
ฝึ กทักษะการฟั ง  อ่าน เขียน ถามค าถาม 
อภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริงในบางกรณี 
โดยผู้สอนค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Biech, 2015) 
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ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุกผู้ เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ
ความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุกเช่นนี้ย่อมสามารถ
สร้างผลสะเทือนต่อการรับรู้และความเข้าใจใหม่
ให้แก่ผู้เรียนได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางด้านการเมือง
และประชาธิปไตย รวมถึงประเด็นส าคัญเฉพาะ
เรื่อง นั่นคือ ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ประชาธิปไตยแบบไทย (Thai-style Democracy) 
กับ ประชาธิปไตยแบบสากล (Western-Style 
Democracy) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือประชาธิปไตย
แบบเสรี (Liberal Democracy) ที่มีการเลือกตั้ง
เป็นเงื่อนไขอันจ าเป็น (Necessary Condition) 
ที่จะขาดไม่ได้ส าหรับประชาธิปไตย กระนั้นก็ดี 
การเลือกตั้งก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่เพียงพอ (Sufficient 
Condition)  ที่จะบอกว่ามีสถานะเท่ากันกับ
ประชาธิปไตย แต่การจะด่วนสรุปว่าการเลือกตั้ง
ไม่ส าคัญย่อมเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกัน เพราะไม่มี
ประชาธิปไตยที่ไร้การเลือกตั้ง  

การเลือกตั้งแท้จริงแล้วจึงเป็นเงื่อนไข
อันจ าเป็นขั้นต้นซึ่งขาดไม่ได้ที่จะพัฒนาไปสู่การ
เป็นประชาธิปไตยที่ผสมผสานหลักการเสรีนิยม 
เรียกกันว่าประชาธิปไตยแบบเสรี เพราะถึงแม้ว่า
จะมีการเลือกตั้งที่ไว้วางใจได้ว่าเป็นธรรม มีการ
แข่งขันระหว่างพรรคการเมืองแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่
แน่เสมอไปว่าระบอบการปกครองนั้นจะเป็น
ประชาธิปไตยแบบเสรีได้จริง หากจะยึดตามหลัก
ประชาธิปไตยแบบสากลจ าเป็นต้องอาศัย

องค์ประกอบของหลักการเสรีนิยมร่วมด้วย อัน
ได้แก่ รัฐบาลที่มีอ านาจ ากัด มีการส่งเสริม
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของความเป็นพลเมือง เน้นการมีส่วน
ร่วมและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี  (โยชิฟูมิ   
ทามาดะ , 2551, น.100)  ขณะที่ ในส่วนของ
ประชาธิปไตยแบบไทยกลับมีข้อจ ากัดและมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับความเป็นประชาธิปไตย
แบบเสรีในหลายด้าน ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของ
ข้อจ ากัดที่ว่านี้คือเกิดการรัฐประหารบ่อยครั้ง มี
การปกครองโดยเผด็จการทหาร ดังจะเห็นได้จาก
ตลอดระยะเวลา 85 ปีนับแต่เปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มีการรัฐประหารที่ท าเสร็จ
มากถึง 13 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 19 ครั้ง 
(Farrelly, 2013) 

ในการจัดการเรียนการสอน หากว่าได้มี
การจัดรูปแบบการสอนแบบเชิงรุกที่สอดคล้อง
เหมาะสมก็ย่อมจะส่งผลในเชิงของการยกระดับ
และปรับเปลี่ยนจิตส านึกใหม่ของผู้เรียนประเด็น
ประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบทั้งสองแบบ
ดังกล่าวข้างต้นสู่ความรู้และความเข้าใจใหม่ใน
ประเด็นทางการเมืองและประชาธิปไตยทั้งแบบ
ไทยและแบบสากลได้ จากที่ได้กล่าวมาจึงน าไปสู่
ข้อเสนอเพื่อจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนด้วยข้อ
ค าถามการวิจัยที่ว่า รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุก (AL) ช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ยกระดับความรู้สู่ ความเข้า ใจใหม่ ใน เรื่ อง
การเมืองและประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบได้
หรือไม่อย่างไร 
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

2. เพื่อจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกในรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นใน
การยกระดับความรู้สู่ความเข้าใจการเมืองและ
ประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบ  

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมภายใต้
กรอบของสองแนวคิดทฤษฎีหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning - AL) และ (2) แนวคิดทฤษฎีทาง
การเมืองและประชาธิปไตยซึ่งมุ่งศึกษาเพียงสอง
แนวคิดทฤษฎีในเชิงเปรียบเทียบ ประกอบด้วย 
แนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตยแบบไทย (Thai-
style Democracy)  และประชาธิปไตยแบบ
สากล (Liberal Democracy) กล่าวในรายละเอียด
ได้ ดังนี้  
 1. แนวคิดทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบเชิงรุก  
 การเรียนรู้แบบเชิงรุก หมายถึงการ
เรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียน
การสอนด้วยวิธีการหลากหลายที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ ประเมินค่าและ
สร้างสรรค์ ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะฟัง อ่าน เขียน ตั้ง
ค าถามจากข้อสงสัย มีการอภิปรายร่วมกันและ

ลงมือปฏิบัติจริงโดยค านึงถึงความรู้ เดิมและ
ความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญในฐานะที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะ
ถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการสรรค์สร้างความรู้ ในแง่นี้ ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อกระบวนการออกแบบการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการมีส่วน
ร่วมโดยเป็นความสัมพันธ์แบบแนวราบระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งส าหรับโลก
สมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบเชิงรุก
ดังกล่าวนี้จึงเป็นการเปลี่ยนการเรียนการสอน
และการศึกษาหาความรู้จากการศึกษาแบบบอก
ให้ท าและการบรรยายซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตั้ง
รับไปสู่การเรียนรู้แบบเชิงรุก ดังที่เอ็ดกา เดล 
(Edgar Dale, ค.ศ. 1990 - 1985) ศาสตราจารย์
ทางการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตท 
(Ohio State University) ผู้ ให้ก าเนิดแนวคิด
การเรียนรู้แบบเชิงรุกนี้โดยได้พัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกที่ เรียกว่า “กรวยแห่งการ
เรียนรู้” (Cone of Learning) ขึ้นใน ค.ศ. 1946 
และชี้ว่าการเรียนรู้แบบเชิงรุกเป็นการเรียนรู้ที่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด (Dale, 1946) เพราะ
ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้อยู่ได้คงทนมากกว่าการเรียนรู้แบบตั้งรับ 
(Passive Learning) การจัดการเรียนการสอน
แบบเชิ งรุกประกอบด้วยลักษณะส าคัญซึ่ ง
ประมวลสรุปได้ 5 ประการดังนี้ (1) เป็นการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้อย่างสูงสุด (2) ผู้เรียน
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เกิดความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียน มีวินัย
ในการเรียนรู้  มีการแบ่งหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบสู ง  (3)  เป็นกระบวนการสร้ า ง
สถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง เขียนและคิด
อย่างลุ่มลึก (4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประมวล
ความคิดรวบยอด (5) ผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวย
ความสะดวกในการจัดรูปแบบและกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเองและสรุปเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างในความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2. แนวคิดทฤษฎีทางการเมืองและ
ประชาธิปไตย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วย
แนวคิดทฤษฎีทางการเมืองและประชาธิปไตย
แ บ บ ไ ท ย  แ ล ะ แ บ บ ส า ก ล  ( Hewison & 
Kitirianglarp, 2008; Zakaria, 1997; โ ย ชิ ฟู มิ  
ทามาดะ, 2551; ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2558; สุธา
ชัย ยิ้มประเสริฐ , 2551) ประมวลสรุปได้ว่า 
แนวคิดทฤษฎีทางการเมืองและประชาธิปไตยทั้ง
สองแบบดังกล่าวมีความแตกต่างอย่างส าคัญใน
ประเด็นใจกลางของความเป็นประชาธิปไตย 
กล่ า วคื อ  ป ระชาธิ ป ไตยแบบ ไทย มี ก า ร
รัฐประหารเป็นองค์ประกอบส าคัญซึ่งสวนทาง
กับประชาธิปไตยแบบสากลที่ยึดถือการเลือกตั้ง
ในฐานะเงื่ อนไขที่ ขาดไม่ ได้  ส าหรับค าว่ า 
“ประชาธิปไตยแบบไทย” เป็นค าเรียกขานที่มี
ลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะ
ประชาธิปไตยแบบสากลได้  แต่ก็พยายาม

เลียนแบบความเป็นสากลเพื่อปิดบังความพิเศษ
เฉพาะเอาไว้ การเรียกขานประชาธิปไตยที่มี
ลั กษณะเฉพาะเช่นนี้ ในรั ฐทหารหรือรั ฐที่
ปกครองโดยผู้น าแบบเผด็จการมิใช่เรื่องใหม่แต่
ป ร ะ ก า ร ใ ด  ใ น ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง แ ซ ม ม ว ล  
อี. ไฟเนอร์ (Samuel E. Finer) ในหนังสือที่ชื่อ
ว่ า  The Man on Horseback:  The Role of 
the Military in Politics (1962)  ไฟ เนอร์ ไ ด้
รวบรวมรายชื่อระบอบการปกครองของผู้น า
เผด็จการทหาร 6 คนซึ่งทุกคนต่างอ้างค าว่า 
“ประชาธิปไตย” เพื่อบังหน้า  ทั้งๆ ที่ไม่ได้มี
ความเป็นประชาธิปไตยในทางสากลแต่ประการ
ใด  (Crick, 2002, p.  8)  ไ ด้ แก่  (1)  ก ามาล  
อับ เดล  นาส เซอร์  ฮุ ส เซน  ( Gamal Addel 
Nasser Hussein, ค.ศ .  1918 -  1970)  ผู้ เป็น
ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของอียิปต์ ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ปี 1956 จนกระทั่งถึงแต่อนิจกรรมได้เรียก
การปกครองของตนเองว่า “ประชาธิปไตยแบบ
ประธานาธิบดี” (Presidential Democracy) 
(2) มุฮัมมัด อายุบ ข่าน (Muhammad Ayub 
Khan, ค.ศ. 1907 – 1974) เป็นประธานาธิบดี
คนที่ 2 ของปากีสถาน ด ารงต าแหน่งในช่วง ค.ศ. 
1958 – 1969 และเป็นผู้น าเผด็จการทหารคน
แรกของปากีสถานได้เรียกการปกครองของ
ตนเองว่า “ประชาธิปไตยพื้นฐาน” (Basic 
Democracy)  (3)  ซู การ์ โน  (Sukarno, ค .ศ . 
1901 -  1970)  ประธานาธิบดี คนแรกของ
อินโดนีเซียได้เรียกการปกครองของตนเองว่า 
“ประชาธิปไตยแบบชี้น า” (Guided Democracy) 
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(4) ฟรังซิสโก ฟรังโก วาอามอนเด (Francisco 
Franco Bahamonde, ค.ศ. 1892 - 1975) เป็น
ผู้ปกครองเผด็จการของสเปนได้ เรียกการ
ปกครองตนเองว่า “ประชาธิปไตยอินทรีย์” 
(Organic Democracy)  (5)  อัลเฟรโดสเตริส
เ น อ ร์  ม า ทิ อ า ว ด า  ( Alfredo Stroessner 
Matiauda, ค . ศ .  1912 -  2006)  ผู้ น า เ ผ ด็ จ
การทหารของปารากวัยในช่วง ค.ศ. 1954 – 
1989 ไ ด้ เ รี ย กกา รปกครองของตน เองว่ า 
“ประชาธิปไตยแบบเลือกสรร” (Selective 
Democracy) และ (6) ราฟาเอล เลโอนิดัส ทรู
ฆิ โ ญ  โ ม ลิ น า  ( Rafael Leonidas Trujillo 
Molina, ค.ศ. 1891 - 1961)  ประธานาธิบดี
ผู้ปกครองสาธารณรัฐโดมินิกันแบบเผด็จการ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1930 จนถูกลอบสังหารใน ค.ศ. 
1961 ผู้ เ รี ย ก ก า ร ปกค ร อ งข อ งตน เอ ง ว่ า  
“นวประชาธิปไตย” (Neo-Democracy)  

ส า ห รั บ ในกรณี ขอ ง ไ ทย  พล เอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาผู้ก่อรัฐประหาร (Coup 
d’Etat) เมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็รับเอา
ความคิดประชาธิปไตยในทางสากลเพื่ออ าพราง
ความเป็นประชาธิปไตยแบบไทย โดยกล่าวไว้
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ว่า “วันนี้ แม้
ประเทศไทยจะบริหารงานด้วยอ านาจพิเศษ แต่
ก็มีความเป็นประชาธิปไตยถึงร้อยละ 99.99”  
(สุรชาติ บ ารุงสุข, 2559, น. 50 - 51) ทั้งๆ ที่
รูปแบบการปกครองที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาถืออ านาจอยู่นั้นไม่มีองค์ประกอบของความ
เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลหรือเสรี

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ( Liberal Democracy)  แ ต่
ประการใด หากทว่าเป็นการปกครองโดยอ านาจ
เผด็จการทหาร (Military Dictator) ไม่ได้ต่างไป
จากการปกครองโดยการแอบอ้างประชาธิปไตย
ของผู้น าทั้ง 6 คนดังที่ไฟเนอร์ได้น าเสนอไว้แต่
ประการใด หากจะมีความต่างก็คงจะเป็นเพียงที่
ชื่อเรียก นั่นคือ “ประชาธิปไตยแบบไทย” ที่มี
การรัฐประหารเป็นองค์ประกอบส าคัญนั่นเอง  
 ส าหรับแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองและ
ประชาธิปไตยแบบสากลถือเป็นประชาธิปไตย
กระแสหลักที่ ประชาคมโลกต่ า งยึ ดถื อ ใน
สาระส าคัญตรงประเด็นที่ว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง
เป็ น เ งื่ อน ไข อันจ า เป็ นที่ จ ะขาด ไป ไ ม่ ไ ด้  
น อก จ า ก นี้  ส า ร ะ ส า คั ญ ที่ มี ร่ ว ม กั น เ ป็ น
องค์ประกอบของประชาธิปไตยแบบสากล ได้แก่ 
การรับรองสิทธิพลเมือง รับรองเสรีภาพในการ
แสดงออกและความเสมอภาคในเชิงกฎหมาย มี
การเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นธรรม เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันของผู้แข่งขันที่หลากหลายในการช่วง
ชิงเพื่อเป็นผู้น าหรือตัวแทนในการปกครอง โดย
ผู้น าหรือตัวแทนดังกล่าวต้องมาจากการเลือกตั้ง
ที่เสรีและเป็นธรรม (Free & Fair Election) (สิริ
พรรณ นกสวน สวัสดีและคณะ , 2557, น. 95; 
อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ, 2558, น. 77) 
 กล่าวสรุปในเชิงเปรียบเทียบทฤษฎี
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ทั้ ง ส อ ง แ บ บ ไ ด้ ว่ า  เ ส รี
ประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบสากล
จะต้องมีการเลือกตั้งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่สุดอันจะขาดไม่ได้ หากปราศจากการเลือกตั้งก็
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ไม่อาจเรียกได้ว่ ามีคุณสมบัติ ของการ เป็น
ประชาธิปไตย (Democracy) อย่างไรก็ดี การมี
เฉพาะเพียงการเลือกตั้งอย่างเดียวก็ไม่อาจเรียก
ได้ว่าเข้าข่ายลักษณะประชาธิปไตยแบบเสรี 
(Liberal) คุณสมบัติที่ส าคัญของความเป็นเสรี
ประชาธิปไตยอีกหลายอย่างก็คือการเคารพใน
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ รวมทั้งการมีรัฐบาลที่มีอ านาจ
จ ากั ด  (Limited Government)  โดยการใช้
อ านาจของรัฐบาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมายสู ง สุ ดขอ งประ เทศ  นั่ น คื อ 
รัฐธรรมนูญ ขณะที่ประชาธิปไตยแบบไทย 
องค์ประกอบส าคัญที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบอบนี้ก็คือการรัฐประหาร (Coup d’Etat) 
และการปกครองโดยอ านาจเผด็จการทหาร
ลักษณะดังกล่ าวนี้กลายเป็นส่วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย (Farrelly, 
2013) 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทความวิจัยนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์โดยตรงหลายชิ้นงานด้วยกัน ได้แก่ 
งานวิจัยของไชยันต์ ไชยพร (2557) เกษียร เตชะ
พีระ (2550) ศุภมิตร ปิติพัฒน์ (2555) และวิษณุ 
อาณารัตน์ (2555) คนึงนิจ วีระปุลลี (2542) 
ประชา เทพเกษตรกุล (2535) อภิชาต ศิริสุนทร 
(2552) พีระวุฒิ สุวรรณประสิทธิ์ (2540) อุมา
พร อินทะวงค์  (2551) Farrelly (2013) และ
งานวิจัยของชนิดา จิตตรุทธะ (2559) และไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร (2558) ซึ่งงานวิจัยทั้งหมด

ได้มีส่วนอธิบายว่าวัฒนธรรมทางการเมืองและ
การท ารัฐประหารไม่ใช่องค์ประกอบของความ
เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล หากทว่าเป็น
เงื่อนไขส าคัญของความเป็นประชาธิปไตยแบบ
ไทย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งทางสังคมวัฒนธรรม
แบบไทย และด้วยจ านวนการรัฐประหารมากถึง 
13 ครั้ งตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์การ
เมืองไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 ขณะเดียวกันก็มีการฉีกท าลายกติกา
สูงสุดของประเทศ นั่นคือ รัฐธรรมนูญเป็น
จ านวนมากมายหลายฉบับ ลักษณะดังกล่าวนี้
มิได้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นประชาธิปไตยแบบ
เสรี แต่ประการใด แต่ เป็ นผลอัน เกิดจาก
ลักษณะเฉพาะของความเป็นประชาธิปไตยแบบ
ไทย ลักษณะดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นแบบแผน
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ฝังรากลึกจนยากจะ
แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิ จั ยนี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ยผสานวิ ธี  
(Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ ด้วยสถิติเชิงบรรยายและการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการวิจัยด้วยการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในชั้น
เรียนทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ (1) การ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (2) การสอนแบบ
มอบหมายการจัดท ารายงานค้นคว้าศึกษาใน
ประเด็นทางด้านการเมืองและประชาธิปไตยเป็น
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รายกลุ่ม (3) กรณีศึกษาจากคลิปวีดิโอเหตุการณ์
ส าคัญทางการเมืองและประชาธิปไตย และ (4) 
การระดมสมองและการเปิดอภิปรายในชั้นเรียน
อย่างเปิดกว้างสร้างสรรค์  

ประชากรในการวิจัยนี้เป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการ
เรียนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ในรายวิชา 925-110 
รั ฐศาสตร์ เบื้ อ งต้ น  ภาคการศึ กษาที่  1 ปี
การศึกษา 2559 (สิงหาคม – ธันวาคม 2559) 
จ านวนทั้งสิ้น 135 คน เนื่องจากมีจ านวนผู้เรียน
น้อย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ผู้ เรียนเป็นประชากร
ทั้งหมดในการวิจัยโดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิ จัยได้ด า เนินการวิจัย เชิ งปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เรียนโดยวัดก่อนและภายหลังการ
จัดรูปแบบการเรียนแบบเชิงรุกทั้ง 4 แบบเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียน
ทางด้านการเมืองและประชาธิปไตยในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยกับ
ประชาธิปไตยแบบสากล ส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้วิ ธีหลักคือการสัมภาษณ์ เชิงลึก
นักศึกษาทุกกลุ่ม จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
135 คนซึ่งแบ่งออกเป็น 26 กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 
คน  นอกจากนี้  ผู้ วิจัยใช้วิธีการเสริมนั่นคือ
การศึกษาจากใบงานและการสังเกตการณ์ผู้เรียน 
ตลอดจนการพิจารณาจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 

ตารางที่ 1.1 แสดงหัวข้อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเชิงรุก วิธีการที่ใช้ และการวัดผล 
       การศึกษา 

ล าดับ รูปแบบ วิธีการ การวัดผลการศึกษา 

1 การสอนแบบใช้ปญัหา
เป็นฐาน 

-ใช้ปมปัญหาประชาธิปไตยแบบไทย 
(Thai-style Democracy) เป็นฐานใน
การสอนเชิงเปรียบเทียบกับ
ประชาธิปไตยแบบสากล (Western-
style Democracy หรือ Liberal 
Democracy) 
-ความสามารถในการจ าแนกความ
แตกต่างของประชาธิปไตยทั้ง 2 แบบ
ของผู้เรียนด้วยแนวคิดเรื่องรัฐประหาร 
(Coup d’Etat) กับการเลือกตั้ง 
(Election) 

-วัดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใบ
งาน และการสังเกตการณ์จาก
ก า รอภิ ป ร าย ในชั้ น เ รี ยน ใน
ประเด็นปัญหาความแตกต่างของ
ประชาธิปไตยแบบไทยและแบบ
สากล 
-วัดในภาพรวมจากแบบสอบ 
ถามก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก 
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ล าดับ รูปแบบ วิธีการ การวัดผลการศึกษา 

2 การสอนแบบ
มอบหมายการจัดท า
รายงานค้นคว้าศึกษา
ในประเด็นทางด้าน
การเมืองและ
ประชาธิปไตยเป็นราย
กลุ่ม 

มอบหมายการจัดท ารายงาน 
การค้นคว้าศึกษาเป็นรายกลุ่ม  

-วัดจากเอกสารรายงานที่แต่ละ
กลุ่มด าเนินการโดยวัดประเมินใน
สองส่วนคือรูปแบบและเนื้อหา 
-วัดในภาพรวมจากแบบสอบ 
ถามก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก 

3 กรณีศึกษาจากคลิป
วีดิโอเหตุการณ์ส าคัญ
ทางการเมืองและ
ประชาธิปไตย 

การชมคลิปวีดิโอจ านวนทั้งหมด 10 
คลิป เปิดให้ผู้เรียนรับชมตลอดภาค
การศึกษา อาทิเช่น การรัฐประหาร 
2490 ต้นก าเนิดอ ามาตยาธิปไตย ยอ้น
รอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทย 20 
ตุลาคม 2501 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 เป็นต้น 

-วัดจากใบงานเดี่ยวและกลุ่มที่
เขียนสรุปสาระและประเด็น
ส าคัญที่ได้จากการชมคลิปวีดิโอ 
-วัดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
-วัดในภาพรวมจากแบบสอบ 
ถามก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก 

4 การระดมสมองและ
การเปิดอภิปรายในชั้น
เรียนอย่างเปิดกวา้ง
สร้างสรรค์ 

การระดมสมองด้วยการเขียนลงในใบ
งาน และการเปิดอภิปรายในชั้นเรียน
อย่างเปิดกวา้งสร้างสรรค์ด้วย
ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกัน และผู้เรียนกบัผู้สอนใน
แนวราบ (Horizontal Relationship) 

-วัดจากการจัดท าใบงานเขียน
ตอบเป็นรายกลุ่ม 
-วัดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
-วัดในภาพรวมจากแบบสอบ 
ถามก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก 

ในส่วนของข้อค าถามของแบบสอบถาม
จ านวน 18 ข้อ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิง
ปริมาณนั้น ผู้วิจัยออกแบบข้อค าถามจากแนวคิด
ทฤษฎีทางด้านประชาธิปไตยเพื่อวัดระดับความรู้
ความเข้าใจในความความแตกต่างระหว่าง
ประชาธิปไตยแบบไทยกับประชาธิปไตยแบบ
สากล กล่าวคือ ประชาธิปไตยแบบไทยจะ
พิจารณาจากเกณฑ์เรื่องการรัฐประหารอันเป็น
เงื่อนไขส าคัญ การตอบในเชิงสนับสนุนหรือไม่

สนับสนุนจึงเป็นเส้นแบ่งส าคัญในความเข้าใจ
เรื่องประชาธิปไตยทั้งสองแบบซึ่งผู้วิจัยใช้มาตร
วัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ (5 เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง, 4 เห็นด้วย, 3 ไม่แน่ใจ, 2 ไม่เห็น
ด้วย และ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ
ที่ได้จากแบบสอบถามโดยผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและการอภิปรายผล
ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ นี้ น า เ ส น อ ต า ม ก ร อ บ ข อ ง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอน 
ผลจากการทดสอบวัดระดับความรู้

ความเข้าใจนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนได้จัดท า
แบบทดสอบทั้งก่อนและภายหลังการจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ แบบเชิ งรุก พบว่า  นักศึกษาลง 
ทะเบียนทั้งหมด 135 คน เป็นเพศชาย 34 คน 
(25.19%) และเป็นเพศหญิง 101 คน (74.81%) 
ในบรรดาผู้เรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนนั้นมี
นักศึกษาตอบแบบสอบถามก่อนการจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบเชิงรุกจ านวน 105 คน 
(77.77%) และตอบแบบสอบถามทดสอบวัด
ระดับความรู้ความเข้าใจภายหลังการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 126 คน (93.33%)  กิจกรรมก่อน
การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเริ่มต้นด้วย
การที่ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนออกแบบและก าหนด
จ านวนกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดออกเป็น 26 กลุ่ม 
โดยทุกๆ 2 กลุ่มมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ต้องออกมาด าเนินการอภิปรายและน าเสนอสิ่งที่
ได้เรียนรู้ตามหัวข้อที่ผู้สอนออกแบบไว้ทั้งหมด 
26 หัวข้อ โดยตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ (45 
ชั่วโมง) ของการจัดการเรียนการสอนโดยไม่นับ
รวมสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 15 เพราะสัปดาห์
ดาที่ 1 เป็นสัปดาห์ที่ผู้สอนแจ้งหลักเกณฑ์กติกา
การเรียนและสัปดาห์ที่ 15 เป็นการสรุปสิ่งที่ได้

เรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชา ด้วยเหตุดังนั้น ผู้สอน
จึงมีระยะเวลาให้ผู้เรียนทั้ง 26 กลุ่ม (26 หัวข้อ) 
โดยแต่ละกลุ่มตั้งตามชื่ออ าเภอต่างๆ ของจังหวัด
สงขลาเพื่อความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนการสอน ในการน าเสนอและอภิปราย 
13 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จะมี 2 กลุ่มออกมา
น าการอภิปรายและเสนอเนื้ อหาในรูปของ 
Power Point ที่ได้ศึกษา ซึ่งรวมทั้งหมดจะได้ 
26 กลุ่มตามที่ได้ออกแบบไว้  

สภาพการจัดการเรียนการสอนก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
พบว่า ผู้เรียนไม่สามารถจ าแนกถึงความแตกต่าง
โดยหยิบยกประเด็นเรื่องการท ารัฐประหารในฐานะ
เงื่อนไขส าคัญของประชาธิปไตยแบบไทยได้ ยิ่งไป
กว่านั้นผู้ เรียนยังไม่สามารถชี้ ให้ เห็นถึงความ
แตกต่ างระหว่า งประชาธิปไตยแบบไทยกับ
ประชาธิปไตยแบบสากลเนื่องจากขาดความเข้าใจ
ในสาระส าคัญ เมื่อสอบถามถึงความแตกต่าง
ระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบ ผู้เรียนตอบใน
ลักษณะสามัญส านึกทั่วไป เช่น ประชาธิปไตยแบบ
สากลอ านาจเป็นของประชาชน รัฐธรรมนูญร่างโดย
ประชาชน แต่ประชาธิปไตยแบบไทย อ านาจเป็น
ของคนเพียงไม่กี่คน เป็นรูปแบบการปกครองที่
สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย สะท้อน
ว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงสาระส าคัญใน
ความแตกต่างของประชาธิปไตยทั้งสองแบบเพราะ
ไม่ได้ชี้ให้ตรงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ
รัฐประหารและการเลือกตั้ง  
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ภาพที่ 1.1 แสดงภาพและข้อมูลสมาชิกของกลุ่มที่ 3 คลองหอยโข่ง และกลุ่มที่ 9 คลองเปียะ 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จากการด าเนินการจัดรูปแบบการเรียน

การสอนแบบเชิงรุกทั้ ง  4 รูปแบบ ปรากฏ
ผลการวิจัยที่ส าคัญ ดังนี้  

2.1 รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิง
รุกจากการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ก า ร ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ใ น
งานวิจัยนี้ใช้ปมปัญหาประชาธิปไตยแบบไทย
เป็นฐานในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุกโดยเปรียบเทียบกับประชาธิปไตยแบบ
สากล โดยพิจารณาจากความสามารถด้าน

ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการจ าแนกความ
แตกต่างของประชาธิปไตยทั้งสองแบบด้วย
แนวคิดเรื่องการรัฐประหาร (Coup d’Etat) กับ
การเลือกตั้ง (Election) ซึ่งพบว่า ผู้เรียนสามารถ
ดึงความรู้และศักยภาพที่อยู่ในตัวและความรู้ที่
อยู่ภายในกลุ่มออกมาได้ ดังจะเห็นได้จากการ
ระดมสมองและจ าแนกความแตกต่ า ง ใน
สาระส าคัญระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบ 
ออกมาได้เป็นข้อๆ ในการให้สัมภาษณ์เชิงลึก 
ดังนี้ 

“ประชาธิปไตยแบบไทย (1) อ านาจเป็นของคนเพียงไม่กี่คน (2) รัฐธรรมนูญร่าง
โดยกลุ่มผู้ยึดอ านาจ (3) การแก้รัฐธรรมนูญอาจเข้าข่ายล้มการปกครอง (4) ไม่ต้องชนะการ
เลือกตั้งก็เป็นนายกได้ (5) กองทัพเป็นสิ่งที่รัฐบาลห้ามแตะต้อง (6) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามสถานการณ์ (7) นายกไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย (8) อ้างเสียงส่วนใหญ่มา
จากเมืองหลวง ขณะที่ประชาธิปไตยแบบสากลนั้น ประกอบด้วย (1) อ านาจเป็นของ
ประชาชน (2) รัฐธรรมนูญร่างโดยประชาชน (3) การแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาเป็นเรื่องปกติ 
(4) ผู้ชนะเลือกตั้งเท่านั้นจึงจะได้เป็นนายกฯ (5) เสียงส่วนใหญ่ก าหนดจากผู้มาใช้สิทธิ
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เลือกตั้ง (6) กองทัพต้องอยู่ภายใต้อาณัติการบริหารของรัฐบาลพลเรือน (7) ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยตามข้อกฎหมาย (8) อ้างเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ” 
ผลจากการใช้ปัญหาเป็นฐานในการ

จัดการเรียนรู้ แบบเชิ งรุกท า ใ ห้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student-centered 
Learning) โดยเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและ
น าความรู้ ใหม่ที่ ได้มาใช้แก้โจทย์ปัญหาและ
ยกระดับความรู้สู่ความเข้า ใจใหม่ในความ
แตกต่างของประชาธิปไตยทั้งสองแบบได้เป็น
อย่างดี  

2.2 รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิง
รุกด้วยการมอบหมายการจัดท ารายงานค้นคว้า
ศึ กษา ในประ เด็ นทา งด้ านการ เมื อ งและ
ประชาธิปไตยเป็นรายกลุ่ม 

จากการมอบหมายการจัดท า
รายงานค้นคว้าศึกษาในประเด็นทางด้ าน
การเมืองและประชาธิปไตยเป็นรายกลุ่ม พบว่า 
การมอบหมายให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
จ านวน 26 กลุ่ม และตอบค าถามส าคัญเชิง
วิชาการในประเด็นการเมืองและประชาธิปไตย 
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนสะท้อนให้เห็นได้
จากหัวข้อรายงานที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต่างระดม
สมองและจัดท ารายงานน าเสนอซึ่งล้วนเก่ียวข้อง
กับลักษณะการเมืองและประชาธิปไตยในช่วง
สมัยต่างๆ ของไทยท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจประชาธิปไตยแบบไทยได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
เมื่อลงมือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายกลุ่ม 
(ภาพที่ 1.2) จากการสัมภาษณ์ นักศึกษาหญิง
รายหนึ่งได้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ไว้อย่างน่าคิด

ว่า “อาจารย์ได้ควักลูกตาอันเก่าของดิฉันออก 
แล้วน าลูกตาอันใหม่ที่มีอะไรมากมายที่ไม่เคยรู้ 
เมื่อก่อนดิฉันไม่ค่อยมีความสนใจในเรื่องแบบนี้
และคิดว่าตัวเองไม่เหมาะ แต่เมื่อได้ศึกษาท า
รายงานค้นคว้าศึกษาเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆ กลับ
พบว่ามีประโยชน์มากมาย” 

นอจากนี้  จากการสัมภาษณ์
ผู้เรียนเกี่ยวกับการท ารายงานค้นคว้าศึกษาเป็น
กลุ่มในลักษณะเช่นนี้ ผู้เรียนได้ให้สัมภาษณ์สิ่งที่
ได้นอกเหนือจากองค์ความรู้ทางการเมืองและ
ประชาธิปไตยอย่างน่าสนใจยิ่งว่า “การเรียนการ
สอนของอาจารย์สอนให้เรามีการแบ่งกลุ่มใน
ห้องเรียนและมอบหมายให้จัดท ารายงานแต่ละ
กลุ่ม ในการท ารายงานกลุ่มฝึกประสบการณ์
หลายอย่าง ฝึกความสามัคคี ความอดทน การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วม
ในกลุ่มสูง” 

การมอบหมายงานกลุ่มในส่วนนี้
ผู้สอนคิดเป็นคะแนนเก็บของนักศึกษาแต่ละกลุม่ 
กลุ่มละ 10% โดยวัดความรู้ความเข้าใจในสาระ
วิชาและปมปัญหาการเมืองและประชาธิปไตย 
การให้คะแนนจะพิจารณาทั้งในส่วนของรูปแบบ
การท ารายงานและความลุ่มลึกของเนื้อหาที่
ผู้เรียนสืบค้นและคิดวิเคราะห์เพื่อจัดท าในรูป
ของรายงาน ในเชิงรูปแบบนั้นจะพิจารณาความ
ถูกต้องของการอ้างอิง การจัดรูปแบบ การสะกด
ค า ความถูกต้องทางภาษา การจัดท าเลขหน้า
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และหัวข้อต่างๆ ที่น าเสนอ รวมทั้งตารางหรือ
ภาพประกอบซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนความละเอียด
ในการท างาน ส าหรับในการวัดผลการเรียนรู้ใน
เชิงเนื้อหาที่สืบค้นนั้น ผู้สอนจะประเมินจาก
ความถูกต้องของความรู้ที่สืบค้นและเรียบเรียง 
การน าเสนออย่างมีเหตุผลเชิงวิชาการและการให้

ข้อมูลสนับสนุนความคิดที่ น า เสนอพร้อม
หลักฐานอ้างอิงซึ่งโดยรวมแล้ว นักศึกษาทุกกลุ่ม
จัดท ารายงานน าเสนอได้ตรงประเด็นกับปม
ปัญหาการเมืองและประชาธิปไตยทั้งที่ เป็น
ประชาธิปไตยแบบไทยและแบบสากล 

 

ภาพที่ 1.2 แสดงรายชื่อกลุ่มนักศึกษาทั้ง 26 กลุ่ม และหัวข้อในการค้นคว้าศึกษาในประเด็นการเมือง 
     และประชาธิปไตย 

 
 

2.3 รูปแบบการเรียนรู้ แบบเชิ งรุก
กรณีศึกษาจากคลิปวีดิโอเหตุการณ์ส าคัญทาง
การเมืองและประชาธิปไตย 

ก ร ณี ศึ ก ษ า จ า ก ค ลิ ป วี ดิ โ อ
ประกอบด้วยคลิปวีดิโอที่ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้

จั ด เตรี ยม ไว้ เพื่ อ ใ ห้ผู้ เ รี ยนรับชมต่ อ เนื่ อง
ตามล าดับเวลาทางประวัติศาสตร์การเมืองและ
ประชาธิปไตย ประกอบด้วย 10 คลิปวีดิโอ ได้แก่ 
ประชาธิป ไตยแรกเริ่ ม  (First Democracy) 
“ประชาธิปไทย” (Paradoxocracy) รัฐประหาร 
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2490 ต้นก าเนิดอ ามาตยาธิปไตย ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์รัฐประหารไทย 20 ตุลาคม 2501 
จอมพลสฤษดิ์ รัฐประหารเงียบ เหตุการณ์ 14  
ตุลามคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 ความยุติธรรมใต้
กระบอกปืน วงจรอุบาทว์การเมืองไทย และ
ปฏิวัติรัฐประหาร การใช้คลิปวีดิโอในการจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุกนั้นให้ประโยชน์และ
ทรงประสิทธิผลยิ่งต่อการเรียนรายวิชารัฐศาสตร์
เบื้องต้นในแง่ที่ว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิง
ประวัติศาสตร์การเมืองถูกน าเสนอออกมาเป็น
วี ดิ โ อ ที่ เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ง่ า ย ที่ น า เ ส น อ ผ่ า น
ภาพเคลื่อนไหวและการล าดับเหตุการณ์ต่างๆ 
ซึ่ ง ง่ ายต่อการท าความเข้า ใจ เนื่ องจากว่า
การศึกษาจากต ารานั้น บ่อยครั้งที่ผู้ เรียนไม่
สามารถนึกภาพตามได้ ในแง่นี้ การจัดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบเชิงรุกโดยการใช้คลิป
วี ดิ โ อ จึ ง นั บ เ ป็ น รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการยกระดับความรู้
ความเข้าใจประเด็นทางด้านการเมืองและ
ประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบ ผลการวิจัย
พบว่ ารูปแบบนี้ท า ใ ห้ผู้ เ รี ยน เข้ า ใจปัญหา
การเมืองและการรัฐประหารครั้งส าคัญๆ ใน
ฐานะที่เป็นปัญหาของประชาธิปไตยแบบไทย
และเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอุบาทว์การเมืองไทย 
(Vicious Circle of Thai Politics) ซึ่งแตกต่าง
ตรงข้ามกับลักษณะประชาธิปไตยแบบสากลได้
อย่างดียิ่ง 

2.4 รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกจาก
การระดมสมองและเปิดอภิปรายในชั้นเรียน
อย่างเปิดกว้างสร้างสรรค์ 

การจัดการเรียนการสอนด้วยการระดม
สมองและการเปิดอภิปรายในชั้นเรียนอย่างเปิด
กว้างสร้างสรรค์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายโต้ตอบกับ
เพื่อนและผู้สอนเพื่อให้เกิดการเสนอแนวความคิด
และแนววิเคราะห์ปัญหาอย่างต่อเนื่องนับเป็นการ
กระตุ้นและพัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และช่วยขยายมุมมองทางความคิดของผู้เรียนผ่าน
การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งกันและ
กันในชั้นเรียน สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากของการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกเช่นนี้ เห็นได้จาก
นักศึกษาได้น าเสนอผลการถอดบทเรียนในสิ่งที่ได้
เรียนรู้ออกมาในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ (ตาราง
ที่ 1.2) ซึ่งสะท้อนการตกผลึกทางความคิดในสิ่งที่
ได้เรียนรู้โดยสามารถจ าแนกความแตกต่างของ
ประชาธิปไตยทั้งสองแบบได้อย่างมีหลักการเหตุผล 
ช่วยให้ห้องเรียนเปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจยิ่ง ผู้เรียน
มีความพึงพอใจใคร่เรียนรู้ การที่ผู้เรียนมีความพึง
พอใจจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเข้า
ห้องเรียน อยากเรียนรู้ และเกิดการแสวงหาความรู้
ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จากนั้นทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดเชิงสังเคราะห์ เชื่อมโยงบูรณาการ
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับการหนุนเสริมด้วยกระบวนการกลุ่มที่มี
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การท างานกันเป็นทีมท าให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้
กันภายในกลุ่มซึ่งช่วยยกระดับการเรียนรู้ได้อย่าง
มาก 

ตารางที่ 1.2 แสดงความแตกตา่งระหว่างเสรปีระชาธิปไตยกับประชาธิปไตยแบบไทย  

ประเด็นความแตกต่าง เสรีประชาธปิไตย ประชาธิปไตยแบบไทย 
ผู้น า มาจากการเลือกตั้ง มาจากการยึดอ านาจ 

ความเป็นอยู่ของประชาชน มีสิทธิเสรีภาพ ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพ 
พรรคการเมือง สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ ฉ้อโกง/เล่นพรรคเล่นพวก 

สังคม ยอมรับในเสียงข้างมาก มีความขัดแย้ง/ไม่ยอมรับ 
กฎหมาย ยึดกฎหมายเป็นหลัก ไม่เคารพกฎหมาย 

กลุ่มคนที่มีอิทธิพล เช่ือมั่นในตัวประชาชน มาจากคนชั้นสูง 
พฤติกรรมของประชาชน หน้าที่ของตนเองเพื่อสังคม ผลประโยชน์ของตนเอง 

จากการระดมสมองและการเปิด
อภิปรายในชั้นเรียนอย่างเปิดกว้างสร้างสรรค์ใน
ชั้ น เรี ยนท า ใ ห้ผู้ เ รี ยนได้ข้อสรุปตรงกันว่ า
ประชาธิปไตยแบบสากลหรือเสรีประชาธิปไตย 
นั้นเป็นระบอบการปกครองที่ประชาธิปไตยมี
ผู้แทนมาจากการเลือกตั้งและปฏิบัติการภายใต้
หลักการเสรีนิยมคือการพิทักษ์สิทธิของปัจเจก
บุคคลซึ่งโดยทั่วไปได้มีการระบุไว้ในกฎหมาย มี
กระบวนการเลือกตั้งอย่างเที่ยงตรง เสรีและ
ยุติธรรม มีการแข่งขันกันระหว่างหลายพรรค
การเมือง ขณะที่ประชาธิปไตยแบบไทย แม้จะมี
การใช้ค าว่าประชาธิปไตยก ากับไว้ อ านาจทาง
การเมืองของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่
แท้จริงกลับถูกลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ และขาด
ความเสมอภาค ผู้ เ รี ยนใ ห้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ที่สอดคล้องตรงกันว่า ประชาธิปไตย

แบบไทย ไม่ว่าจะกล่าวถึงในยุคใดประเด็นส าคัญ
ก็คือ ระบอบการปกครองที่ยอมให้ชนชั้นน า 
(Elites) ซึ่งมีอยู่ส่วนน้อยในสังคมการเมืองได้มี
อ านาจทางการเมืองเหนือกว่าพลเมืองส่วนใหญ่
ของประเทศโดยที่คนส่วนใหญ่กลับไม่ตระหนักรู้
ถึงความไม่เท่าเทียมกันทางการเมืองที่ซ่อนเร้น
และฝังลึกอยู่ในระดับโครงสร้างความคิดและฝัง
ลึ กลงไปในระดับวัฒนธรรมทางการเมือง 
(Political Culture) จนกลายเป็นสภาวะปกติ 
(Normalization) 

ส าหรับผลการสอบถามวัดระดับความรู้
ความเข้าใจการเมืองและประชาธิปไตย ทดสอบ
ก่อนและภายหลังการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกในเชิงเปรียบเทียบพิจารณาได้จากตารางที่ 
1.3 และตารางที่ 1.4  

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

183 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

ตารางที่ 1.3 แสดงผลการสอบถามวัดระดับความรู้ความเข้าใจการเมืองและประชาธิปไตย ทดสอบก่อน
และภายหลังการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก  

ข้อ
ค าถาม 

ค่าความถ่ีและร้อยละของการวัดระดับความรู้ความเข้าใจการเมืองและประชาธิปไตย 
ทดสอบก่อน  ทดสอบหลัง  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 1 

(1%) 
18 

(17.1%) 
42 

 (40%) 
37 

(35.2%) 
7  

(6.7%) 
15 

(11.9%) 
55 

(43.7%) 
8 

(6.3%) 
36 

(28.6%) 
12 

(9.5%) 
2 6  

(5.7%) 
40 

(38.1%) 
36 

(34.3%) 
20 

 (19%) 
3 

 (2.9%) 
22 

(17.5%) 
70 

(55.6%) 
10 

(7.9%) 
21 

(16.7%) 
3 

(2.4%) 
3 6 

 (5.7%) 
38 

(36.2%) 
41 

 (39%) 
15 

(14.3%) 
5 

 (4.8%) 
41 

(32.5%) 
61 

(48.4%) 
9 

(7.1%) 
14 

(11.1%) 
1 

(0.8%) 
4 3  

(2.9%) 
35 

(33.3%) 
38 

(36.2%) 
24 

(22.9%) 
5 

 (4.8%) 
8 

(6.3%) 
35 

(27.8%) 
19 

(15.1%) 
43 

(34.1%) 
21 

(16.7%) 
5 2  

(1.9%) 
38 

(36.2%) 
35 

(33.3%) 
27 

(25.7%) 
3 

 (2.9%) 
8 

(6.3%) 
66 

(52.4%) 
23 

(18.3%) 
25 

(19.8%) 
4 

(3.2%) 
6 8 

 (7.6%) 
35 

(33.3%) 
37 

(35.2%) 
23 

(21.9%) 
2 

 (1.9%) 
16 

(12.7%) 
40 

(31.7%) 
8 

(6.3%) 
48 

(38.1%) 
14 

(11.1%) 
7 3 

 (2.9%) 
38 

(36.2%) 
37 

(35.2%) 
24 

(22.9%) 
3 

 (2.9%) 
30 

(23.8%) 
53 

(42.1%) 
16 

(12.7%) 
26 

(20.6%) 
1 

(0.8%) 
8 6 

 (5.7%) 
34 

(32.4%) 
46 

(43.8%) 
16 

(15.2%) 
3 

 (2.9%) 
38 

(30.2%) 
48 

(38.1%) 
11 

(8.7%) 
24 

(19%) 
5 

(4%) 
9 5 

 (4.8%) 
39 

(37.1%) 
42 

 (40%) 
17 

(16.2%) 
2 

 (1.9%) 
22 

(17.5%) 
43 

(34.1%) 
12 

(9.5%) 
40 

(31.7%) 
9 

(7.1%) 
10 8 

 (7.6%) 
39 

(37.1%) 
48 

(45.7%) 
9 

 (8.6%) 
1 

 (1%) 
11 

(8.7%) 
52 

(41.3%) 
11 

(8.7%) 
44 

(34.9%) 
8 

(6.3%) 
11 5 

 (4.8%) 
16 

(15.2%) 
41 

 (39%) 
41 

 (39%) 
2 

 (1.9%) 
9 

(7.1%) 
27 

(21.4%) 
13 

(10.3%) 
61 

(48.4%) 
16 

(12.7%) 
12 1 

0 (9.5%) 
45 

(42.9%) 
27 

(25.7%) 
21  

(20%) 
2 

 (1.9%) 
24 

(19%) 
60 

(47.6%) 
7 

(5.6%) 
30 

(23.8%) 
5 

(4%) 
13 21 

 (20%) 
53 

(50.5%) 
21 

 (20%) 
8 

 (7.6%) 
2 

 (1.9%) 
29 

(23%) 
48 

(38.1%) 
12 

(9.5%) 
30 

(23.8%) 
7 

(5.6%) 
14 5 

 (4.8%) 
43 

 (41%) 
43 

 (41%) 
12  

(11.4) 
2 

 (1.9%) 
21 

(16.7%) 
46 

(36.5%) 
19 

(15.1%) 
36 

(28.6%) 
4 

(3.2%) 
15 9  

(8.6%) 
34 

(32.4%) 
41 

 (39%) 
20 

 (19%) 
1 

 (1%) 
12 

(9.5%) 
46 

(36.5%) 
6 

(4.8%) 
55 

(43.7%) 
7 

(5.6%) 
16 13 

(12.4%) 
46 

(43.8%) 
36 

(34.3%) 
9 

 (8.6%) 
1 

 (1%) 
30 

(23.8%) 
62 

(49.2%) 
8 

(6.3%) 
21 

(16.7%) 
5 

(4%) 
17 17 

(16.2%) 
50 

(47.6%) 
31 

(29.5%) 
7 

 (6.7%) 
0 38 

(30.2%) 
62 

(49.2%) 
5 

(4%) 
17 

(13.5%) 
4 

(3.2%) 
18 15 

(14.3%) 
35 

(33.3%) 
41 

 (39%) 
11 

(10.5%) 
3 

 (2.9%) 
19 

(15.1%) 
52 

(41.3%) 
10 

(7.9%) 
34 

(27%) 
10 

(7.9%) 
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ตารางที่ 1.4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนและหลงั 

ข้อ
ค าถาม 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของการทดสอบก่อนและหลัง 
ทดสอบก่อน ทดสอบหลัง 

X ̅ SD ความหมาย X̅ SD ความหมาย 

1 2.70 0.87 ไม่แน่ใจ 3.20 1.25 เห็นด้วย 
2 3.25 0.93 เห็นด้วย 3.69 1.02 เห็นด้วย 
3 3.24 0.94 เห็นด้วย 4.01 0.96 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 3.07 0.93 เห็นด้วย 2.73 1.22 ไม่แน่ใจ 
5 3.09 0.90 เห็นด้วย 3.39 0.98 เห็นด้วย 
6 3.23 0.94 เห็นด้วย 2.97 1.29 ไม่แน่ใจ 
7 3.13 0.89 เห็นด้วย 3.67 1.08 เห็นด้วย 
8 3.23 0.88 เห็นด้วย 3.71 1.19 เห็นด้วย 
9 3.27 0.86 เห็นด้วย 3.23 1.27 เห็นด้วย 
10 3.42 0.79 เห็นด้วย 3.11 1.17 เห็นด้วย 
11 2.82 0.89 ไม่แน่ใจ 2.62 1.17 ไม่แน่ใจ 
12 3.38 0.97 เห็นด้วย 3.54 1.16 เห็นด้วย 
13 3.79 0.92 เห็นด้วย 3.49 1.24 เห็นด้วย 
14 3.35 0.82 เห็นด้วย 3.35 1.16 เห็นด้วย 
15 3.29 0.91 เห็นด้วย 3.01 1.19 เห็นด้วย 
16 3.58 0.85 เห็นด้วย 3.72 1.12 เห็นด้วย 
17 3.73 0.81 เห็นด้วย 3.90 1.08 เห็นด้วย 
18 3.46 0.96 เห็นด้วย 3.29 1.24 เห็นด้วย 

ผลการศึกษาได้ข้อสรุปที่ส าคัญว่า จา
การจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหวา่ง 
ประชาธิปไตยแบบไทย กับประชาธิปไตยแบบ
สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าใจถึงเส้นแบ่งที่
ส าคัญระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบ นั่นคือ 
การท ารัฐประหารโดยเห็นว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย
ส าหรับประชาธิปไตยแบบสากล ขณะที่ ใน
มุมมองประชาธิปไตยแบบไทย กลับกลายเป็นสิ่ง
ที่ยอมรับกันได้ ผลจากแบบสอบถามภายหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกใน 4 รูปแบบ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม (ภาพที่ 1.3) 
ดังนี้ 

กลุ่มที่หนึ่ง ค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับรูปแบบประชาธิป ไตยสอดคล้อง
เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ (ข้อที่ 1) และ
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคนไทยเข้าใจและ
พร้อมรับระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ (ข้อที่ 2) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยการวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
มีค่าเพิ่มขึ้นทั้งสองข้อค าถามโดยยังคงเห็นว่า
ประชาธิปไตยยังไม่สอดคล้องเหมาะสมกับ
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สังคมไทยและคนไทยยังไม่พร้อมรับกับระบอบ
ประชาธิปไตยในทางสากลด้วยตระหนักว่าเป็น
เรื่องที่เข้าใจยาก อีกทั้งวัฒนธรรมทางการเมือง
ของไทยไม่สอดรับกับวัฒนธรรมและค่านิยม
ประชาธิปไตยแบบเสรีที่ เชิดชูคุณค่าเรื่องสิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาคซึ่ งผลการวิจัย
ดั งกล่ าวนี้ มีความสอดคล้อง ไปด้ วยกันกับ
งานวิจัยของ ชนิดา จิตตรุทธะ (2559) เรื่อง 
วัฒนธรรมพีระมิดกับการท าให้เป็นประชาธิปไตย 
งานวิจัยโดยชนิดา จิตตรุทธะชี้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาทางการเมืองและการเปลี่ยนเป็น
ประชาธิปไตย ได้แก่ วัฒนธรรมทางสังคมของ
ไทย (Thai social culture)  ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
(Thai political culture)  อันสะท้อนถึงแบบ
แผน ค่านิยม ความรู้ ความเชื่อ ความชอบหรือ
บุคลิกภาพทางการเมืองของสังคมไทย รวมถึง
การรับรู้ระบบการเมืองของประชาชนไทยและ
อุดมการณ์หรือความเชื่อลึกๆ ที่ประชาชนไทยมี
ต่อความเป็นประชาธิปไตย โดยที่การรับรู้และ
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคมไทยมี
ลักษณะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพีระมิด 
( Pyramid Culture)  ที่ เ น้ น อ า น า จ นิ ย ม 
(Authoritarian Culture) และมีลักษณะสูงต่ า
แบบพีระมิดซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบแพนเค้ก (Pancake Culture) 
ที่ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจมีลักษณะแบบแบน
ราบและเน้นการมีส่ วนร่ วม (Participative 
Culture)  

 กลุ่มที่สอง ค่าเฉลี่ยในประเด็นการ
คัดค้าน/ไม่สนับสนุนให้ทหารเข้ามาแทรกแซง
ทางการเมือง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
หลังจากวัดระดับความรู้ความเข้าใจภายหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ได้แก่ ข้อที่ 3 ข้อที่ 5 
ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 ค่าเฉลี่ยที่วัดภายหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นี้สะท้อนว่าผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบโดยไม่
สนับสนุนให้ทหารเข้ามาก้าวก่ายหรือแทรกแซง
ท า ง ก า ร เ มื อ ง เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ใ ช่ รู ป แ บ บ
ประชาธิปไตยในทางสากลนั่นเอง  

กลุ่มที่สาม ค่าเฉลี่ยของข้อค าถามใน
กลุ่มที่เคยสนับสนุนการท ารัฐประหาร (วัดระดับ
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก) และภายหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกกลับ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของการที่ผู้เรียนเคยสนับสนุนการท ารัฐประหาร
มีค่าลดลง ได้แก่ ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 
ข้อที่ 11 ข้อที่ 13 ข้อที่ 15 และข้อที่ 18 อย่างไร
ก็ดี ส าหรับบางข้อค าถามกลับพบว่ามีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้อที่ 12 ข้อที่ 16 ข้อที่ 17 และมี
เพียงข้อเดียวที่มีค่าเฉลี่ยเท่าเดิม ได้แก่ ข้อที่ 14 
เมื่อพิจารณาในประเด็นสาระของข้อค าถามของ
ค่ า เฉลี่ ยที่ เพิ่ มขึ้ นของผู้ เ รี ยนที่ ตอบในเชิ ง
สนับสนุนการแทรกแซงของทหารในการเมืองก็
เพราะเหตุผลส าคัญคือการรังเกียจนักการเมืองที่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงสนับสนุนให้
ทหารเข้ามาจัดการด้วยการโค่นล้มรัฐบาลจาก
นักเลือกตั้ง ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงการ
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบไม่
เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล หากทว่าเข้า
ข่ายลักษณะประชาธิปไตยแบบไทย 

เมื่อพิจารณาในประเด็นสาระของข้อ
ค าถามของค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนที่ตอบใน
เชิงสนับสนุนการแทรกแซงของทหารในการเมือง
ก็เพราะเหตุผลส าคัญคือการรังเกียจนักการเมือง
ที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงสนับสนุนให้
ทหารเข้ามาจัดการด้วยการโค่นล้มรัฐบาลจาก
นักเลือกตั้ง ผลการวิจัยดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2558) 
เรื่อง สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน 
จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (จ านวน 248 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 จากทั้งหมด 499 คน) 
ร ะบุ ว่ า เ ห็ นด้ ว ยกั บประ เด็ นที่ ว่ า ระบอบ
ประชาธิปไตยใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองไม่ได้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2558, 

น. 254) แสดงให้เห็นว่าในระบบความคิดของผู้ที่
ตอบในประเด็นดังกล่าวนี้ ระบอบประชาธิปไตย
ไม่ใช่มรรควิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นเช่นกันว่าความคิดที่ว่าทุก
คนมีหนึ่งเสียงเท่ากันและหนึ่งเสียงของทุกคน
ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและอย่างเท่า
เทียมกัน และแนวคิดที่ว่าชัยชนะและการขจัด
ปัญหาต่างๆ ในสังคมการเมืองควรดูจากผลการ
เลือกตั้งว่าเสียงของฝ่ายใดมากกว่ากันนั้นดูจะยัง
ไม่เป็นที่ยอมรับในระบบความคิดของผู้เรียน 
ในทางตรงกันข้ามกลับสนับสนุนการใช้ก าลังใน
การขจัดปัญหาทางสังคมการเมืองแทน อย่างไรก็
ดี การตอบในลักษณะให้เหตุผลเช่นนี้มีเพียงสาม
ข้อเท่านั้นซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ผู้ เรียนตอบไปในทิศทางไม่
สนับสนุนการท ารัฐประหาร  

 

ภาพที่ 1.3 แสดงผลการวิจัยการวัดระดับความรู้ความเข้าใจการเมืองและประชาธิปไตยภายหลังกา
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยจ าแนกตามกลุ่มและรายข้อ 

 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

187 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในชั้นเรียนน ามาซึ่งผลจาก
การศึกษาที่ได้จากการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลที่ได้
จากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในงานวิจัย
นี้ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงรุกทั้งหมด 4 รูปแบบ สภาพการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกทั้ง 4 รูปแบบ
ต่างสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตย
แบบไทยกับประชาธิปไตยแบบสากล โดย
รูปแบบกรณีศึกษาจากคลิปวีดิโอเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ 
สะท้อนให้เห็นจากการที่ผู้เรียนเข้าใจถึงเส้นแบ่ง
ระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบได้ดีซึ่งจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยทั้งสองแบบ
ด้วยแนวคิดเรื่องการรัฐประหารกับการเลือกตั้ง 
โดยมองว่าการท ารัฐประหารเป็นสิ่งเลวร้าย
ส าหรับประชาธิปไตยแบบสากลที่ให้ความส าคัญ
กับการเลือกตั้งในฐานะเงื่อนไขอันจ าเป็น แต่มี
เพียงการเลือกตั้งอย่างเดียวยังไม่ใช่เงื่อนไขที่
เพียงพอส าหรับประชาธิปไตยแบบสากล ขณะที่
ในมุมมองประชาธิปไตยแบบไทย การรัฐประหาร
กลับกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้และเป็นเงื่อนไข
ที่จ าเป็นของประชาธิปไตยแบบไทย 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยนี้น าไปสู่

ข้อเสนอแนะได้ 2 ประการส าคัญ คือ  
1. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ กล่าวคือ 

ในระดับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับว่าการท า
รัฐประหาร (Coup d’Etat) เป็นสิ่งเลวร้าย การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชารัฐศาสตร์
เบื้องต้นพึงจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ยกระดับความรู้ความเข้าใจว่ารัฐประหารไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยที่สากล
ยอมรับ นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุกในรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นควรมุ่ง
สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนยอมรับและสนับสนุนการ
แก้ปัญหาทางการเมืองด้วยวิธีการตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยที่เป็นสากล นั่นคือ การเลือกตั้ง 
โดยไม่เรียกร้องอ านาจพิเศษ หรือการรัฐประหาร
เพื่อมาแก้ปัญหาทางการเมืองอันเป็นส่วนหนึ่ง
ของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองของไทย (Vicious 
Circle of Thai Politics) 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยใน
อนาคต มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
  2.1 การจะให้ผู้เรียนได้รู้และ
เข้าใจจนสามารถจ าแนกความแตกต่าง ใน
สาระส าคัญระหว่างประชาธิปไตยแบบไทย และ
ประชาธิปไตยแบบสากลเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาและการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชารัฐศาสตร์
เบื้องต้น การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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แบบเชิงรุกทั้ง 4 แบบเข้ามาปรับประยุกต์ใช้เป็น
ทางเลือกส าคัญที่เป็นไปได้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็น
ถึ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง ส า คั ญ ร ะ ห ว่ า ง
ประชาธิปไตยทั้งสองแบบ ส าหรับผู้ที่สนใจการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนในลักษณะเช่นนี้สามารถน า
แนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ได้
ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชาของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้คลิปวีดิโอใน
การจัดรูแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
  2.2 การวิจัยในอนาคตควร
เน้นความรู้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์
การเมืองเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน การ
ท าวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น
ควรให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

ทางการเมืองเป็นจุดเน้นส าคัญ อาทิ เหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 
เหตุการณ์การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เหตุการณ์ 
14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 
ฯลฯ โดยการศึกษาผ่านแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยใน
ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้คลิปวีดิโอ 
กล่าวโดยสรุป แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนใน
อนาคต ผู้วิจัยควรจัดรูปแบบการเรียนการสอน
โดยอิงความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองใน
ระหว่างการท าวิจัยเพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ใน
ภายหลังซึ่งจะท าให้ผู้เรียนจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยและแบบสากลได้
ดียิ่งขึ้น  
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ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางบางขวาง  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุใน

เรือนจ ากลางบางขวางโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูล คือ 
ผู้ต้องขังที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเรือนจ ากลางบางขวางไม่ต่ ากว่า 10 ปี เป็นผู้ สูงอายุที่มี
การปรับตัวได้ดี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และยินดีเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึก
ภาคสนาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิ เคราะห์บริบทและเนื้อหา ผลการศึ กษา พบว่า 
ประสบการณ์การปรับตัว 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) มูลเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประเด็นรอง คือ กระบวนการ
พิจารณาคดี และโลกใบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป 2) ความทุกข์ที่ เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่การปรับตัว  
มี 2 ประเด็นรอง คือ ความทุกข์ทางกาย และความทุกข์ทางใจ 3) กระบวนการปรับตัว มี 3 ประเด็น
รอง คือ การปรับมุมมองความคิด การจัดการกับสภาวะที่ท าให้ใจขุ่นมัว และความรู้สึกด้านบวก และ  
4) การเร่ิมต้นของชีวิตที่เข้มแข็ง มี 3 ประเด็นรอง คือ การยืนหยัดเพื่อสู้กับปัญหา การก่อเกิดมิตรภาพ 
ในเรือนจ า และการวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ 
ค าส าคัญ: การปรับตัว  ผู้ต้องขังสูงอายุ  เรือนจ ากลางบางขวาง 
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Abstract 
 The objective of this study was to examine the experience on Adaptation of 
elderly prisoners in Bangkhwang Central Prison. Key informants were seven older 
prisoners 60 years old and older.  They were well adjusted person and were punished 
more than 10 years. They were volunteerly participated in this study. Instruments were 
an semi-structured questions for interview and observation form. Data were analyzed 
by context and content analysis and then making interpretation. Findings revealed four 
main themes which were 1)  causable suffering consisted of the justice system and the 
new world changing, 2)  anxious before adaptation consisted of unhappy mental and 
physical distress, 3)  the adjustment processes consisted of vision changing, mind 
managing and positive thinking, and 4)  the beginning of a new strong life consisted of 
facing problems, enhancing relationship with others and life planning after released.  
Keywords:  Adaptation, Elderly Prisoners, Bangkhwang Central Prison 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เรือนจ ากลางบางขวางเป็นเรือนจ า
ความมั่นคงสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไป จนถึงตลอดชีวิตและประหารชีวิต โดยรับ
ผู้ต้องขังจากเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
โดยผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมอยู่ในเรือนจ ากลางบาง
ขวางส่วนใหญ่มีความแตกต่างทั้งทางด้านเชื้อ
ชาติ ศาสนาและลักษณะทางคดีพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลดังกล่าวส่งผลให้ ความคิด 
ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสถานที่ และเพื่อน
ร่วมชีวิตย่อมแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องเผชิญกับภาวการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มี
ความกดดัน เช่น การต้องท าตามกฎระเบียบที่

ก าหนดไว้อย่างเข้มงวด ความไม่เป็นส่วนตัวใน
พื้นที่อันจ ากัด การถูกก าหนดให้ท าหน้าที่ทั้งที่ไม่
ต้องการ รวมไปถึงบางครั้งก็ต้องยอมจ านนต่อ
เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเอง  

ผู้ต้องขังสูงอายุเป็นกลุ่มผู้ต้องขังอีก
กลุ่มหนึ่งที่มักจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวเข้า
กับสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมภายหลังเข้ามาสู่
เรือนจ า  โดยเฉพาะปัญหาที่ เชื่ อมโยงจาก
ภายนอกห้องขัง ทั้งเรื่องของครอบครัว กล่าวคือ 
ลูกหลาน ญาติมิตร หรือสัมพันธภาพภายใน
ชุมชนที่ตนเคยด ารงอยู่ และปัญหาจากภายใน
เรือนจ า อาจน าไปสู่ปัญหาวิกฤติส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมใน
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เรือนจ า ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องขังจ าเป็นต้อง
รวมตัวอยู่ในสถานที่เดียวกัน ต้องท าความเข้าใจ
และปฏิบัติตามในกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นเมื่อผู้ต้องขัง
สู ง อ า ยุ ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อสนองความต้องการของตนเองต่อ
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรือนจ าซึ่งถือได้
ว่าเป็นสังคมใหม่ และสภาพแวดล้อมใหม่ที่มี
ความแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเดิมอย่าง
สิ้นเชิงท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุแต่ละคนจะต้อง
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ลดความตึงเครียด 
ความวิตกกั งวล และปรับสภาวะจิตใจให้
สอดคล้องกับสภาพที่ตนเป็นอยู่ หากผู้ต้องขัง
สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้อาจเกิดปัญหาต่างๆ 
โดยเฉเพาะปัญหาด้านสุขภาพกายและปัญหา
ด้านสุขภาพจิต เช่น เจ็บป่วย เกิดความเครียด 
ความกดดัน โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย เป็น
ต้น 
 การศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาในเรื่องการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังในเรือนจ าพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาวิจัยในเรือนจ าที่ เกี่ยวกับการ
ปรับตัวของกลุ่มผู้ต้องขังที่หลากหลายอาทิ การ
ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการปรับตัวของผู้ต้องขัง
วัยหนุ่มในเรือนจ ากลางบางขวาง (พรรณเลขา 
พลอยสระศรี ,  2546) ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ
เรือนจ า: ศึกษาเฉพาะกรณีของฑัณทสถานหญิง
กลาง (นิภา นิ่มนวล, 2548) บริบทเรือนจ าและ

การยอมรับโทษประหารชีวิต: ศึกษาเฉพาะกรณี
กระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต 
(เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์, 2553) การปรับตัวของ
ผู้ต้องขังให้เข้ากับสภาพเรือนจ า:ศึกษาเฉพาะ
กรณีเรือนจ ากลางบางขวาง (จารุวรรณ คงยศ, 
2551) ทัณฑสถานเปิดกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด า เนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ภีรวัฒน์  นนทะโชติ, 2555) 
ประสบการณ์เส้นทางชีวิตสู่มหาบัณฑิตหลัง
ก าแพง (ยุหวาด  หีมโต๊ะบุ๊ก และจิระสุข สุข
สวัสดิ์, 2559) ความมั่นคงในการควบคุมตนของ
คนหลังก าแพง (สุพจน์ อารีย์สวัสดิ์ และจิระสุข 
สุขสวัสดิ์, 2559) และผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวที่มีต่อการควบคุมตนของผู้ต้องขังเรือนจ า
กลางบางขวาง (ส าราญ  วงศ์ขวัญ และนิธิพัฒน์  
เมฆขจร, 2559)  เป็นต้น ทั้งนี้พบว่างานวิจัยสว่น
ใหญ่เป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณ และการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงปัจจัยด้านจิตสังคม ในมิติใดมิติหนึ่ง หรือ
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่ ไม่ใช้ผู้สูงอายุ ซึ่ งการ
ศึกษาวิจัยเหล่านี้ยังมิอาจให้ค าตอบที่ครอบคลุม
มิติทางด้านจิตใจที่แสดงถึงการปรับตัวของ
ผู้ต้องขังกลุ่มผู้สูงอายุ 
 ด้ วย เหตุนี้ ผู้ วิ จั ยจึ ง ใช้การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา ซึ่งเป็นการ
แสวงหาความจริ ง ในสภาพที่ เป็ นอยู่ ตาม
ธรรมชาติ ด้วยการมองภาพรวมทุกมิติเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่สนใจกับ
สภาพแวดล้อมรอบตัวมุ่งเน้นการท าความเข้าใจ
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ในด้านความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ โลกทัศน์ 
และมุมมองที่มีต่อตนเองตลอดจนต่อสังคมและ
สภาพแวดล้อมในเรือนจ าและสิ่งที่เขาต้องเผชิญ
เพื่อการด าเนินชีวิตในเรือนจ า โดยผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษา “ประสบการณ์การปรับตัวของ
ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางบางขวาง” เพื่อ
ท าให้เกิดความเข้าใจการปรับตัว เช่น การรับมือ
กับความทุกข์ต่างๆ ของผู้ต้องขังสูงอายุที่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้จากผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการให้
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในเรือนจ า รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
สูงอายุเพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาประสบการณ์การปรับตัวของ
ผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจ ากลางบางขวาง 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ตามแนวคิดปรากฏการณ์วิ ทยา  มี วิ ธี กา ร
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

ผู้ ให้ข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ 
ผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจ ากลางบางขวาง โดยมี
เกณฑ์พิจารณาการคัดเข้า คือ (1) ผู้ต้องขัง
สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น (2) ถูกคุมขังอยู่
ในเรือนจ ากลางบางขวางมาแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
(3) มีการปรับตั ว ได้ ดี  (4) สามารถสื่ อสา ร

ภาษาไทยได้ดี และ (5) ยินดีเข้าร่วมวิจัย จ านวน 
7 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คื อ  แนวค าถามสั มภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยผ่านการพิจารณา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้ค้นหาค าตอบ เทป
บันทึกเสียง แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และแบบบันทึกภาคสนาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
มีการเตรียมแนวค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กับผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 7 คน โดยก่อนที่จะด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการ
วิจัย สอบถามถึงความสมัครใจ และให้เซ็นใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยข้อมูลต่างๆ จะเก็บ
ไว้เป็นความลับ ใช้นามสมมุติแทนชื่อจริง และจะ
รายงานผลวิจัยในภาพรวมเท่านั้น หลังจากนั้น
ผู้ วิ จัยขออนุญาตสัมภาษณ์และขออนุญาต
บันทึกเสียงสนทนา ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลคนละ 1-3 ครั้ง ใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ครั้งละ 1-2 ชั่วโมงและขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมบาง
รายในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
วิ เคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหา โดยมี
ขั้นตอนคือ (1) ถอดเทปจากบทสัมภาษณ์ เพื่อ
ถอดรหัสและก าหนดประเด็นหลัก โดยจัด
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

หมวดหมู่ที่ คล้ ายคลึ งกันตามลักษณะของ
ประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ (2) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
อ่านบทสัมภาษณ์เพื่อถอดรหัสข้อความ และ
ก าหนดประเด็นหลัก (3) จัดหมวดหมู่ของรหัส
ข้อความที่เหมือนกันเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ
ของประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ (4) น าข้อมูลที่จัด
ไว้ เป็นหมวดหมู่มาพิจารณาดูรูปแบบความ 
สัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในข้อมูล (5) 
อธิบายความหมายของประเด็นหลักโดยการ
เขียนพรรณนา และ (6) เก็บข้อมูลเพิ่มเต็มหรือ
แก้ไขวิเคราะห์ข้อมูลใหม่หากพบว่าข้อสรุปหรือ
การตี ความนั้ น ไม่ ถู กต้องหรื อข้ อมูลยั ง ไม่
ครอบคลุมประเด็นค าถามในงานวิจัย  

ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย มีดังนี้ 
(1) ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณ์ การ
สั ง เกตแบบมีส่ วนร่ วม และการจดบันทึก
ภาคสนามของผู้วิจัย และ (2) ตรวจสอบข้อมูล
โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล โดย
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลช่วงเวลาและสถานที่
แตกต่างกัน โดยเน้นเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความ
แตกต่ า งหลากหลายที่ ครอบคลุมลักษณะ
ประชากรให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และสมบูรณ์  
 
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ประเด็น

หลักดังนี้  (1) มูลเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประเด็นรอง 
คือ 1) กระบวนการพิจารณาคดี และ 2)โลกใบ
ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป  (2) ความทุกข์ที่เกิดข้ึนก่อน
เข้าสู่การปรับตัว  มี 2 ประเด็นรอง คือ 1) ความ
ทุกข์ทางกาย และ 2) ความทุกข์ทางใจ  (3) 
กระบวนการปรับตัว มี 3 ประเด็นรอง คือ 1) 
การปรับมุมมองความคิด 2) การจัดการกับ
สภาวะที่ท าให้ใจขุ่นมัว และ 3) ความรู้สึกด้าน
บวก  (4) การเริ่มต้นของชีวิตที่เข้มแข็ง มี 3 
ประเด็นรอง คือ 1) การยืนหยัดเพื่อสู้กับปัญหา 
2) การก่อเกิดมิตรภาพในเรือนจ าและ 3) การ
วางแผนชีวิตหลังพ้นโทษ 

1.  มูลเหตุแห่งทุกข์ จากการศึกษา
พบว่า มูลเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ภายใต้
ข้ อจ ากั ดของ เ รื อนจ าและการยอมรั บ ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งส่งผลต่อ
สภาพจิตใจ อารมณ์ ความวิตกกังวล ความกลัว 
ความเศร้า มี 2 ประเด็น ดังนี้ 

   1.1 กระบวนการพิ จ ารณาคดี  
ประสบการณ์การต่อสู้คดีความของผู้ ต้องขัง
สูงอายุกับการปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม 
แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดความยุติธรรมกับพลเรือนของรัฐ 
แต่ผู้ต้องขังสูงอายุมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งส่ งผลให้
ผู้ต้องขังสูงอายุไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อต้อง
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เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาล ผู้ต้องขัง
สูงอายุบางคนต้องเผชิญกับความทุกข์และความ
เจ็บปวดอีกหลายอย่าง เช่น การถูกเอารัดเอา
เปรียบจากทนายความและเจ้าหน้าที่ และต้อง
เจ็บปวดกับการต้องจ ายอมรับสารภาพในข้อ
กล่าวหาที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้กระท า สิ่งต่างๆ ที่
ผู้ต้องขังสูงอายุประสบยิ่งสร้างความเจ็บปวด
และความทุกข์ทั้งกายและใจที่เกิดขึ้นจากความอ
ยุติธรรมที่ตนเองประสบ ดังค ากล่าวที่ว่า “คิดว่า
ต้องสู้แต่ก็สู้ไม่หลุดเสียใจมากตอนนั้น ทนายก็
ช่วยอะไรเราไม่ได้มาก จะให้ท าอย่างไรก็ไม่บอก
ให้สู้เอง พยานหลักฐานก็ไม่มี มีแต่พยานของเขา 
คู่คดีที่เป็นต ารวจเขาวางแผนเอง ข่มขู่เราให้รับ
สารภาพ สุดท้ายก็โดนประหารเนี่ยะมาอยู่ที่บาง
ขวาง” และ “เขาถามว่าเอายาไปซ่อนไว้ที่ไหน 
เราก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้ท า เราไม่รู้เรื่อง เขาก็
ค้นก็ไม่มี เรื่องทุกอย่างเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนแต่ง
ขึ้นมาทั้งนั้น บังคับให้เรารับสารภาพ เซ็นชื่อใน
เอกสารที่เราไม่ได้อ่านมีแต่เอกสารปลอมทั้งนั้น” 

1.2 โลกใบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป เมื่อ
ชีวิตต้องพลิกผันก้าวเข้าสู่เรือนจ า ซึ่งเป็นโลกใบ
ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป การด าเนินชีวิตในเรือนจ า
เป็นสิ่งที่ยากจะปรับตัวได้ส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ 
อันเนื่องมาจากความเข้มงวดเชิงโครงสร้างของ
เรือนจ าที่ เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ และถูก
กดดันด้วยสภาวะแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม 
และวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
และความรู้สึกนึกคิด จนเกิดความรู้สึกเครียด 
รู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นว่างเปล่า และไม่

อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ต้องขังคนอ่ืน 
เก็บเนื้อเก็บตัว และในบางรายรุนแรงถึงขั้นคิดที่
จะฆ่าตัวตาย ดังค ากล่าวที่ว่า“เคยคิดเหมือนกัน
ว่าจะเอาอย่างไงดี จะไปแขวนคอที่ไหนดี ไม่
อยากพบเจอกับใครถ้าได้อยู่คนเดียวเป็นเรื่องแน่
อยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครเลยตอนนั้น” 
และ“ไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากพูดคุยกับใคร 
อยากอยู่คนเดียว มันเครียด เรื่องคดีบ้าง ครอบ
ครัวมั้ง เราของกลางเยอะโทษสูง คนอ่ืนเขาไม่
กล้าพูดด้วยไม่รู้กลัวอะไรตอนนั้นอยู่ที่เรือนจ าแม่
สอด” 
 2.  ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่
การปรับตัว จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การที่
ผู้ ต้ อ งขั ง สู ง อายุ ต้ อ ง เผชิญกั บความทุ กข์  
ความเครียด และความวิตกกังวลที่ต้องใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางกฎระเบียบที่เคร่งครัด ความพยายาม
ในการด ารงชีวิตให้อยู่ภายใต้สังคมเรือนจ าเป็น
สิ่งที่ยากล าบาก เพราะยังคงยึดมั่นอยู่ในตัวตน
เดิมจนไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไร้คุณค่า
ของตนเองได้ ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์และความ
เจ็บปวดในใจ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

2.1 ความทุกข์ทางกาย  การใช้ชีวิตใน
สภาพแวดล้อมที่ผิดแปลกไปจากสังคมปกติ การ
ที่ต้องตกอยู่ภายใต้กิจวัตรประจ าวันที่ต้องถูก
ก าหนดให้ท าตามระเบียบที่เคร่งครัด ซึ่งแตกต่าง
ไปจากวิถีชีวิตที่ตนเองเคยมี พร้อมกับการมีโรค
รุมเร้าด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าส่งผลต่อการ
ปรับตัวเพื่อยอมรับแบบแผนชีวิตใหม่ และเป็น
สิ่งที่สร้างความยากล าบากในการใช้ชีวิตเป็น



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

197 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

อย่างมาก ดังค ากล่าวที่ว่า“โอ้โห จนป่านนี้มันยัง
ไม่ค่อยจะนั่นเลย มันยังวิตกกังวลอยู่ เราก็มี
โรคภัยไข้เจ็บเยอะนะ อยากจะไปตายอยู่กับ
ครอบครัวใช่ไหม มันตัวนี้แหล่ะที่ท าให้เราทุกข์
อยู่ อย่างตาเราเนี่ยะบอดแล้วเป็นต้อกระจกมอง
อะไรเนี่ยะไม่เห็น มันเครียด.เครียดมากๆ” และ
“เคยนึกเหมือนกันว่าอยู่ไปท าไม มันทรมานโรค
ก็เยอะ เนี่ยะมันยังปวดขาปวดกระดูก ทุกวันคิด
ดู” 

2.2 ความทุกข์ทางใจ  เมื่อผู้ต้องขัง
สูงอายุต้องเผชิญกับความยากล าบากของการใช้
ชีวิต ในเรือนจ า การถูกลดทอนความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงเนื่องจาก
สภาพจิตใจที่บอบซ้ า อีกทั้งความรู้สึกหมดอาลัย
ตายอยากเพราะขาดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ท าให้ชีวิตต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์
ตรมขมขื่น ย่อท้อต่ออุปสรรค และมองไม่เห็น
จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนจึงน าพาชีวิตไปสู่
ความเบื่อหน่าย สิ้นหวัง หมดก าลังใจ หมด
ความหมายในชีวิต และอาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัว
ตายได้ ดังค ากล่าวที่ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่ามันหมด
ไปแล้ว เราไม่มีคุณค่าแล้ว อยากจะฆ่าตัวตาย จะ
แขวนคอตัวเองหลายครั้งแล้ว อยากตาย ฉันไม่
อยากอยู่ ติดคุกดวงมันตกที่สุดตกนานตกยิ่งกว่า
นรกอีก อยู่ในนี้มันเสียเวลาท ามาหากินท าอะไรก็
ไม่ได้ให้มันผ่านไปวันๆ เท่านั้น” และ “ส่วนน้อย
ที่เห็นเรามีคุณค่า เขามองเราในฐานะว่ามึงเป็น
นักโทษ มึงจะมาเรียกร้องอะไรมากมาย เราเป็น
นักโทษพูดง่ายๆ ความเป็นคนมันหมดไปแล้ว มนั

หมดแล้วศักดิ์ศรีความเป็นคน คุณค่าความเป็น
คนมันไม่มี ชีวิตมันไร้ค่าลงตั้งแต่ติดคุกแล้ว” 

3.  กระบวนการปรับตัว จากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า กระบวนการที่ผู้ต้องขังสูงอายุหา
หนทางคลายความคับข้องใจที่เกิดขึ้นกับตนเอง
อันเนื่องมาจากการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ในเรือนจ าด้วย
การแสวงหาวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อ
ร่างกาย และจิตใจเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสังคมในเรือนจ าได้อย่างมี
ความสุขตามอัตภาพในบริบทของเรือนจ า 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

3.1 การปรับมุมมองความคิด  การ
เผชิญปัญหาโดยปรับมุมมองความคิดให้เข้ากับ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาโดยการยอมรับเข้าใจและปล่อยวาง
กับอุปสรรคในการด าเนินชีวิต มีจิตใจที่ปลอด
โปร่งผ่อนคลายจากความคิดที่มารบกวนจิตใจ
สามารถรับรู้และเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง
มองเห็นความเป็นไปในสิ่งต่างๆ ของชีวิตได้
ชัดเจนตามสภาพแห่งความเป็นจริงและมีจิตใจที่
สุขสงบ ผู้ต้องขังสูงอายุกล่าวว่า“เราปรับตัวได้
แล้วก็สบายตัดปัญหาเรื่องภายนอก เราไม่รับรู้
อะไรมันท าให้เราไม่สบายใจเปล่าๆ จะดีจะอย่าง
ไงก็เรื่องของเขา ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่อยากที่
จะคิดท าแต่เรื่องเดิมๆ แล้วถ้ามัวแต่คิดเรื่อง
เดิมๆ เดี๋ยวออกไปมันก็เหมือนเดิมเวลานี้เราต้อง
อยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ในนี้ให้ได้” และ“มันสอน
ให้เรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมข้างในกับข้างนอกมันไม่
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เหมือนกัน ถ้าเราหลีกเลี่ยงการเข้ามาในนี้ก็ดีแล้ว 
อยู่ในนี้มันไม่ดีแน่ เราต้องไปสอนลูกสอนหลาน
อย่าให้เข้ามา ตัวเราต้องปรับใหม่ ถ้าเราเข้ามา
อีก โอ.ไม่ได้ออกแล้ว เราต้องปรับปรุงใหม่” 

3.2 การจัดการกับสภาวะที่ท าให้ใจ
ขุ่นมัว  การแสวงหาความสุขทางใจเพื่อสร้าง
สีสันให้กับชีวิต ลดทอนความทุกข์ ความเหงา 
ความเบื่อหน่าย ความเครียด และความสิ้นหวัง 
เกิดการผ่อนคลาย ด้วยการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางเรือนจ าจัดขึ้น จนสามารถด าเนินชีวิตที่เหลือ
ต่อไปได้ ภายใต้โลกที่ผู้ต้องขังมักเรียกว่า “โลก
สี่ เหลี่ยมแคบๆ” ดังค ากล่าวที่ว่า“เมื่อเรามี
ความเครียด เมื่อมีกิจกรรมอะไรเราก็ควรเข้าร่วม
ในกิจกรรมนั้นก็มีกิจกรรมอบรมวิชาชีพเรื่อง
ท าอาหาร กับข้าว ขนม ไอสครีม ก็มีนักโทษเข้า
ร่วมโครงการกันล้นท าให้ทุกคนมีรอยยิ้มสนุกได้
ความรู้และน าไปประกอบอาชีพ และต่อยอด
ใ ห้ กั บ นั ก โ ท ษ ค น อ่ื น อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
เพลิดเพลิน” และ“ได้เคยฝึกวิชาชีพจากวิทยากร
ข้างนอก ก็อย่างเช่น เรียนศิลปะ วาดรูป ไปเรียน
ท าขนม ชงกาแฟก็รู้สึกว่ามันก็ดี มันได้ไปกินได้
ไปเจอเพื่อนคนใหม่ที่รู้จักกัน มันเปิดหูเปิดตาไป
ในตัวเพราะอยู่แต่ในแดนก็มีอยู่แค่นี้ไปนอกแดน
บ้าง กว้างขวางดี ก็รู้สึกว่าโล่งดี” 

3.3 ความรู้สึกด้านบวก  การที่ผู้ต้องขัง
สูงอายุผ่านประสบการณ์ภาวะวิกฤติ ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มองชีวิตอย่างมี
ความหวังไม่ย่อท้อกับปัญหา และสามารถอยู่กับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจ รับรู้ถึง

สัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนรอบข้างจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สามารถด าเนินชีวิตอยู่
กับสิ่งที่เป็นไปได้อย่างเข้าใจและได้เห็นมุมมอง
ด้านบวกที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ตนเองมีความสุข 
ดังกล่าวที่ว่า“เราอยู่ในนี้ก็สร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองได้ไม่หมดหวังนะเรายังสามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวเราได้ อย่างเช่นเรารับจ้างซักผ้าให้เขา 
ก็ได้เดือนหนึ่ง 3,000 กว่าบาท ส่งไปบ้านหมด
เป็นทุนการศึกษาให้ลูกได้เรียน ตอนนี้ลูกเรียน
จบปริญญาตรีแล้วที่มหาลัยเกษตรแม่โจ้ มีงาน
ท าแล้ว เราก็หมดห่วง” และ“คนอ่ืนเขาคิดกับ
เราแบบนั้น เราไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเหมือนเขา 
เขาว่าเราเป็นคนไร้ค่า ก็ปล่อยมันไป เราออกไปก็
ต้องท าไห้มันดีขึ้นออกจากคุก เราท าได้ใครจะมา
กล้ าว่ า เรา เขาก็ต้ องนับถื อ เราแล้ ว  อย่ า ง
หลานสาวบอกว่าจะท ารีสอร์ท แต่จะรอปู่ออกไป
ก่อนแล้วค่อยท าเพราะปู่เป็นคนกว้างขวางรู้จัก
คนเยอะอยากให้ปู่มาร่วมงานด้วยแค่เราได้ยิน
แบบนี้ เอ่อ.เรายังมีคุณค่าอยู่ คุณค่าเราอยู่ที่คน
อ่ืนเขานับถือ นี่ส าคัญ” 

4.  การเริ่มต้นของชี วิตที่ เข้มแข็ง 
ภายหลังจากที่ผู้ต้องขังสูงอายุประสบกับความ
ท้อแท้ความผิดหวังที่เกิดจากปัญหาต่างๆ ที่มา
รุมเร้าแล้ว ผู้ต้องขังสูงอายุเหล่านั้นสามารถ
ปรับตัวยอมรับและหาแนวทางแก้ไขไม่ยอมแพ้
กับโชคชะตาชีวิตของตนเอง เปลี่ยนความท้อแท้
ให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเพื่อ
ก้าวผ่านพ้นความทุกข์และเข้าถึงความสุขในชีวิต 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นรอง ดังนี้ 
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4.1 การยืนหยัดเพื่อสู้กับปัญหา การ
ผ่านความทุกข์ยากภายใต้การใช้ชีวิตอยู่ ใน
เรือนจ ามายาวนานมากกว่าสิบปี ช่วยหล่อหลอม
มุมมองในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุว่า
ตนเองมีชีวิตที่ดีและสร้างความสุขได้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการด าเนินชีวิต อยู่กับ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเพื่อเรียนรู้ที่จะ
อยู่อย่างมีความหวัง เกิดความคิดในการพัฒนา
ตัวเอง และมองเห็นตนเองได้ชัดขึ้น โดยไม่ปล่อย
ให้ตนเองหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความทุกข์ใน
ใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมุ่งแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง จนสามารถ
ยอมรับท าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลง
ภายในตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณค่าของการสร้าง
ชีวิตใหม่ ผู้ต้องขังสูงอายุกล่าวว่า “อยู่มานาน
ขนาดนี้ 17 ปี จะ 18 ปี แล้ว มันจะล าบาก
อย่างไรไม่ใช่ปัญหาส าหรับเรา อะไรก็รับได้หมด
ล าบากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสุดๆ แล้ว เสื้อผ้า 5 ชุด 
ที่นอนผ้าห่ม 3 ผืนก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดอะไรรอ
วันออกอย่างเดียว” และ“ผ่านความสบายมาก็
เยอะล าบากมาก็เยอะติดคุกเนี่ยะสุดๆ แล้วมันไม่
มีอะไรน่ากลัวกว่านี้แล้วรับได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ
แล้วว่าใครจะรับความเปลี่ยนแปลงได้มากแค่
ไหนเนี่ยะอยู่มาตั้ง 15  ปีแล้วจะกลัวอะไรอีก” 

4.2 การก่อเกิดมิตรภาพในเรือนจ า   
คือ การแสวงหาแรงสนับสนุนจากผู้ อ่ืนเพื่อให้
ผู้ต้องขังสูงอายุสามารถฝ่าวิกฤติในชีวิตออกไปได้
ด้วยความรัก ความเข้าใจ ความรู้สึกดีๆ มีสาย
สัมพันธ์อันงดงามจากมวลมิตรบุคคลภายนอกที่

เข้ามาเสริมสร้างให้คุณค่าและความหมายของ
ตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยให้ได้เปิด
ความคิดมุมมองใหม่ๆ และสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมา
ได้มีพื้นที่ส าหรับระบายความวิตกกังวล ผู้ต้องขัง
สูงอายุกล่าวว่า “มีวิทยากรและอาจารย์ มี
องค์กรทางศาสนาเข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ศาสนา และคณะครู อาจารย์ จากสถาบันต่างๆ 
มาอบรมให้ความรู้จาก“โครงการก าลังใจ”ใน
พระด าริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิ
ติยาภา ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ได้ท าการ์ด
ส่งไปให้ก าลังใจ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ถักผ้าพันคอ 
ผ้าขนหนูส่งไปให้พระภิกษุที่อยู่ตามชนบท ที่
หนาวทางภาคเหนือ และแปลหนังสือ อักษร
เบลล์ เป็นเร่ืองราวให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่าน” 

4.3 การวางแผนชี วิตหลังพ้นโทษ  
การสร้างเป้าหมายในชีวิตหลังจากพ้นโทษและ
ค้นหาสิ่งที่ตนเองต้องการในอนาคต และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตนเองหวัง และรับรู้ถึง
คุณค่าในตนเองว่ายังสามารถที่จะกระท าในสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมาย การก าหนด
อนาคตด้วยพลังแห่งความหวังจึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างพลังชีวิตที่เข้มแข็ง ผู้ต้องขังสูงอายุ
กล่าวว่า“ที่เรามีชีวิตอยู่ต่อไปก็เพราะว่าถ้าเราได้
ออกไปแล้วเลี้ยงหลานอยู่บ้าน เราไม่ได้เป็น
ใหญ่โตเหมือนคนอ่ืนเขา แต่สามารถช่วยลูกๆ 
ญาติพี่น้องคนในชุมชนที่บ้านเราเท่าที่จะท าได้ 
ต้องดูแลตนเองชีวิตเราส าคัญที่สุด ลมหายใจยัง
อยู่นะเราจะเป็นอย่างไร ชีวิตเราผ่านความ
ล าบากมาเยอะต่อไปวันหน้าต้องรู้ว่าจะท า
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อย่างไรให้มันดีกว่าเพื่อตนเอง” และ“ออกไปเรา
ควรแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้น เพราะว่าบทเรียน
มันมีแล้ว ต้องใช้ความคิดใช้สมองให้มันดีๆ ขึ้น 
อยู่ในนี้มีเรื่องไม่ดีมากมายไม่ต้องยุ่งกับมันดีที่สุด
เพราะชีวิตเป็นของเรา เราต้องก าหนดว่าอะไร
ควรท าไม่ควรท าและคิดให้ดีด้วย” 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ต้องขังสูงอาจุ ได้

ระบุว่  าความทุกข์ของพวกเขา เริ่มต้นจาก
กระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งความทุกข์นี้เริ่มก่อ
ตั วขึ้ นนับแต่ วันแรกที่ ถู กจั บกุมจนถึ งการ
พิจารณาคดีของศาล ซึ่งเป็นความยากล าบากอีก
ชั้นหนึ่งที่ท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุต้องตกอยู่ใน
สภาวะความเครียด คาดหวังกับการต่อสู้คดี
ความ ผู้ต้องขังสูงอายุต้องเผชิญกับความทุกข์ใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด จ า ก
กระบวนการยุติธรรม เช่น ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากทนายความ และการเจ็บปวดกับการต้องจ า
ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ตนเองไม่ได้เป็น
ผู้กระท า ส่งผลให้เกิดความทุกข์ เช่น ความ
ผิดหวัง ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก และ
ความเจ็บปวดทางใจ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นภาภรณ์  หะวานนท์และคณะ (2555) ที่
พบว่า แม้จะมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เกิดความ
เป็นธรรมกับผู้กล่าวหาแต่ในทางปฏิบัติในบาง
กรณีอาจมีการข่มขู่การใช้วิธีการบังคับด้วย
วิธีการต่างๆ การเอาเปรียบเรียกร้องผลตอบแทน
หรือการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ต้องหา  

มู ล เหตุ แ ห่ งทุ กข์ อี กประ เ ด็ นหนึ่ ง
นอกเหนือจากความทุกข์ที่เกิดจากกระบวนการ
พิจารณาคดีแล้วนั้นคือ ความทุกข์ที่เกิดจากโลก
ใบใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป นั้นคือโลกใบใหม่ของ
ชีวิตที่ก้าวเข้าสู่เรือนจ าด้วยสภาพจิตใจที่ขื่นขม 
วิตกกังวล หวาดกลัว โศกเศร้าจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในอดีต และการด าเนินชีวิตในเรือนจ าเตม็
ไปด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบัติตาม การ
ท าใจและยอมรับเพื่อปรับชีวิตให้สอดคล้องกับ
ระเบียบวินัยซึ่งเป็นสิ่งใหม่และไม่คุ้นเคยจนยาก
ที่ จ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม  ร ว ม ถึ ง ถู ก ก ด ดั น ด้ ว ย
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมใหม่ที่
อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่าง การยอมรับ
สภาพการเป็นอยู่ในโลกใบใหม่จึงเป็นสิ่งที่ยากจะ
ปรับตัวได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรแซม ไซ
คิด (อ้างถึงใน พรรณเลขา พลอยสระศรี, 2546) 
ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการจองจ าและข้อจ ากัด
ด้านต่างๆ ของผู้ต้องขังและได้พบปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับตัวของผู้ต้องขังในเรือนจ าว่า นอกจาก
จะถูกจ ากัดความต้องการในด้านต่างๆ แล้วยัง
ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมใหม่ใน
เรือนจ า ซึ่งมีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อม
ของสังคมภายนอกโดยสิ้นเชิงท าให้เกิดปัญหาใน
การปรับตัว 

ความทุกข์ที่ เกิดขึ้ นก่อน เข้ าสู่ การ
ปรับตัวการใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้ต้องขังสูงอายุ
นั้น จากการศึกษาพบว่า ความทุกข์ทางกายเป็น
สภาวะที่ เ กิ ดจากการที่ ต้ อ งตกอยู่ ภาย ใต้
กฎระเบียบและกรอบกติกาที่เข้มงวดท าให้รู้สึก
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อึดอัดไม่สามารถปรับตัวปรับใจที่จะยอมรับใน
กฎระเบียบเหล่านั้นได้และรวมไปถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่มี
ความแตกต่าง ความพยายามในการด ารงชีวิต
ภายใต้สังคมเรือนจ าเป็นสิ่งที่ยากล าบาก เพราะ
ผู้ต้องขังสูงอายุยังคงยึดมั่นอยู่ในรากเหง้าในอดีต
จนไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกไร้คุณค่า
ของตนเองได้ ท าให้การปรับตัวปรับใจเพื่อ
ยอมรับแบบแผนชีวิตใหม่ให้เหมือนผู้ต้องขังคน
อ่ืนๆ เป็นสิ่ งที่ สร้ างความกดดันและความ
ยากล าบากให้กับผู้ต้องขังต้องกลายเป็นบุคคลที่
สมยอมขาดความเป็นตัวของตนเอง ขาดความ
มั่นใจในการด าเนินชีวิต ซึ่งอาจเป็นการลดทอน
พลังชีวิตพลังใจและพลังความคิดในการใช้ชีวิต
ในเรือนจ า  และความทุกข์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่
การปรับตัวประการสุดท้ายคือ ความทุกข์ทางใจ
เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่ตนเองไม่สามารถ
ท าใจและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
ซึ่งส่งผลให้จิตใจที่อ่อนแออยู่แล้วเกิดอาการ
ท้ อแท้  หมดก าลั ง ใจ  และ ไร้ซึ่ งความหวั ง 
เนื่องจากสภาพจิตใจที่ยังบอบซ้ า เพราะขาด
ความหนักแน่นภายในใจท าให้ชีวิตต้องจมปลัก
อยู่กับความทุกข์ ตลอดจนมีความรู้สึกเกรงกลัว
ย่อท้อต่ออุปสรรคและมองไม่ เห็นจุดหมาย
ปลายทางที่ชัดเจนจึงน าพาชีวิตไปสู่ความเบื่อ
หน่ายและหมดก าลังใจในการด าเนินชีวิต ท าให้
เกิดการเสียสมดุลจนกลายมาเป็นความทุกข์ที่
ปรากฏขึ้นในจิตใจ สนับสนุนค าอธิบายของ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2553 อ้างถึงใน 

พุทธิกันต์  คงคา, 2554) ในเรื่องของความทุกข์
ทางใจ (Mental pain; Mental suffering) ว่า
เป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นความไม่สบายใจ 
ความเศร้าโศก ความคร่ าครวญร่ าไร เจ็บปวด 
รวดร้าวใจ ความคับแค้น สิ้นหวัง รวมทั้งความ
ทุกข์ทางใจมีความเกี่ยวข้องทางกาย (Bodily 
pain; Physical suffering) หรื อ ก า ยิ ก ทุ ก ข์  
กล่าวคือ เมื่อเกิดความทุกข์ทางกายก็ท าให้เกิด
ความทุกข์ทางใจหรือเมื่อเกิดความทุกข์ทางใจก็
ส่งผลไปถึงความทุกข์ทางร่างกายด้วย 

ส าหรั บสา เหตุ ของกา รปรับตั วนั้  
ผลการวิจัย พบว่า เนื่องจากความปรารถนาที่จะ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
เรือนจ าและให้เข้ากับสภาพในเรือนจ าและใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่ามองไปข้างหน้าด้วยมุมมองใน
ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ด าเนินชีวิตโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่างไร้
จุดหมาย  แม้บางครั้งการปรับตัวจะไม่สามารถ
เอาชนะในสถานการณ์ได้ทุกเรื่องแต่ก็ได้ท าให้
ผู้ต้องขังสูงอายุได้เรียนรู้ เข้าใจ ท าให้แข็งแกร่ง
เติบโตกับการปรับตัวที่ผ่านพ้นมาสามารถแก้ไข
และปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพที่
เป็นอยู่ ใ ห้ ได้  ถึ งแม้ว่ าการปรับตัวอาจเป็น
กระบวนการปรับตัวที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดอย่าง
น้อยก็ได้ท าให้ผู้ต้องขังสูงอายุกล้าที่จะเผชิญกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นกล้าที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้เกิดการยอมรับในการที่จะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในที่สุดและมองชีวิตอย่างมี
ความหวังไม่ย่อท้อกับปัญหาสามารถอยู่กับ
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สภาพแห่งความเป็นจริ งที่ เกิดขึ้น ได้ อย่ า ง
กลมกลืนและเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิ
ระสุข สุขสวัสดิ์ และอรัญญา ตุ้ยค าภีร์ (2553) 
พบว่า นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ
ในภาคใต้เลือกที่จะเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการ
กับปัญหาซึ่งเป็นรูปแบบการปรับตัวเพื่อเรียนรู้ 
ยอมรับ และเข้าใจเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามความเป็นจริงมากกว่าที่จะเลือก
รูปแบบการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีเพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณค่าและปกติสุข 

ประเด็นสุดท้ายภายหลังจากที่ผู้ต้องขัง
สูงอายุประสบกับความท้อแท้และความผิดหวังที่
เกิดจากปัญหาต่างๆที่มารุมเร้าแล้ว ผู้ต้องขัง
เหล่านั้นสามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และหาแนวทางแก้ไขไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิต
ของตนเอง เปลี่ยนความท้อแท้ให้เป็นพลังในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเพื่อก้าวผ่านความ
ทุกข์และเข้าถึงความสุขในชีวิต ผลการวิจัยพบวา่
การเริ่มต้นของชีวิตที่เข้มแข็งของผู้ต้องขังสูงอายุ
นั้น เร่ิมจากการที่ผู้ต้องขังสูงอายุสามารถปรับตัว
ยอมรับและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
พาตนเองออกจากความทุกข์และค้นพบพลังใจ
ในการฝ่ าฟั น อุปสรรคและกล้ า เ ผชิญกับ
สถานการณ์ของชีวิตที่ผ่านเข้ามาได้อย่างเข้มแข็ง 
โดยไม่หันหลังให้กับชีวิตที่ผิดพลาดมาในอดีตไม่
ยอมแพ้กับโชคชะตาและปรับเปลี่ยนชีวิตให้ยืน
หยัดขึ้นมาได้ใหม่ สามารถท าความเข้าใจต่อชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิต 

สามารถอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เข้าใจ และได้เห็นแง่มุมที่ดีขึ้นเพื่อน าไปสู่ความ
พยายามที่จะด ารงชีวิตอยู่ในเรือนจ าได้อย่างมี
คุณค่าและมีความหวังมี เป้าหมายในชีวิตที่
ชัดเจน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิด
สุขภาวะทางจิตของริฟท์ (Ryft, 1995 อ้างถึงใน 
กุลรัตน์  แก้วเป็ง , 2554) ตรงกับด้านการมี
เป้าหมายในชีวิต (purpose in life) ซึ่งได้แก่ 
การมีความมุ่งหมายในชีวิตสามารถก าหนด
ทิศทางในชีวิตของตนมีความเชื่อที่เป็นหลักยึดใน
จิตใจเพื่อที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิต   
 
สรุป และ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย พบว่า ความทุกข์ที่ เกิด
ขึ้นกับผู้ต้องขังสูงอายุนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิด
จากกระบวนการพิจารณาคดี และความทุกข์เกิด
จากความวิตกกังวลที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลาง
กฎระเบียบที่ เคร่งครัด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
สภาวะทางใจและทางกาย ด้วยสาเหตุดังกล่าว
ท าให้ผู้ต้องขังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า 
ขาดความหมายในชีวิตมองว่าชีวิตของตนไร้
คุณค่าไม่อยากที่จะมีชีวิตต่อไป ดังนั้นการให้การ
ปรึกษาเชิ งจิตวิทยาจากเจ้ าหน้าที่ทีมงาน
สุขภาพจิตในเรือนจ า จะเป็นกระบวนการที่ท า
หน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังได้ตระหนักถึงสภาพ
แห่งความเป็นจริง โดยการให้การปรึกษาเชิง
จิตวิทยารายบุคคลหรือแบบกลุ่มแก่ผู้ต้องขัง 
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าความส าคัญของ
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แต่ละคนที่จะท าให้เกิดความนับถือตนเองต่อการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในเรือนจ าได้อย่างมีความหมายจน
สามารถยอมรับและอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต   

นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์เป็นอยู่ในเรือนจ าของ
ผู้ต้องขังสูงอายุ เป็นผลมาจากการที่ผู้ต้องขังมี
มุมมองหรือทัศนคติที่ดีกับผู้คนและสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ตัว และมีความปรารถนาที่จะด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า มองไปข้างหน้าด้วยมุมมองในชีวิต
อย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นในฐานะนักจิตวิทยาการ
ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านสุขภาพจิตใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน จึงควรให้ความส าคัญใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมก าลังใจ การเห็น

คุณค่าในชีวิต การมี เป้าหมายในชีวิตอย่าง
สม่ าเสมอและเหมาะสมกับช่วงวัยชรา เพื่อให้
สามารถปรับตั วอยู่ ร่ วมกับความแตกต่ า ง
ท่ามกลางผู้อื่น และปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งฝ่าฟันอุปสรรคและมีศักยภาพ
ในการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  เนื่องจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขัง
สูงอายุ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษากระบวนการ
ปรับตัวของผู้ต้องขังในแต่ละช่วงอายุ ผู้ต้องขัง
กลุ่มเพศทางเลือก  ผู้ต้องขังชาวต่างชาติและ
กลุ่มผู้ต้องขังพิการ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
และความหลากหลายในผลการวิจัย 
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บทคัดย่อ   
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความคลั่งไคล้ศิลปินและความสุข

เชิงอัตวิสัยในแฟนคลับเยาวชน  กลุ่มตัวอย่างคือ แฟนคลับเยาวชน  จ านวน 100 คน  อายุเฉลี่ย 21.88 
(+ 2.4 ปี) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  มาตรความคลั่งไคล้ศิลปิน และมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน พบว่า ความคลั่งไคล้ศิลปินรูปแบบความชืน่ชอบเพื่อความบันเทิงและสงัคม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r=.24, p < .05) ส่วนความคลั่ง
ไคล้ศิลปินรูปแบบความชื่นชอบแบบเข้มข้นและยึดติด ไม่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของแฟนคลับ
เยาวชน (r=.14, ns) 
ค าส าคัญ: ความคลั่งไคล้ศิลปิน  ความสุขเชิงอัตวิสัย แฟนคลบัเยาวชน    
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Abstract 
 This study aimed to examine the relationships among celebrity worship and 
subjective well-being in young fan clubs. Participants were 100 young Thai fan clubs 
who were 21.88 year old (+ 2.4 years). Instruments used in the study were Celebrity 
Worship Scale and Subjective Well-being Scale. Data was collected by questionnaires. 
Pearson’s product-moment correlation was used to analyze the data. Findings reveal 
that entertainment-social celebrity worship was significantly and positively correlated 
with subjective well-(r=.24, p < .05) and the intense-personal celebrity worship was not 
correlated with subjective well-being of young fan clubs (r=.14, ns). 
Keywords: Celebrity worship, Subjective well-being, Fan club youth 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความชื่นชอบของเยาวชนที่มีต่อศิลปิน 
เช่น ดารา นักร้อง นักดนตรี   หรือ ที่เรียกว่า 
การเป็นแฟนคลับ  นั้น มีต้นก าเนิดมาจาก ค าว่า 
“แฟน”  ซึ่งมาจากค าว่า “Fanatic” ที่หมายถึง 
หลงใหล  คลั่ งไคล้ แฟนเกิดขึ้นครั้ งแรกเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 เมื่อนักข่าวก าหนดค าว่า “แฟน” 
ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับผู้คนที่คอยติดตาม
ทีมนักกีฬามืออาชีพ หลังจากนั้นความหมายของ 
แฟน ก็ถูกพัฒนาต่อมา โดยขยายความถึง ความ
จงรักภักดีของผู้ที่อุทิศตนเพื่อการกีฬาและงาน
บันเทิงต่างๆเข้าไปด้วย โดยแฟนแต่ละกลุ่มจะมี
ความชื่นชอบต่างกัน จึงมีลักษณะต่างกันทั้งใน
ด้านลักษณะ ภาพลักษณ์ และพฤติกรรม เช่น 
แฟนดนตรีร็อค กีฬา ภาพยนตร์ ดารา นักร้อง 
เป็นต้น  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน  ส่งผลให้เกิดการน า  สื่อใหม่  (New 
media) เช่น ระบบอินเตอร์เนต โซเชียลมีเดีย 

มาใช้ในการสื่อสาร (พงษ์ วิเศษสังข์, 2558)  ซึ่ง
ท าให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่แตกต่างไปจากการใช้
สื่อเก่า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่มักให้
ข้อมูลข่าวสารที่เน้นย้ าความเชื่อเดิมๆ แต่ในสื่อ
ใหม่นั้น ผู้ส่งสารเป็นใครก็ได้ และผู้รับสารสา
มาตรเลือกเปิดรับ ได้อย่ า งมี เสรีภาพตาม
ประโยชน์และความพึงพอใจที่ตนเองต้องการ 
(Ruggiero, T., 2000 อ้างถึงใน พงษ์ วิเศษสังข์, 
2558)  

น อ ก จ า ก นี้  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
เทคโนโลยีปัจจุบัน  ยังท าให้เยาวชนมีโอกาสทีจ่ะ
พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กัน หรือแม้แต่การพูดคุย
กับ ศิลปินนักร้องที่ตนเองชื่นชอบได้ ดังนั้นการ
รวมตัวกันของเยาวชนที่สนใจศิลปินนักร้องที่
ตนเองชื่นชอบเดียวกันมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมี
ความเหนียวแน่น รวมกันเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น
กว่าในอดีต ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
และระบบคอมพิวเตอร์  ท าให้ผู้คนสามารถ
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วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม

ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  มี
ค ว ามคิ ด และพฤติ ก ร รมที่ ค ล้ า ยกั น  โ ด ย
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นหนึ่งสามารถ
เผยแพร่ไปอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว (คัชพล จั่น
เพชร, 2559) ทั้งนี้เยาวชนไทยจ านวนไม่น้อย มี
รูปแบบการใช้ชี วิ ตที่ ได้ รับ อิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมต่างประเทศ โดยการหาข้อมูลและ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปินนักร้องที่ตนเองชื่น
ชอบจากสื่ออินเทอร์เน็ต หรือมีพฤติกรรมการซื้อ
และการสะสมของที่ระลึก การไปชมคอนเสิร์ต  
การติดตามศิลปินนักร้องที่คลั่ ง ไคล้ ไปตาม
สถานที่ต่างๆ การผลิตสินค้าที่เก่ียวกับศิลปินเพื่อ
เป็นธุรกิจ การสร้างพื้นที่ส่วนตัวบนเวปไซด์ การ
อ่านหรือการแต่งนิยายเกี่ยวกับศิลปินดารา 
(Fanfiction) การเต้นโคฟเวอร์ (Cover dance) 
และการฝึกฝนหรือเรียนภาษาของศิลปินนักร้อง
นั้นๆ หรือแม้กระทั่งการไปท าศัลยกรรมเพื่อให้
หน้าตาคล้ายคลึงกับศิลปินดาราที่ตนชื่นชอบ 
แฟนคลับเหล่านี้มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มกัน 
เพื่อสนับสนุนศิลปินดาราที่ตนชื่นชอบ เช่น การ
แต่งตัวลอกเลียนแบบ การซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ การ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ศิลปินเป็นพรีเซ็นเตอร์ การต่อ
แถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตข้ามวันข้ามคืน เป็นต้น  

ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ชื่นชอบศิลปินแบบคลั่งไคล้นี้  อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเยาวชนหลายๆ ดังการศึกษาวิจัยที่
ผ่ านมา  เช่ น  Sheridan,  North and Maltby 
(2007) ที่รายงานลักษณะแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม  เช่น การหาเงินด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อน าไปซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตหรือการแสดงของ
ศิลปินที่ตนชื่นชอบ ซึ่งวิธีการเหล่านี้อาจเป็น
สาเหตุของปัญหาสั งคม หรือการซึมซับเอา
ค่ านิยมที่ ไม่ เหมาะสมตามมาได้  นอกจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  บางการศึกษา เช่น 
พีรภา สุวรรณโชติ (2551)   ระบุว่าแฟนคลับมี
ปัญหาด้านสุขภาพจิต  เช่นการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่ า หรือ มีการฆ่าตัวตายตามศิลปินที่ชื่น
ชอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้  ผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะการเป็นแฟนคลับที่มี
ปริมาณและความเข้มของความชื่นชอบในระดับ
ที่ไม่ครอบคลุมความคลั่งไคล้ในระดับรุนแรงที่
อาจเป็นเรื่องของพยาธิสภาพหรือความเจ็บป่วย
ทางจิตเวช จึงได้ศึกษาเฉพาะรูปแบบความคลั่ง
ไคล้ศิลปิน 2 รูปแบบ คือ ความชื่นชอบเพื่อความ
บันเทิงและสังคม และความชื่นชอบแบบเข้มข้น
และยึดติดเท่านั้น  

นักจิตวิทยา เช่น McCutcheon และ
คณะ ระบุว่า ความคลั่งไคล้ศิลปินทั้งสองแบบ
แตกต่างกันที่ลักษณะและระดับความเข้มของ
การชื่นชอบ โดยรูปแบบที่1 การชื่นชอบเพื่อ
ความบันเทิ ง -สั งคม  (Entertainment-social 
celebrity worship) หมายถึง การที่เยาวชนชื่น
ชอบศิลปินดาราโดยรับรู้ว่าเป็นการชื่นชอบเพื่อ
ความบันเทิง และติดตามข่าวสารของศิลปิน
ดาราอย่างใกล้ชิด มีเรื่องราวของศิลปินเป็น
ศูนย์กลางหรือประเด็นที่ใช้พูดคุยกันในสังคมของ
ผู้ที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกัน  เยาวชนใน
รูปแบบที่ 1 มักมีมุมมองเช่นว่า ‘ตัวฉันและเพื่อน
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ชอบที่จะพูดคุยถึงเรื่องที่ศิลปินที่พวกเราชื่นชอบ
ท า’  ส่วนรูปแบบที่ 2 การชื่นชอบแบบเข้มข้น-
ผู ก พั น ยึ ด ติ ด  (Intense-personal celebrity 
worship) หมายถึ ง  การที่ เยาวชนหลงใหล 
เทิดทูนศิลปินดาราที่ชื่นชอบ สนใจใคร่รู่เกี่ยว
ชีวิตส่วนตัวของศิลปินดารา  มีการเชื่อมโยง
ตนเองเข้ากับศิลปินที่ชื่นชอบ และรู้สึกใกล้ชิด
ผูกพันเหมือนเป็นตนใกล้ตัว  เยาวชนในรูปแบบ
ที่ 2 มักมีมุมมอง เช่น ‘ฉันคิดว่าศิลปินที่ฉันชื่น
ชอบเป็นเนื้อคู่ของฉัน’ (McCutcheon, Lange 
and Houran, 2002)   

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ระบุว่าความ
คลั่ งไคล้ศิลปินดาราทั้งสองแบบ  อาจส่งผล
กระทบในทางบวกต่อเยาวชนมากกว่าในทางลบ 
เช่น ผลการศึกษาของ Maltby et al., 2004  ที่
ระบุว่า เยาวชนที่มีระดับความคลั่งไคล้ศิลปิน
ดาราสูงจะมีสุขภาวะทางจิตในระดับต่ ากว่าเยา
วขนที่มีระดับความคลั่ งไคล้ต่ า เช่นเดียวกับ
ง า น วิ จั ย ข อ ง  Reeves, Baker and Truluck 
(2012) ที่พบว่าวัยรุ่นที่คลั่งไคล้ศิลปินดาราใน
ลักษณะเข้มข้นรุนแรงระดับสูงจะมีความพึง
พอใจในชีวิตต่ า ส่วนระดับความคลั่งไคล้ใน
ลั กษณะเพื่ อความบัน เทิ งและสั งคม  ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับกับความพึงพอใจในชีวิต  ด้วย
เหตุนี้  ผู้ วิ จั ยจึ งมีความสนใจศึกษาตัวแปร
จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อศึกษาว่าความคลั่งไคล้
ศิลปิน จะมีส่งผลต่อสุขภาพจิตในแง่บวกของ
แฟนคลับหรือไม่ จึงได้เน้นถึงการศึกษาความสุข
เชิงอัตวิสัย (subjective well-being) ที่ หมายถึง 

การที่บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของ
ตน  และมีอารมณ์ความรู้ สึ กทางบวก (เช่น 
ความสุข ความเบิกบานใจ) มากกว่าความรู้สึก
ทางลบ (เช่น ความวิตกกังวล ซึมเศร้า) (Diener, 
1984) ความสุขเชิงอัตวิสัยนี้  ส่งผลต่อการมี
ความคิดสร้างสรรค์ การมีอายุที่ยืนยาว และเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างสังคมที่ดี โดยในการวิจัยนี้
เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบ
ความคลั่งไคล้ศิลปิน 2 รูปแบบ คือ ความชื่น
ชอบเพื่อความบันเทิงและสังคม และความชื่น
ชอบแบบเข้มข้นและยึดติด  กับความสุขเชิงอัต
วิสัยของแฟนคลับเยาวชนไทย  ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งนี้จะได้เป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจ
รูปแบบความคลั่งไคล้ศิลปินดาราในกลุ่มนี้ และ
ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มประชากรนี้
ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
คลั่งไคล้ศิลปิน 2 รูปแบบ (ความชื่นชอบเพื่อ
ความบันเทิงและสังคม และความชื่นชอบแบบ
เข้มข้นและยึดติด) และความสุขเชิงอัตวิสัยของ
แฟนคลับเยาวชน 
 
นิยามศัพท์ 
 1. ความคลั่งไคล้ศิลปิน (Celebrity 
worship)  
 ความคลั่งไคล้ศิลปิน หมายถึง เจตคติ
หรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อศิลปินที่ชื่นชอบใน
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ระดั บที่ ม ากกว่ า แฟนโดยทั่ ว ไป  (Maltby, 
Houran, and McCutcheon, 2002) และความ
คลั่งไคล้ศิลปินนี้ มีลักษณะของการหมกมุ่นและ
เสพติด อันเป็นลักษณะหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมกึ่งความจริง ส าหรับความรู้สึกที่บุคคล
มีต่อศิลปินที่ชื่นชอบในลักษณะแฟนคลับ แบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
 -รูปแบบที่ 1 ความชื่นชอบแบบสนใจ
ใคร่รู้เพื่อความบันเทิงและสังคม (Entertainment-
social celebrity worship) หมายถึง  การชื่นชอบ
ศิลปินดาราโดยรับรู้ว่าเป็นการชื่นชอบเพื่อความ
บันเทิงมีเรื่องราวของศิลปินเป็นศูนย์กลางหรือ
ประเด็นที่ใช้พูดคุยกันในสังคมของผู้ที่มีความชื่น
ชอบแบบเดียวกัน 
 -รูปแบบที่ 2 ความชื่นชอบแบบเข้มข้น
ผู ก พั น ยึ ด ติ ด  (Intense-personal celebrity 
worship) หมายถึง การหลงใหล เทิดทูนศิลปิน
ดาราที่ชื่นชอบ สนใจใคร่รู่เกี่ยวชีวิตส่วนตัวของ
ศิลปินดารา มีการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับศิลปินที่
ชื่นชอบ และรู้สึกใกล้ชิดผูกพันเหมือนเป็นตน
ใกล้ตัว 
 ในงานวิจัยนี้  ความคลั่ งไคล้ศิลปิน 
สามารถวัดได้จากมาตรวัดความคลั่งไคล้ศิลปินที่
ผู้วิจัยพัฒนามาจาก มาตรวัดทัศนคติที่มีต่อ
ศิ ล ปิ น  (Celebrity Attitude Scale: CAS) ที่
พั ฒ น า โ ด ย  McCutcheon, Lange, and 
Houran, 2002) และฉบับภาษาไทยโดยนภาพร 
ลัคโนทัย (2551) 

 2. ความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective 
Well-being)  
 ความสุขเชิง อัตวิสัย  หมายถึง  การ
ประเมินทั้งทางด้านความรู้สึกและทางปัญญา
ของบุคคลเกี่ ยวกับชีวิตโดยรวม  บุคคลที่มี
ความสุขเชิงอัตวิสัย คือบุคคลที่มีความสมดุล
ระหว่างภาวะอารมณ์ทางบวกและภาวะอารมณ์
ทางลบ โดยมีความรู้สึกทางบวกสูงกว่าความรู้สึก
ทางลบ และมีความพึงพอใจในชีวิต โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ 
Diener (1985) คือ 
 -องค์ประกอบที่  1 ความพึงพอใจใน
ชี วิ ต  (Life satisfaction) คื อค ว ามพึ ง พอ ใจ
โดยรวมและความพึงพอใจในเรื่องที่ส าคัญ เช่น 
งาน ชีวิตสมรส 
 -องค์ประกอบที่ 2 ความรู้สึกทางบวก 
(Positive affect) คือการประสบกับอารมณ์
ความรู้สึกที่น่าพอใจ สบายใจ รื่นรมย์ เพลิดเพลิน 
 -องค์ประกอบที่ 3 ความรู้สึกทางลบ 
(Negative affect) คือ การประสบกับอารมณ์
ความรู้สึกที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่สบายใจ ไม่รื่นรมย์ 
ไม่เพลิดเพลิน เพียงเล็กน้อย 
 ในงานวิจัยนี้  ความสุขเชิ ง อัตวิสั ย 
สามารถวัดได้จากมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย 
ประกอบด้วย 2 มาตรวัดย่อย ได้แก่ (1) มาตรวัด
ความพึงพอใจในชีวิต (Satisfaction with Life 
Scale) ฉบับภาษาไทย แปลและเรียบเรียงโดย 
หยกฟ้า อิศรานนท์(2551) พัฒนามาจากมาตร
วั ดของ  Pavot และ  Diener(1993) และ  (2) 
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มาตรวัดความรู้สึกทางบวกและทางลบ (The 
Positive and Negative Affect Schedule) 
ฉบับภาษาไทย โดย หยกฟ้า อิศรานนท์ (2551) 
พัฒนามาจากของ พิมลรัตน์ ทิศาภาคย์ (2548) 
ซึ่งข้อกระทงจ านวนหนึ่งแปลมาจากมาตรวัด
ต้นฉบับของ Watson และคณะ (1988) โดยมี
วิธีการค านวณระดับความสุขเชิงอัตวิสัยด้วย
วิธีการน าค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจในชีวิตบวกกับ
ค่าเฉลี่ยความรู้สึกทางบวกแล้วลบกับค่าเฉลี่ย
ความรู้สึกทางลบ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความคลั่งไคล้

ศิลปิน และ ความสุขเชิงอัตวิสัยของแฟนคลับ
วัยรุ่นไทย 

2. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคลั่งไคล้ศิลปิน และ ความสุขเชิงอัตวิสัย
ของแฟนคลับวัยรุ่นไทย 

3. ช่วยพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้าง
และพัฒนาความสุขเชิงอัตวิสัยของแฟนคลับ
วัยรุ่นไทยที่มีระดับความคลั่ งไคล้ศิลปินใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง   
แฟนคลับเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 18-

25 ปี  ที่อาศัยในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 100 คน  อายุเฉลี่ย 21.9 ปี 
(S.D. = 2.4) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87) 

ร้อยละ 55 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
เป็นแฟนคลับของศิลปินจากประเทศเกาหลี  
(ร้อยละ 68) ประเทศไทย  (ร้อยละ 27) และ
ประเทศอ่ืนๆ  ได้แก่  จีน  ญี่ปุ่น  ใต้หวัน  และ
สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 5) คัดเลือกโดยวิธีการ
คัดเลือกรายสะดวก และ วิธีการสโนว์บอล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินที่ชื่นชอบ เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ความถี่ในการติดตามศิลปิน 
ช่องทางในการติดตามศิลปิน เป็นต้น 

2. มาตรวัดความคลั่งไคล้ศิลปิน มาตร
วัดความคลั่นไคล้ศิลปินโดยผู้วิจัยพัฒนามา
จากมาตรวัด ทัศนคติที่มีต่อศิลปินดาราฉบับ
ภาษาไทย  (นภาพร  ลัคโนทัย  , 2551) ซึ่ ง
พั ฒน าจ ากมาต รวั ด ต้ น ฉบั บ  Celebrity 
Attitude Scale (CAS) โ ด ย  McCutcheon, 
Lange, & Houran (2002) โ ด ย มาต รวั ดนี้
ประกอบด้วย 33 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ ความชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและสังคม 
16 ข้อ มีค่าความเที่ยงรายด้านเท่ากับ .82 
และ ความชื่นชอบแบบเข้มข้นผูกพันยึดติด 
17 ข้อ   มีค่าความเที่ยงรายด้านเท่ากับ .85 
โดยเป็นมาตรวัดที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเอง 
(Self-Report) ในแต่ละข้อกระทงมีลักษณะ
เป็น Rating Scale ประมาณค่าการรับรู้  5 
ระดับเพื่อสอบถามความคลั่งไคล้ศิลปิน ( 1 
คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 5 คือ เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง) โดยมีขั้นตอนการพัฒนามาตรวัด 
ดังนี้ 
  (1) ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ค ลั่ ง ไ ค ล้ ศิ ล ปิ น โ ด ย 
McCutcheon, Lange แ ล ะ  Houran (2002) 
และน ามาตรวัดไปก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติ  
การจากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงข้อกระทงจาก
มาตรวัดทัศนคติที่มีต่อศิลปิน ดารา ที่แปล
และเรียบเรียงโดย นภาพร ลัคโนทัย (2551) 
จากมาตรวัดต้นฉบับ Celebrity Attitude 
Scale: CAS (McCutcheon, Lange, & 
Houran, 2002) โดย สร้างข้อกระทงในแต่
ละด้านเพิ่มตามองค์ประกอบทั้ง 2 รูปแบบ
ของความคลั่งไคล้ศิลปิน คือ การชื่นชอบเพื่อ
ความบันเทิงและสังคม และการชื่นชอบแบบ
เข้มข้นผูกพัน 

  (2) ผู้วิจัยน าข้อกระทงที่ได้ ไป
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อกระทงกับ
กรอบแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับตัวแปร และ
ความเหมาะสมทางภาษาของมาตรวัด โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิรวม 3 
ท่าน (ดังภาคผนวก) เป็นผู้ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหาของมาตรวัด  (content 
validity) โดยมีความตรงเชิงเนื้อหา (item 
Objective Congruence Index - IOC) ที่
มากกว่า .50 ขึ้นไป 

3. มาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย ผู้วิจัย
ไ ด้ ใ ช้ ม า ต ร วั ด ค ว ามสุ ข เ ชิ ง อั ต วิ สั ย  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 มาตรวัดย่อย ได้แก่ (1) มาตร

วัดความพึงพอใจในชีวิต (Satisfaction with 
Life Scale) ฉบับภาษาไทย  แปลและเรียบ
เรียงโดย หยกฟ้า อิศรานนท์ (2551) พัฒนามา
จากมาตรวัดของ Pavot และ Diener (1993มี
ค่าความเที่ยง เท่ากับ .81 และ (2) มาตรวัด
ความรู้สึกทางบวกและทางลบ  (The Positive 
and Negative Affect Schedule) ฉบับภาษาไทย 
โดย หยกฟ้า อิศรานนท์(2551) พัฒนามาจาก
มาตรวัดของ  พิมลรัตน์ ทิศาภาคย์ (2548) 
มาตรวัดความรู้สึกทางบวก มีค่าความเที่ยง 
เท่ากับ .86 และมาตรวัดความรู้สึกทางลบ มี
ค่าความเที่ยง  เท่ากับ .84 โดยมาตรวัดดั้งเดิม
ถูกน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในบริเวณที่กลุ่ม
ตัวอย่างรวมตัวกันจ านวนมาก ได้แก่ บริเวณ
สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต งานแสดงดนตรี และ
สถานที่ที่แฟนคลับเดินทางมาพบศิลปินคนโปรด 
คือ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี, ศูนย์การค้า
เทอมินอล 21 และสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มจาก 
การชี้แจงรายละเอียดในการวิจัย ถึงหัวข้อในการ
วิจัย วัตถุประสงค์ และสิทธิของผู้เข้าร่วมในการ
วิจัย และหลังจากขอความสมัครใจในการเข้า
ร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามให้แก่ผู้เข้าร่วมวิจัยที่สมัครใจตอบ
แบบสอบถาม หลั งจากผู้ เข้ าร่วมวิจัยตอบ
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แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงขอ
เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และมอบของที่
ระลึกให้แก่ผู้ร่วมวิจัย เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน
แล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขั้นตอนต่อไป   

การวิเคราะห์ข้อมูล   
 โดย ใช้ สถิ ติ ต่ า งๆ  ได้ แก่  สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน   และการวิ เ ค ราะ ห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า  แฟนคลับเยาวชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ร้อยละ 92 
ชื่นชอบศิลปินประเภทนักร้อง โดยศิลปินส่วน
ใหญ่  มีสังกัดในประเทศเกาหลี (ร้อยละ 68) 
และเป็นศิลปินชาย (ร้อยละ 91) โดยมีระยะเวลา
ที่ติดตามชื่นชอบศิลปิน  ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 14 ปี 
(ค่าเฉลี่ย ประมาณ 4 ปี) ส่วนใหญ่มีการพบหน้า
ศิลปิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ร้อยละ 77 มีการ
ติดตามศิลปินทางสื่อออนไลน์ทุกวัน  เป็นต้น 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1  ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินและพฤติกรรมการชื่นชอบศิลปินของเยาวชน 

รายการ  จ านวน ค่าร้อยละ 

ประเภทของศิลปิน นักร้อง 92 92 

 นักแสดง 4 4 

 นักดนตรี 4 4 

ประเทศที่สังกัด ไทย 27 27 

 เกาหล ี 68 68 

 ญี่ปุ่น 2 2 

 อื่นๆ (จีน, ใต้หวัน, สหรัฐอเมริกา) 3 3 

 
 
เพศของศิลปิน 

 
 
ชาย 

 
 

91 

 
 

91 

 หญิง 9 9 
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รายการ  จ านวน ค่าร้อยละ 

ระยะเวลาที่ชื่นชอบ  1-3 ป ี 57 57 

 4-6 ป ี 19 19 

 7-9 ป ี 6 6 

 10 ปี ขึ้นไป 18 18 

M = 4.05, SD = 3.42, ช่วงคะแนน 1- 14 ป ี

การพบหนา้ศิลปิน 1 ครั้ง / ปี หรือต่ ากวา่ 58 58 

 2-3 ครั้ง / ปี 9 9 

 4-5 ครั้ง / ปี 12 12 

 มากกว่า 5 ครั้ง / ป ี 21 21 

ช่องทางในการติดตามข่าว
หรือผลงานของศิลปิน 
(ออนไลน)์ 

โทรทัศน ์ 30 30 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ต้นสังกัดศิลปินจัดท า 22 22 

แฟนเพจ (เว็บไซต์ที่แฟนคลับจัดท า) 35 35 

ทวิตเตอร์ 97 97 

เฟสบุ๊ค 46 46 

อินสตาแกรม 66 66 

อื่นๆ เช่น บล็อค เว่ยปอ๋ 2 2 

การติดตามข่าวหรือผลงาน
ของศิลปิน  

1 -3 วันต่อสัปดาห ์ 11 11 

4-6 วันต่อสัปดาห ์ 12 12 

ทุกวัน 77 77 

การมองของฝากหรือของที่
ระลึกให้ศิลปิน 

ไม่เคย 55 55 

นานๆคร้ัง 30 30 

บางครั้ง 14 14 

ทุกครั้ง 1 1 
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รายการ  จ านวน ค่าร้อยละ 

การซ้ือสินค้าหรือของที่ระลึก
ของศิลปิน 

ไม่เคย 15 15 

1 ครั้งต่อเดือน 46 46 

2-3 ครั้งต่อเดือน 35 35 

4 ครั้งต่อเดือน ขึ้นไป 15 15 

 
รูปแบบความคลั่งไคล้ศิลปิน แฟนคลับเยาวชน
กลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการชื่นชอบศิลปินใน
แต่ละรูปแบบ ดังนี ้  

รูปแบบที่ 1 พฤติกรรมการชื่นชอบเพื่อ
ความบันเทิง-สังคม พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่  
“ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ยินผู้ อ่ืนพูดชื่นชม            
ศิ ล ปิ น ค น โ ป ร ด ข อ ง ฉั น ” ต า ม ม า ด้ ว ย   
                                             

“ความสุขของฉันคือการที่ได้ดู อ่านเรื่องราว 
หรือฟัง เสียงศิลปินคนโปรดของฉัน” “ฉันรู้สึก
สนุกเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่ชื่นชอบ ศิลปิน
คนโปรดคนเดียวกันกับฉัน” “ฉันรู้สึกสนุกเมื่อ
ได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตของศิลปิน คนโปรดของ
ฉัน” และ “ฉันและเพื่อนชอบพูดคุยกันเรื่อง
ผลงานของศิลปินคนโปรด” เป็นต้น 

 
ตารางที ่2   อันดับความคลั่งไคล้ศิลปินรปูแบบการชืน่ชอบเพือ่ความบันเทิง-สังคม  

อันดับ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1 ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อได้ยินผู้อื่นพูดชื่นชมศิลปินคนโปรดของฉัน  4.64 .60 

2 ความสุขของฉันคือการที่ได้ดู อ่านเร่ืองราว หรือฟัง เสียงศิลปินคนโปรดของฉัน 4.49 .70 

3 ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่ชืน่ชอบ ศิลปินคนโปรดคนเดียวกันกับฉัน 4.47 .78 

4 ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตของศิลปิน คนโปรดของฉัน 4.45 .67 

5 ฉันและเพื่อนชอบพูดคุยกันเร่ืองผลงานของศิลปินคนโปรด 4.41 .62 

6 การใช้เวลาเพื่อติดตามขา่วสารของศิลปินคนโปรด เป็นการใช้เวลาที่สนุกสนาน 4.38 .66 

7 ฉันและเพื่อนชอบพูดคุยกันเร่ืองกิจกรรมต่างๆที่ศิลปินคนโปรดของฉันท า 4.37 .80 

8 ฉันชอบพูดคุยกับคนที่ชื่นชอบศิลปินคนโปรดของฉัน 4.32 .88 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

215 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

อันดับ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

9 
ฉันสามารถพูดคุยกับคนที่ชื่นชอบศิลปินคนเดียว กันกับฉันได้อยา่งดีแม้จะเพิ่งเคยเจอกัน
ครั้งแรก 

4.24 .80 

10 ในขณะที่ฉันติดตามเร่ืองราวของศิลปินคนโปรด ฉันมักจะเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย 4.24 .98 

11 
สัญลักษณ์แทนตัวแฟนคลับ เช่น สี แท่งไฟ ลูกโป่ง หรือชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ ท าให้ฉัน
รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

4.16 .86 

12 เมื่ออยู่ท่านกลางคนหมู่มาก ฉันชอบดู และฟังคนอื่นๆพูดถึงศิลปินคนโปรดของฉัน 3.98 .84 

13 
เมื่อมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับศิลปินคนโปรดของฉัน ฉันรู้สึกราวกับว่ามันเกิดขึ้นกบัตัวฉัน
เอง 

3.58 1.18 

14 ฉันคิดว่าการทุ่มเทติดตามศิลปิน เป็นการสิ้นเปลืองเงินทอง 3.49 1.01 

15 
ฉันจะรู้สึกล้มเหลวและสูญเสียตามไปด้วยถ้าศิลปินคนโปรดของฉันประสบความล้มเหลว
หรือสูญเสียบางอยา่ง 

3.32 1.09 

16 การทุ่มเทความสนใจให้ศิลปินคนโปรด มีที่มาหลังจากฉันหนีปัญหาชีวิตโดยชั่วคราว 2.66 1.28 

 
รูปแบบที่ 2  พฤติกรรมการชื่นชอบ

แบบเข้มข้น-ผูกพันยึดติด  พบว่า 5 อันดับแรก 
ได้แก่   “เมื่ อได้ เ ห็นศิลปินคนโปรดประสบ
ความส าเร็จ ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเขา” ตามด้วย 
“ฉั น รู้ สึ ก มี ค ว า ม สุ ข ที่ ไ ด้ เ ฝ้ า ม อ ง ค ว า ม
เปลี่ยนแปลง และการ เติบโตขึ้นของศิลปินคน
โปรด” “ถ้าศิลปินคนโปรดของฉันประสบ

ความส าเร็จ ฉันจะ รู้สึกประสบความส าเร็จไป 
กับเขาด้วย” “ฉันมีพื้นที่เฉพาะที่ใช้เก็บของที่
ระลึกและรูปภาพ ของศิลปินคนโปรดของฉัน” 
และ  “ฉันไม่เคยมีความรู้สึกว่าศิลปินคนโปรด
เปรียบเสมือนเพื่อน หรือคนในครอบครัว” เป็น
ต้น  
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ตารางที ่3  อันดับความคลั่งไคล้ศิลปนิ รูปแบบการชืน่ชอบแบบเข้มข้น-ผูกพันยึดติด  

อันดับ ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 เมื่อได้เห็นศิลปินคนโปรดประสบความส าเร็จ ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเขา 4.65 .61 

2 ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้เฝ้ามองความเปลีย่นแปลง และการ เติบโตขึ้นของศิลปินคนโปรด 4.61 .62 

3 
ถ้าศิลปินคนโปรดของฉันประสบความส าเร็จ ฉันจะ รู้สึกประสบความส าเร็จไป กับเขา
ด้วย 

4.30 .72 

4 ฉันมีพื้นที่เฉพาะที่ใช้เก็บของที่ระลึกและรูปภาพ ของศิลปินคนโปรดของฉัน 4.09 .84 

5 ฉันไม่เคยมีความรู้สึกว่าศิลปินคนโปรดเปรียบเสมือนเพื่อน หรือคนในครอบครัว 4.02 .93 

6 ฉันและศิลปินคนโปรดมีความผูกพันที่ศิลปินและแฟนคลับ เท่านั้นที่จะเข้าใจ 3.77 .92 

7 
ความสัมพันธ์ของฉันและศิลปินคนโปรดเปรียบเสมือนเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่รู้จัก
กันมานาน 

3.69 1.08 

8 
ถ้าฉันมีโอกาสได้พบกับศิลปินคนโปรดของฉัน เขาจะรู้ทันทีว่าฉันเป็น แฟนคลับตัวจริง
ของเขา 

3.60 1.11 

9 เมื่อมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับศิลปินคนโปรดของฉัน ฉันจะรู้สึกเหมอืนว่ามันเกิดขึ้นกับตวัฉันเอง 3.50 .92 

10 หากได้ยินใครพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับศิลปินคนโปรดของฉัน ฉันจะรู้สึกเดือดร้อนและไม่พอใจ 3.50 1.06 

11 เมื่อศิลปินคนโปรดของฉันประสบปัญหา ฉันไม่สามารถหยุดยั้งความกังวลที่เกิดขึ้นได้ 3.38 1.08 

12 
เมื่อฉันได้พบกับศิลปินคนโปรดของฉัน ฉันจะแสดงออก ให้ศิลปินรับรู้ว่าฉันเป็นแฟน
คลับตัวจริงของเขา 

3.36 1.04 

13 
ฉันและศิลปินคนโปรดของฉันมีความผกูพันต่อกันเป็นพิเศษที่ไม่สามารถบรรยายเป็น
ค าพูดได้ 

3.29 1.18 

14 ฉันมักจะคิดถึงศิลปินคนโปรดของฉันบอ่ยๆ แม้ในเวลาที่ฉันไม่ได้อยากจะคิดถึงก็ตาม 3.13 1.02 

15 ฉันคิดเกี่ยวกบัเรื่องราวในชีวิตของศิลปนิคนโปรด ของฉันตลอดเวลา 2.99 1.03 

16 ฉันคิดว่าศิลปินคนโปรดของฉันคือเนื้อคูข่องฉัน 2.05 1.22 

17 ถ้าศิลปินคนโปรดของฉันตาย ฉันจะรู้สึกราวกบัอยากจะตายตามไปด้วย 2.05 1.10 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคลั่งไคล้ศิลปิน ทั้ง 2 แบบ และความสุข
เชิง อัตวิสัย  โดยใช้วิธีวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยแบ่งเป็นการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวัดด้านย่อย 2 ด้าน 
กับมาตรวัดความสุขเชิงอัตวิสัย ผลการวิเคราะห์
แสดงดังตารางที่ 4 

 
 
ตารางที ่4  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความคลั่งไคล้ศลิปนิทั้ง 2 รูปแบบ และความสุขเชิงอัตวิสัย 

ตัวแปร 1 2 3 

1. รูปแบบการชื่นชอบเพื่อความบันเทิง-สังคม -   

2. รูปแบบการชื่นชอบแบบเข้มข้น-ผูกพนัยึดติด .60** -  

3  ความสุขเชิงอัตวิสัย .24* 0.14 - 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 3.53 3.71 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.19 6.86 11.46 

**p<.01,   *p<.05 

 
การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนแฟนคลับ
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้  มีความชื่นชอบเพื่อความ
บันเทิงและสังคม สูงโดยส่วนใหญ่จะเห็น พวก
เขามีการติดตามข้อมูลข่าวสารของศิลปินคน
โปรดเกือบทุกวัน และ มีการซื้อสินค้า  ของที่
ระลึกของศิลปินคนโปรดบ่อย  ทั้งนี้อาจเป็นไป
ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ เป็นเยาวชนที่จัด
อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนกลางค่อนข้างมาทางตอน
ปลาย และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  ซึ่งตามพัฒนาการ
ของชีวิต กลุ่มตัวอย่างนับได้ว่า เป็นผู้ที่อยู่ในช่วง
วัยที่ก าลังค้นหาตนเอง แสวงหาความเพลิดเพลิน
ใจ และต้องการการยอมรับจากสังคมเพื่อนฝูง  
ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ก าลังศึกษา

อยู่ ใ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม แ ล ะ ป ริ ญ ญ า ต รี  ซึ่ ง มี
สภาพแวดล้อมที่อยู่ท่ามกลางสังคมเพื่อนค่อน
ข้องมาก จึงท าให้การแสดงออกในรูปแบบของ
การชื่นขอบเพื่อความบันเทิง และเพื่อสังคม ดัง
พฤติกรรม ที่พวกเขามักแสดงออก เช่น “ฉันรู้สึก
มีความสุขเมื่อได้ยินผู้อื่นพูดชื่นชมศิลปินคนโปรด
ของฉัน” ตามมาด้วย  “ความสุขของฉันคือการที่
ได้ดู อ่านเรื่องราว หรือฟัง เสียงศิลปินคนโปรด
ของฉัน” “ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่
ชื่นชอบ ศิลปินคนโปรดคนเดียวกันกับฉัน” “ฉัน
รู้สึกสนุกเมื่อได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตของศิลปิน 
คนโปรดของฉัน” และ “ฉันและเพื่อนชอบพูดคยุ
กันเรื่องผลงานของศิลปินคนโปรด”  สอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด เ รื่ อ งค ว ามสุ ขแบบ เฮ โดนิ กส์  
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(hedonic) หรือเฮโดนิซึม (hedonism) ซึ่งระบุ
ว่าบุคคลที่มีลักษณะการใช้ชีวิตแบบผ่อนคลาย 
บันเทิง หรือมีงานอดิเรกที่สร้างความเพลิดเพลิน 
จ ะ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม สุ ข ใ น ขี วิ ต ใ น ระยะย า ว  
(Veenhoven, 2003) 

แม้ว่า แฟนกลับเยาวชนในการวิจัยนี้ได้
แสดงออกถึงความชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและ
สังคมสูง แต่ก็ไม่ได้มีความชื่นชอบที่ท าให้เกิด
ความคลั่งไคล้แบบผูกพันยึดติดสูง  ดังจะเห็นได้
จาก ผลการวิจัยส่วนของรูปแบบพฤติกรรมการ
ชื่นชอบแบบเข้มข้น-ผูกพันยึดติด ที่พบว่า แฟน
คลับเยาวชนการ แสดงถึง ความสนใจใคร่รู้เกี่ยว
ชีวิตส่วนตัวของศิลปินดารา  มีการเชื่อมโยง
ตนเองเข้ากับศิลปินที่ชื่นชอบ และรู้สึกใกล้ชิด
ผูกพันเหมือนเป็นตนใกล้ตัว  ดังเช่น พฤติกรรม 
“เมื่อได้เห็นศิลปินคนโปรดประสบความส าเร็จ 
ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเขา” ตามด้วย “ฉันรู้สึกมี
ความสุขที่ได้เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลง และการ 
เติบโตขึ้นของศิลปินคนโปรด” “ถ้าศิลปินคน
โปรดของฉันประสบความส าเร็จ ฉันจะ รู้สึก
ประสบความส าเร็จไป กับเขาด้วย” “ฉันมีพื้นที่
เฉพาะที่ใช้เก็บของที่ระลึกและรูปภาพ  ของ
ศิลปินคนโปรดของฉัน” จากแนวคิดเรื่องความ
คลั่งไคล้ศิลปิน แฟนคลับเยาวชนที่มีความชื่น
ชอบศิลปินในรูปแบบการชื่นชอบเพื่อความ
บันเทิงและสังคม มีพฤติกรรมการชื่นชอบศิลปิน
โดยแสดงออกทางการเข้าสังคม พบปะพูดคุยกับ
กลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่มีความชื่นชอบแบบ
เดียวกัน โดยมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิง  ไม่ได้

เชื่อมโยงชีวิตของตนเองเข้าศิลปินที่ชื่นชอบ ส่วน
แฟนคลับเยาวชนที่มีรูปแบบการชื่นชอบศิลปิน
แบบเข้มข้นผูกพัน จะมีลักษณะการชื่นชอบ
ศิลปินอย่างลึกซึ้งมากกว่าแฟนคลบักลุ่มแรก โดย
เชื่อมโยงตนเองเข้ากับศิลปิน ท าให้มีโอกาสที่
ภาวะอารมณ์และสุขภาวะทางจิตของแฟนคลับ
ในกลุ่มนี้ เปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับศิลปินที่
ตนชื่ นชอบ  (Maltby, Houran, & McCutcheon, 
2002) อย่างไรก็ตาม แฟนคลับเหล่านี้ไม่ได้แสดง
ความหลงใหล และ ยึดติดในระดับที่เกินความ
เป็นจริง จนกลายเป็น ความคลั่งไคล้ที่เป็นโทษ 
และยึดติดที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่น  “ฉันไม่เคย
มีความรู้สึกว่าศิลปินคนโปรดเปรียบเสมือนเพื่อน 
หรือคนในครอบครัว”  ผลการวิจัยข้างต้น 
เป็นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาก่อนหน้านี้ 
เช่น Maltby  McCutcheon   Ashe และ Houran 
(2002) ที่ระบุว่าปรากฏการณ์การชื่นชอบคลั่ง
ไคล้ศิลปินดารา   มักเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน 
เนื่องจากพัฒนาการของเยาวชนเป็นวัยที่ก าลัง
ค้นหาตนเอง และต้องการการยอมรับจากสังคม
เพื่อนฝูง  

เมื่อพิจารณา ค าถามการวิจัย ที่ระบุว่า 
รูปแบบความคลั่งไคล้ศิลปินใด มีความสัมพันธ์
กับความสุขเชิงอัตวิสัย ผลการวิจัยพบว่า แฟน
คลับเยาวชนที่มีความชื่นชอบเพื่อความบันเทิง
และสั งคม  (หรือในรูปแบบที่  1) เท่ านั้นที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขเชิงอัตวิสัย 
หมายความว่า  แฟนคลับเยาวชนที่มีรูปแบบคลั่ง
ไคล้ศิลปินแบบชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและ
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สังคม จะมีความสุขเชิงอัตวิสัยที่สูงตามไปด้วย   
ในขณะที่รูปแบบความคลั่งไคล้ศิลปินแบบความ
ชื่นชอบแบบเข้มข้นและยึดติด ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสุขเชิงอัตวิสัย ผลการวิจัยนี้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นอกจากนี้ Stever (2011)  ซึ่ง
ศึกษากลุ่มแฟนคลับของศิลปินดาราในละคร
โทรทัศน์เรื่อง Star Trex  พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัย
นี้ มีความชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและสังคมสูง
กว่ารูปแบบความชื่นชอบแบบเข้มข้นและยึดติด
โดยแฟนคลับระบุว่าพวกเขามีความสุขที่ได้
พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปิน
โดยไม่จ าเป็นต้องรู้สึกผูกพันลึกซึ้งกับตัวศิลปิน  
น อ ก จ า ก นี้  Reeves, Baker แ ล ะ  Truluck 
(2012) ที่พบว่าความคลั่งไคล้ในลักษณะเข้มข้น
และยึดติด ไม่มีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ
ในชีวิต ทั้งนี้ ตัวแปรทางสุขภาวะที่  Reeves, 
Baker และ Truluck ศึกษาคือตัวแปรความพึง
พอใจในชีวิต  
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ให้ภาพลักษณะของ
ความชื่นชอบศิลปินของแฟนคลับเยาวชน ที่มี

ความชื่นชอบเพื่อความบันเทิงและสังคมมากกว่า 
ความชื่นชอบแบบเข้มข้น ยึดติด โดยส่วนใหญ่
พฤติกรรมการแสดงออกเป็นการติดตามข้อมูล
ข่าวสารของศิลปินคนโปรดเกือบทุกวัน และ มี
การซื้อสินค้า  ของที่ระลึกของศิลปินคนโปรด
รวมถึงรายงานว่าพวกเขามีความสุขที่ได้ท า
กิจกรรม และพูดคุยกับกลุ่มแฟนคลับ หรือ กับ
ศิลปินที่ชื่นชอบโดยรูปแบบความชื่นชอบเพื่อ
ความบันเทิงและสังคมนี้ เป็นแหล่งที่ท าให้พวก
เขามีความสุข มีอารมณ์ทางบวก และมีความพึง
พอใจในชีวิต   

ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลในบริเวณที่กลุ่มตัวอย่างรวมตัวกันจ านวน
มากของแฟนคลับ ได้แก่ บริเวณสถานที่จัดงาน
คอนเสิร์ต งานแสดงดนตรี และสถานที่ที่แฟน
คลับเดินทางมาพบศิลปินคนโปรด จึงอาจเป็นไป
ได้ว่าขณะตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้สึกทางบวกสูง และมีความรู้สึกทางลบต่ า 
ส่งผลให้มีระดับความสุขเชิงอัตวิสัยสูงตามไป 
ดังนั้นการศึกษาวิจัยควรได้มีการตรวจสอบใน
ประเด็นนี้ต่อไป  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติชีวิตและเรื่อง
เล่า โดยการสัมภาษณ์แบบอัตชีวประวัติ (Autobiography) ร่วมกับแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

จากการวิจัยพบว่า เร่ิมจากชีวิตการท างานที่หลากหลายของลุงนิล พบทั้งปัญหา อุปสรรค จน
ท าให้ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ รวมถึงปัญหาหนี้สิน ด้วยพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่ืองหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ ท าให้ลุง
นิลเริ่มสนใจศึกษาเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มลงมือด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่ใช้
สารเคมี เปลี่ยนมาเป็นท าการเกษตรแบบอินทรีย์ และใช้ EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
แทน ใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ลุงนิลมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยการเดินรอยตามพ่อ ท า
การเกษตรด้วยความพอเพียง หลังจากนั้น 7 ปี ลุงนิลสามารถปลดหนี้สินได้หมด หลังจากที่ลุงนิลน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิตจนประสบความส าเร็จ ท าให้
ลุงนิลได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมี

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2 รองศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เจตนารมย์ที่จะเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน เกษตรกร
ในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ ลุงนิลเริ่มมีแนวคิดสนใจด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในรูปแบบฐานการเรียนรู้ ด้วยการเกษตร การด ารงชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และการจัดการด้านการท่องเที่ยว ท าให้ลุงนิลได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น  
ค าส าคัญ:  ความส าเร็จ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระบวนทัศน์ แนวคิดเศรษฐกิจ 
      พอเพียง  
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Abstract 
The objective of the research is to investigate the Narrative of Success on Agro-

Tourism Management in Sufficiency Economy Paradigm at Suan Lung Nin, Tungtako 
District, Chumphon Province. The main source of information is from Somboon Srisubat. 
The Autobiography and semi-structure interview were applied in this qualitative 
research. 
 The research found that starting from Lung Nin various experiences encountered 
with problems and setbacks and failure and success including debt problems. With the 
King’s saying about sufficiency economy and new theory agriculture, he started to study 
the philosophy and to plant chemical free polyculture and transformed to organic 
agriculture as well as cover crops. Lung Nin is confident and has an intention to follow 
father’s footsteps with sufficiency economy philosophy. Then 7 years later, he could 
write off his debt.  He has applied the philosophy to his agricultural activities and his 
daily life. His success story inspired him to establish Sufficiency Economy Learning Center 
at Chong Mai Kaew, Tungtako, Chumphon province. He intended to disseminate, share 
and expand the Sufficiency Economy Philosophy to his neighborhood communities, 
farmers and those who are interested. Lung Nin then started to be interested in tourism 
and created sufficiency economy learning activities in the form of based learning. Then 
the Tourism Authority of Thailand has visited him and proposed him to participate in 
Tourism Industry in 2010 with two circles and three conditions of the sufficiency 
economy philosophy as well as tourism management. He obtained the tourism industry 
award of outstanding Agro-tourism in that year. 
Keywords: success, Agro-tourism management, paradigm, sufficiency economy theory  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แผนพัฒน า เศ รษฐกิ จ และ สั ง ค ม

แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่

ส าคัญทั้ งภายนอกและภาย ในประ เทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน
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ในปี พ.ศ.2558 จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่ งยืนของ
สั งคมไทยตามแนวคิด เศรษฐกิ จพอเพียง 
(ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ออนไลน์, 2559) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ 
ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพฒันา
ฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน าและประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก
สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ ง  ยั่ ง ยื น ” ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่น้อมน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แล้ว แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังได้น้อมน ามา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของประเทศ โดย
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันรอบด้านในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสร้างรายได้เพิ่มควบคู่
กับการกระจายรายได้สู่สังคมอย่างเป็นธรรม
พร้อมทั้งสร้างกลไกการท างานโดยการมีส่วนร่วม
ของทุ กภาคส่ วน เพื่ อ เป็นพลั งขับ เคลื่ อน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลชัดเจนทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ 

ในปี 2558 หลายประเทศมักจะให้
ความส าคัญต่อการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตนเอง ซึ่งท าให้ระดับ
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในเวทีโลกมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็น
ประ เทศที่ มี ร าย ได้ จ ากภาค อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และเป็นประเทศที่
จ าเป็นต้องมีการแข่งขันกับนานาประเทศเป็น
อย่างมาก ส าหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวใน
ประเทศ คาดว่าตลอดทั้งปี 2557 ที่ผ่านมา มี
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 
136 ล้านคน-ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้ 0.68 
ล้านล้านบาท ขยายตัวประมาณร้อยละ 3 จากปี
ที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาทั้งจากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่ อ ง เที่ ย วและการ ใช้ จ่ า ยของ
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นักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2557 )  ซึ่ ง การท่ อง เที่ ย วนอกจากจะเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราแล้ ว ยังมี
ความส าคัญในการช่วยกระตุ้นการผลิต และน า
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ก่อให้เกิด
การจ้างงาน และกระจายรายได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ก่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ส าหรับ
ความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของ
ประเทศ คือ การยกมาตรฐานการครองชีพของ
คน ช่วยสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นอีกทั้งยัง
เป็ นการช่ วยอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
2551) ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่สามารถ
ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นั่น
ก็คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตร 
เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์
ห รื อ เ ก ษ ต ร ธ ร ร ม ช า ติ  มั ก จ ะ ไ ม่ ป ร ะสบ
ความส าเร็จเนื่องจากเป็นการผลิตที่มีรายได้ไม่
มากพอที่สามารถจูงใจเกษตรกรได้ จึงมีการ
ส่ ง เสริ ม ใ ห้การ เกษตรดั งกล่ า ว เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถตอบสนองทั้ง
รายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรเกษตร (เทพกร ณ สงขลา, 2554) โดย
ที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาชนบท เป็นการเชื่อมโยง
ระหว่างการเกษตรและการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อ

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดสรร
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม    
( Jan & Karel, 2 0 0 4 )  ซึ่ ง ก า ร จั ด ก า รก า ร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ สวนลุงนิล อ าเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

สวนลุงนิล หรือ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ ผู้
ได้รับรางวัล Tourism Awards ปี 2553 ประเภท
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรซึ่งน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การท าการเกษตรจนสามารถปลดหนี้ได้หมด มี
การแบ่งปันความรู้ให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ด้วย
การเปิด ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด 9 ชัน้ 
โดยใช้พื้นที่เพียง 17 ไร่ ซึ่งสวนลุงนิล พร้อมเปิด
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในลักษณะโฮมสเตย์ใน
พื้นที่ ทั้งนี้สวนลุงนิลได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว 
อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีเจตนารมณ์ที่จะ
เผื่อแผ่ แบ่งปันและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่
และอ าเภอใกล้เคียง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปด้วย ซึ่ง
ขณะนี้คนในชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการประสบความส าเร็จในการน้อม
น าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและการจัดการการ
ท่องเที่ยวสวนลุงนิล จนได้รับรางวัล Tourism 
Awards ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จึงมีความส าคัญในการศึกษาเรื่อง เรื่อง



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

227 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

เล่าความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษากระบวนทัศน์การ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความส าเร็จ โดย
อาศัยการถอดบทเรียนความส าเร็จ จากการ
เผชิญปัญหา การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การขยายสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
น าเสนอตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอันสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตร
ในพื้นที่ อ่ืน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกรด้านผลผลิตที่มีราคาต่ า หรือการลด
ปัญหาหนี้ สิ นของเกษตรกรโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความส าเร็จของการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์การ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอ
ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

ความส าเร็จของสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร ที่น าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน  การบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถน ามาปรับใช้กับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ยังสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับการจัดการท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไปได้ 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาการศึกษา
ประวัติชีวิตและ เรื่องเล่า (Life History and 
Narrative Approach) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายสมบูรณ์ ศรี

สุบัติ เจ้าของสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด
ชุมพร 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การศึกษา

เอกสาร  และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
   1 .  ขั้ น ต อ น ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร 
(documentary research) โดยเก็บข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาหนังสือ 
ต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ 
และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร 
   2. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ์ นาย
สมบูรณ์ ศรีสุบัติ เจ้าของสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จาก
แบบสั มภ าษณ์ แบบกึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( semi 
structured interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มี
ก า ร ว า ง แผนและก า หนดแนวค า ถ าม ไ ว้
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พอประมาณแบบหลวม ( loosely structure) 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม            

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi 

structured interview) ที่ก าหนดแนวค าถาม
เพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษาไว้พอประมาณ ตามกรอบแนวคิด
ที่ต้องการศึกษา โดยผู้ศึกษายึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่ อ งมื อ  โ ดยน า แบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้างไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
เพื่ อ ใ ห้ ได้ข้ อมูลที่ น่ า เชื่ อถื อสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาเอกสาร (documentary 

research) 
        เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาผลงานที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อน ามาประกอบ
การศึกษาการศึกษาเอกสารจากหนังสือ ต ารา 
เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก 
จังหวัดชุมพร จะช่วยในการก าหนดประเด็น เน้น
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดย
ค านึ งถึ งบริบทของข้ อมู ล เอกสารที่ น า มา
วิเคราะห์ประกอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง 
โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบอัตชีวประวัติ  

(Autobiography) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
( Non-participant Observation) แ ล ะ ก า ร
บันทึกข้อมูลด้วยการเขียน บันทึกเสียง ภาพถ่าย 
โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) ที่มี
แนวค าถามที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษา 
แต่สามารถมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          การศึกษานี้ ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร อุ ป ม า น  ( Inductive 
Approach) โดยอาศัยการวิ เคราะห์และการ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายผลที่
เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ ท าการแยกแยะจัด
ข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ และ
จุดเด่นหรือจุดที่ส าคัญของข้อมูล ส่วนการ
สังเคราะห์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลสองสิ่งขึ้น
ไปมาท าการตีความ (Interpretation) และแปร
ผลเพื่ อ ใ ห้ ได้องค์ความรู้ ใหม่  ทราบความ
หลากหลายของข้อมูล ความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือทฤษฎี 

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์ ด้วยรูปแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์เพื่อ
สร้างเรื่องเล่า (Narrative Analysis) โดยการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แยกแยะเป็น
หมวดหมู่ ตีความ และน าเสนอด้วยการบรรยาย
แบบเล่ า เรื่ อง  โดยน า เสนอข้อมูลในแต่ละ
ประเด็นที่ท าการศึกษา บรรยายเป็นเรื่องราว
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พร้อมภาพประกอบ เพื่ อ ใ ห้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้ วิ จั ยต้องท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้ อมู ล โ ดยใช้ วิ ธี ต รวจสอบข้อมู ลสาม เส้ า 
(Investigator Triangulation) ดังนี้ 
  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) คือ ได้ใช้วิธีการจดบันทึก การ
บันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและตรงกัน  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
  ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบว่า ความส าเร็จการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวน
ทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงนิล 
อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เริ่มจากชีวิตการ
ท างานที่หลากหลายของลุงนิล พบทั้งปัญหา 
อุปสรรค จนท าให้ประสบความส าเร็จ และไม่
ประสบความส าเร็จบ้าง แต่แม้การตัดสินใจของ
ลุงนิลที่ต้องเซ้งร้านอาหารทั้ง 9 ร้าน และน าเงิน
จ านวน 2 ล้านบาท มาลงทุนท าสวนทุเรียน
ทั้งหมด จนท าให้ลุงนิลต้องพบกับปัญหาหนี้สิน 
จนคิดค่าตัวตาย แม้การตัดสินใจที่อาจผิดพลาด
ในครั้งนั้น แต่มันกลับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ส าหรับ
ลุ ง นิ ล ใ น วั น นี้  จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า รั ส ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว  เรื่ องหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรกรรม
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับการจุดประกายความคิด
ท าให้ลุงนิลคิดกลับมาสู้ และมีก าลังใจอีกครั้ง 
และท าให้ลุงนิลเริ่มสนใจศึกษาเรียนรู้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้ารับการอบรมที่ชุมพร
คาบาน่า รีสอร์ท และได้พบกับอาจารย์วิวัฒน์ 
ศัลยก าธร ลุงนิลจึงเริ่มลงมือด้วยการ ปลูกพืช
แบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี เปลี่ยนมาเป็นท า
การเกษตรแบบอินทรีย์  และใช้ EM หรือน้ า
จุลินทรีย์ที่ เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน  ท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย พร้อมทั้งหันมา
ใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ลุงนิลมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยการเดินรอยตาม
พ่อ ท าการเกษตรด้วยความพอเพียง หลังจากนัน้ 
7 ปี ลุงนิลสามารถปลดหนี้สิน จ านวน 3 ล้าน
กว่าบาท ได้หมดจนวันนี้ท าให้ลุงนิลหมดปัญหา
เร่ืองหนี้สิน มีเงินเก็บออมสามารถเลี้ยงครอบครัว 
และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนได้ 
หลั งจากที่ ลุ งนิลน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตรและการ
ด าเนินชีวิตจนประสบความส าเร็จ ท าให้ลุงนิลได้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบล
ช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมี
เจตนารมย์ที่จะเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผล
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน 
เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ 
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จากความส าเร็จในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้ในการด าเนินชีวิต และ
เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสวนลุง
นิลมากขึ้น ด้วยความโดดเด่นในการท าเกษตร
พืชคอนโด 9 ชั้น จนท าให้ลุงนิลเริ่มเป็นที่รู้จัก 
จากประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมและการศึกษา
กา รจั ด ก า รด้ า นกา รท่ อ ง เที่ ย ว ข อ ง ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ ท าให้ลุงนิลเริ่มมีแนวคิดสนใจด้าน
การท่องเที่ยวมากข้ึน จึงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในรูปแบบฐานการเรียนรู้ 
หลังจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมา
เยี่ยมชมสวนลุงนิล และได้น าเสนอลุงนิลเข้าชิง
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย  ปี 2553 
และท าให้ลุงนิลได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรดีเด่น หลังจากได้รับรางวัลท าให้มี
รายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายท าความส าเร็จของลงุ
นิลมากขึ้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยม
ชม ศึกษาเรียนรู้อย่ างต่อเนื่ อง  ลุ งนิลยั งมี
ความคิดต่อยอดด้านการท่องเที่ยว โดยจัดท า
เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร “ตามรอย
กินรี” ซึ่งจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัลกินรี การ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง
ตะโก จังหวัดชุมพร จนได้รับความส าเร็จ  การ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยอาศัย
กระบวนทัศน์ดังต่อไปนี้ 

 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
การจัดการสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชมุพร 

3 ห่วง  

ความพอประมาณ      ลุงนิลได้ตระหนักถึงวิถีการด าเนินชีวิตด้วยความพอประมาณ โดยมีบทเรียนจากการ

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และการท าสวนทุเรียน ประกอบกับการศึกษาแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ลุงนิลเริ่มท าการเกษตรด้วยความพอประมาณ เช่น การปลูกพืช

แบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี เปลี่ยนมาเป็นท าการเกษตรแบบอินทรีย์ ส ารวจค่าใช้จ่าย

ในการท าการเกษตร หันมาใช้ EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน ท าให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย พร้อมทั้งหันมาใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส 

การมีเหตุผล     ลุงนิลมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผน การ

จัดกิจกรรม และสร้างข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคนในชุมชน 

โดยมีการคัดเลือกตัวแทนในการเป็นผู้น ากลุ่ม ซ่ึงอาศัยเหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ปัญหา

เป็นบทเรียนในการเรียนรู้ 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
การจัดการสวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชมุพร 

การมีภูมิคุ้มกันที่ด ี      การรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่ง

ตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อน

บ้าน ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ และการเข้าร่วมโครงการจากภูผาสู่มหานที 

เป็นส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเตรียมพร้อมกับผละกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้น 

2 เงื่อนไข  

ความรู้      ลุงนิลได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก  

จังหวัดชุมพร เพื่อเผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน 

ชุมชน เกษตรกร ในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ รวมทั้งการสัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ โทรทัศน์ 

ท าให้ความรูด้้านการจัดการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และสามารถ

เป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

คุณธรรม      การด าเนินชีวิต การสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียว และการรวมกลุ่มของลุงนิล แสดงให้

เห็นถึงความมีน้ าใจ เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม และต้องการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของ

ตนเองรวมทั้งการเผยแผ่ความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติผ่านรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ รวมทั้งความซ่ือสัตย์ที่ลุงนิลปลูกพืชผัก

ปลอดสารพิษ ท าให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สะอาด และมีประโยชน์ 

 

จากความส า เร็จการจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์ การใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   สวนลุงนิล อ าเภอทุ่ง

ตะโก จังหวัดชุมพร ตามองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิออน ศรีสมยง (2545) 
สามารถน าเสนอในรูปแบบแผนภาพได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนลุงนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ที่มา : อธิป จันทร์สุริย ์

 

 

องค์ประกอบ 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ความส าเร็จการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรด้วยกระบวนทัศน์  

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว

การเกษตร 

     ลุงนิลจึงเริ่มด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี ท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

และใช้ EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแทน ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย 

พร้อมทั้งหันมาใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเป็นต้นทุนทรัพยากร

การท่องเท่ียวการเกษตรที่ส าคัญ 

ตลาดการท่องเท่ียว     กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ เมื่อลุงนิลได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ. 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ท าให้

มีรายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายท าความส าเร็จของลุงนิลมากขึ้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไป

เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บริการการท่องเท่ียว      การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัด

ชุมพร โดยมีเจตนารมย์ที่เผยแผ่ แบ่งปัน และขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อน

บ้าน ชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน ทั้งนี้ 

ลุงนิลได้จัดรูปแบบการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 โฮมสเตย์ส าหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม 2 

วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ เข้าคอร์สเรียนรู้ลงฐาน รูปแบบที่ 2 ดูงาน อาหาร 1 มื้อ พร้อมอาหาร

ว่าง รูปแบบที่ 3 ฟังบรรยาย ชมสื่อ พร้อมอาหารว่าง  ซ่ึงอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการกับ

นักท่องเที่ยว เป็นผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชแบบอินทรีย์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพที่ 2 การด าเนนิชีวิตของลงุนิลจากการเผชิญปัญหาสู่ความส าเร็จ 

สวนลงุนิล อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

ที่มา : อธิป จันทร์สุริย์  
 



 

234 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพบว่า ด้านทรัพยากร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลุงนิลปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี ท าการเกษตรแบบ
อินทรีย์  และใช้  EM หรือน้ าจุลินทรีย์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อพืชแทน ใช้วิธีปลูกพืชห่มดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ ง เป็นต้นทุน
ทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตรที่ส าคัญได้ 
โดยมีบทเรียนจากการประกอบธุรกิจร้านอาหาร 
และการท าสวนทุเรียน ประกอบกับการศึกษา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ลุงนิลเริ่มท า
การเกษตรด้วยความพอประมาณ จนประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับสุรชัย ภัทรบรรเจิด 
(2551) กล่าวว่า การเอาประสบการณ์ในอดีตมา
เป็นบทเรี ยน  (Learning from Experience) 
เป็นคุณลักษณะส าคัญที่ควรจะปฏิบัติส าหรับ
ผู้ประกอบการ เป็นการมองผลงานในอดีตที่เคย
ท าผิดพลาด น ามาเป็นบทเรียนสะท้อนไม่ให้เกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นอีก หรือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานหรือน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ท างาน ให้มุ่งไปสู่การท างานที่ดีกว่าเดิม  

ด้านตลาดการท่องเที่ยวผ่านการสร้าง
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการรวมกลุ่มของลุง
นิล แสดงให้เห็นถึงความมีน้ าใจ เห็นถึงประโยชน์
ส่วนรวม และต้องการที่จะพัฒนาชุมชนบ้านเกิด
ของตนเอง รวมทั้ งการเผยแผ่ความรู้  และ
ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติผ่านรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ 
สอดคล้อง ทิพย์สุดา พุฒจร (2556) ได้ศึกษา

เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก 
จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า การแบ่งปัน
ความรู้ และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน   การ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา และผู้
เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากชุมชน สร้างนัก
อนุรักษ์ มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคงอยู่วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและอาชีพดั้ ง เดิมของชุมชน มี
สวัสดิการพื้นฐานแก่คนในชุมชน ชุมชนพึ่งตนเอง 
มีเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือกับองค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ การเกิดความสามัคคีของคนใน
ชุมชนจากความร่วมมือท างานร่วมกันและ
เยาวชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชุมชน  

ด้านบริการการท่องเที่ยว มีการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต าบลช่องไม้
แก้ว  อ า เภอทุ่ งตะโก จั งหวัดชุมพร โดยมี
เจตนารมย์ที่ เผยแผ่  แบ่งปัน และขยายผล
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เพื่อนบ้าน ชุมชน 
เกษตรกรในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น
ฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ฐาน โดยได้จัดรูปแบบ
การเรียนรู้ 3 รูปแบบสอดคล้องกับ อธิป จันทร์สุ
ริย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความส าเร็จบนฐานหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท ธุรกิจ
บริการที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการ ได้เป็นผู้ด าเนินการให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษาหรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดย
ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างประหยัด และมี
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวจนถึงคนรุ่นต่อไป และสอดคล้อง
กับ นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสา
แพะ อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง พบว่า ด้าน
ความพอประมาณ ชาวบ้านได้ตระหนักถึงวิถีการ
ดาเนินชีวิต คือ มีความเรียบง่าย มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคนในชุมชน สามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ไว้
บริโภคในครัวเรือน และใช้บริการนักท่องเที่ยว 
ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 
และมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดี
ในวิถีชุมชนของ บ้านสาแพะ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัย พบว่า ด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ ความโดดเด่นในการท า
เ กษตรพื ช คอน โ ด  9 ชั้ น ขอ งลุ ง นิ ล  จ า ก
ประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมและการศึกษาการ
จัดการด้านการท่องเที่ยวของผู้ที่มีประสบการณ์

ในจังหวัดชุมพร ลุงนิลอาจน าความโดดเด่นใน
การท าเกษตรพืชคอนโด 9 ชั้น มาใช้เป็นจุดขาย
ด้ านการท่อง เที่ ยว  หรือสร้ า งรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

ด้านตลาดการท่องเที่ยว ลุงนิลอาจเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต หรือ
แอพพลิเคชั่นการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของตนเอง เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และสร้างการเรียนรู้
ให้แก่นักท่องเที่ยว  

ด้านบริการการท่องเที่ยว อาจมีการ
จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 
“ตามรอยกินรี” ซึ่งจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ที่ได้รับรางวัลกินรี 
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และชุมชน ควรร่วมการวางแผน 
ด าเนินการเพื่อให้โครงการต่าง ๆที่เกิดขึ้นแล้วได้
ประสานความร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวใน
อ าเภออ่ืน ๆ หรือจังหวัดใกล้ เคียง รวมทั้ ง
โครงการที่ ก า ลั ง จะ เกิ ดขึ้ นที่ ทุ กภาคส่ วน
โดยเฉพาะส่วนงานต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร ควร
ให้การสนับสนุน อันจะสามารถเป็นโครงการ
ต้นแบบที่น าไปประยุกต์ใช้ของผู้ที่สนใจได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จ า ก ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้  น อก จ า ก

ผลการวิจัยที่ได้รับแล้วนั้น ผู้วิจัยได้พบประเด็น
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปขยายเพื่อเป็น
ประเด็นศึกษาต่อไป ดังนี้ 
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1. ควรมีการศึกษาศักยภาพของชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เจ้าของพื้นที่ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิง เกษตร เพื่อให้เกิดความยั่ งยืนด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

2. ควรมีการศึกษา การจัดเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร หรือเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
ชุมพร เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
และสร้างสิ่งดึงดูดใจใน   การเดินทางท่องเที่ยว 
โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยว 
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The Impact of Religious Tourism on Buddhist Monasteries: 
An Examination of Nine Temples in Ang Thong 
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Abstract 
In this research, the impact of religious tourism development on the cultural 

heritage of sacred Buddhist places is analyzed through an examination of nine temples 
in Ang Thong and their communities. The research considers strategies that might permit 
religious tourism development while conserving the cultural heritage significance of the 
places. The research methodologies of this research is conducted by using literature 
research, field observation, in-depth interview and participatory research.  

A review of tourism impacts by assessing and studying nine sacred temples’ 
cultural heritage is undertaken to develop a practicable approach to promoting and 
managing tourism sustainably. 

The research is found that tourism brings positive and negative impacts on 
Buddhist monasteries and their communities. The major positive impacts are 
contributions to local development in transportation infrastructure, generation of 
income and employment, and promotion of local culture. The major negative impacts 
are inequality of income distribution, seasonal jobs and commercialization or 
commodification of Buddhism.  

Cultural heritage education and conservation awareness is needed by abbots, 
monks and communities. It should be strictly applied as a policy. Moreover, the 
qualification of selection of monk for the Samanasak must be revised and ability in 
constructing and promoting material things in the temple compound should not be 
considered. Furthermore, abbot, monks, host communities, the government sector, 

1 Architectural Heritage Management and Tourism, Silpakorn University 
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tourists, media and the voluntary sector must be involved in safeguarding the culture 
heritage significance of the nine sacred temples and their communities in order to 
manage the tourism more sustainably.   
Keywords: Tourism Impact, Religious Tourism, Sustainable Tourism, Buddhist Monastery  
 
Background and siginificance of the 
problem 
  One of the most important 
manifestations of heritage tourism today 
is travel for spiritual or religious purpose. 
Religious tourism, or pilgrimage, in fact is 
the essential motive for some of the 
world’s largest tourist gatherings, and 
many destinations expect almost entirely 
upon it for their economic well-being. 
Many destinations such as Mecca, 
Jerusalem and Bodhgaya attract huge 
numbers of tourists every year that travel 
to see religious sites.  Religious tourism 
refers to various forms of travel 
undertaken exclusively or dominantly for 
religious motives (Rinschede 1992; 1999, 
pp. 197-221). Religious tourism is one of 
the fastest emerging tourism segments in 
Thailand, also known in Thailand as 
Buddhist tourism. This niche market not 
only brings international tourists into 
Thailand, but also rises domestic travel 
and contributes significantly to the local 

economy. Ang Thong is a small province 
in the central part of Thailand. Almost all 
of the Ang Thong area is low plain with 
two important rivers, Noi River and Chao 
Phraya River, crossing the province. The 
name « Ang Thong » means « golden 
bowl » as its location is fertile basin 
similar to a water and rice bowl of the 
country. The province’s prosperity is 
evident in its exquisite Buddhist art – 
architecture, sculpture and painting – 
some traces of which have remained until 
today. As Ang Thong used to be an 
essential frontier outpost of Ayutthaya 
Kingdom, Theravada Buddhism from 
Ayutthya Kingdom spread to Ang Thong 
as Ayutthaya was essentially a capital of 
Theravada Buddhism.   
 At present, Ang Thong is a famous 
destination for Thai chronological study 
and travel for religious motives for both 
Thais and foreigners because there are 
more than 200 magnificent and 
interesting Buddhist temples in this 
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province. In 2010, “Paying Homage to 
Nine temples in Ang Thong” launched by 
the provincial administration in 
cooperation with Tourism Authority of 
Thailand (TAT) These nine temples are 
Wat Chaiyo Worawihan, Wat Khun 
Inthapramoon, Wat Pamok Worawihan, 
Wat Tonson, Wat Mahanam, Wat 
Thasutthawat, Wat Siroi, Wat Khian and 
Wat Muang are the main tourist 
attractions for religious tourism in Ang 
Thong.  The reason for selecting “Nine” is 
Thais pronounce the number “nine” as 
“Kao” which is a homophone of the word 
“Kao” which means to step forward and 
to progress in Thai language. Therefore, 
Thais believe that paying homage to nine 
sacred temples within a day will bring 

prosperity to their lives. However, these 
temples are not located close to each other. 
So, the possibility of paying homage to these 
nine temples within a day is difficult. 
Therefore, in 2012, Ang Thong’s tourism board 
and Ang Thong Provincial Administration Office 
campaigned a day-trip to three monumental 
Buddha statues of three sacred temples (three 
of the nine) with the slogan “Big, Long, Win”. 
These three temples are Wat Muang, Wat 
Khun Inthapramoon and Wat Chaiyo 
Worawihan. The slogan refers to life as “big” 
for your work growth, “long” for your life long 
and “win” for your success in work career. This 
can be proved that Ang Thong nowadays is 
promoted to be a destination for religious 
tourism.
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Fig.1 Map of Ang Thong province Credit by https://thai.tourismthailand.org 
 

However, the rapid growth of 
domestic mass tourism in Ang Thong, along 
with the modernization and urbanization of 
the local communities, has been a significant 
source of problems. Tourism plays a vital role 
in generating local revenue in Ang Thong, but 
it also has adverse impacts on the cultural 
heritage values of the temple. The temples’ 
local communities are enjoying tourism 
activities while being less and less concerned 
about their local heritages. The other concern 
about generating local revenue is its negative 
results toward the contexts and fabrics of the 
temples and their heritage, both tangible 

heritage and intangible heritage. The local 
communities continue to expand tourism 
industry into their areas by converting their 
agricultural lands and temple sites for tourist 
parking or new commercial activities. 
Moreover, they have gradually developed 
their local settings including village, markets, 
temples or old buildings into new tourism 
forms corresponding more to emerging new 
needs of tourists and visitors. Consequently, 
the cultural heritage sites and natural 
resources have all been exploited in order to 
attract tourists.  Furthermore, village abbots, 
monks and local communities often fail to see 

https://thai.tourismthailand.org/
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the value of local Buddhist art and 
architectural styles. Instead they encourage 
their replacement with new buildings and they 
replace natural greenery with artificial 
materials and surfaces. In other words, the 
local communities and their local temples are 
now in the process of transformation for 
tourism. Under this influence the cultural 
heritage and environment assets are 
converted into economic commodities and 
putting the community’s spiritual welfare at 
risk. 
 
Objectives 

1. To determine the positive and 
negative impacts of religious tourism 
development on cultural heritage significance 
and value of nine sacred temples in Ang 
Thong.  

2. To consider policies that could 
assist in safeguarding the cultural heritage 
significance of nine sacred temples and their 
communities to manage the tourism 
sustainably. 
 
Research Questions  

How can religious tourism in nine 
sacred temples in Ang Thong be managed to 
assist in safeguarding the cultural heritage 

significance and their communities for creating 
sustainability?  
 
Scope of the study  

1. The area of study covers five 
districts in Ang Thong where these nine sacred 
temples are located. The scope of the study 
includes the assessment of these nine sacred 
temples’ cultural significance and values. This 
involves observing and exploring 
transformation of the fabrics of temples and 
also local communities relating with them.  

2. The scope of study focuses on the 
evolution of nine sacred temples through the 
periods of time and impact of religious tourism 
development in both positive and negative 
impacts, and the cultural heritage 
management for sustainable tourism of the 
temples and their communities. 
 
Expected results  
 1. To explore the impact of religious 
tourism development on the cultural heritage 
of sacred Buddhist places through an 
examination of nine temples in Ang Thong and 
their communities.  

2. To consider strategies that might 
allow religious tourism development while 
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maintaining the significance of local heritage 
places. 
 
Related concepts  
 The concepts related to this research 
divide into three main parts consisting of: (1) 
Concept of religious tourism and Religious 
sites as tourist attractions and (2) Threats to 
sacred places and management approaches.   
 1. Concept of religious tourism and 
Religious sites as tourist attractions 
 The meaning of “Religious tourism” 
defines as “various forms of travel undertaken 
exclusively or dominantly for religious 
motives. Pilgrimage is just one of the forms 
religious tourism may take. Others include 
attending religious conferences, festivals, 
conventions, etc.” (Rinschede 1992; 1999, 
197-221). The religious sites have been 
pointed out that they not only attract pilgrims, 
but also ordinary travelers who appear to visit 
these places for various reasons such as to 
experience cultural heritage, history, identity 
and memory, and aesthetical density. So, 
religious sites serve not only as tourists but 
also as visitor attractions (Rotherham 2007, 
77).  

2. Threats to sacred places and 
management approaches 

When the religious sites are used as 
the tourist attractions, another issue is that of 
commoditization. Daniel Olsen (2003, 99) 
claims that the transformation of religious into 
tourist sites “changes the meaning of sacred 
sites from that of worship and contemplation 
to that of leisure”. Religious sites in terms of 
visitor attraction that can provide some kind 
of administrative structure in place for the 
management of visitors. The administrative 
structures in place such as public relations 
officers, information officers, visitation officers, 
guide tours secretaries, etc. are needed to 
create to meet the demands noted by tourism 
(Hanna, Marris and Lefley 1979, 90).  

Several strategies for controlling 
visitor flows employed at sacred sites and 
those strategies are considered as Cultural 
Resource Management. Apart from types of 
available means of transport and vehicle 
management to the sites, visitor flows at the 
sites and within the buildings are influenced or 
controlled by means of zoning, entrance fees 
and pay perimeters (Woodward 2004, 178-79). 
Other techniques include queue controls, 
temporary closure or diverting visitors to 
other sites, forcing all visitors into guided 
tours, restricting or increasing visiting times, 
establishing visitor centers, shortcutting 
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walking distances, and specially designed 
visitor flow routes (Shackley 2001, pp. 55-75). 
 
Research methods  
 This research is focused on 
qualitative method. The method also aims to 
investigate the why and how of decision 
making on the specific issues. In this case, 
research methods of this research would be 
carried out by literature research, field 
observation, in-depth interview and interview 
/ focus group meeting / participatory research.   

1. Literature research: The 
researcher had conducted a thorough 
literature search from books, academic 
journal, research reports, government data, 
daily newspapers and Internet. The research 
would focus on topics relevant to the study. 

2. Field observation: The research 
had made an inventory of cultural heritage 
significance that had relevance to religious 
tourism at these nine sacred temples and their 
communities by observation and photographic 
recordings. 

3. In-depth interview: This was 
undertaken with the abbots, monks, leaders of 
local communities, government organizations’ 

officers, academics, private-sector operations, 
visitors and people working in architecture. 

4. Interview / focus group 
meeting / participatory research: The 
research approached local residents in 
the communities that are nearby the 
temples to solicit their personal opinion 
about the cultural heritage significance 
and values of the temples. 
 
Results 
 1. The impacts of religious tourism 
development 

The impacts of religious tourism 
development on cultural heritage significance 
and value of nine sacred temples in Ang 
Thong will be discussed in the following pages: 

1.1 Economic impacts  
The particular importance in 

relation to economic impacts are considered 
as positive effects which are the following: 

- contribution to local 
development in transportation infrastructure; 

- generation of income 
and employment. 

In the case of promoting 
religious tourism in Ang Thong, the provincial 
administration has contribution in tourism 
development and support infrastructure 
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service especially in transportation system and 
road construction to facilitate in accessibility 
for the local people and tourists. The local 
people can receive this benefit as the 
contribution in transportation infrastructure 
makes them conveniently in travelling as well. 
This contribution is also considered to positive 
impact to the local farmers in terms of 
reducing in transportation costs as most local 
farmers formally had to take their products to 
sell at the market in the city center of Ang 
Thong. But, this contribution in transportation 
infrastructure especially in road construction 
provides access between the retailers and 
farmers. There are four local markets which 
are famous for selling local agricultural 
products and these four markets are located 
at four temples which are the market at Wat 
Chaiyo Worawihan, the market at Wat Khun 
Intrapramoon, the market at Wat Muang and 
the market at Wat Pamok Worawihan. 

The another sample of the contribution 
to local development in transportation 
infrastructure is to build the Mahaphutthaphim 
Bridge crossing the Chao Phraya River at Chaiyo 
District. The Mahaphutthaphim Bridge was built 
in 1996 for facilitating the local people who live 
along the Chao Phraya River in Chaiyo and Muang 
Districts and also the people who are from the 

other provinces. This bridge facilitates the tourists 
who want to visit Wat Chaiyo Worawihan as well. 
The contribution in transportation infrastructure 
also takes places at Wat Pamok Worawihan, Wat 
Muang and Wat Mahanam. The provincial 
administration has repaired the main road which 
names Tha Rua - Tho Praya Road since 2015 for 
facilitating the locals and tourists who come to 
visit Wat Muang. Pamok - Phong Phaeng road has 
been constructed since 2014 for facilitating the 
local people of Pamok District and bringing more 
convenience to access to Wat Pamok Worawihan. 
Repairing a public thoroughfare behind Wat 
Mahanam in 2010 is for facilitating the local 
community to access Wat Mahanam.  

Moreover, the temples is directly 
gained benefits from tourism. As the number 
of tourists has increased continually since the 
past few years, the temples have received 
much income especially from donation 
and rental fees. For the rental fees, some 
temples such as Wat Muang and Wat Chaiyo 
Worawihan have allowed the locals to rent 
the temple’s lands for opening shops and 
restaurants. Consequently, this can be really 
helping in developing and renovating for the 
temples. Some temples of the nine have been 
transformed much from its original state as 
local temples for the communities into the 
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temples developed for religious tourism 
purpose. In this aspect, the occupations of the 
local people tend to be changed and have 
more various types than former ones in the 
past. It is very obvious that the new kinds of 
occupations are aimed to support the outside 
visitors rather than local residents. These new 
kinds of occupations are created to respond 
with increasing number of visitors who want to 
make merit during their paying homage to 
these nine temples. These new kinds of 
occupations are (1) Selling sacred objects and 
amulets (2) Selling bunches of flower, candles 
and joss sticks and (3) Selling fish and birds for 
releasing. These positive impacts are 
considered as generating income to the locals 
and temples and also generating employment 
to the locals.  

However, religious tourism at these 
nine temples also provides the negative 
impacts to the local as well. The particular 
problems in relation to economic impacts 
which are the following: 

- inequality of income 
generating; 

- seasonal character of jobs 
Inequality in income-generating 

means it results in fewer employers requiring 
fewer workers. In the case of nine temples in 

Ang Thong, income generating from religious 
tourism is not equally available to the locals 
as the locals who have the close relationship 
with the temples only can get the benefits. 
This inequality in income-generating is 
happened at Wat Chaiyo Worawihan, Wat 
Muang, Wat Ton Son and Wat Si Roi. This 
problem causes the negative impact on the 
opportunity in career which is only available 
to the specific groups of people who have 
relationships with the temple. 

The economic problems that are 
involved with seasonal character of jobs are 
job insecurity which means the job is usually 
with no guarantee of employment from one 
season to the next. Even though these nine 
sacred temples can be visited all year around, 
most tourists like to visit the temples when 
there are some significant annual festivals for 
paying homage to the Buddha images. There 
are five significant annual festivals for paying 
homage to the Buddha images of five sacred 
temples (five of the nine) in Ang Thong. These 
annual festive can be summarized as 
following: 

- Paying homage to Somdet 
Phra Sri Mueangthong 
festival at Wat Tonson in 
March; 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

        

247 

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวตักรรม 

- Song Kran festival and paying 
homage to the reclining 
Buddha image festival at Wat 
Khun Inthapramoon in April; 

- Paying homage to Luang Por 
Maha Phuttha Phim festival at 
Wat Chaiyo Worawihan in 
October; 

- Paying homage to the reclining 
Buddha image and Buudha’s 
footprint festival at Wat 
Pamok Worawihan in October; 

- Loy Krathong festival and 
paying homage to Luang Por 
To festival at Wat Siroi in 
November. 

Although the provincial administration in 
Ang Thong promotes the religious tourism to the 
public but, just a few groups of people can receive 
the benefit of promoting religious tourism in the 
province. Ang Thong is still not the main tourism 
destination in the central part of Thailand. Until 
nowadays, Ang Thong is known as an agriculture 
province and the main income is from the 
agriculture products.   

2. Socio-cultural impacts  
This concerns with positive impacts 

on promoting the local culture of the host 
population in which culture can be used and 

even packaged to promote to the tourists. 
Cultural attractions of Ang Thong which are in 
relation to religious tourism include 
handicrafts, local folkdance and local history 
of the area. 

As Ang Thong province is an 
agriculture province and the main income are 
from the agriculture product so there are lots 
of OTOP (One Tambon One Product) which 
made from/by agriculture products. There are 
many popular examples of OTOP products in 
Ang Thong such as Court Doll at Ban 
Bangsadet where The Ban Bangsadet Court 
Doll Center is located inside Wat Tha 
Sutthawat, Pamok District. The drum-making 
village at Pamok District is also famous for 
domestic tourists to visit after visiting Wat 
Pamok Wotawihan and Wat Tha Sutthawat. 
For the another interesting local handicraft in 
Ang Thong, there is one village which is named 
“Ban Bang Chao Cha”. This village is located 
in Pho Tong district and it is not far from Wat 
Khun Intrapramoon. This village is a bamboo 
handicraft producing village. Nowadays, the 
products of Ban Bang Chao Cha always 
improve to the needs of the market and meet 
the standard for export.  

 For local folkdance, Likay is a form 
of popular folk theatre in Ang Thong. 
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Normally, Likay is always performed during the 
temple fairs. Easpecially, “The Likay Ang 
Thong” is the most famous folkdance which is 
performed at Wat Chiyo Worawihan and Wat 
Khun Intrapramoon annually in the festivals of 
Paying Homage to Luang Pho To, Wat Chaiyo 
Worawihan and Paying Homage to the 
reclinning Buddha image at Wat Khun 
Intrapramoon.  

For the local history, Khun Rong 
Palad Chu monument at Wat Si Roi reminds 
the important local history to the tourists. 
Khun Rong Palad Chu is one of the famous 
local heroes the Wiset Chai Chan district who 
grouped up and led four hundred sword-
fighters under the name “Kong Attamat” to 
accompany the royal army from the capital 
during the royal army’s settlement at Kui Buri 
of Prachuap Khiri Khan. His group received a 
command to obstruct the Burmese army at 
Wa Khao Bay in 1759 when King Alaungpaya of 
Burma invaded Myeik which was a part of 
Ayutthaya Kingdom at that time. 
  
 
 Commercial Buddhism 

This is seemed to be the most serious 
problem which is happened from religious 
tourism and it is considered as a negative 

socio-culture impact from religious tourism. 
Commercial Buddhism means the commercial 
activities which are related with the belief and 
faith in Buddhism by making money from 
selling materials or symbol icons which are 
represented Buddhism’s faith. Moreover, it is 
included the way to spending money that is 
interacted between Buddhists and 
monasteries through the religious events and 
religious ceremonies. Commercial Buddhism 
brings wealth and richness to monks and 
monasteries. Commercial Buddhism is a cause 
of art and cultural destruction of Nine temples 
in Ang Thong also. As the result, the temple 
spends money from the donators by 
constructing the new and modern buildings on 
the temple compound. The new structures 
normally are not well designed to harmonize 
with the ancient buildings inside the temples.  
Also higher or larger scale buildings have been 
constructed and taken away the temple 
charm. This problem can be seen from Wat 
Muang, Wat Tonson and Wat Khun 
Inthapramoon in Ang Thong. The unique 
characteristics of local style structures in many 
temples in Ang Thong have been replaced by 
the standard form of central Buddhist 
monastery by National Office of Buddhism or 
buildings that are not properly designed by 
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architects or well-constructed by contractors. 
As a result, the new buildings devalue 
traditional buildings remaining in the temple 
grounds. Nowadays, it is difficult to find 
buildings that are local style in temple areas 
in Ang Thong. This is because both the abbots 
and host communities are interested in new 
style of buildings and they always demolish 
ancient structures because they are outdated 
and too small. Thus, they have destroyed the 
cultural siginicance of ancient buildings and 
replaced with new buildings that are always 
colorful and unattractive. 

Roles of stakeholders in safeguarding 
the cultural heritage significance of nine sacred 
temples and their communities 

There are five key stakeholders in 
safeguarding the cultural heritage significances 
notably by abbots, monksm and host 
community, government sector, tourist, media 
and voluntary sector. 

 1. Roles of abbots, monks and 
host community in safeguarding the 
cultural heritage significances 

Abbots, monks and host community 
are in the heart of most responding for 
conserving the cultural heritage significances 
of nine sacred temples which would be in 
danger of serious degeneration because of 

inappropriate restoration and management. 
First of all, the abbots and monks who live on 
the temples that contain the cultural heritage 
also need to change their attitude from 
thinking of themselves as owners of the 
temples to thinking of themselves as 
custodians of temples that are part of the 
country’s national cultural heritage and the 
property of all Thai people. Moreover, the 
abbot of the temple where is registered as 
national historic monument has to ask 
permission to the Department of Fine Arts and 
work closely with expert architects and 
community to safeguard the cultural heritage. 
On the other hand, the abbot of the temple 
that is not register as national historic 
monument can be also able to consult and 
work closely with the Fine Arts Department 
before taking restoration the old buildings 
inside the temple compound.  

Secondly, abbots and monks should 
emphasize more in teaching the Dharma to 
the local laypeople as good members of the 
society. This is because many abbots and 
monks nowadays emphasize on merit-making, 
commercialization of Buddhism, heaven and 
hell, and the “superstition magic of the 
amulets’ practiced by many monks. This will 
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cause misuse of Buddhism and lead to social 
problems later. 

Last but not least, the temple should 
support educational, economic, and socio-
cultural spheres in the communities for social 
good because this role can create a close 
relationship between Buddhism and the Thai 
way of life that they are rather disappeared 
from the Thai way of life nowadays. Moreover, 
this close relationship can create a sense of 
belonging to the abbots, monks and 
communities to safeguard the cultural 
heritage.  

The important role of host 
community is related in the idea that the host 
community should be actively involved in 
conservation planning and should perhaps be 
a part of the local tourism industry and its 
activities. The meaning of paying proactively 
an important role in creating an aspect of 
conservation policy and tourism policy in 
protection the cultural significances and their 
environment is to suggest what the acceptable 
limits to change are for their community. 
Moreover, this role should take place as early 
as possible in the planning and development 
of tourism in areas to try to reduce the 
negative impacts of tourism which are due to 
inappropriate development and the attraction 

of unsuitable forms of tourism and to 
maximize the benefits to the community. In 
this case, the benefits should be used for 
public good rather than for private gain. The 
benefits for public good can be in the form of 
visitor attractions such as local museum and 
handicraft center. 

2. Roles of public sector in
safeguarding the cultural heritage 
significances 

Mahatherasamakom (Council of 
Elders) should work closely with the Fine Arts 
Department in preserving the heritage 
buildings inside the temple compound 
especially the temples that have the cultural 
heritage values. Due to the fact that the 
demolition of old structures can be found in 
many temples and in temples which are 
unregistered by the Fine Art Department. To 
preserve ancient monuments, antiques and 
objects of art within living temples which are 
not registered for protection, there should 
have an announcement from 
Mahatherasamakom to the abbots of each 
temples about the rules on ancient 
monuments. This announcement must be 
appeared and made as a rule on the Sangha 
Act as well. The rule must aim to protect the 
ancient monument within the living temples. 
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The rule must declare, before ancient 
structures or their parts will be repaired, 
modified, altered, demolished, added to, 
destroyed, removed or excavated for anything 
or any building within the temple compound 
will be constructed, the abbot of the temple 
or the monk who is in charge of taking care 
ancient monuments must present a report to 
the Fine Art Department first. With the report, 
pictures including brief information of the 
ancient structure and its parts and the new 
construction plan must be presented together 
to the Fine Art Department. After the 
permission, any activities can be processed. 
Moreover, any abbots or monks who violates 
or do not follow this rules, the senior monk’s 
leader will have the power to penalize as be 
reasonable. Moreover, The Fine Art 
Department may be the most important 
people in educating and providing the 
knowledge of cultural heritage conservation to 
the abbots and monks. This is because a large 
number of Thai cultural heritage is contained 
in Buddhist temples, thus it makes sense for 
the Thai Fine Arts Department to conduct 
training for abbots, monks and host 
communities. 

3. Roles of tourist in safeguarding 
the cultural heritage significances 

The problem of religious tourism in 
nine sacred temples in Ang Thong which is 
caused by the tourist is based on tourist’s 
behavior. First of all, creating the awareness-
raising in cultural heritage management 
should be the first message of responsibilities 
of the tourists to educate the tourists who 
travel to the monasteries that contain the 
historical buildings. The other message to 
educating Thai Buddhists who want to make 
merit during their visiting the temple is to 
educate them that giving is not the only way 
to make merit but ten ways to make merit are 
also the ways to make merit without giving 
material gifts. The other message to educating 
Thai Buddhists who want to make merit during 
their visiting the temple is to educate them 
that giving is not the only way to make merit 
but ten ways to make merit are also the ways 
to make merit without giving material gifts. In 
this case, tourists can be educated by monks, 
media and also tourist guide. 

4. Roles of media in safeguarding 
the cultural heritage significances 

The media plays an important role in 
educating tourist, shaping tourist behavior and 
raising awareness of issue relating to saving the 
cultural heritage significances and 
sustainability. Normally, the media that 
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involves in creating sustainability can divide 
into two types: 

- Travel media, which are 
considered to directly 
influence or impact to the 
tourists such as guide 
books, travel programs on 
television, and tourism-
related internet websites 
or social media.   

- Non-travel media, which 
indirectly influence or 
impact to the tourists such 
as news programs on 
televisions or newspapers.  

The role of both travel media and 
non-travel media should be focused on 
educating and drawing tourist’s attention to 
cultural heritage management and ethical 
issues which are related with environmental, 
economic and social dimensions in 
sustainability. Moreover, both of them should 
present a growing interest in the concept of 
saving cultural heritage significances to the 
public. 

In addition, an interesting trend in 
consumer behavior nowadays is directly 
beneficial to the promotion of cultural 
heritage conservation through the media is the 

growth of conservation and volunteer holidays 
where tourists spend their holidays working on 
conservation or aid projects in cultural heritage 
conservation. For example, “Watbundanjai 
project”, this project is raised through the 
social media and its objectives are to draw 
upon knowledge of temple development in 
designing temple landscape in urbanism, 
giving importance to historic temples to the 
country, and the influence of the revival of 
temples in the city. 

5 Roles of voluntary sector in 
safeguarding the cultural heritage significances 

The voluntary sector, in this content, 
consists of four groups:  

- The professional bodies 
have their roles in 
increasing interest in the 
subject of cultural heritage 
conservation. Some examples 
of professional bodies are  
ICOMOS Thailand Association 
and the Association of 
Siamese Architects under 
Royal Patronage  

- Voluntary trusts, this is a group 
of private citizens who get 
together to achieve a 
purpose of cultural heritage 
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conservation, without any 
making a profit from their 
activities such as Kon Luk Ang 
Thong Club and Kon Rak San 
Chao Rong Thong group. 
Voluntary trusts also play a 
positive role in the development 
of more sustainable forms of 
cultural heritage conservation. 

- Industry pressure groups such 
as the World Travel and 
Tourism Council and UNESCO. 
In this case, The industry 
pressure groups can play an 
important role to a large 
amount of research on 
sustainability in cultural 
heritage conservation, providing 
necessary knowledge in cultural 
heritage conservation, and 
rewarding or incentivizing any 
organization that can make in 
heritage conservation. 

- Public pressure groups such as 
architectural heritage concern 
groups in Chiang Mai which 
support the activities that 
maintain the concept of 

architectural heritage conservation 
in Chiang Mai. These public 
pressure groups play their role 
for promoting and supporting 
the conservation of valuable 
architectural heritage to the 
locals for making them 
foreseeing the values of cultural 
heritage significances. 

Conclusion 
Promoting religious tourism into 

these temples can be also provided negative 
impacts. Inequality of income generation and 
seasonal character of jobs are two potentially 
negative economic impacts. More profoundly, 
commercial Buddhism introduces potentially 
negative social impacts that can cause many 
following problems especially devaluation of 
cultural heritage. The cultural heritage sites 
and natural resources within the temples 
precincts have all been damaged in order to 
attract tourists - by turning sequestering the 
temple sites and agricultural lands for tourist 
facilitaties such as tourist parking, areas for 
new commercial activities and modernization 
of culturally significant buildings to attract the 
tourists’ interest. 
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Fig.2 and 3 The pictures show the problem of adding and alteration to the ancient buildings of 
Wat Pamok Woravihan. Source: Panot Asawachai, 2015. 
 
 In this regard, considering policies 
that could assist in safeguarding the cultural 
heritage significance of nine sacred temples 
and their communities to manage the tourism 
sustainably have to be involved five key 
stakeholders which are Abbots, monks, and 
host community, government sector, tourist, 
media, and voluntary sector. In this case, 
Abbots, monks and host community are 
considered as custodians with the main 
responding for conserving the cultural heritage 
significances. The abbots and monks must 
have the awareness on the importance of 
cultural heritages which they occupy because 
this awareness will create a sense of belonging 

that helps safeguard the cultural heritage. 
When they want to repair the ancient 
buildings which are registered as national 
monument or are not registered, the abbots 
and monks should consult the Department of 
Fine Arts and work closely with expert 
architects to protect the local cultural 
heritages. Furthermore, abbots and monks 
should focus in teaching the Dharma to the 
local people and tourists as good members of 
the society more than emphasizing them in 
donating their money for constructing and 
maintaining the buildings inside the temple 
compound. In addition, the abbots and monks 
should also support educational, economic, 
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and socio-cultural spheres in the communities 
for social good for managing the tourism 
sustainably. 
 The public sectors especially 
Mahatherasamakom and the Department of 
Fine Arts should collaborate preserve the 
heritage buildings inside the temple 
compound especially the temples that have 
registered as national historic monuments. 
This collaboration must be in the form of an 
announcement from Mahatherasamakom to 
the abbots of each temples about the rules 
on ancient monuments. The rules must 
identify that before ancient structures or their 
parts will be repaired modified, altered, 
demolished, added to, destroyed, removed or 
excavated for anything or any building within 
the temple compound will be constructed, 
the abbot of the temple or the monk who is 
in charge must report and present a report of 
construction plan to the Fine Art Department 
for monitoring. This announcement is the 
most important tool for preserving the cultural 
heritage. In addition, Mahatherasamakom (Council 
of Elders) must foresee the values of 
significances of cultural heritages in the 
temples and legislate a new policy in the 
Sangha Act that the abbot has duty to care for 
the values of significances of cultural heritages 

in the temple that he occupies. Furthermore, 
the Department of Fine Arts should develop 
the land-use planning policy as a a tool for 
achieving more sustainable tourism management 
in religious tourism. This land-use planning in 
monasteries is aimed to carry capacity of the 
temple compound and the temple 
development in terms of land-use conflicts 
between constructing a new building and 
conserving an old building. Normally, the land-
use planning is in form of zoning or the 
allocation of specific areas for particular land 
uses. 

The role of tourists in safeguarding 
the cultural heritage significances of these 
important places is secondary but also vitally 
important. Tourists should play their role as 
students of history and culture, educators and 
promotors of authenticity. The idea of 
educating tourists means the tourists should 
be wiser in making merit.  Thai Buddhists 
should change their attitude of merit-making 
behavior. Ten ways of make merit in Buddhism 
as they are called “Punna-Kiriya-Vatthu Ten” 
should be educated to the tourists. For the 
duty of educating Thai Buddhists, this message 
must be sent from the abbots and monks to 
educate Thai Buddhists to create sustainability 
in religious tourism. 



 

256 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

 Roles of the media in safeguarding 
the cultural heritage significances are in 
educating tourist, shaping tourist behavior and 
raising awareness of issue relating to saving the 
cultural heritage significances of places and 
sustainable tourism at those places. One good 
example in this case which is related with the 
role of media is “Watbundanjai project”, this 
project is raised through the social medias and 
its objectives are to draw upon knowledge of 
temple development in designing temple 
landscape in urbanism, giving importance to 
historic temples to the country, and the 
influence of the revival of temples in the city. 
The activities of this project stimulate the 
tourists to spend their holidays on giving 
benefits to the temple development such as 
cleaning the temple compound, planting 
more trees in the temple and improving the 
temple landscape. 
 Last, there is a role of voluntary 
sector in safeguarding the cultural heritage 
significances. It is to increase interest in the 
subject of cultural heritage conservation and 
awareness raising or education the abbots, 
monks and host communities in cultural 
heritage conservation. In this case, the 
voluntary sector includes professional bodies 
such as the Association of Siamese Architects 

under Royal Patronage, voluntary trusts such 
as a group of architectural conservation in Ang 
Thong, industry pressure groups such as 
UNESCO, and public pressure groups such as 
architectural heritage concern groups in the 
other province.  
 
Recommendations 
 10.1 Application of the research 
results 
 These key players, in the form of 
abbots, monks, host community members, 
tourists, government representatives, and to a 
lesser extent the media and voluntary 
organizations, should be involved in the day 
to day problems of religious tourism and also 
should continue to play an active part in 
tourism planning and management in 
safeguarding the cultural heritage significances 
and to achieve more sustainable forms of 
tourism. 
 10.2 Recommendations for further 
research  
 More research on religious tourism 
management in safeguarding the cultural 
heritage significances should be conducted to 
promote sustainable tourism management.  
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