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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ

โดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  และ 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นการวิจัย                  
แบบผสานวิธีทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ แนวทางเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน 336 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแนวทางเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 10 คน    
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ  วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางเชิงปริมาณ ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                     
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 
ความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ (1) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม               
(2) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยตรง (3) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองใน
ด้านการตรวจสอบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างโปร่งใส จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและจัดให้มีบริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ : ธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ABSTRACT  
 The research aimed to study had the objectives to  study 1) the levels of people’s 
opinions towards the Administration according to good governance of Nonthaburi Provincial 
Administrative Organization and 2)problems, threats and suggestions for administration according 
to good governance of Nonthaburi Provincial Administrative Organization. There were two 
approach for this research, the first approach was quantitative using the questionnaires to collect 
data from the sampling group of 336 people then analyzed by The used statistics were: 
percentage, mean, and standard deviation.  and the second approach was qualitative using an 
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interview 10 key informants, as the tools. Content analysis was conducted by interviews which 
fallowed the concept of  
contructionist. 

The research results as follows: 1) The people’s opinion towards the Administration 
according to good governance of Nonthaburi Provincial Administrative Organization was in high 
level. The problems and threats were as follows: (1) participation (2) transparency (3) the roles of 
the general public in management auditing. The suggestions were as follows : people could 
acknowledge and check  administration should be transparent   

Keywords: good governance, Administrative Organization 
 
บทน า  
 โลกปัจจุบันที่เป็นโลกาภิวัตน์ ได้ให้ความสนใจกับการบริหารงานและการปกครอง โดยยึดหลัก                 
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น เพราะส่งผลกระทบต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงมี
ความส าคัญและส่งผลกระทบในด้านการติดต่อสื่อสาร การด าเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง 
การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งด าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆ โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม 
ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน
ต้องน าไปปฏิบัติ (บวรศักดิ ์อุวรรณโณ และคณะ, 2554). 

ประเทศไทยก็ได้น าหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหลักการสากลที่ประเทศซึ่งปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ โดยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย                
พทุธศักราช 2560 โดยบัญญัติไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ได้บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ เป็นกรอบการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   การจัดท า 
การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย (อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, 2560) 

เป็นที่ยอมรับว่า “หลักธรรมาภิบาล” เป็นหลักการสมัยใหม่ ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วได้น ามาใช้เป็น
หลักในการบริหารภาครัฐหรือการประกอบธุรกิจของบริษัทเอกชนต่างๆ  และการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงคุณภาพ มากขึ้น ธรรมาภิบาล จึงเป็นหลัก
ส าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถยกระดับและสร้าง
ความน่าเชื่อถือขององค์การได้ในระดับสูง รวมถึงช่วยเพ่ิมศักยภาพขององค์การให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆ  อันน าไปสู่การพัฒนาที่มีความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และคณะ, 
2554) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบพัฒนาท้องถิ่นในระดับพ้ืนที่ ลักษณะส าคัญ
ประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานด้านต่างๆ อาทิ  
การก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ภารกิจและความรับผิดชอบด าเนินงานการบริหารการเงิน  การคลัง
และการงบประมาณ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการและจัดบริการสาธารณะต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยังผลให้สัดส่วนงบประมาณการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน                    
(วุฒิสาร  ตันไชย, 2548)   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือบริหารภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อันประกอบไปด้วย
การจัดหารายได้ และการใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
ตลอดจนส่งผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี                 
ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 2. ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 3. ฝ่ายราชการประจ า และ 4. ฝ่ายประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย 1) ส่วนราชการและส่วน
ภูมิภาค 2) ภาคเอกชน   3) เครือข่ายภาคประชาชน ได้มีฉันทามติร่วมกัน คือ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ความมุ่งมั่นการท างาน เป็นต้น  โดยเน้นการพัฒนา  3 ด้าน คือ 1) คุณภาพชีวิต 2) การศึกษา และ              
3) สิ่งแวดล้อม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี , 2559) แต่ก็ยังไม่เคยมีการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายใต้การบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศชาติ
โดยรวมต่อไป  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีประเด็นการค้นคว้า ดังต่อไปนี้  
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) ถูกน ามาใช้เป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการให้ความ
ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา โดยถือว่ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจที่ส าคัญของสังคมทุกระดับ          
จึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการบริหาร ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง และระเบียบกฎเกณฑ์                     
ที่ค่อนข้างซับซ้อนของรัฐ เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการน านโยบายการพัฒนาประเทศไปปฏิบัติ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ                
และคณะ, 2554). 

หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นมิติใหม่ของการบริหารงานภาครัฐ
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง
ตามท่ีประชาชนในฐานะผู้รับบริการต้องการ การสนับสนุนให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับ              
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการควบคุมของราชการส่วนกลาง การเรียกร้องความสามารถด้านการปฏิบัติงาน             
ทั้ง ในระดับบุคคลและระดับองค์การ เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทน การตระหนักเห็น
ความส าคัญของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ตาม
เป้าหมาย การเปิดกว้างให้มีการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าจุดมุ่งหมายของงานภาครัฐในแบบใดที่ยังควรกระท า                  
โดยส่วนราชการและส่วนใดที่ควรปล่อยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน นักรัฐประศาสนศาตร์ส่วนหนึ่งยังมอง
ว่าธรรมาภิบาลเป็นมิติใหม่ที่เน้นบทบาทของผู้บริหารที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล มีการตรวจสอบ สามารถ
ประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน และมีการแข่งขันเพ่ือการจัดการการบริการที่ดีข้ึน (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2554) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี              
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พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ น าหลักการบริหารจัดการที่ดี มาเป็นหลักปกครองประเทศ  
ให้เกิดความสงบสุข โดยยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) คือ  

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การด าเนินการให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย การก าหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน  

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัย  

3. หลักความโปร่งใส หมายถึ ง การสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติ                         
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ การท า
ประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออ่ืนๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นทีแ่ตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง  

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

หลักของธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ทราบถึงปัจจุบันที่มีการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ้งเน้นให้เกิด
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนสูงที่สุด และ
เป็นการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งการที่จะท าให้หลักธรรมาภิบาล                
หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองเกิดผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารหรือผู้น ามีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะน ามา
ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น (อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, 2554) 

แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546                         

ได้ก าหนด ขอบเขตความหมายของค าว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ 
เป้ าหมาย ดั งต่ อไปนี้  1 )  เกิ ดประโยชน์ สุ ขของประชาชน 2)  เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ                                   
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิ งภารกิจรัฐ 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น                   
5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ (พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) 

แนวคิดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)   

มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ (1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย (2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  (3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและ
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ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน (5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน (6) 
อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภา
ต าบล (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (8) จัดท ากิจการใดๆ  อันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ราชการ ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (9) 
จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ีอศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย โดยวิธีการแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรส าหรับวิจัยเชิงปริมาณ ท าการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัด
นนทบุรี  จ านวน 1,117,419  คน  
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการค านวณ ตามสูตรของ Yamane                 
(พิสณุ  ฟองศร,ี 2549: 112) ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวน   400  คน 

2.  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) 
        ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 10 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ 
ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 คน 2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  2  คน 3) หัวหน้าส่วน
ราชการ (ด้านการพัฒนา 1 คน 4) หัวหน้าฝ่ายการเคลัง 1 คน 5) หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 1 คน  6)  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ  3  คน  และ 7)  หัวหน้าฝ่ายโยธา 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ลักษณะเป็นแบบข้อค าถามแบบมีโครงสร้าง 

(Structrue Interview) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี  ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

2. แบบสอบถามส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                   
5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี  6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า โดยก าหนดเกณฑ์ ดังนี้   เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน)                   
เห็นด้วยมาก (4 คะแนน) เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน) เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) เห็นด้วยน้อยที่สุด                     
(1 คะแนน) 
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3.  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ เกี่ยวกับ             
การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended Question)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยท าการสัมภาษณ์   

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งการจดบันทึก และบันทึกเสียง  
การเก็บข้อมูลจากประชาชนโดยแจกแบบสอบถาม โดยขอความอนุเคราะห์จาก อบจ. นนทบุรี ในการ

ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และนายกอบต.ทุกแห่ง แจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ฉบับ ได้รับ
กลับคืน จ านวน 336  ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ คิดเป็นร้อยละ 84.00  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
การวิเคราะห์ทางสถิติ  การแปลผลคะแนนความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล                     

มีเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง  ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (triangulation) (สุภางค์  จันทวานิช, 2553) ทั้งการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 
และการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย  
(Analytic  Induction) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุ  51 ปี ขึ้นไป 
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท  มีต าแหน่งเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และมีประสบการณ์การท างาน 11  ปี ขึ้นไป 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ทั้ง 6  ด้าน  ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความ
โปร่งใส่  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักความรับผิดชอบ  ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1:  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน  
 

การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
ของ อบจ.นนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
X  S.D. แปลผล 

ด้านหลักนิติธรรม 3.57 0.62 มาก 
ด้านหลักคุณธรรม 3.59 0.57 มาก 
ด้านหลักความโปร่งใส 3.61 0.52 มาก 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.52 0.68 มาก 
ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.81 0.66 มาก 
ด้านหลักความคุ้มค่า 3.73 0.65 มาก 

โดยรวม 3.63 0.61 มาก 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63, S.D. =0.61) เมื่อพิจารณา                  
รายด้าน เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา และต่ าสุด  ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ           
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.81, S.D. =0.52)  รองลงมาคือ ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.73,                       
S.D.=0.65)  และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X =3.52, S.D. =0.68) 
 ส่วนที่  3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรวม ได้แก่ (1) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่  ไม่มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ หรือร่วมปฏิบัติงาน (2) ปัญหาด้านหลักความโปร่งใส เนื่องจากการ
บริหารจัดการเป็นเรื่องของส่วนราชการ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยตรง การท างาน
ขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (3) ประชาชน
ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในด้านการตรวจสอบการใช้หลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมี
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ดังนี้ (1) ควร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งด้าน
การรับรู้ข้อเท็จจริงและสามารถขอข้อมูลในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างโปร่งใส (2) ควรจัดท าระบบ
รายงานข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนอย่างเป็นปัจจุบัน (3) ควรจัดให้มีบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการสื่อสาร การร้องเรียนร้องทุกข์ การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
 
อภิปรายผล                        
        จากผลการวิจัยที่ พบว่า ความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะประชาชนในฐานะ
ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการที่ดี  และได้รับผลประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม                  
ท าให้สามารถยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือขององค์การได้ในระดับสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ                    
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ (2554) ได้กล่าวถึงการบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของ
องค์การให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  อันน าไปสู่การพัฒนาที่มีความสุจริต โปร่งใสและ 
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เป็นธรรม ส่วนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของ
ตนเองในด้านการตรวจสอบการใช้หลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งด้านการรับรู้
ข้อเท็จจริงและสามารถขอข้อมูลในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างโปร่งใส นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร (2554) ได้กล่าวถึงการที่จะท าให้หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
เกิดผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารหรือผู้น ามีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะน ามาปฏิบัติเพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชน และต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น  
  
สรุป 
 การบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และต้องให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง การที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดผลส าเร็จ ได้นั้น 
ผู้บริหารหรือผู้น าทั้งในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องน าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ              
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า                
มาปฏิบัติอย่างครบถ้วน 
 
ข้อสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 

1. ควรให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชี้แจงประชาสัมพันธ์การใช้หลักธรรมาภิบาลใน                 
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ในการจัดท าโครงการ
ต่างๆ  ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

ข้อสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมกีารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการจัดท าบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็นแนวทางและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                   
วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ์เชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 29 คน  
วิเคาะห์ข้อมูลแบบอุปนัย การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงช าอ้อ  มีจุดเน้น 2 ด้าน คือ (1) ความพร้อมของชุมชนเพ่ือการท าวิสาหกิจชุมชน  และ (2) การจัดการ               
การผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

2.  ปัญหาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลบึงช าอ้อ ได้แก่  ปัญหาด้านการจัดท าแผนแม่บทชุมชนต้องใช้เวลาประสานงานนานมากท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา  เกษตรกรบางคนยังขาดความรู้และมีทัศนคตเิชิงลบเกี่ยวกับการด ารงชีวิตแบบพอเพียง   

3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงช าอ้อ มี 4 ประเด็น คือ (1) จัดอบรมพัฒนาเกษตรกร (2) พัฒนาเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็ง                       
(3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ (4) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ABSTRACT  
 The aims of this research were studied conditions, problems and guidelines for  
Community Enterprises Development through the Sufficiency Economy Philosophy  of  
Bueng Cham O Sub–district Administrative Organization, Nong Suea district, Pathum Thani 
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Province. The research approach qualitative was using the emphasizing documentary study, 
an in-depth interview of 29 key informants ,  analytic  Induction, conclusion and verification 

The findings were as followed: 1) The condition of developing community enterprises 
by the Sufficiency Economy Philosophy of Bueng Cham O Sub–district Administrative 
Organizations were  emphasis that (1) preparedness of developing community Enterprises          
(2) productivity and marketing management of community enterprises. 2) problems of 
Developing Community Enterprises were 2 problems that ; (1) Developing of Community 
Master Plan  (2) Farmers have  lack of knowledge and negative attitude in the Sufficiency 
Economy Philosophy. 3)guidelines for development of Community Enterprises by the 
Sufficiency Economy Philosophy were do ; (1) Training (2) developing community network                  
(3) developing innovation product (4) public relation and Ecotourism promotion 

Keywords : community enterprise,  Sufficiency Economy Philosophy 
 

บทน า  
 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งได้ระบุว่าเศรษฐกิจชุมชน
เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแห่งชาติ, 2548: 20) 
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของภาครัฐ ในความพยายามส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากความรู้
พ้ืนฐานของชุมชนทั้งในด้านเงินทุน จากนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี พ.ศ. 2544 เพ่ือให้
ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนด้านต่างๆ เช่น                       
ด้านเงินทุน ด้านความรู้สมัยใหม่ และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 

วิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ .ศ. 2548                 
ซึ่งก าหนดความหมายของ วิสาหกิจชุมชน ไว้ว่า วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า “กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการ
ผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัว
กันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และ
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนประกาศก าหนด” 

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ตามนโยบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลส าเร็จ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประชาชนเพ่ือประกอบ
อาชีพอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากเกษตรกร ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ จ านวนกว่า 3,000 ไร่ ในพ้ืนที่ต าบลบึงช าอ้อ  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด าเนินการจัดสรรที่ดินพระราชทานนี้ให้แก่เกษตรกร จ านวน 120 ราย 
เพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความมุ่งมั่นมีความเข้าใจต่อการสร้างหลักประกันชีวิตให้แก่
เกษตรกรไทยทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราโชบายประการหนึ่ง คือ                  
มีพระราชประสงค์ให้แก่ผู้เช่าซื้อที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่เดิมนั้นได้ท ากินต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
ตราบที่ยังยึดถืออาชีพเกษตรกรอยู่ แต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น  (สมยศ แสงมณี, 2560) การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนได้ขยายผลเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน                   
แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ที่แล้วเสร็จในขณะนี้ และมีประเด็น
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น่าสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทั้งสภาพและปัญหาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ เพ่ือจะได้น าเสนอข้อมูล                
ที่ค้นพบให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน  และพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิจัย ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีประเด็นการค้นคว้าดังต่อไปนี้  
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การน าปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มาใช้ เป็ นแนวทางการด า เนิ นชี วิ ตที่ พระบาทสมเด็ จ                                       

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงเน้น
ย้ าเรื่องแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดการพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่   
โดยใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กล่าวคือ หลัก 3 ห่วง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ส่วนหลัก  2 เงื่อนไข ประกอบด้วยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม เน้นให้ชุมชนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนทุกคน สามารถน าไปประยุกต์ให้ได้อย่าง
เหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การด ารงชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชสวนครัว  ไม้ดอก และผลไม้ที่ปลูกง่ายให้ผลเร็ว   เช่น มะเขือ 
พริก ใบชะพลู กล้วย  เตย ตะไคร้ กล้วย  แก้วมังกร มะม่วง  ขนุน เป็นต้น  และภายในร่องสวน ก็เลี้ยงปลา  
เรียกว่า เป็นการท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช คือ พออยู่ พอกิน  สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ตลอดทั้งปี (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549) 

ทั้งนี้ ระดับการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มี 2 แบบ คือ มีทั้งเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พ้ืนฐานและแบบก้าวหน้า เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน คือ ความพอมี  พอกิน สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยไม่
โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยนร่วมมือ และ
ช่วยเหลือกันเพ่ือท าให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน                                 
ในกระบวนการพัฒนาทั้งสองรูปแบบไม่สามารถแยกส่วนกันได้อย่างเด็ดขาด แต่จะเป็นกระบวนการท างานที่
สอดประสานกัน เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานจะท าให้เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามีความแข็งแกร่งและ 
มีความเจริญก้าวหน้าได้ดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจธุรกิจ 
สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 39-45) ได้อธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ                      

อยู่เหนือกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย์สิน                 
หรือก าไร ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าเศรษฐกิจ 
นายทุนหรือเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ด้าน คือ 1. มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ให้พ้นจากความ
ยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้
ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น และมีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพพ้นจากการเป็นหนี้
และความยากจน สามารถ พ่ึงตนเองได้ มีครอบครัว ที่อบอุ่นและเป็นสุข 2. มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียง
เน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ คือ พอดี พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียง
จะต้องเริ่มที่ตัวเองโดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่งคง โดยเริ่ม จากใจที่รู้จักพอเป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง
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หรือมัชฌิมาปฏิปทา  3. มิติด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความ
เมตตาเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือ เพ่ือให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้โดย ปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุ่งร้ายท าลายกัน และ 4. มิติด้าน
วัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต (way of life) ของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภค
นิยม ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่ง                   
ที่บ่อนท าลายความม่ันคงของชาติ  

แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนจากการน าเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ค าว่า “วิสาหกิจชุมชน” นั้นสามารถใช้ค าว่า “ธุรกิจชุมชน” แทนได้ วิสาหกิจ
ชุมชน หมายถึง การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต  และทรัพยากรทุกขั้นตอน  
โดยมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเรียนรู้
ของชุมชน ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทางสังคม 
ได้แก่  ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบสุขของสังคมด้วย (ชฎิล  โรจนานนท์, 2558) ในด้านทุนของ
วิสาหกิจชุมชน มีทั้งทุนที่เป็นเงิน ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนความรู้                   
ภูมิปัญญา ทักษะต่างๆ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม หรือความเป็นพ่ีน้อง ความไว้ใจกันของชุมชน เครือข่าย
ความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนวิสาหกิจชุมชนจะใช้ทุนตัวเองเป็นหลัก แต่ก็ไม่ปฏิเสธเงินจากภายนอก เพียงแต่
รับเงินทุนจากภายนอกบนพื้นฐานความคิดใหม่ คือ การพึ่งตนเอง พึ่งทุนที่ตนเองมีเป็นหลัก ส่วนการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชน นั้น ต้องมีเป้าหมายการผลิตก่อนว่า ต้องการท าการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว                      
ในชุมชนหรือระหว่างชุมชน ท าการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและจัดการผลผลิตให้ได้ก่อน ถ้าผลผลิต
นั้นไปได้ดีแล้วจึงค่อยเพ่ิมปริมาณการผลิต หรือหากว่าผลิตภัณฑ์บางตัวในชุมชนนั้นมีความโดดเด่นมีคุณภาพ 
มีลักษณะเฉพาะตัวพอที่น าออกไปจ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้ ก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2560)   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ีอศึกษาสภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

2.  เพ่ีอศึกษาปัญหาการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือที่จะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview)  รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งสิ้นจ านวน  29  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  แบ่งเป็น  4  กลุ่ม 
ได้แก่ 

1.1 กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น  4 คน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ                 
1 คน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ  2 คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึง
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ช าอ้อ 1 คน 
1.2  ก านันต าบลบึงช าอ้อ  1 คน 
1.3  ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลบึงช าอ้อ  12 หมู่บ้าน  (จ านวน  12  คน ) 
1.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชาชนต าบลบึงช าอ้อ หมู่บ้านละ 1 คน  (จ านวน  12  คน) 

2.  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิจัย ดังนี้  
2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 

รายงานความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงของต าบลบึงช าอ้อ  อ. หนองเสือ  จ. ปทุมธานี  และศึกษาการ
ด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของต าบลบึงช าอ้อ  อ. หนองเสือ  จ. ปทุมธานี  ในห้วงเวลาปี               
พ.ศ. 2555 -2559 

2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ท าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามกรอบ
วัตถุประสงค์ นัดหมายขอสัมภาษณ์ตามตารางการนัดหมาย  โดยขอความร่วมมือผ่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงช าอ้อในการนัดหมายผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 29 ราย บันทึกเสียง และจดบันทึก และขอรวบรวมเอกสาร
หลักฐานอืน่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  ใช้แบบสัมภาษณ์  โดยใช้ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการวิจัย ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก                        

(In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
2.  ใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับการด าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงช าอ้อ   อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – ถึง พ.ศ. 2559 โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
เอกสารนี้เป็นแนวทางของการวิเคราะห์และตีความร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยนัดหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 รอบ รอบที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่น รอบที่ 2 สัมภาษณ์

ก านัน ผู่ใหญ่บ้านและประชาชนตัวแทนจากหมู่บ้านละ 1 คน  ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก                 
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยอีก  2 คน ท าการสัมภาษณ์ จดบันทึก และบันทึกเสียงด้วย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1.  การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) 
2.  การแสดงข้อมูล (Data Display) 
3.  การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion & Verification)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ส่วนที่ 1  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 29 คน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่ (1) ผู้บริหารท้องถิ่น  4 คน  ประกอบด้วย  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ  2 คน  และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ (2) ก านันต าบลบึงช าอ้อ  (3) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 - 12  ( 12  คน ) และ(4) 
ประชาชน หมู่ 1 -12 หมู่ละ  1 คน (12 คน) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.52 (19 คน) อายุระหว่าง 
45 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.41 (21 คน) และการศึกษาในระดับประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 55.17 (16 
คน) 
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ส่วนที่  2 การพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร                    
ส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  พบว่า  

1. สภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบล                
บึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  มีการด าเนินการตามจุดเน้น 2 ด้าน  คือ  ด้านที่ 1  ความพร้อมของ
ชุมชนเพ่ือการท าวิสาหกิจชุมชน  3  ประการ คือ (1) ความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 
ซึ่งเป็นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์  มีการบริหารจัดการตามรูปแบบโครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชด าริ                        
(2) มีเกษตรกรที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น สามารถประยุกต์ความรู้เดิมมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้สามารถผลิตพืชผลทางเกษตรแบบพอเพียงที่ มีคุณค่าและมูลค่า และ (3) มี
เครือข่ายชุมชน  คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจกันจัดการองค์กรชุมชนและเครือข่าย สามารถพ่ึงพา
อาศัยกัน ร่วมกันจัดการทรัพยากร ผลผลิตต่าง ๆ แบ่งกันผลิตและร่วมกันบริโภค เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้  ด้านที่ 2  
มีการจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 ประการ คือ (1) สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) มุ่งให้เกษตรกรเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือประยุกต์สร้างทางเลือก
อาชีพทางการเกษตร  (2) สร้างกระบวนการยอมรับ (Adoption Process) มุ่งให้เกษตรกรมีทัศนคติเชิงบวก และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการสร้างทางเลือกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) สร้างกระบวนการ
แพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion Process ) มุ่งเน้นให้เกษตรกร  มีแนวทางจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
มาตรฐานผลผลิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เทคโนโลยี  และความต้องการของตลาด 

2.  ปัญหาการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
ช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ได้แก่  2.1 ด้านการเรียนรู้ในการท าแผนแม่บทชุมชนต้องใช้เวลา
ประสานงานนานมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และ 2.2 เกษตรกรบางคนขาดความรู้และมีทัศนคติเชิงลบ
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตแบบพอเพียง   

3. แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
ช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มี 4 ประเด็น ดังนี้  3.1 จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรด้านความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้  3.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็ง                   
3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ และ 3.4 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ชุมชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ พบว่า สภาพการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  มีความพร้อมด้านชุมชนและมีเกษตรกรที่เป็น                    
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สามารถประยุกต์ความรู้เดิมมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะได้มีการจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถผลิตพืชผลทางเกษตรแบบพอเพียงที่มีคุณค่าและมูลค่า มีเครือข่ายชุมชน และ
ชุมชนพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิดของชฎิล  โรจนานนท์ (2558) ที่กล่าวว่า การประกอบการของวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นจะรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชน
หรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือ
การสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไร  ทางสังคม ได้แก่  ความเข้มแข็งของชุมชนและความสงบ
สุขของสังคมด้วย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2560) กล่าวถึง กลไกการตลาด             
ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ หากว่าผลิตภัณฑ์บางตัวในชุมชนนั้นมีความโดดเด่นมีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตัว
สามารถจ าหน่ายสู่ท้องตลาดได้  จึงได้ข้อค้นพบด้านแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 
ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม ่ 
 
สรุป   

การพัฒนาวิสาหกิจชุมมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงช าอ้อ 
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  เป็นการสร้างแนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชนในต าบลบึงช าอ้อ ให้มีการ
พ่ึงพาตนเองได้โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  โดยเน้นให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติเริ่มจากการปลูกพืชผักต่างๆ ให้พอมี พอกิน 
พอใช้สามารสร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ มี
ภูมิคุ้มกันที่ดีบนพ้ืนฐานของการมีความรู้และมีคุณธรรม มีการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครอบครัวและขยายไปสู่
ชุมชน โดยมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้
ของชุมชนร่วมกัน  ท าให้สามารถพัฒนาวิสาหกิจของชุมชน ที่มีการจัดการระบบการผลิตและพัฒนามาตรฐาน
ผลผลิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดได้  
 
ข้อสนอแนะในการวิจัย 
        ข้อสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 

1. ควรให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดประชุมชี้แจงนโยบายและส ารวจความต้องการในการอบรมพัฒนาความรู้การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็ง 

ข้อสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาระดับการน านโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชน ซึ่งอาจใช้

วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2.  ควรมีการศึกษาความต้องการของตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจของชุมชนเพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศ

มาพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  
ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 155 คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และ 
มอร์แกน และสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนแล้วจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ และค าถามปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา พบว่า 

มีปัญหาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  โดยผู้ปกครองระบุถึงปัญหา
แต่ละด้าน ซึ่งจัดเรียงอันดับ 1 – 5  ได้แก่  1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีศักยภาพในการบริจาค
เงิน วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา 2) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ 3) ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 4) ไม่เข้าใจการนิเทศการศึกษา และ 5) ไม่ได้ติดตามข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน  โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาส 
ให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น  และควรประชาสัมพันธ์ด้านการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 
ABSTRACT  
 The purposes of this study were to investigate the state, problems  and the 
suggestions of  Parents’ Participation in Educational Management of Buddhist Scripture 
School General Education, in Bangkok.  The sample of the study consists of  155  parents, 
using a stratified random sampling method based on the ready-made table of sample-size 
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calculation of Krejecie & Morgan. The research instrument was using the 5-level rating scale 
questionnaires and open-ended, then analyzed by The used statistics were: percentage, 
mean, and standard deviation.   
  The research results are as follow : 

1.  An overall of the parents’ participation in educational management was rated at 
the high level  

2.  The problems were as follows: the problems were the aspects of academic affair 
budgets, personnel management  and general management . The ranking of  5 problems 
were as follows: 1) Most parents were poor and they did not have potential in the donation 
of money materials and teaching media 2) Parents do not understand about budgeting 
participation, 3) Parents do not understand about measurement. 4) Parents do not 
understand about supervision and 5) Parents do not follow to information. The suggestion 
were as follows: Invite the parents  to meeting and providing more opportunities for the 
participation and the donation. 

Keywords: Participation, Educational Management, Buddhist Scripture School 
 
บทน า  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยวัดมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาบันศาสนาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ก าหนดว่า“นอกเหนือจากรัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” โดยมีการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 และประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระ                  
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดตั้งขึ้นทุกแห่งจะต้องได้รับอนุญาต
จากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ขออนุญาต
จัดตั้ง โดยวัดในจังหวัดต่างๆ  จะสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยวัดในกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   โดยมีพันธกิจส าคัญ คือ                             
1) จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม                  
2) พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานของไทยที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ3) เผยแผ่และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วม
สร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553) 

ปัจจุบัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  มีจ านวน  10 โรงเรียน               
มีการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักการกระจายอ านาจทางการบริหารจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  4 ด้าน คือ  ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคล  และการบริหารทั่วไป  โดยให้ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ซึ่งยังไม่เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  
 ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
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ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและรายด้าน  เพ่ีอน าผลของการศึกษาใช้เป็นข้อมูลในส่งเสริมให้ผู้ปกครอง               
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ              
ดียิ่งขึ้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาโดยมีประเด็นการค้นคว้า
ดังต่อไปนี้  

แนวคิดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตามกฎหมายก าหนด ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 กล่าวถึงเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน สังคม ไว้ดังนี้ การจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 
ให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 8 
(2) ) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา (มาตรา 9 (5)) การมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทาง
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน (มาตรา 9 (6)) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา              
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน (มาตรา 24 (6)) ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถานบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน (มาตรา 29) ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า 
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรา 40)  ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  (มาตรา 57)  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน  องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา (มาตรา 58) 
ให้บุคคล ครอบครัว  ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน ทรัพยากรอ่ืน ให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น (มาตรา58 (2)) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549). 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา มีดังนี้                     

บุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
บ้านลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านลาดใหญ่อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับ                  
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ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ                        
ด้านงบประมาณ ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับปานกลาง             
ส่วนด้านบริหารจัดการ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อย ส่วนพะนากร มีภูค า (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุ  โดยใช้ประชากรในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 250 คน ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า               
ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการตัดสินใจในนโยบายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง                
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ด้านการช่วยเหลือการเรียนที่บ้าน 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส าหรับงานวิจัยของมหรรณพ  ยะอนันต์ (2548) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2   ใน  4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไป พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน ในทุกด้าน 
 จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งที่เป็นโรงเรียนเอกชน 
และโรงเรียนของรัฐ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังกล่าว พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม อยู่ ในระดับน้อยถึงปานกลาง  ทั้งด้านวิชาการ                          
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน พบว่า แตกต่างกันทุกด้าน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ีอศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้าน  
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร   ได้แก่  ครูของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร   สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2559   10 โรงเรียน จ านวน  260 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครูของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร   สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2559  จ านวน  155  คน ได้มาโดยการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie  and Morgan (1970 : 607)  
แล้วท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  และจับสลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3  ตอน 
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ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)          
5 ระดับ 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือแจกแบบสอบถามให้แก่

ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมตามตารางก าหนดวันประชุมผู้ปกครองของโรงเรียน เก็บแบบสอบถาม และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม  ได้แบบสอบถามกลับคืนที่มีความ
สมบูรณ์  จ านวน 134  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.45  แล้วน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
     1.1 ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) 
     1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

(Cronbach’s alpha coefficient) 
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

2.1 ร้อยละ (percentage) 
2.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) เพ่ือทราบข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
2.3 หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือการกระจายของข้อมูลเป็นรายข้อ 

3. ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และอธิบายด้วยฐานนิยม(Mode) ค่าความถี่ 
และร้อยละ และจัดอันดับตามความถี่ของปัญหาที่ระบุ อันดับ 1 -5  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามครูส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 98  คน คิดเป็นร้อยละ 73.13  มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี มากที่สุด 
จ านวน  65 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.50   และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 79  คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.95  รองลงมา การศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ   41.04  

ส่วนที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า 
1.  สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โดยรวม ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

อยู่ในระดับมาก  (X  = 3.68, S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล าดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ  อยู่ในระดับมาก  (X  = 4.09, S.D. = 0.63)  รองลงมาคือ ด้านการบริหารทั่วไป 
อยู่ในระดับมาก (X  = 3.63, S.D. = 0.85) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 
(X  = 3.55, S.D. = 0.90)  ดังแสดงผลในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยรวมและรายด้าน 

 
สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ฯ ระดับการมีส่วนร่วม 

X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านวิชาการ 3.58 0.89 มาก 
2.  ด้านงบประมาณ 3.65 0.87 มาก 
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล 3.55 0.90 มาก 
4.  ด้านการบริหารทั่วไป 3.63 0.85 มาก 

โดยรวม 3.68 0.59 มาก 
 

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า มีปัญหา 
ทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยจัดเรียงอันดับปัญหา
ส าคัญ อันดับ 1 – 5    ได้แก่  1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีศักยภาพในการบริจาคเงิน วัสดุ  
อุปกรณ์การศึกษา  2) ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ 
3) ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 4) ผู้ปกครองไม่
เข้าใจการนิเทศการศึกษา และ 5) ผู้ปกครอง ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ดังแสดงผลใน 
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละด้าน  
 

ปัญหาการมีส่วนร่วม ความถี่ ร้อยละ อันดับ 
1. ด้านวิชาการ    

 1.1 ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 1 0.57 8 
 1.2 ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 7 4.00 3 
 1.3 ไม่เข้าใจการนิเทศการศึกษา 6 3.43 4 
 1.4 ไม่สามารถเข้าร่วมติดตามประเมินผลทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียน 2 1.14 7 

2. ด้านงบประมาณ    
 2.1 ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมในการบริหาร

งบประมาณ 
8 4.57 2 

 2.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีศักยภาพในการบริจาคเงิน 
วัสดุ  อุปกรณ์การศึกษา 

9 5.14 1 

 2.3 ไม่เข้าใจระบบการเงินและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน 1 4.00 8 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล     

3.1 ไม่เข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคล/การสรรหา บรรจุแต่งตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2 1.14 7 

3.2 ไม่มีความมั่นใจในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 1.71 6 
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ปัญหาการมีส่วนร่วม ความถี่ ร้อยละ อันดับ 
    3.3  ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการร่วมจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต             
ของครู 

2 1.14 7 

4.  ด้านการบริหารทั่วไป    
4.1 ไม่เข้าใจขอบข่ายงานของการบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ 3 1.71 6 
4.2 ไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 4 2.28 5 

รวม     52    9.71  
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้  
 ด้านวิชาการ   
 1) ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองซักถามความเข้าใจเกี่ยวกับการการติดตามประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษา 

 ด้านงบประมาณ 
 3) ควรประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับการบริจาคเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการบริหารและการ
จัดการศึกษา 
 4) ควรประชุมชี้แจงผู้ปกครองเก่ียวกับการให้ค าแนะน าช่วยเหลือด้านการบริหารการเงิน 
      ด้านการบริหารงานบุคคล 
 5) ควรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาครู 
 ด้านการบริหารทั่วไป 
 6) ควรประชุมชี้แจงเพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 7) ควรจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันให้ผู้ปกครองทราบการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นระยะ ๆ 
 8) ควรจัดท าระบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้ค าแนะน าในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีส่วนร่วมด้าน
งบประมาณ ด้วย นั้น อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองได้ร่วมท าบุญบริจาคตามก าลังศรัทธา การเคารพนับถือ
พระพุทธศาสนา และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แต่ก็อาจจะเป็นเฉพาะ
ผู้ปกครองที่มีฐานะดี มีระดับการศึกษาสูง และมีอาชีพ มีรายได้สูง ที่จะมีศัยภาพในการบริจาคเงิน อย่างไรก็
ตามทางโรงเรียนก็อาจจะด าเนินการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษา ซึ่งแตกต่างจากข้อค้นพบของผู้วิจัยอ่ืนๆ ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษา 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

J 25 
 

โดยรวมอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เท่านั้น  เช่น พะนากร มีภูค า (2553) ได้ท าการศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับน้อย และมหรรณพ  ยะอนันต์ (2548) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา โดยรวม อยู่ใน
ระดับน้อย ส่วนบุญณภัทร์  เดือนกลาง (2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
 ในขณะที่ประเด็นปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม พบว่า  มีปัญหาทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ซึ่งได้ระบุปัญหาที่อยู่ในอันดับ 1 – 5 ว่า ปัญหา คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีศักยภาพ ในการ
บริจาคเงิน วัสดุ  อุปกรณ์การศึกษา  ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ 
การวัดและประเมินผล การนิเทศการศึกษา และไม่ได้ติดตามข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ดังกล่าว  อาจจะ
เป็นเพราะมีผู้ปกครองที่เป็นส่วนน้อยที่มีฐานะดี มีระดับการศึกษาสูง มีความสามารถในการบริจาคมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ชี้ให้เห็นว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกันจะมีส่วนร่วมต่างกันในทุกด้าน สอดคล้องกับบุญณภัทร์ เดือนกลาง (2552) ที่พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน แตกต่างกันทุกด้าน  

ทั้งนี้ ในด้านข้อเสนอแนะ มีประเด็นที่เสนอแนะว่า ควรมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในทุกด้านและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น และควรประชาสัมพันธ์ด้านการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการ นั้น เป็นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับปัญหา ดังนั้น หากโรงเรียนมีการประชุม
ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะท าให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา ด้วยความเข้าใจ ในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ตามที่กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย รวมถึงองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็สามารถท่ีจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ควรมีการชี้แจงประสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงบทบาทของการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป นอกเหนือจากการมาท าบุญท่ีวัดตามปกติประเพณี เพื่อให้ผู้ปกครองรับรู้และเห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาให้แก่เยาวขนในวัยเรียนที่เป็นสามเณร โดยมีส่วนร่วมคิด ร่วมแสดงคว ามคิดเห็น 
ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบด้วย จึงจะท าให้การมีส่ววนร่วมของผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษา เป็นไปอย่าง
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
 
ข้อสนอแนะในการวิจัย 

ข้อสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 
1. ควรน าเสนอรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษา ต่อส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
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2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา และประสานองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา โดยเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ทราบผ่านระบบการสื่อสารอย่าง
กว้างขวาง 
 3. ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนางานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้ปกครองมีโอกาสร่วมติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนด้วย 

ข้อสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ที่มีต่อ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือน าเสนอสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

ทางรถไฟสายมรณะ จ. กาญจนบุรี มักถูกมองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ แต่โดยความจริง
แล้วประวัติศาสตร์ในส่วนนี้ถูกน ามาสื่อความหมายและใช้งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนถึงปัจจุบัน 
ดังนั้นการศึกษา Weary Dunlop Boonpong Fellowship ทุนฝึกอบรมศัลยแพทย์ไทยในออสเตรเลีย ซึ่งมี
ที่มาจากการสื่อความหมายทางรถไฟสายมรณะ จึงจะช่วยอธิบายการใช้งานประวัติศาสตร์ที่ช่วยพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแบบการทูตเชิงวัฒนธรรม 

ค าส าคัญ: ทางรถไฟสายมรณะ การทูตเชิงวัฒนธรรม ทุนการศึกษา 
 
ABSTRACT 

The Death Railway at Kanchnaburi Province always have been seen as a part of 
history. In fact, This part of history have been interpreted and used for the purpose of 
international relationship untill nowaday. So the study of Weary Dunlop Boonpong 
Fellowship, the exchange scholarship for thai surgeons to practice their skill in Australia, 
Which from the interpretation of The Death Railway will describe the usage of history for the 
development of international relationship as the cultural diplomacy.  

Keywords: The Death Railway, Cultural Diplomacy, Scholarship 
 
บทน า 

การเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถใช้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่าการทูตเชิง
วัฒนธรรม Weary Dunlop Boonpong Fellowship ทุนอบรมทักษะด้านศัลยศาสตร์ซึ่งริเริ่มโดยชาว
ออสเตรเลียเป็นรูปแบบหนึ่งของการทูตเชิงวัฒนธรรม ผลจากการด าเนินงานทุนได้ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและออสเตรเลียในระดับประชาชนและในระดับองค์กรมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน 
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ชื่อทุน Weary Dunlop Boonpong Fellowship เป็นการรวมกันระหว่างชื่อของผู้ริเริ่มรวบรวมทุน
ชาวออสเตรเลีย Sir Edward Weary Dunlop นายแพทย์ผู้เป็นอดีตเชลยศึกเข้ามาสร้างทางรถไฟสายมรณะ 
จ. กาญจนบุรี และชื่อคหบดีชาวกาญจนบุรี คุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ ตัวแทนชาวไทยผู้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 
และก าลังทรัพย์ ลักลอบให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เชลยศึกแม้กองทัพญี่ปุ่นจะคาดโทษตายแก่ผู้ให้
ความช่วยเหลือเชลยศึก ดังนั้นเพ่ือตอบแทนคุณชาวไทยอย่างคุณบุญผ่อง  Sir Weary Dunlop จึงริเริ่ม
รวบรวมเงินและจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือประโยชน์ต่อการแพทย์ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  เป็นต้นมา 
 ปัจจุบันเรื่องราวการช่วยเหลือเชลยศึกของคุณบุญผ่องมักได้รับความส าคัญเป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย แต่ถูกมองข้ามไปว่าประวัติศาสตร์ส่วนนี้ได้ช่วย
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลียมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาทุน Weary 
Dunlop Boonpong Fellowship ในแง่มุมของการการสื่อความหมายทางรถไฟสายมรณะที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี   
 
ทบทวนวรรณกรรม  

เนื่องจากงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับทางรถไฟสายมรณะโดยตรง แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยจึงประกอบ
ไปด้วยการวิเคราะห์ความหมายความส าคัญของทางรถไฟสายมรณะ และรวมถึงแนวคิดในการสื่อความหมาย
และการใช้งานมรดกทางวัฒนธรรมนี้   

ในเรื่องความหมายความส าคัญของทางรถไฟสายมรณะ จากการศึกษาของอภิญญา บัคคารา อรุณ
นภาพร(Apinya Arrunnapaporn, 2008) พบว่าทางรถไฟสายสายมรณะ จ. กาญจนบุรีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมแห่งความทารุณโหดร้ายเพราะมีประวัติการก่อสร้างทางที่ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจ านวน
มหาศาล โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายเหยื่อ(Victims)อันได้แก่ เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และแรงงานชาว
เอเชีย   ฝ่ายผู้กระท า(Perpetuator) ได้แก่ ญี่ปุ่น   และฝ่ายผู้เฝ้ามอง(By Stander) ได้แก่ชาวไทย  
นอกจากนี้มรดกทางวัฒนธรรมนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดน และพบว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นชนชาติ
หนึ่งในฝ่ายเหยื่อให้ความส าคัญกับทางรถไฟสายมรณะมาก และมีการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมนี้
อย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ ตัวอย่างที่พบเห็นได้คือ การพัฒนาช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ า 
อันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ช่วงหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะ  และการจัดงาน Anzac day ในวันที่ 25 
เมษายนของทุกปี โดยกอปรด้วย Dawn Service ซึ่งจัดที่ช่องเขาขาด เป็นต้น 
 ส าหรับแนวคิดหลักที่ใช้ในงานวิจัยคือการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมของ David Loventhal 
ซึ่งเน้นถึงวัตถุประสงค์การสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่างๆ ว่าแนวทางการสื่อความหมาย
มรดกทางวัฒนธรรมใด ขึ้นอยู่กับบริบท และความจ าเป็นของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ  

Heritage “seeks to design a past that will fix the Identity and enhance the well-being 
of some chosen [group]”. (มรดกทางวัฒนธรรม เป็นการการออกแบบอดีตเพ่ือซ่อมแซมอัตลักษณ์และ
ปรับปรุงสวัสดิภาพเฉพาะบางกลุ่มที่ได้รับเลือก) (Apinya Arrunapaporn, 2008:206) และนอกจากนี้      
เขายังเสนอความคิดว่า “Heritage is not an inquiry into the past but a celebration of it, not an 
effort to know what actually happened but a profession of faith in a past tailored to 
present-day purposes” (มรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นการสืบค้นไปยังอดีตแต่เป็นการเฉลิมฉลองอดีต 
ไม่ได้เป็นความพยายามที่จะศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เป็นการแสดงความศรัทธาต่ออดีตที่ตัดแต่งสร้างรูปแบบ
มาแล้วเพ่ือจุดประสงค์ในปัจจุบัน) (Apinya Arrunapaporn, 2008:206)หรืออาจกล่าวได้โดยสรุปว่าการใช้
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งานมรดกวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการหยิบยกแง่มุมบางประการของมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้งานตาม
จุดประสงค์ความจ าเป็นในปัจจุบันมากกว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ขุดค้นหาอดีต 

นอกจากนี้ในเรื่องจุดประสงค์การใช้งานมรดกทางวัฒนธรรมJ.E. Tunbridge และ G.J. Ashworth 
ได้อธิบายว่าเป็นไปได้ 3 แนวทาง คือ มรดกในฐานะที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม มรดกในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรทางการเมือง  และมรดกในฐานะที่เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Walai Buppha, 2012:38) 

เมื่อน าจุดประสงค์การใช้งานมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ J.E. Tunbridge และ G.J. 
Ashworth มาพิจารณากับการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมแห่งความทารุณโหดร้ายของอภิญญา บัคคารา อรุณ
นภาพร(Apinya Arrunnapaporn, 2008) จะพบว่า ในฐานะทรัพยากรทางมรดกวัฒนธรรม มรดกนี้เป็น
บทเรียนแก่ชนรุ่นหลังที่คอยย้ าเตือนไม่ให้เกิดหายนะขึ้นได้อีก  บางคราวกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวมรดก
ประคับประคองชีวิตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีชีวิตอยู่ต่อมาได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขายากจะลืมเลือน
ตลอดชีวิต  หลายครั้งเป็นการทบทวนเรื่องราวเพ่ือให้พวกเขาข้ามผ่านอดีต บางครั้งเป็นการชดเชยความผิด
ของตนเอง    ส าหรับในทางการเมืองมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความทารุณโหดร้ายสร้างหายนะแก่คนหมู่มาก
จึงช่วยสร้างความทรงจ าร่วมให้เกิดแก่ประชาชน และความทรงจ านั้นเองเป็นกลไกปลูกฝังความรักและความ
หวงแหนในชาติ และหากมองมรดกชนิดนี้ในเชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตัวมรดกสร้างรายได้จากความอยากรู้
อยากเห็นของประชาชน และประชาชนได้รับความเพลิดเพลินจากการทราบถึงเรื่องราวของการสูญเสียและ
ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น 

อย่างไรก็ตามการตีความสื่อความหมายประวัติทางรถไฟสายมรณะมีผลต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กรณี Weary Dunlop Boonpong Fellowship นั้นช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในลักษณะการใช้การทูตเชิงวัฒนธรรม 

Michel J. Waller ได้กล่าวถึงความหมายการทูตเชิงวัฒนธรรมไว้กว้างๆ ว่า “Cultural Diplomacy 
a type of public diplomacy and soft power that includes the exchange of ideas, information, 
art, language and other aspect of culture among nations and their peoples in order to foster 
mutual understanding” (การทูตเชิงวัฒนธรรมเป็นชนิดหนึ่งของงานการทูตและsoft power ที่คลอบคลุม
งานด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ศิลปะ ภาษา และมุมมองด้านต่างๆของวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศทั้งหลายและประชากรของประเทศเหล่านั้นเพ่ือ สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ) (Michel 
J. Waller, 2009:74)  

และ Michel J. Waller ได้กล่าวถึงเครื่องมือในงานการทูตเชิงวัฒนธรรมซึ่งครอบคลุมถึง โปรแกรม
การศึกษา และ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ฯลฯ (Michel J. Waller. 
2009:82-87) โดยตัวอย่างของการทูตเชิงวัฒนธรรมคือ ทุนการศึกษาต่างประเทศ อย่างทุน Full Bright 
นั่นเอง  
 ดังนั้นเมื่อน าแนวคิดเหล่านี้มาพิจารณา The Weary Dunlop- Boonpong Fellow ship ซึ่งช่วย
พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ไทย เกิดจากการสื่อความหมายประสบการณ์ของเชลยศึกชาวออสเตรเลียระหว่าง
การสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยพบว่าเป็นการสื่อความหมายที่เน้นหนักด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ประคับประคองชีวิตของอดีตเชลยศึก แต่ในขณะเดียวกันก็ส่ งผลดีด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะวงการศัลยแพทย์ไทยและออสเตรเลียในลักษณะการทูตเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพ่ือศึกษาความเป็นมาของทุน “ Weary Dunlop  Boonpong Fellowship” และประวัติคุณบุญ

ผ่อง สิริเวชชะพันธ์ 
2.เพ่ือศึกษาการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณะผ่าน “ทุน  Weary Dunlop  

Boonpong Fellowship”  
3. วิเคราะห์การด าเนินงาน “ทุน  Weary Dunlop  Boonpong Fellowship” เพ่ือเป็นตัวอย่างใน

การพัฒนาทุนอื่นต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิ ด้วยการศึกษาผ่านหนังสือ บทความ  
และงานวิจัย และศึกษาจากแหล่งปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในการศึกษาที่มาของทุนใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิเช่นหนังสือ และภาพยนตร์สารคดีที่
เกี่ยวข้องกับประวัติทุน และรวบรวมข้อมูลแหล่งปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทยซึ่งท างานเกี่ยวข้องกับทุนนับแต่เริ่มโครงการ  

การศึกษาประวัติคุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ มีการรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิ หนังสือที่ครอบครัวของ
คุณบุญผ่องเผยแพร่ หนังสือท่ีเรียบเรียงประวัติคุณบุญผ่องโดยนักวิชาการ และหนังสือประวัติเชลยศึกที่เล่าถึง
คุณบุญผ่อง นอกจากนี้เก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์ญาติผู้ใกล้ชิดคุณบุญผ่อง  

 ในการศึกษาการสื่อความหมายทางรถไฟสายมรณะผ่านทุน  เป็นการน าข้อมูลประวัติคุณบุญผ่องที่
ได้มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุญผ่องและเชลยศึก  และข้อมูลที่มาของทุนซึ่งถูกรวบรวมมาจะน ามา
ศึกษาถึงการพัฒนาแนวคิดการสื่อความหมายประวัติการสร้างทางรถไฟสายมรณะ จ. กาญจนบุรี ให้กลายเป็น
ทุนที่ช่วงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และในล าดับสุดท้ายเป็นการศึกษากลไกการด าเนินงานที่ท าให้ทุนด ารงอยู่มาอย่างยาวนาน   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

1. ประวัติคุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ 
คุณบุญผ่อง ศิริเวชชะพันธ์ เป็นคหบดีชาวกาญจนบุรี เขามีกิจการค้าอยู่ที่ ถ. ปากแพรก ระหว่างการ

สร้างทางรถไฟสายมรณะช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้ท าการค้าผูกขาดกับร้านของคุณบุญผ่องให้
เป็นผู้ส่งเสบียงส าหรับกองทัพญี่ปุ่นและค่ายเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ ตามแนวการสร้างทางรถไฟ
สายมรณะใน จ. กาญจนบุรี แต่การสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความทารุณโหดร้าย เชลยศึกจึงเสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก  ภาพเชลยศึกที่ผอมโซ เจ็บป่วย น่าเวทนา มีชาวกาญจนบุรีจ านวนไม่น้อยที่ให้ความช่วยเหลือ
เชลยศึกเพราะเห็นแก่มนุษยธรรม แต่เพราะพวกเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาจึงท าได้เพียงลักลอบน าอาหารไปให้
บ้างตามความสามารถที่มี  นายบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ พ่อค้าที่ท าการค้าขายผูกขาดกับค่ายทหารญี่ปุ่นใน  
จ. กาญจนบุรี มีโอกาสมากกว่าจึงได้ลักลอบให้ความช่วยเหลือเชลยศึกเหล่านั้นแม้นรู้ว่าจะมีโทษถึงชีวิต นาย
บุญผ่องร่วมมือกับ Sir Edward Dunlop และได้ลักลอบน ายา ถ่านไฟฉาย ให้แกเชลยศึกในค่าย รวมถึง ให้
เชลยศึกหยิบยืมเงินเป็นจ านวนมาก และแอบช่วยเชลยศึกส่งจดหมายกลับไปยังครอบครัวกระทั่งสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชื่อของนายบุญผ่องเป็นที่จดจ าในหมู่เชลยศึกโดยเฉพาะชาวออสเตรเลียมาจนถึงทุกวันนี้   
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2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุญผ่องและเชลยศึก 
คุณบุญผ่องเริ่มช่วยเหลือเชลยศึก เพราะระหว่างที่เขาเข้าไปส่งเสบียงยังค่ายเชลยในป่า เขาได้พบกับ 

เชลยศึกซึ่งเคยรู้จักกับบุญผ่องและเขาขอร้องให้บุญผ่องช่วยหายาเพ่ือช่วยเหลือเชลยที่ ป่วยในค่ายเชลย บุญ
ผ่องช่วยจึงจัดหายาด้วยเงินของเขาเองให้แก่เชลยศึก แต่เพียงยาอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเชลย
ศึก กลุ่มเชลยศึกต้องการเงินเพ่ือน าไปจัดหาเวชภัณฑ์และอาหารที่จ าเป็นแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชลยศึก
ภายในค่ายด้วย บุญผ่องจึงรับหน้าที่ในการน าเช็คจากเชลยศึกไปแลกเป็นเงินสดด้วยทุกครั้งที่เขาเดินทางไป
กรุงเทพฯ แต่เป็นการกระท าท่ีเสี่ยงมากเพราะญี่ปุ่นคาดโทษผู้ช่วยเหลือเชลยศึกถึงชีวิต บุญผ่องเดินทางไปแลก
เช็คให้เชลยศึกกับนักธุรกิจไทย และจีนในกรุงเทพฯ ขณะนั้นเองเรื่องที่บุญผ่องได้ให้ความช่วยเหลือเชลยศึกซึ่ง
ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟที่ จ.กาญจนบุรีไปถึงองค์กรลับ V ที่ลอบให้ความช่วยเหลือค่ายเชลยศึกเช่นกัน 
องค์กร V จึงเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินแก่คุณบุญผ่อง แต่องค์กรนี้ได้ยุบลงไปก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะ
สิ้นสุด ถึงกระนั้นบุญผ่องก็ยังให้ความช่วยเหลือแก่เชลยศึก จวบจนสงครามสิ้นสุดชื่อบุญผ่องเป็นที่รู้จักในวง
กว้าง ต่อมาคุณบุญผ่องได้รับเหรียญตราจากอังกฤษ ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์อีกด้วย 

Sir Edward Dunlop อีตเชลยศึก ในปี พ.ศ. 2528 ได้กล่าวยกย่องบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ผู้ที่เสี่ยง
ชีวิตลักลอบให้ความช่วยเหลือเขาและเพ่ือนอดีตเชลยศึกไว้ ด้วยบทประพันธ์ของเชกสเปียร์จากบทประพันธ์
เรื่อง King Henry VI ว่า “In the face I see the map of honor, truth and loyalty” (ในวงพักตร์ท่าน
นั้น แม่นมั่นดนุเห็น ร่องรอยเกียรติศักดิ์เร้น กอปร์ด้วยใจประจักษ์และภักดี ค าแปลโดยอาจารย์กรุณา กุศ
ลาศัย)  (ธีระ ลิ่มศิลา, 2543:144)  

3. การพัฒนาแนวคิดการสื่อความหมายประวัติการสร้างทางรถไฟสายมรณะ จ. กาญจนบุรี ให้
กลายเป็นทุนที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ส าหรับเชลยศึกที่ถูกบังคับมาสร้างทางรถไฟสายมรณะ จ. กาญจนบุรีระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2    
ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดประสบการณ์การสร้างทางรถไฟสายนี้ เป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือน และการก่อสร้างทาง
รถไฟสายนี้ไม่ได้กอปรด้วยความทารุณและโหดร้ายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเมตตาของเพ่ือนมนุษย์   

Sir Edward Dunlop กล่าวถึงประสบการณ์จากทางรถไฟสายมรณะไว้ว่า “The memory dwelt 
with me as a lingering nightmare…”(ความทรงจ านั้นอยู่กับผมเหมือนเป็นฝันร้ายที่เข็ดขยาด)(Dunlop, 
E. E, 2009 p. XXII ) แต่ในขณะเดียวกัน Sir Edward Dunlop ในปี พ.ศ. 2528 ได้กล่าวยกย่องบุญผ่อง สิริ
เวชชะพันธ์ผู้ที่เสี่ยงชีวิตลักลอบให้ความช่วยเหลือเขาและเพ่ือนอดีตเชลยศึกไว้ ด้วยบทประพันธ์ของเชกสเปียร์
จากบทประพันธ์เรื่อง King Henry VI ว่า “In the face I see the map of honor, truth and loyalty” 
(ในวงพักตร์ท่านนั้น แม่นมั่นดนุเห็น ร่องรอยเกียรติศักดิ์เร้น กอปรด้วยใจประจักษ์และภักดี ค าแปลโดย
อาจารย์กรุณา กุศลาศัย) (ธีระ ลิ่มศิลา, 2543:144)     

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะถูกปลดปล่อยจากการเป็นเชลยศึกนานแล้วแต่ความทรงจ าระหว่างการ
สร้างทางรถไฟยังคงติดตัวเขาไปชั่วชีวิต ดังนั้นการสื่อความหมายประสบการณ์ของเชลยศึกจึงเป็นเรื่องที่มี
ความละเอียดอ่อน และไม่ได้ละเอียดอ่อนเฉพาะในเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวที่เชลยศึกแต่ละท่านได้รับ 
หากแต่ละเอียดอ่อนในเรื่องภาพรวมประวัติศาสตร์ของประเทศอีกด้วย เพราะการตกเป็นเชลยศึกกลับเกิดขึ้น
แก่ชนชาติตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิคมหลายดินแดนในเอเชียเป็นเวลาช้านาน  

ในกรณีของชาวออสเตรเลีย เงื่อนไขของพวกเขาแตกต่างจากชาติตะวันตกอ่ืนเพราะเขาเป็นประเทศ
เกิดใหม่ในเครือจักรภพอังกฤษ การรบเป็นประวัติศาสตร์และเป็นเกียรติยศของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงได้ให้
ความส าคัญกับวัน Anzac วันทหารผ่านศึกของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ  และสถานที่ซึ่งออสเตรเลียให้
ความส าคัญจัดพิธีวัน Anzac ทุกปีคือ ช่องเขาขาด และ สุสานทหารสัมพันธมิตร จ. กาญจนบุรี ในช่วงปี 2558 
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ฯพณฯ มิเคเลีย แคช รัฐมนตรีช่วยด้านการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันพรมแดน รัฐมนตรีผู้ช่วย
นายกรัฐมนตรีด้านสตรีและวุฒิสมาชิกประจ ารัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลียในเวลานั้น ซึ่งได้เข้าร่วมงานวัน Anzac 
ที่ประเทศไทยแสดงความคิดเห็นถึงความส าคัญของวัน Anzac แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศว่า   

“The reason that today is particularly Australians have their freedom that we have, 
have the privileged that we have, have the life that we have is because though out history 
our brothers and sisters had died for us, They have made an ultimate sacrifice, They have  
fought for our freedom and that is why all Australian today comes together …”(เหตุผลที่วันนี้
เป็นวันที่ชาวออสเตรเลียทั้งมวลได้มีอิสรภาพดังที่มีตอนนี้   มีชีวิตที่พิเศษที่เรามีตอนนี้   มีชีวิตที่เรามีในตอนนี้
นั่นเพราะในประวัติศาสตร์นั้นพ่ีน้องของเราได้ตายเพ่ือเรา พวกเราได้เสียสละตนเองอย่างใหญ่หลวง พวกเขา
ได้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเรา และนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวออสเตรเลียทั้งมวลมาประชุมกันในวันนี้)1    

จากค ากล่าวของ ฯพณฯ มิเคเลีย แคช ท าให้เรามองเห็นถึงการให้ความส าคัญกับบุคคลที่เสียสละชีวิต
เพ่ืออิสรภาพของชาวออสเตรเลียเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีการสื่อความหมายช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียได้ตกเป็น
เชลยศึกก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะในเชิงบวก เช่นที่ ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ า นอกจากจัด
นิทรรศการเพ่ือเปิดเผยชะตากรรมอันโหดร้ายของเชลยศึก ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและมีวินัยของชาว
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่มเชลยศึกชาวออสเตรเลียมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการสร้างทาง
รถไฟสายมรณะต่ ากว่าชนชาติเชลยศึกอ่ืนที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟ และอีกบุคคลที่พิพิธภัณฑ์ไม่อาจละเว้น
ไม่พูดถึงคือคุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ที่คอยลักลอบให้ความช่วยเหลือเชลยศึกจากภายนอกค่ายเชลยอีกด้วย 

ในปีพ.ศ.2528 ขณะที่ Sir Edward Dunlop กลับมาเยือนไทยในวาระวัน Anzac ที่ จ. กาญจนบุรี 
เขาและเพ่ือนเชลยศึกได้ปรึกษากันเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์และตอบแทนความช่วยเหลือจาก
ฝ่ายไทย จึงเกิดเป็นทุน  Weary Dunlop  Boonpong Fellowship และสาเหตุที่มีชื่อคุณบุญผ่องอยู่ในชื่อทุน
ด้วยเพราะ Sir Edward Dunlop ได้เสนอขึ้น และเขาได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกแก่เพ่ือนเชลยศึกชาวออสเตรเลีย
ว่าบุญผ่องนั่นเองที่เป็นคนเสี่ยงชีวิตลักลอบน ายา เงินทุน และชิ้นส่วนวิทยุ เข้ามาในค่ายเชลยศึก 

อย่างไรก็ตามการระดมทุนที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้สร้างความหมายแก่ทางรถไฟสายมรณะในมุมของ
การตอบแทนบุญคุณแก่กลุ่มเชลยศึกชาวออสเตรเลีย และความหมายดังกล่าวนี้ก็มีการใช้ง านสืบเนื่องต่อมา
เช่นใน ปี 2543 ระหว่างพิธีเปิดช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ า ฯพณฯ จอห์น โฮเวิร์ด นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลียได้ยกย่องคุณความดีที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือเชลยศึกชาวออสเตรเลียว่าเป็น “หนี้ที่ใช้ไม่หมด” 
และได้มอบเงิน 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียแก่กองทุน  Weary Dunlop  Boonpong Fellowship  อาจ
กล่าวได้ว่าทุนนี้เป็นการแทนคุณจากชาวออสเตรเลียด้วยวิธีหนึ่ง 

4. ที่มาของทุน Weary Dunlop  Boonpong Fellowship 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ กริช โพธิสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการทุน Weary 

Dunlop Boonpong Fellowship จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเล่าถึงที่มาของกองทุนผ่าน
การสัมภาษณ์ว่าทุนริเริ่มโดย Sir Edward Dunlop อดีตเชลยศึกชาวออสเตรเลีย  เนื่องจากส านึกในน้ าใจของ
ชาวไทย และต้องการตอบแทนน้ าใจของชาวไทยทีใ่ห้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่กลุ่มเชลยศึกระหว่างที่
ต้องทนทุกข์กับการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2529 Sir Edward Dunlop จึงได้ริเริ่มรวบรวม
ทุน และได้รับความสนับสนุนจากเชลยศึกผู้รอดชีวิต รวมถึงญาติพ่ีน้องของเชลยศึกเหล่านั้น  

                                                 
1

 จากเทปสัมภาษณ์ ฯพณฯ มิเคเลีย แคช 25 เม.ย. 2558 โดย เนชั่นทีวี 
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เนื่องจาก Sir Edward Dunlop  เป็นแพทย์จึงต้องการให้ทุนสร้างประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทย 
ดังนั้นเมื่อรวบรวมทุนได้มากเป็นจ านวน 130,000 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 2.34 ล้านบาทในขณะนั้น) 
จึงติดต่อกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือมอบทุน โดยผู้แทนจาก Sir Edward Dunlop ได้เข้า
พบ ศ. นพ. กษาน จาติกวนิช ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ศ. นพ. กษาน 
พิจารณาว่าหากน าทุนนี้ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์จะไม่เป็นโยชน์เท่าที่ควรเพราะเงินจะหมดไปโดยที่อุปกรณ์
เหล่านั้นจะไปตกอยู่กับโรงพยาบาลเพียง 1-2 แห่ง แต่หากน าทุนให้ศัลยแพทย์ไทยได้มีโอกาสไปฝึกอบรมระยะ
สั้นที่ประเทศออสเตรเลียจะเกิดประโยชน์กว่า ดังนั้นกองทุน Weary Dunlop Boonpong Fellowship จึงได้
เป็นทุนเพื่อส่งศัลยแพทย์ไทยไปฝึกอบรมทักษะระยะสั้นที่ประเทศออสเตรเลีย และชื่อของกองทุนก็ตั้งขึ้นด้วย
ความส านึกถึงความช่วยเหลือจากนายบุญผ่อง โดย Weary Dunlop Boonpong Fellowship  มีที่มาจากชื่อ
ของ Sir Edward Dunlop  และ ชื่อนายบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์นั่นเอง 

5. กลไกการด าเนินงานที่ท าให้ทุนด ารงอยู่มาอย่างยาวนาน 
Weary Dunlop Boonpong Fellowship เป็นทุนที่ให้ศัลยแพทย์ไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด

เดินทางศึกษา ดูงานและฝึกทักษะด้านศัลยแพทย์เพิ่มเติมที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 4 เดือน  ปัจจุบันทุน
นี้เป็นความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออสเตรเลียและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ไทย มีการมอบทุน
เป็นครั้งแรกในปี 2531  โดยทุนนี้มีที่มาจากการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากชาวไทยสู่ เชลยศึกชาว
ออสเตรเลียระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ จ. กาญจนบุรี ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  

5.1 การด าเนินงานของทุน 
ทุน Weary Dunlop Boonpong Fellowship มีองค์กรที่ร่วมกันบริหารจัดการ 2 องค์กรหลัก นั่น

คือ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออสเตรเลีย  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ไทยท าหน้าที่ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน    

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออสเตรเลีย  ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินทุน และท าหน้าที่การคัดเลือก
อาจารย์ด้านศัลยแพทย์ รวมถึงจัดหาโรงพยาบาลในออสเตรเลียเพ่ือฝึกอบรมให้ศัลยแพทย์ไทยผู้ได้รับทุน  

5.2 เงื่อนไขในการรับทุน 
ปัจจุบันให้ทุนจ านวน 6 ทุน / ปี โดยเป็นทุนจากการสนับสนุนของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออสเตรเลีย

(ซึ่งเป็นดอกผลจากทุนที่ Sir Edward Dunlop ได้รวบรวมตั้งแต่แรกเริ่ม ) จ านวน 4 ทุน และเป็นทุนที่ทาง
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 2 ทุน โดยผู้รับทุนจะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมด้านศัลยศาสตร์
เป็นเวลา 4 เดือน โดยเหตุผลที่มีจ านวนทุนเพ่ิมขึ้นนี้ เพราะราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย มองเห็น
ว่าผู้รับทุนได้กลับมาสร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่นที่ตนอยู่ได้จริง 

เงื่อนไขหลักในการรับทุนคือ คือต้องเป็นศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด เนื่องจากแพทย์ใน
โรงพยาบาลต่างจังหวัดมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงความรู้ เครื่องมือ และเงินทุน การให้ทุนจะพิจารณาผู้สมัครจาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐมก่อน เพราะเป็นจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทางรถไฟสายมรณะ และเชลย
ศึกโดยตรง  ดังนั้นในแต่ละปี ผู้ได้รับ 3 ทุนแรก จะพิจารณาจาก 3 จังหวัดนี้ก่อน หลังจากได้ตัวแทนจาก 3 
จังหวัดนั้นแล้ว จะเปิดโอกาสให้ทุนกับศัลยแพทย์จากจังหวัดอ่ืนที่สมัครเข้ามา  และผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑท์ี่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งไว้  และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ 

5.3 ประสบการณ์ของผู้ได้รับทุน  
นับแต่เริ่มโครงการทุนในปี พ.ศ.2531 จนถึงปีนี้มีศัลยแพทย์ผ่านการอบรมถึง 90 คน ในที่นี้ขอ

ยกตัวอย่างประสบการณ์ของผู้รับทุน 2 ท่านที่ได้ผ่านการฝึกอบรมยังประเทศออสเตรเลีย 
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5.3.1 นายแพทย์อรรณพ วิเศษชู นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จ. กาญจนบุรี ซึ่งได้เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2560 เล่าว่าทุนนี้เปิดโอกาสแก่ศัลยแพทย์ใน
ต่างจังหวัดมาก  

“ถ้าเป็นทุนอ่ืนอย่างน้อยคะแนน IElTS ก็ต้องประมาณ 7 เขาถึงยอมให้สมัครทุน อย่างของเราเนี่ยเขา
ยกเว้นให้”  

“เวลาเราไป ที่นั่นเขาค่อนข้างให้ความส าคัญ ดังนั้นเวลาไปเขาจะเลือกที่ๆ แบบที่ดีที่สุดของเขา 
หมายถึงว่าที่ดีที่สุดในเรื่องๆ นั้นที่เราต้องการ เขาก็จะส่งไปที่นั่น คือถ้าไปเองจะยากมาก” 

และนายแพทย์อรรณพเล่าอีกว่าการได้ฝึกอบรมเป็นการเพิ่มประสบการณต์่อยอดความรู้ที่ได้เรียนมา 
5.3.2 นายแพทย์ธนะเชฏฐ กังสภัทรกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ. กาญจนบุรี ซึ่งได้เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2552 เล่าว่า การไปอบรมไม่ใช่แค่
ไปดูแต่ได้ลงมือปฎิบัติร่วมกับทีมแพทย์ออสเตรเลีย หลังจากผ่านการอบรมและกลับมายังประเทศไทย ในขณะ
นั้ น โ ร งพยาบาล ไทยโดย เฉพาะในต่ า ง จั งหวั ด ไม่ มี อุ ปกรณ์ที่ พ ร้ อม เมื่ อ เที ยบกับออส เตร เลี ย                        
แต่นายแพทย์ธนะเชฏฐก็ยังสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาล “สิ่งเดียวที่เราพัฒนาได้คือ
บุคลากร ถ้าเราพัฒนาตรงนี้ได้ มันก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรหรือเงินที่มันมากเช่นเขา พ้ืนฐานตรงนี้เราจับจุด
ตรงนี้มาแล้วก็ดูว่าของเราขาดตรงไหน และก็เอาจุดตรงนี้เป็นพื้นฐาน แค่พ้ืนฐานของเขานะมาดูแลคนไข้” โดย
นายแพทย์ธนะเชฏฐได้น าความรู้จัดอบรมให้พยาบาลในโรงพยาบาล และต่อมาจึงได้เผยแพร่การอบรมไปที่
โรงพยาบาลอื่นอีกด้วย  

จะเห็นได้ว่าหลังจากศัลยแพทย์ไทยได้รับการฝึกอบรมยังประเทศออสเตรเลีย ก็ได้รับความรู้ ทักษะ
ฝีมือท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันยังสามารถน ามาพัฒนางานและบุคลากรทางการแพทย์ไทยได้อีกด้วย 

6.คุณูปการของคุณบุญผ่องและทุนที่ส่งผลต่อสังคมไทย 
6.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง โดยเรื่องราวของคุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ถูกน ามาเล่าหลายครั้ง

ในสังคมโลกซ่ึงมีบริบททางสังคมต่างกันตามยุคสมัย เช่น 
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ไทยรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศผู้แพ้

สงครามคือ การให้ความช่วยเหลือเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร เช่น ที่คุณบุญผ่องกระท าเป็นเครื่องยืนยันว่าไทย
ไม่ได้มุ่งร้ายต่อประเทศสัมพันธมิตร แต่นอกจากนี้เชลยศึกหลายคนเป็นผู้มีฐานะทางสังคมดีดังนั้นเมื่อกลับไป
ถึงบ้านเมืองของเขาแล้ว ด้วยความส านึกถึงน้ าใจการให้ความช่วยเหลือของคุณบุญผ่องจึงช่วยกันเคลื่อนไหว
ในทางลับช่วยเหลือประเทศไทยรอดพ้นจากสภาวะผู้แพ้สงคราม 

ในปี พ.ศ.2489 จอห์น โคสต์ อดีตเชลยศึกได้เขียนหนังสือถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะ และได้
เปิดเผยเรื่องราวความช่วยเหลือของคุณบุญผ่องอีกด้วย ซึ่งช่วยให้นั่นท าให้ชาวตะวันตกที่ยังคงมีค าถามถึง
สถานะประเทศไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าเป็นฝ่ายอักษะหรือฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับค าตอบ  

ไม่เพียงเท่านั้นในปี พ.ศ.2515 ครั้งที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษเสด็จพระราช
ด าเนินเยือนไทยคุณบุญผ่องได้รับพระราชทานยศพันโทในกองทัพอังกฤษ และพร้อมกันนั้นก็ได้รับเชิญร่วมโต๊ะ
เสวยกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ นับว่าเป็นชาวไทยอีกคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติจาก
ความดีที่ได้เสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเหล่าเชลยศึกโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเอาไว้ 

ในปี พ.ศ. 2529 กลุ่มเชลยศึกชาวออสเตรเลียที่น าโดย Sir Edward Dunlop ได้รวบรวมเงินและ
จัดตั้งเป็นทุน Weary Dunlop Boonpong Fellowship สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ไทยใน
ต่างจังหวัด ปัจจุบันจากทุนจ านวน 3 ทุน/ ปี เพ่ิมเป็น 6ทุน/ ปี และมีศัลยแพทย์ได้รับทุนแล้วกว่า 90 คน
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จนถึงปัจจุบัน และเพราะมีกองทุนนี้จึงท าให้ศัลยแพทย์ไทยและศัลยแพทย์ออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะศิษย์และอาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพโดยเฉพาะกลุ่มศัลยแพทย์ไทยและออสเตรเลีย นอกจากนี้
ทุนนี้ยังท าให้ประวัติการช่วยเหลือเชลยศึกของคุณบุญผ่องและเรื่องราวความส านึกในคุณความดีของชาวไทย
จากเชลยศึกชาวออสเตรเลียได้รับการเก็บรักษาและเผยแพร่มาถึงปัจจุบัน 

ต่อมาฯพณฯ จอหน์ โฮเวิร์ด อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ยกย่องความช่วยเหลือของคุณบุญผ่อง
ที่มีต่อเชลยศึกว่าเป็น “Unrepayable Debt (หนี้ที่ใช้ไม่มีวันหมด)” ระหว่างพิธีเปิดช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์
แห่งความทรงจ า จ.กาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2541 จึงเห็นได้ว่าวีรกรรมของคุณบุญผ่องได้ถูกใช้ในการเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ 

ในปี 2556 สถานีไทยพีบีเอสได้น าชีวประวัติคุณบุญผ่องในแง่มุมการให้ความช่วยเหลือเชลยศึกและมี
เมตตามาฝ่ายญี่ปุ่นมาถ่ายทอดในรูปแบบละครทางโทรทัศน์เพ่ือเชิดชูการท าความดีที่ยิ่งใหญ่ของบุคคล
ธรรมดาในสังคม และยังมีจุดประสงค์น าเสนอทางออกให้แก่ประเทศไทยซึ่งอยู่ในบรรยากาศที่ประเทศแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มท่ีมีความเห็นต่างทางการเมืองอย่างชัดเจน และการถ่ายทอดแนวคิดนี้ได้สืบเนื่องต่อมาในการ
แสดงละครเพลง “วีรบุรุษแม่น้ าแคว เดอะมิวสิคัล” ที่ได้น าชีวประวัติคุณบุญผ่องจัดแสดงเป็นละครเวทีเมื่อ ปี
2560 อีกด้วย 

จะเห็นได้ว่านับแต่จบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา คุณงามความดีที่บุญผ่องได้สร้างไว้ได้มีส่วนช่วย
ให้ประเทศไทยรอดพันจากสภาวะผู้แพ้สงคราม เป็นตัวอย่างของชาวไทยในการท าความดี น าเสนอเป็น
ทางออกของประเทศ และใช้ในการฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย 

6.2 พัฒนาศัลยแพทย์ไทยในต่างจังหวัด 
ทุนนี้สามารถพัฒนาศัลยแพทย์ไทยในต่างจังหวัดได้ตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้  โดย ศาตราจารย์คลินิก

เกียรติคุณ นายแพทย์ กริช โพธิสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการทุน Weary Dunlop Boonpong 
Fellowship จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เล่าถึงผลหลังจากศัลยแพทย์ไทยได้รับการฝึกอบรม
ผ่านโครงการนี้ว่า ศัลยแพทย์เหล่านั้น ได้น าวิชาที่เรียนรู้กลับไปพัฒนาหน่วยงานของตนเอง บางคนน าความรู้
ไปใช้ผ่าตัดเคสที่ยากและไม่เคยท ามาก่อน เช่นการผ่าตัดหัวใจ  บางคนสามารถตั้งหน่ วยงานใหม่ขึ้นใน
โรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ส าเร็จ    

6.3 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ไทย และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ออสเตรเลียในด้านความร่วมมือทางวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรจากทั้ง 2 ประเทศ 
ในลักษณะ ศิษย์ และอาจารย์  

ก่อนหน้าทีจ่ะมีทุนนี้ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออสเตรเลีย
มีความร่วมมือเพียงในงานด้านวิชาการ การด าเนินงานทุนนี้ท าให้องค์กรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น 
รวมถึงสร้างความสัมพันธ์แก่ศัลยแพทย์ออสเตรเลีย และศัลยแพทย์ไทยในฐานะอาจารย์และศิษย์  โดย
นอกจากที่ศัลยแพทย์ไทยจะเดินทางไปฝึกอบรมที่ออสเตรเลียแล้ว ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยก็
ยังให้การสนับสนุนอาจารย์ศัลยแพทย์จากออสเตรเลียได้เดินทางมายังไทยเพ่ือเยี่ยมเยือนลูกศิษย์ซึ่งได้เคยไป
ฝึกอบรมยังออสเตรเลียอีกด้วย  

7. การปลูกฝังเรื่องมนุษยธรรมให้แก่คนรุ่นใหม่ 
ค าว่ามนุษยธรรมในทางสากลแล้วมีความหมายเทียบเคียงกับ “เมตตา” ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนเป็นสุข 

ส าหรับประเทศไทยที่ก าลังก้าวจากสถานะของประเทศผู้รับความช่วย เป็นประเทศ ‘ผู้ให้’ ความช่วยเหลือแล้ว
นี่เป็นธรรมประการส าคัญ เพราะหากผู้ให้ขาดความรู้สึกยินดีเมื่อผู้อ่ืนเป็นสุขคงเป็นเรื่องยากมากที่ไทยจะ
กลายเป็นประเทศผู้ให้อย่างแท้จริงได้ แม้นว่านัยยะหนึ่งของการเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือคือเรื่อง
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ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้ในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็น โอกาสในการท าการค้า หรือความร่วมมือใดๆ ฯลฯ
แต่หากผู้ให้ไม่ได้มีจิตยินดีต้องการเห็นผู้อ่ืนเป็นสุข การให้จะปราศจากความจริงใจ โครงการต่างๆ ในฐานะ
ประเทศผู้ให้ก็ไม่อาจประสบความส าเร็จและแน่นอนว่าไม่อาจพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นได้ ประวัติของคุณบุญผ่องในการให้ความช่วยเหลือเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 
และการด าเนินงานทุน  Weary Dunlop  Boonpong Fellowship เองก็เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนในจุดนี้ และ
เป็นตัวอย่างที่เน้นถึงการให้อย่างจริงใจสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ยั่งยืนยาวนาน 
และลึกซึ้งได้จริง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่สังคมไทยจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องมนุษยธรรมแก่คนรุ่น
ใหม่เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศผู้ให้ได้อย่างแท้จริง 

8. คุณสมบัติบางประการของทุนที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างของการให้ท่ียั่งยืน 
จนถึงปัจจุบัน  Weary Dunlop  Boonpong Fellowship ด าเนินงานให้ทุนศัลยแพทย์ในต่างจังหวัด

มาแล้วกว่า 90 คนในระยะเวลา 30 ปี คุณสมบัติส าคัญที่ท าให้ทุนมีความยั่งยืนคือทุนเป็นสัญลักษณ์ประการ
หนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย และ แพทย์ผู้รับทุนสามารถน าความรู้ไปช่วยในการพัฒนาการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยได้จริง แต่ทุนไม่อาจประสบความส าเร็จได้เลยหากปราศจากความจริงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 

ความจริงใจจากฝั่งออสเตรเลียผู้ให้ทุนสะท้อนออกมากับการจัดการเงินทุนที่ดี สามารถอุปถัมภ์ให้มี
ผู้รับทุนตามจ านวนที่ก าหนดได้สม่ าเสมอ และยังสามารถเพ่ิมจ านวนทุนที่รับผิดชอบจากแต่เดิมปีละ 3  ทุน 
เป็น 4 ทุนด้วย2  นอกจากนี้แล้วจุดเด่นอีกประการของผู้ให้ทุนคือการเอาใจใส่ผู้รับทุนเป็นอย่างดี โดยจะเห็น
ได้จากความคิดเห็นของศัลยแพทย์ผู้รับทุนซึ่งแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ผู้ให้ทุนให้ความช่วยเหลือ
ผู้รับทุนมากโดยเฉพาะการจัดหาโรงพยาบาลที่ใช้ในการฝึกอบรมต่างเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและเป็นเลิศ
ในสาขาที่ผู้รับทุนต้องการฝึกอบรมจริง  

คุณสมบัติส าคัญของทุนนี้อีกประการคือฝ่ายผู้รับทุนก็มีความจริงใจ เช่นในการคัดเลือกผู้รับทุน ก็
คัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจจริงไปรับทุนการฝึกอบรม และไม่เรียกร้องสิ่งที่เกินเลยไปจากเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ เช่นใน
ตอนแรกเริ่มทุนท่ีให้จากออสเตรเลียจะครอบคลุมเพียงค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่
รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ทางฝ่ายไทยเองก็เป็นธุระจัดหามาเอง  และเมื่อไทยพัฒนาขึ้นมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทาง
ไทยก็ที่เห็นประโยชน์ในการส่งศัลยแพทย์ไปฝึกอบรมยังออสเตรเลียก็ขอเพ่ิมทุนโดยท าการสมทบทุนเพ่ิมเติม
เองแสดงถึงความจริงใจในฐานะผู้รับ  

เมื่อทั้งผู้รับและผู้ให้มีความจริงใจต่อกัน ทุนจึงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ และสามารถส่งต่อเรื่องราวการ
ให้ความช่วยเหลือเชลยศึกชาวออสเตรเลียของคุณบุญผ่องอันเป็นที่มาของทุนให้ด ารงอยู่ต่อมาถึงปัจจุบัน 
 
สรุป 
 ทุน Weary Dunlop Boonpong Fellowship เกิดจากการสื่อความหมายประวัติการสร้างทางรถไฟ
สายมรณะ ผลของการด าเนินงานของทุนไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์แก่ศัลยแพทย์ไทยในต่างจังหวัด แต่ยัง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลียทั้งในระดับประชาชนต่อประชาชน และระหว่างองค์กร  
 เรื่องราวการเสี่ยงชีวิตเพ่ือลอบช่วยเหลือเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรของคุณบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสัญลักษณ์แทนมนุษยธรรมในจิตใจของชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือแก่เชลย
ศึกในยามยาก   นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง มีการหยิบยกวีรกรรมนี้ของคุณบุญผ่องมาตีความสื่อ
ความหมายหลายครั้ง โดยส าหรับฝั่งเชลยศึกชาวออสเตรเลียแล้ววีรกรรมของคุณบุญผ่องเป็นบุญคุณที่สมควร

                                                 
2

 ปัจจุบนัทุนน้ีทางไทยไดร่้วมสนบัสนุนเพิม่เติมอีกปีละ 2ทุน ท าใหใ้นปีหน่ึงจะมีผูรั้บทุนน้ีจ านวน 6 คน 
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ได้รับการตอบแทน Sir Edward Dunlop  และเพ่ือนเชลยศึกได้ก่อตั้งทุน Weary Dunlop Boonpong 
Fellowship เพ่ือจุดประสงค์ในการแทนคุณชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาในยามยากเช่นคุณบุญผ่อง 
อย่างไรก็ตามทุนนี้ไม่เพียงส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านศัลยศาสตร์ในไทย แต่ช่วยให้ไทยและออสเตรเลียมี
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นโดยเริ่มจากระดับประชาชนไปจนถึงระดับองค์กรคือ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทยและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออสเตรเลีย และการมีทุนนี้ยังช่วยเก็บรักษาเรื่องราวการเสี่ยงชีวิต
ช่วยเหลือเชลยศึกของคุณบุญผ่อง รวมถึงจิตส านึกที่ต้องการแทนคุณชาวไทยของเชลยศึกชาวออสเตรเลีย
เอาไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  
 เคล็ดลับความส าเร็จที่ท าให้ทุนนี้ด าเนินงานมาตลอด 30 ปี ได้อยู่ที่ความจริงใจของประเทศผู้ให้ทุน
และประเทศผู้รับทุน หากไม่มีความจริงจังหรือจริงใจแก่กัน โครงการทุน Weary Dunlop Boonpong 
Fellowship คงไม่สามารถด าเนินการมาได้จนถึงปัจจุบัน และคงมีชะตากรรมเช่นเดียวกับโครงการความ
ช่วยเหลืออ่ืนที่จบลงเมื่อเงินทุนตั้งต้นหมดลง หรือยุติลงเพราะทุนไม่ก่อเกิดประโยชน์จริง และแน่นอนว่าไม่
อาจพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และระหว่างองค์กรของทั้งไทยและออสเตรเลียให้แนบแน่นเฉกเช่น
ในปัจจุบันได ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคโลกาภิวัตน์ และ (2) การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้รับผลกระทบจากพระทุทธศาสนาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในเมืองหลวงพระบาง ผลการวิจัยพบว่า  

(1) ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระแสการบริโภคนิยมส่งผลกระทบต่อ
พระพุทธศาสนา รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนลาว ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มเข้มข้นและรุนแรงเพ่ิมขึ้น แต่พระพุทธศาสนาของสปป.ลาวยัง
มั่นคงและคงความเข้มแข็งอยู่ได้เนื่องจากพระพุทธศาสนายึดหลักทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) มีความ
ยืดหยุ่น มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย โครงสร้างการบริหารมีเพียง
ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ไม่มีการแบ่งแยกนิกายระหว่างมหานิกายหรือธรรมยุต การประพฤติ
ปฏิบัติตัวของพระสงฆ์ลาวที่ยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระเบียบวินัยสงฆ์
อย่างเคร่งครัดส่งผลต่อศรัทธาและความเชื่อม่ันของประชาชนลาวที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

(2) การอพยพย้ายถิ่นของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท าเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตเมือง
หลวงพระบาง มีการลงทุนเพ่ือการค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลาง การแผ่ขยาย
อิทธิพลของอารยธรรมและวัฒนธรรมตะวันตกส่งผลกระทบวิถีชีวิตของประชาชนลาว แต่ประชาชนลาวก็ยังคง
ยึดถือและปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังคงศรัทธาและยึดมั่นหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาควบคู่ไปกันการนับถือผี การถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นผ่านศรัทธาความเชื่อ 
และความเลื่อมใสในพระพระพุทธศาสนา 
 ค าส าคัญ: พระพุทธศาสนา สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ 
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ABSTRACT  
 The purposes of this qualitative research of “the Buddhism in the Lao People’s 
Democratic Republic and Socio-cultural Change in Globalisation” were to (1) examine crucial 
factors which affect Buddhism in Lao and (2) explore the socio-cultural changes, caused by 
such factors, in Luang Prabang, Laos People’s Democratic Republic, in the globalisation. 
Research findings are followed; 

(1) the advancement in technology and consumerism significantly affect Buddhism, 
economic structure, livelihood – both individual, family and community levels, in Laos. Such 
effects will be likely and violently increase. However, Buddhism in Lao will strongly persist 
because of its main approach of moderation, flexibility and adaptability to the new era. The 
Buddhist administrative structure has only the president of the Buddhist public relations of 
Laos. There are not internal sects. The discipline among Laos Buddhist priests in the 
teaching of the Lord Buddha and religious rule and regulation led to faith among the Laos 
people in culture, tradition and activities of Buddhism. 

(2) the immigrations of land lords to build resorts in Luang Prabang to attract foreign 
tourists led to the increasing number of the middle class as well as the influence of Western 
countries. The investment in trade and business also surges. However, people’s livelihood 
and tradition are still well maintained. Lao People follow the teaching of Lord Buddha and 
Buddhist practices, although many are animists. Culture and tradition are transferred from 
one generation to the next through faith in Buddhism and other social elements of Laos. 

Keywords: Buddhism, Lao People’s Democratic Republic, Socio-Cultural Change 
Globalisation 
 
บทน า  

สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีชื่อเรียกในอดีตว่าล้านช้างหรือนครศรีสัตะนาคนะหุต ตาม
หลักฐานพงศาวดารลาว ล้านช้างเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภาษา 
ซึ่งได้สร้างปัญหาความแตกแยกให้เกิดข้ึนอยู่เสมอ จนกระทั่งพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่อาณาจักรล้านช้าง
ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 – 1916) และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก หลักค าสอน ศีลธรรม 
ตลอดจนจารีตของพระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดเรื่อยมาเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในสังคม จนกลายเป็นศาสนาประจ าชาติที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดทาง
การเมืองการปกครองและวิถีชีวิตทางสังคมของคนลาวโดยยึดถือหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาผสมผสาน
กับความเชื่อแบบดั้งเดิมเรื่องผีฟ้าผีแถนในรูปแบบของฮีต-คอง มาเป็นเกณฑ์ก าหนดแบบแผนของสังคม 

ในอดีตในประเทศลาวตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดที่จะแยก
ศาสนาพุทธออกจากการปกครองรัฐตามแนวคิดรัฐฆราวาส (secular state) มีการจัดระบบการศึกษาแบบ
ตะวันตก องค์กรพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ และวัดก็ถูกลดบทบาทในการเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนและให้
ความรู้แก่ประชาชน จนกระทั่งขบวนการชาตินิยมลาวได้ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันหนึ่งใน
การปลุกระดมลัทธิชาตินิยมโดยเน้นย้ าถึงจิตส านึกด้านประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมของประเทศลาว
ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ผ่านมาในยุคสงครามเย็น ความขัดแย้งในประเทศลาวระหว่าง
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ฝ่ายรัฐบาลที่อยู่ในฝ่ายเสรีนิยมกับขบวนการประเทศลาวที่นิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งได้มีการน าเอาพระพุทธศาสนา
มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมในหมู่มวลชนจนพรรคคอมมิวนิสต์ลาวได้รับชัยชนะ และมีการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในพ.ศ. 2518 โดยแถลงว่าพระพุทธศาสนาและลัทธิ
คอมมิวนิสต์มีความสอดคล้องกันเพราะมีหลักการที่เหมือนกันในเรื่องการเน้นความเสมอภาค 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพโซเวียตที่มีอิทธิพลและได้ให้การสนับสนุนสปป.ลาวและเวียดนามอย่างมากในช่วง
สงครามเย็น การล่มสลายของสหภาพโซเวียตมีผลต่อการเมืองและสังคมลาวเช่นกัน การอบรมกล่อมเกลาลัทธิ
คอมมิวนิสต์ลดความเข้มงวดลง องค์กรพระพุทธศาสนา วัดวาอาราม และพระสงฆ์ได้รับการผ่อนปรนมากขึ้น 
จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาเป็นไปในทางเกื้อหนุนและส่งเสริมกัน
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
และรัฐบาลใหม่ประสบความส าเร็จและมีความม่ันคงในทางการเมือง 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาของสปป.ลาวต้องเผชิญไม่ใช่ลัทธิคอมมิวนิสต์หรือระบอบ
การปกครองที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกเป็นอาณาบริเวณกว้างอย่าง
รวดเร็ว และหลั่งไหลเข้าสู่สังคมลาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

วาทกรรมเรื่องการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของโบรนิสลอว์ มาลินาวสกี้  (Bronislaw 
Malinowski) และโคลด เลวี่-สเตร้าส์ (Claude Lévi-Strauss) (Berliner, 2016; 2) ท าให้ฉุกคิดและตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รุนแรงจนอาจน าไปสู่การล่มสลายของสังคมดั้งเดิม เนื่องจากความเปราะบาง 
และความไม่ต่อเนื่องของสังคมนั้นๆ รวมถึงการไม่ให้คุณค่า และการสูญเสียของประเพณีและค่านิยมที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมา อีกทั้งปัญหาของการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งโคลด เลวี่-สเตร้าส์ได้เน้นย้ าถึงวิธีการการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างราบรื่น หากการถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจของการด ารงอยู่
ของวัฒนธรรมประเพณีในสังคมนั้นประสบกับปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว
อาจจะท าให้สูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยด ารงอยู่ได้ พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีการด ารงอยู่อย่างมั่นคงซึ่งสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
มีบทบาทและการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม การเมือง และวัฒนธรรมในประเทศ ซึ่ง
ต้องเผชิญกับกระแสของคลื่นวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยมที่ถาโถมเข้ามา และการแผ่ขยายของตลาด
การค้าเสรีที่จะค่อยๆ กลืนอัตลักษณ์หรือค่านิยมทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

นอกจากนี้การพัฒนาของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย การเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่มีผล
ท าให้องค์กรต่างๆ ทางสังคม ประเพณีวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว
เองตามไปด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาเศรษฐกิจที่เจริญมากขึ้นมีผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิม
เปลี่ยนแปลงไปอาจดึงดูดความสนใจของคนลาวรุ่นใหม่ไปสู่สิ่งอ่ืน และท าให้ความสนใจหรือการเคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพระพุทธศาสนาลดลงไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทั้งองค์กรพระพุทธศาสนา 
พระสงฆ์ วัดวาอาราม และพุทธศาสนิกชนลาวก็ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธไว้ได้อย่างดียิ่งซึ่งเป็น
เรื่องท่ีน่าสนใจศึกษา และท าความเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
 หนังสือเรื่อง “Globalisation, Culture and Society in Laos” (Rehbein, 2007) กล่าวถึงความ

เป็นมาของวัฒนธรรมสังคมในสปป.ลาว สภาพเศรษฐกิจและตัวก าหนดโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (economic 
habitus) อัตลักษณ์ทางการเมือง ด้านวิชาการของลาว โลกาภิวัตน์กับภาษาลาว ความเชื่อของชุมชน และ
รูปลักษณ์ของโลกาภิวัตน์ในสปป.ลาว มีเนื้อหาสรุปพอสังเขปได้คือ พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญทางสังคม 
ในอดีตพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือของประเทศเจ้าอาณานิคมที่พยายามท าให้คนลาวอยู่นอกการเมือง  
พระพุทธศาสนายังช่วยในด้านองค์กรและการบริหารของประเทศ และส่วนที่ส าคัญคือพระพุทธศาสนาช่วย
สร้างสังคมและอัตลักษณ์ความเป็นลาวต่ออิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทย รวมถึงอิทธิพลของตะวันตก 

บทความเรื่อง “Between cultural preservation and this-worldly commitment: 
Modernization, Social Activism and the Lao Buddhist Sangha” (Ladwig, 2006) พบว่าพระสงฆ์ลาว
มีการปรับตัวในการสั่งสอนพระพุทธศาสนา และพยายามเข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาสังคมในสปป.ลาว 
พระสงฆ์มีการใช้หลักธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม โครงการหลายโครงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
เท่าที่จะหาได้ และพบว่าจะมีข้อจ ากัดด้านการเงินและขาดทรัพยากรบุคคล ผลที่ได้จึงไม่ค่อยจะแน่นอน 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านโครงสร้างการบริหารภายในประเทศ พระสงฆ์ลาวยังคงมีการปรับปรุงการปฏิบัติธรรมใน
รูปแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้น  โดยยึดหลักค าสอนแบบดั้งเดิมที่สั่ งสอนให้กับประชาชนเป็นหลัก ซึ่ งถือว่า
พระพุทธศาสนามีภาระหน้าที่ที่ต้องให้กับสังคม และที่ส าคัญรัฐบาลลาวที่จะผ่อนปรนให้องค์กร
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพุทธศาสนิกชนลาว (Lao Buddhist Fellowship Organisation: 
LBFO) มีพ้ืนที่ที่จะก าหนดนโยบายของตนเอง โดยปัญหาหลักคือกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้ “พุทธ
ศาสนาเพื่อสังคม” (socially-engaged Buddhism) นั้นยังคงเป็นปัญหาที่อ่อนไหวส าหรับรัฐบาลลาว อย่างไร
ก็ดี พระสงฆ์ลาวยังคงมีบทบาทในการเป็นผู้ปกป้องสังคมวัฒนธรรมให้คงอยู่ไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่พยายามจะ
สร้างสังคมวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นลาว (Laoness) ที่ต้องเผชิญกับ
ภาวะอันตรายของโลกาภิวัตน์และปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนของการการผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมเดียวกัน 
(cultural hybridisation) 

บทความเรื่อง “Laos: From Buddhist Kingdom to Marxist State” (Stuart-Fox, 1999)  ใน 
Buddhism and Politics in Asia โดย เอียน แฮรีส บรรณาธิการ (Ian Harris) สรุปพอสังเขปได้ว่า
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองในสปป.ลาวมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงพระบางก่อนจะมี
การสถาปนาราชอาณาจักรล้านช้าง พระพุทธศาสนานิกายเถรวาสมีอิทธิพลต่อความชอบธรรมในการปกครอง
ของสถาบันกษัตริย์ลาวในอดีต กษัตริย์ผู้ปกครองต้องยึดถือหลักธรรมราชา (Dhammaraja) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักธรรมในศาสนาพุทธ (Buddhist moral principle) อีกทั้งการบวชเป็นพระสงฆ์เป็นวิธีการเปลี่ยนฐานะ
ทางสังคม ที่ได้รับการยอมรับและมีเกียรติในสังคมลาว จนกระทั่งประเทศลาวเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เนื่องจากพระสงฆ์ได้รับการยอมรับนับถือ 
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวให้พระสงฆ์เผยแพร่แนวคิดคอมมิวนิสต์โดยให้ประยุกต์ค าสอนของพระพุทธศาสนาเข้า
กับหลักการคอมมิวนิสต์ และพระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากรัฐบาลลาวในปัจจุบัน 

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บทความวิจัยเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพระพุทธศาสนาสมัยสังคมนิยมในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (พระศรีธาตุ สิงห์ประทุม, มณีมัย ทองอยู่, และดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 
2553) พบว่าเมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเข้าเปลี่ยนแปลงและปกครองประเทศลาวในพ.ศ. 2518 รัฐบาล
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ไม่ได้ยกเลิกสถาบันพระพุทธศาสนา เนื่องจากตระหนักว่าพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมลาวทั้งด้านวิถี
ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และการเมือง และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองสงฆ์ ให้เป็นเอกภาพ 
โดยรวมธรรมยุตินิกายและมหานิกายไว้ด้วยกันภายใต้การน าขององค์กรพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว อีกทั้งยัง
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญลาว พ.ศ. 2534 “รัฐเคารพ และปกป้องการเคลื่อนไหวอันถูกกฏหมายของ
พุทธศาสนิกชน ปลุกระดมส่งเสริมภิกษุสามเณรให้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศและ
ประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อลาว อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและ
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมในสปป.ลาว 

บทความวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาลาวภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม 2518-2533” (หอมหวล บัว
ระกา, 2555) พบว่ารัฐบาลสังคมนิยมของสปป.ลาวได้ยกเลิกพรบ.การปกครองสงฆ์ พ.ศ. 2502 ท าให้ต าแหน่ง
สังฆราชและสมณศักดิ์ต่างๆ ของพระสงฆ์ลาวถูกยกเลิกไป รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว ในการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ เข้มงวดในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เข้ากับปรัชญามาร์กซ์ 
พระสงฆ์ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ บุคคลากร วัสดุอุปกรณ์จากรัฐบาล หลักสูตรการเรียนการสอน
เน้นการเมืองการปกครองบนฐานโนยายของสังคมนิยม 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “สังคมล้านช้างตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 23” (ปิยฉัตร์ 
สินธุสอาด, 2540) พบว่าสังคมล้านช้างในพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ผ่านการบูรณาการทางสังคมมาเป็น
เวลานาน เป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่น มีระเบียบในตัวเอง ถึงแม้ว่าอาณาจักรล้านช้างจะพบกับศึกสงคราม 
และสภาพความขัดแย้งในสังคม แต่ก็ไม่ได้ท าให้สังคมล้านช้างเสื่อมทรามลง ซึ่งเป็นเพราะรากฐานของสังคม
ล้านช้างเป็นระบบระเบียบมาก มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่มีความชัดเจน และมีการน าเอาพระพุทธศาสนา
มาเป็นสื่อในการไกล่เกลี่ยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติตามหลักศาสนาพุทธ 

แนวคิดโลกาภิวัตน์และทฤษฏีจักรวรรดินิยมสื่อและวัฒนธรรม (media and cultural 
imperialism theory) 

แนวคิดโลกาภิวัตน์เป็นกระแสในช่วงทศวรรษที่ 1990 ที่พรรณาถึงสภาพของรัฐต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
จากปรากฎการณ์ทางสังคมในหลากหลายมิติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เนื่องมาจากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุนเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน 
เป็นกระบวนการที่ท าให้เป็นสากล เสมือนว่าโลกมีขนาดเล็กลงและไร้พรมแดนท าให้วิธีคิด “กาละ” (เวลา) 
และ “เทศะ” (สถานที)่ ไม่ได้หมายความเฉพาะในเชิงกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมหมายถึงในเชิงสังคมและจิตใจ
ที่รับรู้ และรู้สึกผูกพันในเชิงอารมณ์และจิตใจด้วย รวมถึงมีความเชื่อว่าโลกจะมีการรวมตัวทางวัฒนธรรม 
โลกาภิวัตน์จะเป็นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแพร่กระจายขยายข้อมูลข่าวสารใน
พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลก จนกลายเป็นวัฒนธรรมโลก (World culture) ที่เส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์เชิงกายภาพไม่ใช่
อุปสรรคอีกต่อไป โดยผ่านกระบวนการไหลบ่าของข้อมูลที่น าไปสู่ การเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อปฏิกิริยาการ
ยอมรับ การต่อรอง และการต่อต้านในรูปแบบต่างๆ ที่สังคมมีต่อการไหลข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็วของ
วัฒนธรรมต่างชาติ จนกลายเป็นจักรวรรดินิยมข้ามชาติที่พยายายามท าให้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชน ท้องถิ่นกลายเป็นวัฒนธรรมโลกเพียงหนึ่งเดียว ผ่านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาสากล 

ทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) (Tomlinson, 1991) ให้ความสนใจต่อ
วัฒนธรรมและสื่อซึ่งไหลข้ามพรมแดนจากโลกตะวันตกสู่ประเทศก าลังพัฒนามีผลต่อการครอบง าความคิดของ
ท้องถิ่น เป็นจักรวรรดินิยมรูปแบบใหม่ที่ไม่จ าเป็นต้องยึดพ้ืนที่ด้วยก าลัง แต่ใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและสื่อ
แทนเพ่ือเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตามมีจุดที่น่าสนใจคือพลังของวัฒนธรรม
ท้องถิน่มีศักยภาพที่จะต้านทานและต่อต้าน (resistance) พลังจักรวรรดินิยมสื่อและวัฒนธรรมนี้ได้เช่นกัน อีก
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ทั้งพลังอ านาจของมวลชนของประเทศก าลังพัฒนาไม่ได้เป็นผู้รับสารที่ถูกกระท า (passive audience) เสมอ
ไป แต่อาจจะกลายเป็นการผสมผสาน (articulation) ของวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรท้องถิ่นได้เช่นกัน หรือ
หากกลุ่มพลังวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็งพอและสามารถต้านทานกระแสของวัฒนธรรมโลกได้ และปฏิเสธไม่
ยอมรับกระแสวัฒนธรรมโลกก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน์ (anti-globalisation) (Tomlinson, 
1999) ไดใ้นท้ายที่สุด  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในยุคโลกาภิวัตน์ ในเมืองหลวงพระบาง 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้รับผลกระทบจากพระ
ทุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ศึกษาโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การวิจัย เช่น พระสงฆ์ สามเณร ครู นักเรียนมัธยม และประชาชนทั่วไป ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่
ได้รับผลกระทบจากพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเมืองหลวงพระบาง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ข้อมูบจากการสัมภาษณ์ การสนทนาเฉพาะกลุ่ม และการสังเกตการณ์แบบ

มีส่วนร่วมจากแหล่งผู้ให้ข้อมูลโดยตรง 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมวิเคราะห์จากเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเชิงคุณภาพ และตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องข้อมูลด้วยการแลกเปลี่ยนค าถามจากการสัมภาษณ์และจากการสนทนากลุ่ม และการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์เชิงพรรณา 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์” สรุปผลได้ ดังนี้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในยุคโลกาภิวัตน์ในเมืองหลวงพระบาง 

พระพุทธศาสนาในสปป.ลาวก าลังเผชิญกับความท้าทายครั้งส าคัญจากกระแสโลกาภิวัตน์ ปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาคือความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเข้าถึงและการรับรู้พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ว ปราศจากข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับคนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และสภาพบังคับทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนลาวไม่ค่อยมีเวลาไป
วัดปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ หรือศึกษาพระธรรมค าสอน การใช้อินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางเลือกของการสื่อสารที่
ท าให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ในทางตรงกันข้ามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยก็น าไปสู่โลกีย
วิสัย อบายมุขได้อย่างไร้สติ ส่งผลกระทบต่อศีลธรรมอันดี และการพัฒนาอารมณ์และจิตใจที่จะละทิ้งกิเลส 
ตัณหาต่างๆ ของพระสงฆ ์

กระแสบริโภคนิยมแบบนานาอารยประเทศตะวันตกส่งผลให้เกิดการสูญเสียคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมประเพณีลาวดั้งเดิม กระแสการไหลบ่าของสารสนเทศอย่างเสรีที่มหาอ านาจพยายามผลักดันเป็น
ส่วนที่ท าให้เกิดการสื่อสารข้ามชาติ ซึ่งแทนที่จะเป็นการสร้างหรือพัฒนาประเทศที่ก าลังพัฒนาให้ทันสมัย แต่
กลับเป็นการส่งเสริมท าให้เกิดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจที่มหาอ านาจต่างเอารัดเอาเปรียบประเทศก าลังพัฒนา 
รวมถึงเป็นกลไกที่ท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่น ในเมืองหลวงพระบาง เราพบป้ายรณรงค์ให้เคารพวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา การตักบาตรข้าวเหนียวเป็นพิธีที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาของ
ชาวเมืองหลวงพระบางที่แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติสืบต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น แต่ปัจจุบันพิธีกรรมนี้ก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายของการแปรสภาพพิธีกรรมให้เป็นสินค้า
ส าหรับนักท่องเที่ยว มีการจัดการในเชิงพาณิชย์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยปราศจากความ
เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีท่ีแท้จริงซึ่งเป็นการท าลายความตั้งใจของจารีตประเพณีดั้งเดิมของชุมชน 

ปัจจัยภายในที่สร้างความเข้มแข็งของสถาบันพระพุทธศาสนาคือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของสปป.ลาวได้มี
การด าเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อพระพุทธศาสนาอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการบริหารโดยมี
การยกเลิกต าแหน่งพระสังฆราช มีเพียงประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว และไม่มีการแบ่งแยกนิกาย
ระหว่างมหานิกายหรือธรรมยุต ท าให้เป็นเอกเทศ รวมถึงรัฐบาลสปป.ลาวก าหนดแนวทางด้าน
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้พระพุทธศาสนาเป็นไปในทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล และใช้พระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องมือที่จะควบคุมประชาชนโดยการสอดแทรกลัทธิคอมมิวนิสต์ผ่านค าสอนในพิธีกรรมทางศาสนา
ต่างๆ และสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ในระดับต่างๆ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของรัฐบาล 

พระสงฆ์ลาวยึดปฏิบัติตามค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระเบียบวินัยสงฆ์อย่างเคร่งครัด 
ครองตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม จารีตประเพณีอันดี อันส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในตัว
พระสงฆ์ และสถาบันพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมกับจารีตประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาอย่างเต็มใจ 
อีกท้ังพระสงฆ์ลาวยังเอาใจใส่ปกป้อง และธ ารงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้รับผลกระทบจากพระทุทธศาสนาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเมืองหลวงพระบาง 

การที่เมืองหลวงพระบางได้รับการลงทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และมรกดกทางพระพทุธศาสนาอัน
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางน ามาซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากงานวิจัยพบว่า มีการไหลบ่าของเงินทุนและการ
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บริการท าให้การเกิดชนชั้นกลางมากขึ้น และมีการอพยพย้ายถิ่นฐานของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวง
พระบางเพ่ือท าเป็นโรงแรมหรือบ้านพักส าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดสรรที่ดินส าหรับสร้างอาคารที่พักรอบ
นอกเมืองหลวงพระบาง องค์การยูเนสโกเป็นห่วงการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมที่สภาพแวดล้อมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเป็นการท าลายสภาพดั้งเดิมของเมืองแห่งนี้ 
อีกท้ังกระบวนการไหลบ่าของอารยธรรมและวัฒนธรรมตะวันตกข้ามพรมแดนน าไปสู่ผลกระทบและการเข้ามา
ครอบง าวัฒนธรรมท้องถิ่นของอารยธรรมและวัฒนธรรมตะวันตก ดังเห็นได้จากการสูญเสียสภาพแวดล้อม
ดั้งเดิมทางกายภาพจากความท าให้ทันสมัยพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
สมัยใหม่ วัฒนธรรมการบริโภคนิยมก าลังคุกคามจิตวิญญาณความเป็นชุมชนเก่าเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดเสรีนิยมซึ่งท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเมืองหลวงพระบางก าลัง
ถูกซัดและถูกดูดกลืนกลายเป็นวัฒนธรรมเดียวกันทั่วโลก แต่ก็มีแรงต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์จากกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่บางส่วนที่รณรงค์ให้ประชาชนลาวและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าขอ ง
วัฒนธรรม จารีตประเพณีดั้งเดิมของเมืองหลวงพระบางท่ีปฏิบัติสืบต่อมา  

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนลาวทั้งคนรุ่นก่อนและคนรุ่นใหม่แสดงความเห็นว่าวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปไหนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ประชาชนลาวยังคงปฏิบัติตามฮี
ตสิบสอง-คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณีการท าบุญตามเดือนต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนตามคติความเชื่อทางศาสนา
พุทธ และครรลองสิบสี่ซึ่งเป็นข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนลาว  

ศรัทธาและความเชื่อของประชาชนลาวในเมืองหลวงพระบางยังคงมีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเหนียว
แน่น มีกระแสสังคมที่ต้องการให้ชาวหลวงพระบางอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนานี้ให้คงไว้ และรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้สืบทอดไปยังรุ่นหลังต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

พระพุทธศาสนาในสปป.ลาวเป็นศาสนาที่มีความมั่นคง สามารถด ารงอยู่ได้ เนื่องจากมีการปรับตัว มี
ความยืดหยุ่นผ่านประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรงในประเทศ พิสูจน์
ตัวเองจนกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาติลาว “พระพุทธศาสนาตัด
แยกออกจากชาติไม่ได้ และพระสงฆ์สามเณรลาวก็ตัดแยกจากญาติโยมลาวบรรดาเผ่าไม่ได้” พระพุทธศาสนา
มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน และพระสงฆ์เองก็มีความใกล้ชิดและมีผลต่อความคิด ความเชื่อของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญนี้จึงได้ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีการตั้งวิทยาลัย
สงฆ์ที่กรุงเวียงจันทน์ ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญที่ช่วยให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาล
ใหม่ประสบความส าเร็จและมีความมั่นคงในการเมืองการปกครอง เพราะพระพุทธศาสนามีความส าคัญและ
สัมพันธ์กับการจัดระเบียบของสังคมลาวอย่างลึกซึ้ง 

สังคมและวัฒนธรรมของสปป.ลาวจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและประสาน
ประชาชนลาวเข้าไว้ด้วยกัน เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตัวและในการด าเนินชีวิต รวมถึงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนลาว อีกทั้งพระสงฆ์ยังได้รับการเคารพยกย่องให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นผู้น า มีการปรับ
บทบาทของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนลาวห่างเหินจากกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา การตักบาตร เข้าวัดท าบุญเหมือนเช่นในอดีต พระสงฆ์ลาวจึงต้องมีบทบาทที่ส าคัญที่ต้องประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน 
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สิ่งที่น่าสนใจคือการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจะเป็นสิ่งที่สปป.ลาวก าลังเผชิญจากความ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีรุนแรงจนอาจน าไปสู่การล่มสลายของสังคมดั้งเดิม เนื่องจากความเปราะบาง และความไม่ต่อเนื่องของ
สังคมนั้นๆ รวมถึงการไม่ตระหนักถึง และการสูญเสียของประเพณีและค่านิยมที่ปฏิบั ติสืบต่อกันมา อีกทั้ง
ปัญหาของการถ่ายทอดวัฒนธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องมีวิธีการการถ่ายทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นอย่าง
ราบรื่น หากการถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจของการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีในสังคมนั้นประสบกับ
ปัญหาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วอาจจะท าให้สูญเสียวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยด ารงอยู่
ได้ ดังนั้นการศึกษาและการให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือให้พระพุทธศาสนาในสปป.ลาวคงสภาพดั้งเดิมต่อไปหรือมีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ของผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะ” ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) 
เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ความต้องการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ  (2) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและ
ความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติใช้เชิงอนุมาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Independent Sample t-test 
เปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการหาค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน   

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการในด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด
รองลงมาคือด้านบุคคลและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการรถแท็กซี่สาธารณะ จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ และยังพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะในประเด็นด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ผลวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารโดยรวมกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อ
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง ขณะที่สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีความสั มพันธ์กันเชิง
บวกในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคลและสื่อ

http://www.cai.human.ku.ac.th/
http://www.cai.human.ku.ac.th/
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เฉพาะกิจ กับความพึงพอใจโดยรวมในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ พบว่า ยังมี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกแม้อยู่ในระดับที่ไม่มากนัก 

ค าส าคัญ: การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร รถแท็กซ่ีสาธารณะ 
 
ABSTRACT  

The purpose of this research was to study “Media Exposure Behavior, Utilization and 
Gratification of Public Taxi Service Users towards Information.” Researcher used quantitative 
methodology to study. (1) the demand, use, exposure and satisfaction of public taxi users (2) 
the relationship between information demand and information exposure of public taxi users 
(3) the relationship between information and media satisfaction. Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, and independent sample t-test, and 
the Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 

The findings were as follow: Public taxi users have a strong need for public 
information on public taxi services. The demand for physical characteristics is highest, 
personal and the distribution. It was found that most of the users had experienced public 
taxi service. The Internet is the most popular medium for information retrieved taxi service.  
In addition, there was a high level of satisfaction among public service users about public 
taxi service. The users were satisfied with the information about public taxi service pricing. 
Second, the physical and product aspect also point to a demand for information as a whole. 
Exposure to public taxi services through television (r2= 0.568) and the internet (r2= 0.660) has 
a high positive correlation with respect to the media there were positive correlations at 
moderate level Internet, Personal Media and Special Event Overall satisfaction to 
information about public taxi services (r2= 0.165) also positive correlations, even at very low 
levels.  

Keywords:  Exposure, Utilization and Gratification of Information Public Taxi Service  
 
บทน า 

“แท็กซี่สาธารณะ” ถือเป็นการให้บริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากอาชีพ
ให้บริการประเภทอ่ืน ๆ ที่ปรากฏชัดคือการติดต่อสัมพันธ์กับผู้โดยสารหรือ “ผู้ใช้บริการ” ที่มีลักษณะเป็นไป
โดยความบังเอิญชั่วครู่ชั่วคราวไม่สามารถย้อนกลับมาใหม่ได้ (รายงานผลการวิจัย เอแบคโพลต์, 2560) 
จ านวนความต้องการของผู้ ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะที่ เ พ่ิมขึ้น ทั้ งนี้  การส ารวจประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ พบว่า ร้อยละ 37.61 บริการแท็กซี่สาธารณะยังได้รับความนิยมเนื่องจาก
เป็นทางเลือกที่ท าให้ผู้เดินทางรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว (สุวิชา เป้าอารีย์, 2557) สิ่งที่ยังคงสะท้อนสภาพปัญหา
ของผู้ขับขี่แท็กซี่ พบว่า ผู้เคยใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.12 ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารเลือก
ผู้โดยสาร โดยชอบอ้างว่าไปส่งรถ/แก๊สหมด/อยู่นอกเส้นทาง เลือกรับเฉพาะผู้โดยสารชาวต่างชาติ รองลงมา 
ขับรถหวาดเสียว จอดซ้อนคัน และเป็นคนขับพูดจาหรือมีพฤติกรรมไม่สุภาพกับผู้โดยสาร ทอนเงินไม่ครบ 
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าก าหนด พาผู้โดยสารไปเส้นทางที่อ้อม ออกนอกเส้นทาง และยังระบุว่า สภาพรถ
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เก่า ไม่สะอาด ช ารุด แอร์ไม่เย็น นอกจากนี้ระบุว่า อ่ืน ๆ มีพฤติกรรมส่อเจตนาไปทางการก่ออาชญากรรม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ มีเพียงร้อยละ 4.75 ทีไ่ม่เคยพบเจอปัญหาใด ๆ 

เมื่อพิจารณาถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันจ ากัดของสื่อท าให้ผู้ใช้บริการจ านวนมากไม่ได้รับประโยชน์
จากเนื้อหาข่าวสารจากสื่อ โดยเฉพาะเนื้อหาข่าวสารที่เป็นเหตุและผลในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแท็กซี่สาธารณะอย่างคุ้มค่าในปัจจุบัน สอดคล้องกับ (ภคมินทร์ เศวตพัฒนโยธิน, 2560) การใช้
ประโยชน์จากสื่อในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้องของผู้ใช้สื่อ เมื่อบุคคลมีความตระหนักรู้ด้วย
ตนเองจากการใช้สื่อที่เรียกได้ว่าเป็น“ผู้ใช้สื่อเชิงรุก (Active Audience) ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต ปัจจุบันพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของผู้ ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
สื่อมวลชนและสื่อใหม่ถูกน ามาผสานใช้ ดังเช่น สื่ออินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมและสร้างความท้าทายในแง่
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ดังเช่น แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจผู้ใช้บริการในการนัดหมาย
การเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมตัวจะเดินทางจ านวนมากมักเปิดรับข่าวสารจากการใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตค้นหา
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) ในการเดินทางกันมากขึ้น แต่ก็ยังคงเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ และรับฟังค าบอกเล่าจากคนที่ไว้วางใจกับตนในฐานะสื่อบุคคลอีกด้วย  อย่างไรก็ดี 
แม้ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจแท็กซี่หลายรายพยายามริเริ่มในการน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้และท า
ความเข้าใจในเส้นทางเพ่ือน ามาช่วยจัดสรรเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ือลดต้นทุนการขับขี่  ขณะที่
ผู้ประกอบการธุรกิจรถแท็กซี่  ยังไม่อาจทราบถึงความต้องการในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อของ
ผู้ใช้บริการแท็กซี่ อีกทั้งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาถึงความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อของผู้ใช้บริการแท็กซี่
สาธารณะ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาประเด็น พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจจากสื่อของผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะอย่างไร อันน าไปสู่การพัฒนาแผนการสื่อสารทางการตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซ่ี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้ ส าหรับใช้ใน
การศึกษาโดยแนวคิดหลัก ๆ ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ผู้รับสารที่จะเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อใดก็ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการหรือแรงจูงใจส่วนบุคคล ซึ่งการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของผู้โดยสารแท็กซี่
สาธารณะนั้นก็มีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาวะของสังคมและจิตใจแต่ละบุคคลล้วนมีปัจจัยจาก
แรงจูงใจหรือความต้องการที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีเหตุผลในการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อเพ่ือ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบแนวความคิดหลักเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังน าไปสู่การพิจารณาถึงตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็น
แนวทางก าหนดสมมติฐานหลักท่ีใช้ทดสอบตัวแปรการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในการวิจัยครั้งนี ้  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารเลือกข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของผู้รับสารได้มา
เป็นตัวก าหนดความส าเร็จของการสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะในฐานะผู้รับสารตามกระบวนการ
เลือกสรร จะเลือกสนใจ หรือเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดจากหลาย ๆ แหล่งที่สอดคล้องกับ
ทัศนคติเดิมของตนเอง ท าให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะในฐานะผู้รับสารย่อมต้องการเลือกรับรู้ เลือก
ตีความสารที่เป็นประโยชน์ต่อตน โดยจ าแนกประเภทสื่อที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

สื่อโทรทัศน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอทั้งภาพและเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ความบันเทิง ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการแท็กซ่ีสาธารณะ 
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สื่ออินเทอร์เน็ต อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ และโซเซียลมีเดีย เช่น เช่น Facebook 
Twitter Youtube Instagram Line ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการแท็กซ่ีสาธารณะ 

สื่อบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลข่าวสารจาก ญาติ พีน่้อง เพื่อน คนรู้จักที่เคยใช้บริการแท็กซ่ีสาธารณะ 
สื่อเฉพาะกิจ  เป็นข่าวสารเกี่ยวกับบริการแท็กซ่ีสาธารณะผ่านการจัดงานนิทรรศการ งานแฟร์ 

และองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. แนวคิดเกี่ยวกับแท็กซี่สาธารณะ ผู้วิจัยได้น าไปใช้ในการสนับสนุนการอภิปรายผล เพ่ืออธิบายถึง

คุณลักษณะ รูปแบบการให้บริการแท็กซี่สาธารณะ ตลอดจนขยายความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทแท็กซี่สาธารณะ
ในศึกษาครั้งนี้ และยังใช้เป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับประเภทของแท็กซี่สาธารณะ และการ
พิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้บริการพึงได้รับจากสื่อเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับคุณลักษณะการ
บริการของแท็กซ่ีสาธารณะที่พึงพอใจ อันเป็นประโยชน์ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการแท็กซ่ีสาธารณะ 

4. แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ผู้วิจัยใช้เป็นตัวแปรส าคัญและขยายผลสู่การวิจัยครั้งนี้ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รถแท็กซี่สาธารณะและการให้บริการที่ถูกน าเสนอให้แก่ผู้ โดยสาร ซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกรวดเร็ว การให้ความเห็น การให้ค าแนะน า เป็นต้น 
คุณภาพบริการมาจากปัจจัยด้านความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ขับขี่ ความทันสมัยของรถ อุปกรณ์ ความ
รวดเร็วและต่อเนื่องของการให้บริการ ด้านราคา (Price) มูลค่าของการใช้บริการต่อค่าธรรมเนียมเมื่อ
ผู้โดยสารเข้ารับบริการ ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายให้แก่ผู้ขับขี่แท็กซี่สาธารณะ ซึ่งราคามีความส าคัญต่อการรับรู้ใน
คุณค่าบริการที่น าเสนอ และมีผลต่อคุณภาพ บทบาทต่อการสร้างภาพลักษณ์ในบริการซึ่งประเมินจาก
ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะน าความรู้เกี่ยวกับราคาอ้างอิง คุณภาพ และต้นทุนที่มิใช่ตัวเงิน 
ได้แก่ ต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนในการค้นหา ต้นทุนความสะดวก และต้นทุนด้านจิตใจมาเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจใช้บริการ ด้านสถานที่ (Place) บริการที่แท็กซี่สาธารณะ จะต้องพิจารณาเพ่ิมช่องทางน าเสนอการ
ให้บริการสามารถให้บริการผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายได้หลากหลาย การให้บริการ ณ จุดพ้ืนที่ให้บริการ 
การให้บริการถึงบ้านลูกค้าหรือสถานที่ลูกค้าต้องการ บริการผ่านแอพพลิเคชั่น ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) การสื่อสารไปยังผู้โดยสารเป้าหมายเพ่ือแจ้งข่าวสารจูงใจหรือเตือนความทรงจ าของผู้โดยสาร
ต่อบริการของสหกรณ์แท็กซี่ หรือองค์กรที่ประกอบการแท็กซี่ โดยอาจการเลือกใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การลดราคา เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจ ด้านบุคลากร (People) หมายถึง บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับบริการทั้งหมดรวมถึงผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถแท็กซี่ คุณภาพการให้บริการต้องอาศัยการคัดเลือก 
ฝึกอบรม จูงใจ เพ่ือสร้างความพึงใจการที่ใช้บริการเหนือคู่แข่งขัน ผู้ขับขี่แท็กซ่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่
ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ความพร้อมของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องโดยสาร ตลอดจนการตกแต่งภายในและ
ภายนอกของรถแท็กซี่ ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)  ขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพ
ให้กับผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็วและประทับใจ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ  ความสะอาด
ภายในห้องโดยสาร ความสุภาพอ่อนโยนและเป็นมิตรของผู้ขับขี่ รวมถึงความมีอิสระในการใช้บริการในห้อง
โดยสารระหว่างเดินทาง ความยืดหยุ่น ความสามารถเปลี่ยนแปลงล าดับการใช้บริการได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ความต้องการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารและการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ  
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและความพึงพอใจข้อมูลข่าวสาร
ของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูป Yamane ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกรณีนี้ไม่ทราบจ านวน

(N) ในกลุ่มผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะที่มีอายุ 15-60 ปี ที่เป็นคนวัยแรงงานซึ่งยังต้องสัญจรไปมาและเป็น
ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นไปในรูปแบบของการ

ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administrated Questionnaire) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามตามสัดส่วนในแต่ละเขตที่ได้รับเลือกโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental) เช่น บริเวณห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านกาแฟ สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
สัญจร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีกลุ่มผู้ใช้บริการรถแท็กซ่ีสาธารณะที่หลากหลาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้แจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยทดสอบสมมติฐานตัวแปร

เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย t-test (Independent Samples t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน One way 
ANOVA และใช้หาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรโดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะของผู้ใช้บริการ 
 
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการ  

    รถแท็กซ่ีสาธารณะในแต่ละด้าน 7 P’s 
 

ความต้องการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปรผล 

ข้อมูล 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ด้านราคา (Price) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านบุคคล (People) 
ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

3.83 
3.76 
3.95 
3.89 
3.96 
3.87 
4.02 

0.701 
0.754 
0.754 
0.842 
0.643 
0.628 
0.541 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 0.522 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถ
แท็กซี่สาธารณะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.522 โดยในด้าน
ลักษณะทางกายภาพ มากที่สุด เฉลี่ย 4.02 รองลงมา ด้านบุคคล เฉลี่ย 3.96 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เฉลี่ย 3.95 ด้านการส่งเสริมการตลาด เฉลี่ย 3.89 ส่วนในด้านกระบวนการ เฉลี่ย 3.87 ด้านผลิตภัณฑ์ เฉลี่ย 
3.83 และด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะ 
 
ตารางท่ี 2:  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะจากสื่อ 
 

ความต้องการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปรผล 

ข้อมูล 

สื่อโทรทัศน์  
สื่ออินเทอร์เน็ต 
สื่อบุคคล 
สื่อเฉพาะกิจ 

3.83 
3.89 
3.63 
3.65 

0.850 
0.807 
1.008 
0.990 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 0.522 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ จากสื่อ

อินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 3.89 ครั้ง/สัปดาห์ จากสื่อโทรทัศน์ เฉลี่ย 3.83 ครั้ง/สัปดาห์ จากสื่อบุคคล เฉลี่ย 3.63 
ครั้ง/สัปดาห์ จากสื่อเฉพาะกิจ เฉลี่ย 3.65 ครั้ง/สัปดาห์ 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะของผู้ใช้บริการ 
 
ตารางท่ี 3: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารของบริการรถแท็กซี่สาธารณะ 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปรผล 

ข้อมูล 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ด้านราคา (Price) 
ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  ( Place/Channel 
Distribution) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านบุคคล (People) 
ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

3.90 
4.00 
3.87 
3.84 
3.82 
3.87 
3.99 

0.703 
0.690 
0.726 
0.668 
0.608 
0.630 
0.518 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 0.427 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.427 โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
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ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ ด้านราคา มากที่สุด เฉลี่ย 4.00 รองลงมา ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ เฉลี่ย 3.99 ด้านผลิตภัณฑ์ เฉลี่ย 3.90 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ เฉลี่ย 
3.87 เท่ากัน ด้านการส่งเสริมการตลาด เฉลี่ย 3.84 และด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะ 
 
ตารางที่ 4: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร กับการเปิดรับ  

    ข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะผ่านสื่อ 
 

ความต้องการใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลข่าวสาร 

ระดับความสัมพันธข์องการเปิดรับข่าวสาร 
สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 

ความต้องการโดยรวม 0.568 (0.000)*   0.660 (0.000)* 0.452 (0.000)* 0.423 (0.000)* 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.303 (0.000)* 0.411 (0.000)* 0.384 (0.000)* 0.248 (0.000)* 
ด้านราคา 0.332 (0.000)* 0.424 (0.000)* 0.360 (0.000)* 0.252 (0.000)* 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.334 (0.000)* 0.404 (0.000)* 0.282 (0.000)* 0.258 (0.000)* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.380 (0.000)* 0.392 (0.000)* 0.206 (0.000)* 0.237 (0.000)* 
ด้านบุคคล 0.710 (0.000)* 0.756 (0.000)* 0.507 (0.000)* 0.471 (0.000)* 
ด้านกระบวนการ 0.628 (0.000)* 0.755 (0.000)* 0.441 (0.000)* 0.551 (0.000)* 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.229 (0.000)* 0.289 (0.000)* 0.186 (0.000)* 0.186 (0.000)* 
* ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
 จากตารางที ่4  พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
โดยรวม กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ ผ่านสื่อโทรทัศน์ มีค่าเท่ากับ 0.568  สื่อ
อินเทอร์เน็ต มีค่าเท่ากับ 0.660 สื่อบุคคล มีค่าเท่ากับ 0.452 ผ่านสื่อเฉพาะกิจ มีค่าเท่ากับ 0.423 แสดงว่า 
ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารโดยรวมกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเชิงบวกใน
ระดับสูง ขณะทีส่ื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง  

เมื่อแยกทดสอบความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.303 แสดงว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการรถแท็กซี่สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล สัมพันธ์กันเชิงบวกระดับปานกลาง 
ขณะทีส่ื่อเฉพาะกจิ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ด้านราคา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.332 แสดง
ว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านราคา กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่
สาธารณะ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง ขณะที่สื่อเฉพาะ
กิจนั้น สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.334 แสดงว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กับการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับ
ปานกลาง ขณะทีส่ื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ สัมพันธ์กันเชิงบวกระดับต่ า      
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ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.380 แสดงว่า ความต้องการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการตลาด กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่
สาธารณะ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง ขณะที่สื่อบุคคล และ
สื่อเฉพาะกิจ สัมพันธ์กันเชิงบวกระดับต่ า ด้านบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.710 แสดงว่า 
ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านบุคคลกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่
สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์  สื่ออินเทอร์เน็ต สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูงมาก ขณะที่สื่อบุคคลสัมพันธ์กันเชิง
บวกในระดับสูง และสื่อเฉพาะกิจ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง  ขณะที่ ด้านกระบวนการ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.628 แสดงว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการ 
กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ  ผ่านสื่อโทรทัศน์ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง 
ขณะที่การเปิดรับผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อเฉพาะกิจ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูงมาก  ขณะที่สื่อบุคคล 
สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.229 
แสดงว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านลักษณะทางกายภาพ กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ สัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับต่ า 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะ 
 
ตารางที่ 5: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ กับความพึงพอใจใน  

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ 
 

ความพึงพอใจ 
จากข้อมูลข่าวสาร 

ระดับความสัมพันธข์องการเปิดรับข่าวสาร 
สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 

ความต้องการโดยรวม 0.165 (0.001)* 0.209 (0.000)* 0.154 (0.002)* 0.109 (0.029)* 
ด้านผลิตภัณฑ์ 0.049 (0.324) 0.070 (0.161) 0.083 (0.096) -0.001 (0.980) 
ด้านราคา 0.167 (0.001)* 0.158 (0.002)* 0.155 (0.002)* 0.090 (0.073) 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.063 (0.210)  0.066 (0.187) 0.019 (0.711) 0.007 (0.882) 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.112 (0.025)* 0.188 (0.000)* 0.135 (0.007)* 0.057 (0.256) 
ด้านบุคคล 0.126 (0.012)* 0.194 (0.000)* 0.105 (0.035)* 0.105 (0.035)* 
ด้านกระบวนการ 0.126 (0.012)* 0.134 (0.007)* 0.118 (0.018)* 0.137 (0.006)* 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.136 (0.007)* 0.153 (0.002)* 0.095 (0.057) 0.119 (0.017)* 
* ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

จากตาราง 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ กับ
ความพึงพอใจโดยรวมในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ มีค่าเท่ากับ 0.165 แสดงว่า การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์  สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ กับความพึงพอใจโดยรวมใน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า  

เมื่อแยกทดสอบความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.049 แสดงว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์  สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจกับ
ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะไม่มีความสัมพันธ์กัน ด้าน
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ราคา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.167 แสดงว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์  สื่อ
อินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล กับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านราคาเก่ียวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ สัมพันธ์
กันเชิงบวกในระดับต่ า ขณะที่และสื่อเฉพาะกิจนั้นไม่สัมพันธ์กัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.063 แสดงว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อ
บุคคล และสื่อเฉพาะกิจ กับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเกี่ยวกับบริการรถ
แท็กซี่สาธารณะ ไมส่ัมพันธ์กัน ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.112 แสดงว่า 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์  สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคลกับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้าน
การส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ขณะที่สื่อเฉพาะกิจนั้น
ไมส่ัมพันธ์กัน ด้านบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.126 แสดงว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ กับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านบุคคลเกี่ยว กับ
บริการรถแท็กซี่สาธารณะ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ด้านกระบวนการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.126 แสดงว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
กับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ สัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับต่ า ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.136 แสดงว่า การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อเฉพาะกิจ กับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านลักษณะทาง
กายภาพเก่ียวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ขณะที่สื่อบุคคลไม่สัมพันธ์กัน 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ส่วนที่ 1 ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะของผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารมาก อาจเพราะผู้สร้างสรรค์

เนื้อหา (Content Provide) ในแง่ของการให้ความรู้ และสาระประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการต่อแท็กซี่สาธารณะยังมี
ไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วไป ทั้งข่าวชื่นชม หรือข่าวทางอาชญากรรมจากการใช้บริการ
แท็กซี่เป็นส่วนใหญ่ ผลวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่า นักสื่อสารการตลาด หรือผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซี่สาธารณะ
พึงต้องพิจารณาสร้างสรรค์เนื้อหาข่าวสารในการกระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อเลือกใช้บริการ โดยข้อมูลส าคัญ
ประการแรกคือ ข้อมูลข่าวสารทางด้านกายภาพ ภายในห้องโดยสารของแท็กซี่สาธารณะ เช่น อุณหภูมิระบบ
แอร์สดชื่นสะอาด ความกว้างภายในห้องโดยสาร ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาข่าวสารที่ผู้โดยสารแท็กซี่สาธารณะใน
ปัจจุบันพิจารณาเป็นเรื่องของความพึงพอใจอย่างแรก ส่วนข้อมูลข่าวสารด้านบุคคล จะต้องกระตุ้นความ
น่าเชื่อถือด้วยความชัดเจนถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความช านาญและสมรรถนะการขับขี่ในฐานะผู้
ให้บริการ ต้องสื่อสารให้เข้าถึงความรู้สึกอุ่นใจในความปลอดภัยที่จะได้รับตลอดที่รับบริการ ขณะที่ในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ยังเป็นข้อมูลที่ให้ความส าคัญถึงจุดเรียกใช้บริการ และการเรียกใช้บริการได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ตลอดจนวิธีการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดข้อมูลที่
ชัดเจนในส่วนดังกล่าว และผู้ใช้บริการปัจจุบันยังเล็งเห็นถึงการได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อต้องการเดินทาง
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่วนข้อมูลข่าวสารด้านที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  แม้อาจยังให้ความส าคัญไม่มากนัก แต่ก็ยังเป็นสิ่ง
ที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะต้องการรู้ อาทิ ด้านส่งเสริมการตลาด เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกระหว่างเดินทาง ทีวีจอ LED, เพลง, ชาร์จโทรศัพท์, Free wifi ด้านกระบวนการ การตอบรับบริการ 
และการแก้ปัญหาฉุกเฉิน ระบบติดตามรถแท็กซี่ และขั้นตอนรับบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ สีและสภาพของรถ
แท็กซี่ ยี่ห้อ และในด้านราคา ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการช าระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต และอัตราค่าโดยสารที่มี
มาตรฐาน (ธนดล แก้วนคร, 2560) ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี ส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
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ภาพลักษณ์ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการ Grab Taxi ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และภาพลักษณ์มีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab Taxi  

ส่วนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะ 
การทีผู่้ใช้บริการส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตมาก

ที่สุด รองลงมาเป็นสื่อโทรทัศน์ที่ระดับไล่เลี่ยกัน โดยสื่อเฉพาะกิจและสื่อบุคคลตามล าดับ อธิบายได้ว่า 
ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะมีความสนใจและพยายามที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการแท็กซี่อยู่ ใน
ระดับมากแทบในสื่อทุก ๆ ประเภทอย่างบ่อยครั้ง ทั้งนี้ อันเนื่องจากความต้องการที่จะรับรู้พัฒนาการของ
บริการแท็กซี่สาธารณะตลอดเวลา แม้ว่าปัจจุบันยังมีข้อมูลข่าวสารที่ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แท็กซี่สาธารณะไม่มากนักก็ตาม ผลวิจัยสะท้อนว่า ผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซี่สาธารณะควรเร่งจัดหาผู้สร้าง
สรรค์เนื้อหา (Content Provider) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสื่อสารการตลาดเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เร่งด่วน โดยผลวิจัยยังพบว่า ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะสามารถเข้าถึงสื่อทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวในระดับมาก 
สอดคล้องกับ (Plooy, 2011) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของโฆษณาแท็กซี่ในบริบทที่ก าลังพัฒนา: การ
วิเคราะห์การเดินทางโดยรถแท็กซ่ีในแอฟริกาใต้ ผลวิจัยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับโฆษณาแท็กซี่เป็นผลดีโดยรวม
และโฆษณาแท็กซี่ที่ดึงดูดความสนใจควรใช้วิธีการแบบผสมผสานกับการใช้สื่อดั้งเดิมร่วมกับสื่อที่เฉพาะกิจและ
โดยเฉพาะโฆษณาแท็กซ่ีเพ่ือเข้าถึงตลาดเกิดใหม ่

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซ่ีสาธารณะของผู้ใช้บริการ 
ในภาพรวม ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่

สาธารณะอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารด้านราคา มากที่สุด โดยพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง รายละเอียดการช าระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต และราคาเหมาในการ
เดินทางไปต่างจังหวัด ตามล าดับ และรองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ พึงพอใจข้อมูลข่าวสารต่อ
ระบบเสียงในห้องโดยสาร ความสะอาดและขนาดของห้องโดยสาร ความใหม่ของอุปกรณ์ภายในรถ และระบบ
แอร์ ตามล าดับ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสีของรถ ยี่ห้อของรถ สภาพของรถ
แท็กซี่สาธารณะมากที่สุด จ านวนแท็กซี่สาธารณะเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ส่วนอุณหภูมิของห้องโดยสารและ
สมรรถของรถแท็กซี่สาธารณะอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ ด้านกระบวนการ 
เท่ากัน  โดยในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารต่อจุดเรียกใช้บริการแท็กซี่
สาธารณะ มีแอพพลิเคชั่นเรียกใช้บริการ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เรียกบริการตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนในด้าน
กระบวนการ มีความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบติดตามการขับขี่ของผู้ขับขี่แท็กซี่สาธารณะมากที่สุด 
รองลงมาคือ ระบบตอบรับการให้บริการ ขั้นตอนการรับบริการและความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดข้องของระบบรถ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ การโฆษณาของสหกรณ์แท็กซี่ภายในรถ บริการเสริม เช่น มีทีวีจอ LED มีเพลง มีที่ส าหรับชาร์จ
โทรศัพท์ และ Free wifi และข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน ตามล าดับ ส าหรับด้านบุคคล มีความพึง
พอใจต่อลักษณะการขับขี่ของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ประสบการณ์ในการขับขี่ รหัสประจ าตัวผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ส่วน
เรื่องความช านาญในการใช้เส้นทางของผู้ขับขี่ และประวัติผู้ขับขี่ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ มีสัดส่วนความ
ต้องการที่เท่ากัน อธิบายได้ว่า การที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแท็กซี่สาธารณะย่อมรู้สึก
ถึงความพึงพอใจในสิ่งที่ตนได้รู้ เพราะสิ่งที่รู้จะกลายเป็นความรู้ที่เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจเมื่อต้องใช้บริการแท็กซี่สาธารณะ เพราะการที่ผู้ใช้บริการมีความรู้เกี่ยวกับบริการ
ดังกล่าวก็จะสามารถพิจารณาถึงคุณค่าบริการที่ได้รับ และความคุ้มค่าต่อคุณภาพบริการที่ตนได้เลือกซื้อ
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เลือกใช้ เช่นนี้ผู้ใช้บริการย่อมเกิดความพึงพอใจในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ตนได้รับรู้ สอดคล้องกับ (Hussein, 
2016) ที่ศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าในบริษัทแท็กซี่ในเมือง 
NAIROBI ผลวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจกับบริษัทรถแท็กซี่ และเป็นเพียงความจงรักภักดีต่อบริการ
ของบริษัทรถแท็กซี่ที่พวกเขาสมัครสมาชิกเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นเพราะบริการที่มีคุณภาพที่เสนอให้แก่ลูกค้า 
(ความพึงพอใจของลูกค้า) นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพบริการของบริษัท ต่าง ๆ ในไนโรบีแตกต่างกัน โดย
แนะน าให้ผู้จัดการบริษัทแท็กซี่ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพบริการ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่ความพึงพอใจ
ของลูกค้า  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ
อินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล และผ่านสื่อเฉพาะกิจ ขณะที่สื่อโทรทัศน์กับสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นสัมพันธ์กันเชิงบวกใน
ระดับสูง และสื่อบุคคลกับสื่อเฉพาะกิจสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ความต้องการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านราคา อธิบายได้ว่า มีผู้ใช้บริการใช้สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต 
สื่อบุคคลในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ของรถแท็กซี่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการ
เดินทาง นอกจากนี้ การชูนโยบายด้านราคาเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้บริการ เพราะช่วยในการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้ใช้บริการยังคงอาศัยสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล 
แสวงหาข้อมูลอยู่พอสมควร ขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็พร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ แต่การ
สื่อสารผ่านช่องทางนี้อาจมีข้ึนไม่บ่อยนัก ขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร   
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการแท็กซี่
สาธารณะเชื่อว่าตนจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแท็กซี่จากสื่อหลักอย่างสื่อโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต 
เพราะสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างฉับไวและยังเข้าถึงมวลชนจ านวนมาก ควบคู่
กับสื่อโทรทัศน์ที่เข้าถึงคนจ านวนมากได้และยังช่วยส าทับความน่าเชื่อถือในข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของ
แท็กซีส่าธารณะได้เป็นอย่างดี ขณะที่ผู้ใช้บริการก็ยังแสวงข้อมูลสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจ ที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่
สาธารณะสามารถซักถามพูดคุยได้เมื่อพบเห็น ด้านบุคคล อธิบายได้ว่า ผู้ใช้บริการสะท้อนให้เห็นว่ายังคงใส่ใจ
ถึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะถ้าเดินทางกับผู้ขับขี่ที่ไว้วางใจได้ก็จะอุ่นใจตลอดการเดินทาง 
โดยเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้จากสื่อโทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตก่อน ตามด้วยสื่อบุคคล ซึ่งอาจเป็น
คนใกล้ชิดมาบอกเล่าหรือให้ข้อมูล ขณะที่สื่อเฉพาะกิจก็พร้อมรับรู้ปรากฏการณ์หรือนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับ
แท็กซี่สาธารณะไล่เลี่ยกัน ขณะที่ด้านกระบวนการ อธิบายได้ว่า ขั้นตอนการใช้บริการแท็กซี่สาธารณะที่ช่วย
ผู้ใช้บริการสะดวกและประหยัดเวลาเป็นข้อมูลส าคัญซึ่งผู้ใช้บริการต้องการได้รับรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อ
เฉพาะกิจ อาจเพราะเป็นสื่อที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทันทีและมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ได้ทันทีทันใด 
ขณะที่สื่อโทรทัศน์ ยังเป็นสื่อที่ส าคัญไล่เรียงกันในความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจใช้
บริการแท็กซี่สาธารณะ ขณะที่สื่อบุคคลยังคงจ าเป็นในการอาศัยข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่า และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ อธิบายได้ว่าข้อมูลที่เก่ียวกับรูปลักษณะ สี สภาพของแท็กซี่สาธารณะ รวมถึงความเพียงพอของ
จ านวนรถ ผู้ใช้บริการยังคงแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
เพ่ือเป็นแนวทางเลือกในการใช้บริการที่ดีที่สุด จากการอภิปรายผลข้างต้น สอดคล้องกับ (Katz, et al., 1973 
อ้างใน สมภพ ติรัตนะประคม, 2542) การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นจะเน้นและให้ความส าคัญกับผู้รับ
สารใน ฐานะที่เป็นผู้เลือกใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง (McCombs and Becker, 
1979) บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนก็เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตนเองเพ่ือต้องการรู้
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เหตุการณ์  เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ เพ่ือการมีส่วนร่วม เพ่ือช่วยเสริมสร้างความคิดเห็น (Schramm, 1971) 
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของตนเอง บุคคลจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารและใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
เพ่ือช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุหรือใช้ข่าวสารที่ได้มาเสริมให้ตนเองมีความรู้  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการรถแท็กซี่สาธารณะ ผลวิจัยพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ 
สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการรถแท็กซี่สาธารณะ โดยสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า       
 การทดสอบความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์  สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจกับความพึงพอใจในข้อมูล
ข่าวสารทั้งสองด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กัน ชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีการน าเสนอคุณลักษณะของแท็กซี่สาธารณะ 
ผู้ใช้บริการอาจเพียงรับรู้ข้อมูลดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะพึงพอใจในเนื้อหาสาระหรือข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้
อาจต้องใส่ใจการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Provide) เน้นการออกแบบสารเกี่ยวบริการแท็กซี่สาธารณะให้
ตรงกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงความชัดเจนถึงช่องทางจัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ท าให้ผู้รับ
สารกังวลใจว่าภาพหรือข้อมูลที่รับรู้จากสื่อต่างจากความเป็นจริงราวขาวกับด า ขณะที่ด้านบุคคล และ ด้าน
กระบวนการ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจกับความพึง
พอใจในข้อมูลข่าวสาร สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า อธิบายได้ว่า ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อสารดังกล่าว
ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการในฐานะผู้รับสารพึงพอใจได้แม้จะไม่มากนักก็ตาม อาจเพราะ สื่อทั้ง 4 
ประเภทสามารถอธิบายข้อมูลข่าวสารเชิงประจักษ์ได้ทั้งภาพ เนื้อหา เสียง รวมถึงค าบอกเล่าจากคนใกล้ชิดอีก
ทั้งอาจยังไม่ได้สะท้อนถึงกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการแท็กซี่สาธารณะ    
 ส่วนในด้านราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ
อินเทอร์เน็ต สื่อบุคคล กับความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ขณะที่สื่อเฉพาะกิจ
นั้นไม่สัมพันธ์กัน อธิบายได้ว่า ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อบุคคลยังมีอิทธิพลต่อ
ความน่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถรับรู้และยืนยันค่าใช้บริการแท็กซี่สาธารณะ ตลอดจนช่วยให้
ทราบถึงโปรโมชั่นหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่สื่อเฉพาะกิจ ไม่อาจสร้างความพึงพอใจใน
การรับรู้ได้ เนื่องจากไม่บ่อยครั้งที่เราจะพบเห็นการจัดกิจกรรม หรือการเปิดตัวนวัตกรรมแท็กซี่สาธารณะ    
ด้านลักษณะทางกายภาพ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อเฉพาะกิจกับ
ความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสาร สัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับต่ า ขณะที่สื่อบุคคลไม่สัมพันธ์กัน อธิบายได้ว่า ใน
สื่อบุคคลนั้น ค าบอกเล่าจากบุคคลใกล้เคียง ดังเช่น ยี่ห้อ สีรถ จ านวนรถ อาจมีความคลาดเคลื่อนและเชื่อถือ
ได้ยาก ต่างจากการที่ผู้ใช้บริการพบเห็นด้วยตนเองจากภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์นั้นมีความ
น่าเชื่อถือจึงสร้างความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการแท็กซี่สาธารณะ การอภิปรายผลข้างต้น 
(Wenner, 1985 อ้างถึงใน วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ และสหัทยา ด ารงเกียรติศักดิ์, 2548) การใช้ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงเพ่ือเป็นแรงเสริมย้ าตามรูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมา อาทิ 
การติดตามข่าวสาร (Surveillance) หรือการได้รู้เป็นข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (McCombs and 
Becker, 1979) การเน้นเหตุผลในการติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนในมุมมองของผู้รับสารในแง่ของการได้มา
ซึ่งความรู้เพ่ือต้องการค าแนะน า (Guidance) ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและช่วยในการตัดสินใจ เสริมความ
คิดเห็น (Reinforcement) ให้มั่นคงยิ่งขึ้นหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (เนตรนภา กองงาม, 2551) ความรู้
จากข้อมูลข่าวสารที่ผู้ใช้บริการได้รับเป็นประเด็นส าคัญ (ปาริชาต ศิริบรรณ, 2554) ผู้ใช้บริการให้น้ าหนักการ



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

J 59 
 

ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อในด้านการเรียนรู้ (สุภาจิตต์ เคลือบแก้ว, 2557) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของการมีความรู้และความเข้าใจในเชิงทัศนคติของผู้โดยสารอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1.  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารในธุรกิจTaxi ตลอดจนประเภท
ของสื่อใดที่ควรให้ข้อมูลข่าวสารผ่านไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการแท็กซ่ีสาธารณะ  

2.  ผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซี่สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อท่ีแท้จริงของผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะ 

3. ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซี่ทราบถึงความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการขยายผลสู่การเติบโตทางการตลาดในอนาคต 

4. ผู้วิจัยอาจท าการศึกษาสภาพปัญหาการใช้บริการของผู้ใช้บริการแท็กซี่สาธารณะกับค่านิยมร่วมใน
ปัจจุบันเพ่ือทราบถึงตัวแปรอ่ืนที่น่าสนใจร่วมกับแนวทางจากความคิดเห็นที่หลากหลายอันน าไปซึ่งประโยชน์ 
ต่อผู้ประกอบการธุรกิจแท็กซ่ีสาธารณะต่อไป 

5. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ิมเติม ส่งผลให้งานวิจัยน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวาทกรรมเลขมงคลของผู้ท านายดวงชะตาจากการร้อย
เรียงเลขโทรศัพท์มือถือ มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างความหมายเพ่ือโน้มน้าวความคิด
ของผู้รับสาร โดยศึกษาจากการน าเสนอด้วยเอกสาร สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ของผู้ท านายดวงชะตาจาก
การร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สร้างวาทกรรมใช้กลวิธี
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ในค าท านาย ด้านกลวิธีอรรถศาสตร์พบ 2 รูปแบบ ได้แก่ การเลือกใช้ค า
เพ่ือเชื่อมโยงความหมาย และการเลือกใช้ค าที่ปรากฏร่วมกัน ซึ่งพบในค าท านายของผู้ท านายทั้ง 3 คนในสื่อ
ทุกประเภท ด้านกลวิธีวัจนปฏิบัติศาสตร์พบ 7 รูปแบบ ได้แก่ การใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ การใช้มูลบท  การ
ใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข การใช้อุปลักษณ์ การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ การกล่าวอ้าง และการ
ใช้สหบท โดยพบว่าผู้ท านาย 2 คนใช้กลวิธี 6 รูปแบบ ยกเว้นการใช้สหบท และผู้ท านายอีก 1 คนใช้กลวิธี 6 
รูปแบบ ยกเว้นการใช้อุปลักษณ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าผู้ท านาย 1 คนใช้การกล่าวอ้างเหตุผลในเชิง
วิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ปรากฏในการกล่าวอ้างรูปแบบดังกล่าวจากค าท านายของผู้ท านายอีก 2 คน การกล่าวอ้าง
เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเพราะขาดหลักฐาน เหตุผล กระบวนการ และข้อ
พิสูจน์ที่ชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์ 

ค าส าคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา วาทกรรม เลขมงคล เลขโทรศัพท์มือถือ 
 
ABSTRACT 

This paper aims to study the language strategies of lucky number discourses by the 
forecasters of mobile phone numbers arrangement for analyze language strategies which 
create new recognition to persuade the receivers by study from the most famous forecasters 
via showed on documents, television, and online media. It is found that the discourse 
creators used semantic and pragmatic strategies for presenting their ideas. As for semantic 
strategies found 2 forms are using words of meaningful links, and using collocations which 
found in predictions of all forecasters in all types of media. As for pragmatic strategies found 
7 forms are modality, presupposition, conditional sentence, metaphor, rhetorical question, 
claiming, and intertextuality which found 6 forms except intertextuality in predictions of 2 
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forecasters, and found another forecaster used 6 forms except metaphor. Besides, one of 
forecaster also used claiming information as science which is not found in other 2 
forecasters, it found this claiming is pseudoscience not real science because it did not have 
any evidences, reasons, methods, and proofs as real science.  

Keywords: Language strategies, Discourse, Lucky number, Mobile phone number 
 
บทน า  

ในสังคมไทยธุรกิจหมอดูหรือการท านายดวงชะตาจัดเป็นธุรกิจที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสวนทางกับ
ธุรกิจอ่ืนที่ประสบกับปัญหาในภาวะเศรษฐกิจซบเซาของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ผู้จัดการออนไลน์, 
2548: ออนไลน์) ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยท าให้ผู้คนในสังคมไทยเกิดภาวะเครียดจนต้องหาทางออกให้ตัวเอง 
การปรึกษาหมอดูเป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือ “เยียวยาจิตใจ” และ “แก้ปัญหาชีวิต” จากการส ารวจของศูนย์วิจัย
กสิกรไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544-2551 (ผู้จัดการออนไลน์, 2548: ออนไลน์) พบว่าธุรกิจหมอดูและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เช่น การสะเดาะเคราะห์ การท าบุญ เป็นต้น เป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนประมาณ 2,500 ล้านบาท 
ระยะหลังการท านายดวงชะตาของหมอดูมีรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือจูงใจให้ผู้ที่สนใจมีทางเลือกมากขึ้น เช่น 
การท านายดวงชะตาจากเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นธุรกิจการดูดวงรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556 โดยใช้หลักเลขศาสตร์ (Numerology)  

หลักเลขศาสตร์ (Numerology) เป็นศาสตร์การท านายที่เกิดขึ้นนานกว่า 4,000 ปีในยุคเมโสโปเตเมีย 
โดยชาวคาลเดียนและชาวอียิปต์เป็นผู้คิดค้นและได้ส่งต่อไปยังชาวฮิบรู หมอดูหรือผู้ท านายที่มีชื่อเสียงของ
ศาสตร์นี้คือไคโร (Cheiro) เป็นฉายาของ วิลเลียม จอห์น วอร์เนอร์ (William John Warner) ชาวไอริช มี
ชีวิตอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1866-1936 (พ.ศ. 2409-2479) (นัทวัญ สวัสดีมงคล, 2555: 5) นักท านาย        
เลขศาสตร์ได้น าหลักการของไคโรมาผสมผสานกับโหราศาสตร์ไทย มีการกล่าวอ้างถึงพลังหรืออิทธิพลของ
ตัวเลขแต่ละตัวและผลรวมของตัวเลขแต่ละกลุ่มว่ามีผลต่อการก าหนดดวงชะตาของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากน าไปใช้กับเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขทะเบียนรถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
(ภัคทีฆวิณหุ์ ไอยศูรย์ยศพสุธีร์, 2554: 11) หลักการของเลขศาสตร์โดยเฉพาะผลรวมของตัวเลขได้รับความ
นิยมในระยะเวลาหนึ่ง ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งคือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชันหรือดีแทค (Total Access Communication / DTAC) ได้น าหลักการของเลขศาสตร์มาท ากิจกรรม
ส่งเสริมการขายในปี พ.ศ. 2556 คือกิจกรรม Lucky Number ดีทุกเลข เด่นทุกด้าน มีหมอดูที่มีชื่อเสียงคือ 
ทศพร ศรีตุลาหรือหมอช้างเป็นผู้คัดเลือกเลขโทรศัพท์มือถือของค่ายเฉพาะเลขที่มีผลรวมเป็นมงคลตามหลัก
เลขศาสตร์ (numerology) เพ่ือจ าหน่ายให้กับลูกค้าของค่าย (ดีแทค, 2559: ออนไลน์) ต่อมาราวปลายปี พ.ศ. 
2556 ได้เกิดหลักการใหม่คือการท านายดวงชะตาจากการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือเรียกว่าแมธเธโลจี (กา
ริน ศตายุส์, 2557ก, 2557ข) หรือการร้อยเรียงตัวเลข (มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี, 2558ก, 2558ข) หรือ
ทฤษฎีการดึงดูดของพลังตัวเลข (นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์, 2559) ศาสตร์นี้ได้ปฏิเสธหลักการเดิมของไคโรใน
ด้านเลขศาสตร์ที่ท านายดวงชะตาจากผลรวมของตัวเลขโทรศัพท์มือถือทั้ งหมด แต่พิจารณาจากการร้อยเรียง
เลขทีใ่ห้ผลในทางบวกหรือเป็นมงคลเพียง 7 ตัวหลังเท่านั้น  
 ด้วยกระแสความนิยมของคนไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับการท านายดวงชะตาจากการร้อยเรียงเลข
โทรศัพท์มือถือ ท าให้ศาสตร์หรือหลักการดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการจูงใจลูกค้าของ      
ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสหรือเอไอเอส (Advance 
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Info Service / AIS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตามจ านวนผู้ใช้งาน1 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2559: ออนไลน์) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เอไอเอส, 2559: ออนไลน์) โดยให้การิน     
ศตายุส์ หรือแมน การิน นักออกแบบตัวเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบั นคัดเลือกเลข
โทรศัพท์มือถือเครือข่ายเอไอเอสที่มีการร้อยเรียงตัวเลขซึ่งให้พลังงานด้านบวก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ 
ความรัก การศึกษา การงาน และการเงินเพ่ือจัดจ าหน่ายในศูนย์บริการเอไอเอส (AIS Shop) และร้านเทเลวิซ 
(Telewiz Shop) ทั่วประเทศไทย  

จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าคนไทยปัจจุบันสนใจต่อค าท านายดวงชะตาจากการร้อยเรียงเลข
โทรศัพท์มือถือจนหลักการท านายดังกล่าวถูกใช้ด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมการขายธุรกิจเครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการใช้ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขและการร้ อยเรียงตัวเลขที่เป็นมงคล
ผสานกับวิทยาการสมัยใหม่คือการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ และจาก
การน าเสนอเพ่ือส่งเสริมการขายก็อาจจัดได้ว่าเป็นรูปแบบของวาทกรรม (discourse) รูปแบบหนึ่งที่ใช้กลวิธี
ทางภาษามาสร้างความหมายเกี่ยวกับค าท านายเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้รับสารคล้อยตามก่อให้เกิดผลประโยชน์บาง
ประการของผู้สร้างวาทกรรมคือผู้ท านายและนักธุรกิจ 
 หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของหมอดูคือการเป็นที่ปรึกษาซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนไทยมา   
ช้านานส่งผลให้คนไทยจ านวนมากเมื่อพบปัญหาชีวิตไม่ว่าเรื่องใด หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือการ
ปรึกษาหรือรับค าท านายจากหมอดูอันส่งผลให้เกิดความสบายใจหรือพบแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาตาม
ความเชื่อถือศรัทธาของแต่ละคน การดูหมอจึงเป็นการบ าบัด (healing) ทางจิตใจทางหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับ
จากผู้คนในสังคมไทยมาช้านานสอดคล้องกับที่คุก (Cook, 2003: 189) กล่าวถึงบทบาทของหมอดูใน
สังคมไทยไว้ในบทความเรื่อง Thai Identity in the Astrological Tradition ว่า  

Thai astrologers have a unique contribution to make to the question of 
Thai identity in two related ways. The first is that they have the ability to 
provide advice and sense of direction to individual clients on the basis of 
analysis of natal horoscopes. Second, they have the ability and, some would 
argue, the duty to understand and interpret the implications of the horoscope 
of the nation. 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า ศาสตร์ของหมอดูนั้นเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ความถูกต้องไม่ได้

ในทางวิทยาศาสตร์แต่จากการส ารวจจากงานวิจัยหรือการส ารวจความเห็นของประชาชนกลับพบว่าค าท านาย
ของหมอดูเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและการกระท าของคนในสังคมไทย ดังนั้น หากหมอดู
หรือผู้ท านายชี้แนะแนวทางที่ไม่ถูกต้องต่อผู้รับค าท านายก็อาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจหรือการกระท าที่
ผิดพลาด สูญเสียทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน หรือหากเป็นการท านายเรื่องส าคัญ เช่น การท านายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของบ้านเมืองก็อาจสร้างความวุ่นวายหรือส่งผลกระทบมากมายต่อผู้ที่เกี่ ยวข้องกับค าท านาย
เหล่านั้นเพราะสังคมไทยไม่มีกฎหมายควบคุมการท านายของหมอดูในเรื่องที่ส่งผลต่อผู้คนจ านวนมากเหมือน
เช่นประเทศตะวันตก เช่น ประเทศอังกฤษ2 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการใช้ภาษาที่ปรากฏใน 

                                                           
1 จ านวนตัวเลขผู้ใช้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2559 อันดับที่ 1 เครือข่ายเอไอเอส (AIS) 
ผู้ใช้บริการรวม 34.9 ล้านเลขหมาย อันดับที่ 2 เครือข่ายดีแทค (DTAC) ผู้ใช้บริการรวม 25 ล้านเลขหมาย และอันดับที ่3 เครือข่ายทรูมูฟ 
(Truemove) ผู้ใช้บริการรวม 21.5 ล้านเลขหมาย. 
2 รัฐสภาของอังกฤษได้ระบวุ่าอาชีพของหมอดูเป็นเพียงที่ปรึกษาทางจิตใจเท่านัน้ ห้ามหมอดูท านายเร่ืองที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมหรือ
บ้านเมือง (ข่าวหุ้นธุรกิจ, 2558: ออนไลน์). 
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ค าท านายเลขโทรศัพท์มือถือเพ่ือศึกษากลวิธีในการโน้มน้าวความคิดของผู้สร้างวาทกรรมอันจะน าไปสู่การ
รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของวาทกรรมซึ่งปรากฏอย่างแพร่หลายผ่านสื่อในปัจจุบัน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้ส าหรับใช้ในการศึกษาโดยมี
ประเด็นการค้นคว้าเป็นดังนี้  

ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis / CDA) 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse analysis / CDA) เป็นแนวทางการศึกษาภาษาใน

ฐานะองค์ประกอบของวาทกรรม โดยมุ่งวิเคราะห์บทบาทของวาทกรรมในแง่การสื่ออุดมการณ์ซึ่งอาจจะมี
อิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมและอาจท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดย 
Norman Fairclough เป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในหนังสือ language and 
power (1989) โดยในครั้งนั้น Fairclough ได้ตั้งชื่อแนวทางการศึกษานี้ว่า critical language study (CLS) 
ต่อมา Fairclough (1992,1995) เปลี่ยนชื่อแนวทางการศึกษานี้ใหม่ว่า critical discourse analysis (CDA) 
(ศิริพร ภักดีผาสุข, 2553: 14) โดยได้เสนอกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมไว้ว่าวาทกรรมมี 3 มิติประกอบกันโดย
เรียกว่า “กรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม” (the three dimensional framework) ประกอบด้วย ตัวบท 
(text) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural 
practice) โดยมิติที่ 1 คือตัวบท (text) จะประกอบด้วยวัจนภาษาและสิ่งต่าง ๆ ที่สื่อความหมาย ไม่ว่าจะเป็น
ภาพ ขนาดตัวอักษร ต าแหน่งข้อความ ฯลฯ ส่วนมิติที่ 2 คือวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) 
คือวิธีที่ตัวบทถูกผลิตขึ้นและเผยแพร่ออกไป รวมทั้งการตีความตัวบทจากผู้รับสาร และมิติที่  3 คือวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมและวัฒนธรรมคือปริบท 3 ระดับ ได้แก่ สถานการณ์ สถาบัน และสังคมแวดล้อมวาทกรรมนั้น ๆ 
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 8-9) การน าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาในมิติที่ 1 คือ
ตัวบท (text) เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีด้านภาษาในวาทกรรมค าท านายจากการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือที่ปรากฏ
ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 

อุดมการณ์ (ideology) 
อุดมการณ์ (ideology) คือความหมายหรืออัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นแล้วสื่อสารหรือตอกย้ าต่อไปใน

สังคมซึ่งเป็นศัพท์ที่สร้างโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่อ เดส์ตุ๊ตต์ เดอ ตราซีย์ (Destutt de Tracy) ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 18 หมายถึง “the science of ideas” หรือศาสตร์ที่ว่าด้วยความคิด (ศิริพร ภักดีผาสุข, 
2553: 11) แฟร์คลัฟ (Fairclough, 1995: 17) อธิบายความหมายของอุดมการณ์ว่า 

The concept of ideology is to be used, it should be used critically, In 
tying ideology to social relations of power, I am alluding to asymmetrical 
relations of power, to domination. . . 

จะเห็นได้ว่าในมุมมองของแฟร์คลัฟนั้นอุดมการณ์มีความหมายในด้านลบที่เน้นว่าอุดมการณ์คือการ
สื่อถึงความสัมพันธ์ของอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยจะเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า แต่
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในระยะต่อมา อุดมการณ์ได้ถู กมองในแง่ที่เป็นกลางมากขึ้น เช่น 
มุมมองของฟาน ไดก์ (van Dijk, 1998: 11) ที่เสนอว่าอุดมการณ์เป็นเป้าหมายในการศึกษาเชิงวิพากษ์แต่ก็
มิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การศึกษาว่าอุดมการณ์เป็นเครื่องมือของผู้มีอ านาจเท่านั้น  
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my work on ideology also aims to be critical, . . .this does not mean that 
the definition of ideology is limited to a concept that sees ideology only 
as an instrument of domination. . . 

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของคาวาลลาโร (Cavallaro, 2001: 76) ซึ่งศึกษาวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในระยะต่อมา คาวาลลาโรได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ที่ค่อนข้างเป็นกลางว่า 

a set of ideas through which people fashion themselves and others 
within specific socio-historical contexts, and through which the 
prosperity of certain groups is promoted. . .   

มุมมองของคาวาลลาโร อุดมการณ์คือชุดความคิดหนึ่งที่มิได้หมายถึงเพียงแค่ผู้มีอ านาจก าหนด
ความหมายให้กับผู้อยู่ใต้อ านาจเท่านั้น แต่หมายถึงระบบของความคิดที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ อย่างไรก็ดี 
คาวาลลาโรยังคงเน้นว่าระบบความคิดที่ถูกสร้างขึ้นนั้นได้เอ้ือประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม (discourse) และอุดมการณ์ (ideology) คือ 
วาทกรรม (discourse) หมายถึง การใช้ภาษาเพ่ือสร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ โดย
ความหมายหรืออัตลักษณ์ที่ภาษาสื่อผ่านตัวบทออกมานั้นเรียกว่า “อุดมการณ์ (ideology)” ซึ่งเป็นความคิดที่
โน้มน้าวให้คนในสังคมเชื่อถือและปฏิบัติตาม โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงส าหรับคนบางกลุ่ม 

อรรถศาสตร์ (semantics) 
อรรถศาสตร์ (semantics) คือการศึกษาความหมาย โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาความสัมพันธ์

ของค า วลี หรือสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในค าหรือข้อความ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าถึงระบบปริชาน ความรู้ ความคิด 
ค่านิยม ทัศนคติของผู้ใช้ภาษาบนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่ารูปภาษาหรือค ามีความสัมพันธ์กับความคิด เพราะค า
เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ (concept) และสรรพสิ่ง (thing) (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549: 74-76) 

วัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะของภาษากับความหมาย 

การใช้ภาษาของผู้ใช้ภาษา รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง วัจนปฏิบัติศาสตร์จึงมิได้ศึกษาเพียงตัว
ภาษาเท่านั้น แต่ศึกษาการใช้ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษากับการใช้ซึ่งสัมพันธ์กับกระบวนการทาง
ปริชาน (cognitive) (กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 12) วัจนปฏิบัติศาสตร์จึงเป็น
การศึกษาภาษาท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับผู้ใช้ภายใต้อิทธิพลของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษากับการสร้างความหมายในวาทกรรมเลขมงคลของผู้ท านายดวงชะตาจาก
การร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือเพ่ือโน้มน้าวความคิดของผู้รับสาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากค าท านายของหมอดูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดด้านการท านายเลขมงคลร่วมกับ
การร้อยเรียงตัวเลขซึ่งจ าแนกกลุ่มข้อมูลที่น ามาศึกษาได้ดังนี้ 

1.1 กลุ่มข้อมูลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ค าท านายเลขมงคลร่วมกับการร้อยเรียงตัวเลข โดยเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ที่
มียอดจ าหน่ายสูงสุด (best seller) ของร้านหนังสือ Se-Ed ในช่วงปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 
2559) ได้แก่ งานเขียนของการิน ศตายุส์ (แมน การิน) งานเขียนของมัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี และงาน
เขียนของนิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ 
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1.2 กลุ่มข้อมูลที่เป็นกระดานสนทนาโปรแกรมเฟซบุ๊ก (Facebook) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่ง
เป็นการท านายเลขมงคลร่วมกับการร้อยเรียงตัวเลข โดยการให้ผู้รับการท านายฝากเลขหรือข้อความไว้บน
กระดานสนทนาแล้วผู้ท านาย (หมอดู) ก็จะวินิจฉัยและท านายจากตัวเลขนั้นพร้อมทั้งให้ความรู้ตามศาสตร์ที่
หมอดูกล่าวอ้าง ผู้วิจัยเลือกกระดานสนทนาโปรแกรมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของผู้ท านาย      ดวงชะตาจาก
การร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือในรูปแบบของแฟนเพจ (Fanpage) ที่มีจ านวนผู้กดติดตามมากที่สุด 3 เพจ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2559) โดยเลือกเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 รวมระยะเวลา 2 ปี ได้แก่ เพจ Man Karin ของการิน ศตายุส์ ผู้ติดตาม 202,099 คน เพจ Sim789 
ของมัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี ผู้ติดตาม 143,740 คน และเพจเบอร์รับโชค ของนิติกฤตย์        กิตติ
ศรีวรนันท์ ผู้ติดตาม 86,863 คน 

1.3 กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายการโทรทัศน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท านายดวงชะตาจากการร้อยเรียงเลข
มงคล คัดเลือกจากรายการโทรทัศน์ซึ่งออกอากาศเป็นประจ าและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ท านายดวง
ชะตาจากเลขโทรศัพท์ทีม่ีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุด 3 คน (ข้อมูลจากหัวข้อ 1.2) ได้แก่ การิน ศตายุส์ 
(แมน การิน) มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี และนิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 2 ปี 

2. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 วิเคราะห์ตัวบท (text) ตามแนวทางการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ (linguistic strategies) 2 

กลวิธีหลัก ได้แก่ กลวิธีทางอรรถศาสตร์ (semantics) และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) 
2.2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
ผลการศึกษา 

เมื่อพิจารณาตัวบท (text) ซึ่งเป็นส่วนแรกของการศึกษากรอบมิติทั้งสามของวาทกรรม (the three 
dimensional framework) ตามแนวทางการศึกษาทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (critical discourse 
analysis / CDA ของแฟร์คลัฟ (Fairclough, 1995: 59) โดยพิจารณากลวิธีการใช้ภาษาในการท านายดวง
ชะตาจากการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือของหมอดูหรือผู้ท านายดวงชะตาที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสามคน
ผ่านสื่อต่าง ๆ พบว่าสามารถจ าแนกกลวิธีการใช้ภาษาที่ปรากฏออกเป็น 2 กลุ่มตามกลวิธีทางภาษาศาสตร์ 
(linguistic strategies) คือกลวิธีทางอรรถศาสตร์ (semantics) และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
(pragmatics) ดังนี้ 

1. กลวิธีทางอรรถศาสตร์ (semantics) 
 กลวิธีทางอรรถศาสตร์ (semantics) คือ กลวิธีการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาจากการสื่อ
ความหมายของค า จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทค าท านายดวงชะตาจากการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือ
พบว่า ผู้สร้างวาทกรรมใช้กลวิธีทางอรรถศาสตร์เพ่ือชักจูงความคิดของผู้รับวาทกรรม 2 กลวิธี ได้แก่ การ
เลือกใช้ค าเพ่ือเชื่อมโยงความหมาย และการเลือกใช้ค าให้ปรากฏร่วมกัน 

1.1 การเลือกใช้ค าเพื่อเชื่อมโยงความหมาย 
การเลือกใช้ค าเพ่ือเชื่อมโยงความหมาย คือการเลือกใช้ค าที่มีความหมายหนึ่งแล้วเชื่อมโยงค าเดียวกัน

ในอีกบริบทหนึ่ง ซึ่งทั้งสองค าให้ความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเพ่ือโน้มน้าวผู้รับสารให้เห็นความ
สอดคล้องกันของค าเดียวกันทั้ง 2 บริบทว่า มีความเชื่อมโยงและส่งผลในแนวทางเดียวกัน ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 1 การเปลี่ยนเบอร์มือถือให้เป็นพลังที่ดีนั้น สามารถปรับเปลี่ยนชีวิต ไปในทางที่ดีได้ 
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

      (นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์, 2559: 29) 
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จาก ตัวอย่างที่ 1 ผู้ส่งสารเลือกใช้ค าว่า “เปลี่ยน” ในความหมายว่าการปรับไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม 
โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับการเปลี่ยนชีวิตว่าการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้น
เป็นวิธีการที่ท าให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมได้  

1.2 การเลือกใช้ค าทีป่รากฏร่วมกัน 
การเลือกใช้ค าที่ปรากฏร่วมกัน คือการจัดกลุ่มค าที่ปรากฏในข้อความ ประโยค หรือบริบทเดียวกัน 

ซึ่งผู้สร้างวาทกรรมได้ก าหนดความสอดคล้องของความหมายทั้งด้านบวกและด้านลบร่วมด้วยเพ่ือก าหนด
ลักษณะอันพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น น าไปสู่การชี้น าหรือโน้มน้าวให้ผู้อ่านยอมรับในสิ่งที่พึง
ประสงค์และปฏิเสธสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 2 หากตัวเลขแต่ละตัวได้รับการร้อยเรียงอย่างถูกต้องและอยู่กับ บุคคลที่เหมาะสมก็จะ
ช่วยส่งเสริม ช่วยขับเคลื่อนพลังงานชีวิตด้านบวกของบุคคลนั้น แต่หากบุคคลนั้นใช้กลุ่มตัวเลขที่ร้อยเรียงกัน
ผิดที่ผิดทางแถมไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นและท า พลังงานชีวิตด้านลบก็อาจเกิดข้ึนกับเขาได้ไม่มากก็น้อย 

(การิน ศตายุส์, 2557ก: 19) 
จาก ตัวอย่างที่ 2 ในบริบทแรกผู้ส่งสารเลือกใช้ค าว่า “ถูกต้อง” “เหมาะสม” “ส่งเสริม” 

“ขับเคลื่อน” และ “พลังงานชีวิตด้านบวก” ซึ่งเป็นค าที่ให้ความหมายเชิงบวกร่วมกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลดี
ของการมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีการร้อยเรียงเลขที่ดี แต่บริบทต่อมาผู้ท านายเลือกใช้ค าว่า “ผิดที่ผิด
ทาง” “ไม่ตรง” และ “พลังงานชีวิตด้านลบ” ร่วมกันเพ่ือสื่อความหมายเชิงลบถึงการใช้หมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ไม่มีการร้อยเรียงตัวเลขอย่างเหมาะสมว่าอาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้ 

2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) 
 กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) คือกลวิธีการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์โดยพิจารณาจาก
การใช้ภาษาของมนุษย์ในสถานการณ์หรือบริบทต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทค าท านายดวงชะตา
ของการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือพบว่าผู้สร้างวาทกรรมใช้กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เพ่ือโน้มน้าวความคิด
ของผู้รับวาทกรรม 7 กลวิธีได้แก่ การใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ การใช้มูลบท การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์
แบบเงื่อนไข การใช้อุปลักษณ์ การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ การกล่าวอ้าง และการใช้สหบท 

2.1 การใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ 
 การใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ (modality) คือ การเสริมข้อมูลของผู้พูดเข้าไปในข้อมูลที่กล่าวเพ่ือเป็น
การประเมินหรือพิจารณาถ้อยค าที่กล่าว  

ตัวอย่างที่ 3 ตัวเลขที่แรงที่สุดคือ 645 คุณเอาตัวเลขตัวนี้มาใช้ที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ รับรองว่า
เรื่องการเงิน การงาน หรือแม้แต่กิจการของคุณมันขายดแีน่นอน  

              (การิน ศตายุส์, ผู้ด าเนินรายการ, Youtube “5 พยัคฆ์นักพยากรณ”์, 22 มกราคม 2559) 
จาก ตัวอย่างที่ 3 ผู้ส่งสารเลือกใช้ค าว่า “รับรอง” และ “แน่นอน” เพ่ือยืนยันในสิ่งที่ท านายว่าหาก

ผู้รับสารปฏิบัติตามคือเลือกใช้เลขโทรศัพท์มือถือตามที่ผู้ส่งสารก าหนดจะได้รับผลดีแน่นอน 
2.2 การใช้มูลบท  
มูลบท (presupposition) คือกลวิธีการใช้ภาษาด้วยการกล่าวถึงความเชื่อเดิมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ

สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมีความรู้หรือความเชื่อบางอย่างร่วมกันอยู่โดยไม่ได้เขียนหรือพูดออกมา และการ
ยอมรับข้อความหรือถ้อยค าที่น าเสนอก็เท่ากับการยอมรับมูลบทที่แฝงอยู่เบื้องหลังข้อความหรือถ้อยค านั้นด้วย 
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 89)  

ตัวอย่างที่ 4 คนที่มีความรกัทุกคนไม่มีใครอยากให้แฟนนอกใจ ปันใจไปรักคนอ่ืนไม่อยากให้แฟน
เจ้าชู้ อยากได้รับการดูแลเอาใจใส่ การเปลี่ยนเบอร์มือถือช่วยท าให้คนรัก รักเรามากขึ้น 

     (มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี, 2558ก: 19) 
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จาก ตัวอย่างที่ 4 ผู้ส่งสารใช้มูลบทอ้างถึง (referring expression) เพ่ือแสดงว่าสิ่งที่กล่าวถึงเป็นสิ่งที่
ทุกคนรับรู้กันดีอยู่แล้ว มูลบทในบริบทนี้คือคนที่มีคนรักย่อมไม่อยากให้คนรักนอกใจ เจ้าชู้ และต้องการการ
เอาใจใส่จากคนรัก (จากนั้นจึงเชื่อมโยงมูลบทดังกล่าวกับการเปลี่ยนเลขโทรศัพท์มือถือว่ามีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน) 

2.3 การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข 
ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข (conditional sentence) หมายถึง ประโยคที่มีเนื้อความ 2 

ส่วน ส่วนหนึ่งคือเงื่อนไขที่ให้เลือกท าหรือไม่ท า อีกส่วนหนึ่งเป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระท านั้น 
(ชนกพร  พัวพัฒนกุล: 2556, 118)  

ตัวอย่างที่ 5 ถ้าเบอร์เราไม่มีเลข 6 เลยก็จะเป็นเบอร์ที่แห้งแล้งเหี่ยวเฉา เราต้องพยายามหา
องค์ประกอบเลข 6 เข้ามาช่วยให้เรามีชีวิตชีวา มีความสมบูรณ์ มีความรักมากข้ึน แล้วคุณจะมีความสุข  
                 (การิน ศตายุส์, ผู้ด าเนินรายการ, Youtube “5 พยัคฆ์นักพยากรณ”์, 1 กุมภาพันธ์ 2559) 

จาก ตัวอย่างที่ 5 ผู้ส่งสารใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเงื่อนไขในแบบเหตุ-ผล ประโยคแรกใช้
ค าว่า “ถ้า...ไม่มี...ก็” เพ่ือแสดงเงื่อนไขเชิงลบแบบเหตุและผลว่าหากผู้รับสารไม่มีเลข 6 (เงื่อนไข-เหตุ) ในเลข
โทรศัพท์มือถือก็จะรู้สึกเหงาหงอย (ผล) ประโยคที่สองเป็นเงื่อนไขเชิงบวก โดยใช้ค าว่า “มี...แล้ว...จะ” แสดง
เหตุและผลว่าถ้าหาเลข 6 มาใช้ได้ (เงื่อนไข-เหตุ) ผู้ใช้ก็จะมีความรักมากข้ึนส่งผลให้เกิดความสุข (ผล) 

2.4 การใช้อุปลักษณ์ 
อุปลักษณ์ (metaphor)3 เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนกันของสองสิ่ง โดยทั้งสองสิ่งต้องเป็น

สมาชิกต่างกลุ่มความหมายกัน แต่ทั้งสองสิ่งต้องมีความเหมือนที่เป็นลักษณะเด่นสามารถเชื่อมโยงหรือเทียบ
กันได้ และผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ทันทีโดยไมต่้องอนุมานหรือตีความ 

ตัวอย่างที่ 6 ตัวเลขคู่ที่ดี ๆ เหมือนต้นโพธิ์ เมื่อมาอยู่ในต าแหน่งที่ดี หมายถึง อยู่ในดินที่อุดม
สมบูรณ์ เขาก็เจริญเติบโต ท าความดีส่งผลกับตัวเรา แต่ถ้าเลขคู่ดี ๆ แวดล้อมด้วยเลขที่ไม่เป็นมงคลก็หมือน
ต้นโพธิ์อยู่กลางทะเลทราย ท าอะไรมันก็ไม่ข้ึน  
              (มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี, ผู้ให้สัมภาษณ,์ โทรทัศน์ “สดใหม่ ไทยแลนด์”, 12 กรกฎาคม 2559) 

จาก ตัวอย่างที่ 6 ผู้ส่งสารเปรียบเลขโทรศัพท์มือถือว่า เหมือนกับต้นโพธิ์ เปรียบการร้อยเรียงเลขที่ดี
ว่า เหมือนกับต้นโพธิ์ที่อยู่ในดินที่อุดมสมบูรณ์ก็จะเจริญเติบโตได้ดี และเปรียบการร้อยเรียงเลขที่ไม่ดี (ไม่เป็น
มงคล) ว่า เหมือนกับต้นโพธิ์ที่อยู่กลางทะเลทรายซึ่งย่อมเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะขาดดินและน้ าที่ดี การใช้อุป
ลักษณ์ข้างต้นท าให้เกิดภาพที่ชัดเจนและสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้รับสารได้  

2.5 การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์  
ค าถามเชิงวาทศิลป์ (rhetorical question) เป็นการใช้ค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบเพ่ือชี้น าความคิด

ของผู้อ่านให้คล้อยตามผู้เขียนหรือผู้สร้างค าถามด้วยการตั้งค าถามและแสดงเหตุผลสนับสนุนเพ่ือ  โน้มน้าว
ผู้อ่านให้ไปสู่ค าตอบที่ผู้เขียนก าหนดไว้ (Fowler, 1991: 40)  
 

                                                           
3 ในทางวรรณคดี อุปลักษณ์จัดเป็นภาพพจน์ประเภทหนึ่ง (figure of speech) ที่เป็นการเปรียบเทียบสองสิ่ง อุปลักษณ์จะมีค าเช่ือม เป็น หรือ คือ 
แต่หากเป็นการเปรียบเหมือน จะเรียกว่า อุปมา ส่วนในสาขาภาษาศาสตร์ อุปลักษณ์มีความหมายกว้างกว่า  ถ้อยค าที่เป็นการเปรียบเทียบความ
เหมือนของสองสิ่งแต่ไม่มีค าเชื่อม เช่น คลื่นมหาชน กระพือข่าว ฯลฯ รวมถึงถ้อยค าที่นักวรรณคดีเรียกว่า “อุปมา” หรือ “บุคลาธิษฐาน” 
นักภาษาศาสตร์ก็จัดเป็นอุปลักษณ์ทั้งสิ้นด้วยเหตุผลที่ว่าทุกกรณีที่กล่าวข้างต้นมีลักษณะส าคัญคือ เป็นกา รเปรียบเทียบสองสิ่งจากต่างกลุ่ม
ความหมายเช่นเดียวกัน (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 99-100) งานวิจัยทางภาษาศาสตร์ในยุคหลังก็นิยมใช้ค าว่าอุปลักษณ์แทนการเปรียบเทียบ
สองส่ิง เช่น งานวิจัยของวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ (2553) งานวิจัยของชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) งานวิจัยของณัฐนันท์ ค าภา (2558) เป็นต้น. 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

J 69 
 

 ตัวอย่างที่ 7 ใช้เลขมือถือแย่ ๆ เปรียบเสมือนชีวิตใช้ wifi speed ต่ า ๆ ที่โหลดอะไรก็ไม่ขึ้น 
ท าอะไรก็ไม่ส าเร็จ ถ้าคุณต้องเลือกระหว่าง 1. เร็วทันใจ และไวมาก ๆ 2. ช้าติดขัด สุดท้ายไม่ส าเร็จ และ
ชีวิตพัง คุณจะเลือกอะไร ?? 

      (มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี, 2558ข: 13) 
จาก ตัวอย่างที่ 7 ผู้ส่งสารเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปรียบเทียบว่าเลขโทรศัพท์มือถือที่เรียงร้อยไม่ดี

เหมือนกับใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟ (wifi) ในระดับความเร็วที่ต่ าซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงเสนอ
ทางเลือกที่เป็นค าถามเชิงวาทศิลป์ให้กับผู้รับสารเลือกระหว่างสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วกับช้าและติดขัด
ผู้รับสารจะเลือกอะไร ซึ่งผู้ส่งสารเชื่อมั่นว่าผู้รับสารย่อมเลือกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างแน่นอน 

2.6 การกล่าวอ้าง  
การกล่าวอ้าง (claiming) เป็นกลวิธีทางภาษารูปแบบหนึ่งที่ผู้ท านายดวงชะตาจากการร้อยเรียงเลข

โทรศัพท์มือถือน ามาใช้มากและมีหลายรูปแบบ โดยหยิบยกข้อมูลบางประการที่น่าเชื่อถือมาอ้างอิง
ประกอบการน าเสนอเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่านคล้อยตาม ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 8 จากการค้นคว้า ทดลอง เก็บสถิติอย่างจริงจังยังท าให้ผู้เขียนพบว่ารหัสลับที่
ซ่อนอยู่ในตัวเลขคือพลังที่มแีรงดึงดูด...จะเหนี่ยวน าสิ่งที่เหมือนกัน คล้ายกัน...ดึงดูดเข้ามาหาตัวเอง  

      (นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์, 2559: 31-32) 
 

ตัวอย่างที่ 9 พบมาหลายท่านกับการใช้เลข 777 ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใดก็ตามในเบอร์มือ
ถือ เช่น 0XX-XXXX777 ทุกท่านที่ใช้เลขนี้ต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตพัง ถ้าไม่หย่าร้าง ธุรกิจก็ล้ม 
                                   มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี, (2559, 3 พฤศจิกายน), Sim789 [Facebook]. 

จาก ตัวอย่างที่ 8 ผู้ส่งสารกล่าวอ้างสถิติและหลักการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือโดย
อ้างว่าศาสตร์การท านายที่ตนค้นพบนั้นผ่านการค้นคว้า ทดลอง และเก็บสถิติ ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รวมถึงเลือกใช้ค าซึ่งเป็นค าศัพท์ที่มักพบในแวดวงวิทยาศาสตร์ เช่น แรงดึงดูด เหนี่ยวน า เป็นต้น 
ตัวอย่างที่ 9 ผู้ท านายกล่าวอ้างว่าได้พบกับคนส่วนมากจนกลายเป็นข้อมูลที่ระบุได้ว่าหากมีเลข 777 ในเลข
โทรศัพท์มือถือแล้วจะส่งผลให้ชีวิตของผู้ใช้ล้มเหลว 

2.7 การใช้สหบท  
แฟร์คลัฟ (Fairclough, 1995: 84) กล่าวถึงสหบท (intertextuality) ว่า สหบทคือวาทกรรมที่มีตัว

บทขนาดสั้นหลายตัวบทแทรกอยู่ ตัวบทที่น ามาแทรกนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริบทในวาทกรรมหลัก อาจเป็น
บทกวี เรื่องราวในวรรณคดี หรือค ากล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
 ตัวอย่างที่ 10 กฎแห่งแรงดึงดูดของเคท คอร์บิน กล่าวว่า ในขณะที่คุณคิดคุณจะมีความรู้สึก 
ในขณะที่คุณรู้สึกจะเกิดพลังสั่นสะเทือน เมื่อมีการสั่นสะเทือนก็จะเกิดพลังดึงดูด คุณสามารถสร้างสรรค์
ชีวิตได้ทุกอย่างตามความฝันอย่างไร้ขีดจ ากัดและไม่มีข้อแม้ 

      (นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์, 2559: 36) 
จาก ตัวอย่างที่ 10 ผู้ส่งสารแทรกตัวบทขนาดสั้นคือค ากล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงคือเคท   คอร์

บิน (Kate Corbin) นักสร้างพลังจิตใจและที่ปรึกษาแห่งสถาบันโกลด์สตาร์โค้ชชิง (Gold Star Coaching) ผู้
เผยแพร่แนวคิดกฎแห่งการสร้างแรงดึงดูด (law of attraction) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ผู้ท านายได้แทรกค ากล่าวข้างต้นเพ่ือเชื่อมโยงกับศาสตร์พลังตัวเลขที่ผู้ท านายกล่าวอ้างว่าใช้
หลักการของพลังแรงดึงดูดเช่นเดียวกัน 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในวาทกรรมจากค าท านายด้วยการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือเพ่ือ

ศึกษากลวิธีการสร้างความหมายเพ่ือโน้มน้าวผู้รับสารพบว่า ผู้ส่งสารหรือผู้สร้างวาทกรรมใช้กลวิธีทาง
ภาษาศาสตร์ 2 กลวิธีคือกลวิธีด้านอรรถศาสตร์ (semantics) มี 2 รูปแบบคือการเลือกใช้ค าเพ่ือเชื่อมโยง
ความหมาย และการเลือกใช้ค าให้ปรากฏร่วมกัน และกลวิธีด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) มี 7 รูปแบบ
คือการใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ การใช้มูลบท การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข  การใช้อุปลักษณ์ 
การใช้ค าถามเชิงวาทศิลป์ การกล่าวอ้าง และการใช้สหบท โดยสามารถจ าแนกกลวิธีการใช้ภาษาตามผู้ท านาย
และประเภทของสื่อท่ีน าเสนอได้ดังนี้ 

 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงกลวิธีการใช้ภาษาท่ีปรากฏในวาทกรรมจ าแนกตามผู้ท านายและประเภทของสื่อ 

 
จากตารางแสดงกลวิธีการใช้ภาษาที่ปรากฏในวาทกรรมจ าแนกตามผู้ท านายและประเภทของสื่อ

ข้างต้นพบว่าด้านกลวิธีด้านอรรถศาสตร์ ทั้งการเลือกใช้ค าโยงความหมายและการใช้ค าให้ปรากฏร่วมกันเป็ น
กลวิธีการใช้ภาษาท่ีปรากฏในการน าเสนอของผู้ท านายทั้ง 3 คนและพบในสื่อทั้ง 3 ประเภทสะท้อนว่าผู้ส่งสาร
หรือผู้ท านายให้ความส าคัญกับการสร้างความหมายใหม่ให้กับสิ่งที่ตัวเองน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยง
ความหมายในต่างบริบทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความหมายของค าที่ปรากฏ
ในสองบริบทนั้นเชื่อมโยงกัน ทั้งที่หากพิจารณาจากบริบทของการใช้แล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือส่งผลถึงกันได้ 
หรือการเลือกใช้ค าให้ปรากฏร่วมกันเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิ่งที่น าเสนอนั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือส่งผลถึงกัน 

 
ส่วนกลวิธีด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์จากการศึกษาพบว่าผู้ส่งสารทั้ง 3 คนเลือกใช้กลวิธีการใช้ภาษา 5 

รูปแบบน าเสนอผ่านสื่อทุกประเภท คือการใช้ค าแสดงทัศนะภาวะ มูลบท ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบ
เงื่อนไข ค าถามเชิงวาทศิลป์ และการกล่าวอ้าง โดยมีข้อสังเกตว่าข้อมูลและเหตุผลที่ผู้ท านายกล่าวไว้ล้วนเป็น
ข้อมูลที่ขาดหลักฐานหรือการพิสูจน์ได้ด้วยหลักเหตุผลหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์  โดยพบว่านิติกฤตย์   
กิตติศรีวรนันท์เป็นคนเดียวที่นิยมใช้การกล่าวอ้างด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่การิน ศตายุส์ 
และมัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรีจะใช้การกล่าวอ้างในรูปแบบอ่ืน เช่น การกล่าวอ้างคนส่วนใหญ่ เป็นต้น  
นอกจากนี้ นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ยังเป็นผู้ท านายเพียงคนเดียวที่ใช้สหบทในการน าเสนอด้วยการแทรกตัว
บทย่อยที่เป็นค าพูดของผู้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาเพ่ือสร้างความ

ชื่อผู้ท านาย – ประเภท
ของสื่อ 

กลวิธีทางภาษา 

การิน ศตายสุ ์ มัทนาปวณี์ สาระคุณมนตร ี นิติกฤตย์ กติติศรีวรนันท ์
สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ออนไลน์ 
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ประโยคเงื่อนไข          
อุปลักษณ ์          

ค าถามเชิงวาทศิลป์          
การกล่าวอ้าง          

สหบท          



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

J 71 
 

น่าเชื่อถือให้กับค าท านายของตนแตกต่างจากค าท านายของการิน ศตายุส์ และมัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรีที่ไม่
พบกลวิธีการใช้สหบทดังกล่าว 

 
นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้วิจัยพบจากการน าเสนอค าท านายจากการร้อยเรียงเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแตกต่าง

จากค าท านายดวงชะตาอ่ืน ๆ คือการปฏิเสธว่าสิ่งที่ตนน าเสนอนั้นเป็นความเชื่อหรือแม้แต่มีที่มาจาก
โหราศาสตร์ (astrology) แต่กลับพยายามน าเสนอให้ผู้รับสารเข้าใจว่าศาสตร์การร้อยเรียงตัวเลขนั้นเป็น
วิทยาศาสตร์ (science) โดยเฉพาะนิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ที่ใช้ทั้งกลวิธีการกล่าวอ้าง  (วิทยาศาสตร์) 
และสหบท (ค าพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยา) เพ่ือแสดงว่าศาสตร์การท านาย
ของตนนั้นสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อพิจารณาหลักการหรือข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏในการ
น าเสนอแล้วอาจกล่าวได้ว่าศาสตร์ที่กล่าวนั้นเป็นเพียงวิทยาศาสตร์เทียม (pseudoscience) เท่านั้น ซึ่งเป็น
การแอบอ้าง ความเชื่อ หรือการปฏิบัติที่กล่าวว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ขาดการทดสอบด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มักกล่าวอ้างอย่างก ากวม เกินจริง และพิสูจน์ไม่ได้ แตกต่างจากวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง 
(real science) ที่ต้องสามารถทดลองซ้ าได้ มีการควบคุมความล าเอียง (bias) และปัจจัยแปรปรวนต่าง ๆ มี
การสุ่มเก็บตัวอย่างอย่างยุติธรรม และต้องมีการทดสอบสถิติเพ่ือบอกนัยส าคัญของผลว่าน่ าเชื่อถือหรือไม่ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ออนไลน์: 17 มิถุนายน 2560)  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง วาทกรรมเลขมงคล: กลวิธีทางภาษากับการสร้างคุณค่าให้ตัวเลข ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรควบคุมสื่อที่น าเสนอด้านความเชื่อด้านโหราศาสตร์หรือการท านาย    
ดวงชะตาในรูปแบบต่าง ๆ เพราะปัจจุบันสื่อในสังคมไทยน าเสนอเรื่องราวเหล่านี้โดยปราศจากการควบคุม 
และน าเสนอพร้อมแฝงการจ าหน่ายสินค้าที่กล่าวอ้างว่าให้ผลในทางบวกต่อผู้ซื้อ ท าให้ผู้รับสารถูกชักจูงได้ 
 2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษากลวิธีการใช้ภาษาของหมอดูในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น หมอดูไพ่      
หมอดูลายมือ เป็นต้น เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาชักจูงหรือโน้มน้าวใจผู้รับการท านายเพ่ือให้ผู้คนในสังคม
ตระหนักและรู้เท่าทันหมอดูซึ่งมักใช้หลักจิตวิทยาและกลวิธีทางภาษาเพ่ือหว่านล้อมผู้รับสารให้คล้อยตาม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร และเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพด้านอุปสงค์และอุปทานที่เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมด มีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangular) และใช้การวิเคราะห์แบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อ านาจเจริญ ภาครัฐก าหนดให้มีการวางต าแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
โดยให้ 4 จังหวัดนี้ เป็น “ศูนย์กลางของนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์” และ “ศูนย์กลางข้าว
หอมมะลิโลก” การด าเนินงานดังกล่าวนี้ รัฐบาลอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาใน
ภาพรวมแก่ประชาชน การกระตุ้นและการให้ความรู้ส าหรับการท าการเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายและกระแสความนิยมของตลาด ตลอดจน การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในด้านการวิจัย 
และการปฏิบัติเชิงบริหาร เพ่ือเป็นการเสริมความรู้ความช านาญด้านการบริหารและการจัดการเทคโนโลยี
เฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มีวิสัยทัศน์ด้าน
การบริหารและการจัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ 
อนึ่ง การมีตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่กว้างขึ้น โดยการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแปร
รูปที่ส าคัญส าหรับภูมิภาคอาเซียนและท่ัวโลกจากการใช้วัตถุดิบในประเทศ 
 ค าส าคัญ ศักยภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
 
 
 

                                                           
1 ได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ABSTRACT 
The study aimed to study related information the agricultural and food Industry 

potential development and to analyze the demand and supply of agricultural and food 
Industry potential development in 4 provinces of Lower Northeastern Region 2 (Ubon 
Ratchathani, Sisaket, Yasothon and Amnatcharoen Provinces). A qualitative research 
approach was used the secondary data along with the validity by Methodological 
Triangulation and Content Analysis. 

The results revealed that four provinces in Lower Northeastern Region 2 consisted of 
Ubon Ratchathani, Sisaket, Yasothon and Amnatcharoen Provinces would be established to 
be ‘a hub of the agricultural production innovation and organic agriculture’ and ‘world hub 
of a jasmine rice’. Regarding to the previous missions, Thai government needed time and a 
comprehension creation of Thai people in the development overview clearly. Thai people 
needed to be stimulated and provide the organic agriculture knowledge in order to respond 
the governmental policy and the market trend. Plus, Thai government had to create the 
administrative and research specialist in order to increase the technological management 
knowledge and skills of the agricultural industry that was the solution to a lack of 
agricultural industry specialist problems. This was also the way to increase the potential of 
biotechnology for Thailand. On the other hands, if Thailand widely and increasingly 
extended the agricultural product market and the agricultural industry by using domestic raw 
materials, Thailand was able to be the food production base of the ASEAN and the world. 
 Keywords: potential, agricultural industry and food, Lower Northeastern Region 2 
 
บทน า 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได้ก าหนดให้ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศเพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน ท าให้ประชาชนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในระยะยาว กล่าวคือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้ มีจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ
อันเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะของการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ซึ่งในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการวางแผนงาน หรือโครงการที่
ส าคัญ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
 อนึ่ง องค์กรภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ควรตระหนักถึงแผนพัฒนาฯ 
ของประเทศฉบับดังกล่าวนี้ และควรค านึงถึงทิศทางในการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องและ
สนองต่อนโยบายของประเทศ จึงควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทั้งนี้ เพ่ือเป็น
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การเตรียมความพร้อมของการเปลี่ยนแปลงของประเทศ แม้นว่า จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการเป็น
ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกษตร ไปเป็นอุตสาหกรรมการบริการ แต่ความจ าเป็นของมนุษย์ที่ต้องพ่ึงพา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรยังคงมีเช่นเดิม อนึ่งในแผนพัฒนาฯ ได้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศ เพ่ือ
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) 
 จากความส าคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาของ
ภาครัฐ ควรจะท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญให้แก่รัฐบาล ซึ่ งมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดพันธกิจการ
ด าเนินงานขององค์กรไว้ 4 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยครอบคลุมในจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อันประกอบด้วย 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561) 
 ดังนั้น หากได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยฯ มุ่งสร้างความเป็นเลิศ โดยการศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้ จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเชิงวิชาการ ซึ่งจะใช้การศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือจักได้น ามาใช้
วิเคราะห์ศักยภาพด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) อันจะเป็น
การรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของประเทศต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ภาพรวมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ) 
 ในพ้ืนที่ที่ศึกษานี้ ถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อันประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มีพ้ืนที่โดยรวมทั้ง 4 จังหวัด จ านวน 32,275 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 19.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวนประชากรทั้งหมด  4,236,744 คน (ร้อยละ 19.46 ของประชากรในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อาชีพหลักของประชากรในพ้ืนที่นี้ คือ การท าการเกษตร ส่วนพืชเศรษฐกิจหลักใน
พ้ืนที่ดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ข้าว ซึ่งมีทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้าหอมมะลิ ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน 
เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2560; ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ, 2560; ส านักงานจังหวัดยโสธร, 
2560; ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ, 2560) 
 ลักษณะโดยทั่วไปของพ้ืนที่ใน 4 จังหวัดนี้ถือได้ว่า เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าที่น่าสนใจ เนื่องจาก 
2 จังหวัดจาก 4 จังหวัดนี้มีพ้ืนที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และ
กัมพูชาประชาธิปไตย คือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ (ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2560; 
ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ, 2560) โดยในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่ที่มีการค้าชายแดนและเป็นที่นิยมของนัก
ธุรกิจที่มีการค้าร่วมกับประเทศทั้ง 2 ข้างต้น ส่วนอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอ านาจเจริญ มี
พ้ืนที่ที่สามารถปลูกข้าวหอมมะลิให้มีกลิ่นหอมและรสชาติที่อร่อย สร้างความโดดเด่นให้แก่ท้ังสองจังหวัดนี้เป็น
อย่างดี หอม (ส านักงานจังหวัดยโสธร, 2560; ส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ, 2560) 
 ศักยภาพด้านการพัฒนา (Potential Development) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนิยามของ “ศักยภาพ” สามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลง หรือ
การน าความสามารถของพ้ืนที่ บุคคล องค์กรออกมาปฏิบัติการอย่างมีกระบวนการ โดยต้องผ่านล าดับขั้นตอน
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ต่างๆ ไปสู่ระดับที่จะสามารถขยายการเติบโต พร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2549; สีลาภรณ์ บัวสาย, 2557) 
 การประเมินศักยภาพเกี่ยวกับชุมชน หรือพ้ืนที่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินถึงความเข้มแข็ง ใน
ที่นี้จะมีการประเมินจากมิติต่างๆ ดังนี้ (สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, 2557) 
 (1) มิติทุนที่สร้างขึ้น เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาธารณูปโภค การจ้างงาน รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลผลิตในชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อการผลิตในชุมชน รวมถึงปัจจัยการผลิตใน
ชุมชน และต้นทุนการผลิต 
 (2) มิติทุนมนุษย์ เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับมนุษย์ โดยแสดงถึงการศึกษา ประสบการณ์ของประชาชนใน
ชุมชน การใช้ความรู้ต่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 (3) มิติทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ใช้ประกอบ
อาชีพ การด าเนินชีวิต การร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ของประชาชนในพ้ืนที่และร่วมกับภาครัฐ รวมทั้งการวางแผน
พัฒนาชุมชน 
 (4) มิติทุนธรรมชาติ เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความเข้มแข็งของธรรมชาติ โดยพิจารณาจากปริมาณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น 
 จากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้น ามาก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพหลักของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดนี้ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในภูมิภาคนี้ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ตลอดจนแนวนโยบายภาครัฐที่จะเอ้ือต่อ
ภูมิภาคนี้ การแบ่งศักยภาพท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ได้ประยุกต์มิติทั้ง 4 มิติข้างต้น เพื่อมาสร้างเป็นแนวทางการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 (1) ศักยภาพเกี่ยวกับข้าว 
 (2) ศักยภาพเกี่ยวกับมันส าปะหลัง 

(3) ศักยภาพเกี่ยวกับยางพารา 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 

2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพด้านอุปสงค์และอุปทานที่เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิทั้งหมด เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับสถิติของการเกษตรในพ้ืนที่ 4 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งได้จากการสืบค้นผ่านทางข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ 
รวมทั้งเอกสารงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น ส่วนกระบวนการตรวจสอบข้อมูล ใช้แนวทางแบบสามเส้า คือ การ
แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยค านึงถึงบริบท หรอืสภาพแวดล้อมของข้อมูลเอกสารที่น ามาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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 การน าเสนอผลการศึกษาและอภิปราย จะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 
จากการศึกษาข้อมูลของ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย (2559) ก าหนดให้มีการวางต าแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยรัฐบาลก าหนดให้ 4 จังหวัดนี้ เป็น 
“ศูนย์กลางของนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ (Hub of Innovation for Specialized and 
Organic Agriculture – HISO Agriculture) จากศักยภาพและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เพ่ือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ก าหนดให้ 4 จังหวัด จะต้องมีการพัฒนาในทิศทางท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ การเป็น 
“ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก” รวมทั้งเป็น “แหล่งแปรรูป (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ )” โดยมี
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ดูแล และเป็น “แหล่งแปรรูปพืช (ผัก สมุนไพรออกแกนิกส์) โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ดูแล (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2559) 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 

จากข้อมูลของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้คาดการณ์
แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเกษตร ปี พ.ศ. 2560 ว่า การขยายตัวเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 3.3 ด้านการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว การใช้จ่ายและการลงทุน หรือแม้แต่เรื่องของการ
ท่องเที่ยว จะมีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งจะเชื่อมเข้ามาสู่อุตสาหกรรมอาหารด้วย โดยแนวโน้มการขยายตัวต่างๆ 
เหล่านี้ มาจากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ (1) การขยายตัวของภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรที่มีราคา
เริ่มปรับฐานขึ้น โดยเฉพาะราคายางพารา อ้อย ปาล์มน้ ามัน และผลไม้ (ทุเรียน มังคุด ล าไย เงาะ และ
สับปะรด) (2) การฟ้ืนตัวของภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น (3) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุน
ภาครัฐที่ขยายตัว และ (4) ภาคการท่องเที่ยว อันเกิดจากแนวโน้มของค่าเงินบาทที่อ่อนค้าลง 

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไม่ให้ขับเคลื่อนไปได้ เช่น เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว หรือ
การสู้รบของสหรัฐอเมริกาและประเทศเกาหลีเหนือ รวมทั้ง ความแปรปรวนของธรรมชาติ เป็นต้น 

ในระดับภูมิภาค ภาครัฐได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) ได้พิจารณาถึงศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สถานที่ตั้งของจังหวัดแล้ว ได้ก าหนดให้ทั้ง 4 จังหวัดนี้ มีศักยภาพด้านต่างๆ (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 2559) โดยพิจารณาถึงศักยภาพด้านการเกษตร 
เนื่องจากในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ มีการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ไม้ผลไม้ยืนต้น การผลิตและแปรรูปปศุสัตว์ 
จ าพวกอาหารแปรรูป การพัฒนาให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ปัญหา
น้ าท่วมและขาดแคลนน้ า และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมปรับระบบสู่มาตรฐาน GAP โดยเฉพาะ
ข้าวหอมมะลิ นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สปป.ลาว และกัมพูชาในลักษณะหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเป็นศูนย์ผลิตและกระจาย
สินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงควรมีทิ ศทางการพัฒนาที่
สนับสนุนให้กลุ่มเป็นประตู (Gate Way) การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตอนล่างของภาค เชื่อมโยงกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้าน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะศูนย์บริการด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่เมืองชายแดน ด่านชายแดน พร้อม
กับการสร้างงานและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยการปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และจัดเส้นทาง
การท่องเที่ยวเป็นวงกลม (Loop) ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้าน 

จากข้อมูลเบื้องต้น จึงได้น ามาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยพบว่า ภาครัฐพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา ทั้ง
ลักษณะของอาชีพและภูมิศาสตร์ ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถปลูกและสร้างรายได้เป็นอย่างดี
ให้แก่ประชาชนใน 4 จังหวัดนี้ หรือเรียกได้ว่า เป็น “พืชเศรษฐกิจ” ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง คือ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเป็นหัวข้อการน าเสนอ ดังนี้ 

(1) ศักยภาพเกี่ยวกับข้าว 
 (2) ศักยภาพเกี่ยวกับมันส าปะหลัง 
 (3) ศักยภาพเกี่ยวกับยางพารา 
   

(1) ศักยภาพเกี่ยวกับ “ข้าว”  
 จากข้อมูลดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นศักยภาพของการผลิตในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
แม้ว่า จะมีเพียง 4 จังหวัดแต่ พ้ืนที่การปลูกข้าวมีเป็นจ านวนมาก ในปีการผลิต 2558/2559 จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวนาปีมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยมีการปลูก จ านวน 
238,528 ครัวเรือน เนื้อที่ในการปลูก 3,780,617.08 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกมากเป็นอันดับที่ 4 ของ
ประเทศ ครัวเรือนที่ปลูก จ านวน 191,964 ครัวเรือน เนื้อท่ีในการปลูก จ านวน 2,756,898.93 ไร่ ส่วนจังหวัด
ยโสธร และอ านาจเจริญ ปลูกมากเป็นอันดับที่ 16 และ 20 ตามล าดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) การ
วิเคราะห์ศักยภาพเก่ียวกับข้าว จะจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็นประเด็นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ประเด็นด้านราคาข้าว 
 จากข้อมูลของรายงานราคาสินค้าเกษตรส าคัญของไทย จัดท าโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) 
และข้อมูลของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) รายงานเกี่ยวกับราคาของข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเจ้า
หอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียว มีความผันผวนขึ้นลง อันเป็นผลจากภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา ท าให้ปริมาณการ
ผลิตลดลง จากราคาตันละ 8,468 บาท เหลือเพียงตันละ 7,272 บาท และล่าสุดจากการส ารวจในไตรมาสที่ 4 
ปี พ.ศ. 2559 พบว่า ราคาข้าวขึ้นเป็นตันละ 10,988 บาท  
 อนึ่ง ปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อราคาข้าว นอกเหนือจากธรรมชาติแล้ว อาจจะมีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้ราคา
ข้าวเกิดการผันผวนได้ คือ ด้านการค้ากับต่างประเทศที่มีการชะลอความต้องการ เนื่องมาจากผลผิตข้าว
ภายในประเทศของประเทศนั้นๆ เพ่ิมขึ้น เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
ปัจจัยจากการผลิตในประเทศที่มีผลผลิตจากข้าวนาปรัง อันเนื่องมาจากแถบทางภาคเหนือตอนล่างและภาค
กลาง มีปริมาณน้ าเป็นจ านวนมาก จึงเอ้ือต่อการปลูกข้าวนาปรัง ท าให้มีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น และปัจจัยสุดท้าย 
คือ การเก็บส ารองข้าวไทยในภาครัฐที่ยังคงเหลืออยู่ อันเกิดจากโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554-2557 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

1.2 ประเด็นความต้องการข้าว 
 จากข้อมูลของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวิเคราะห์โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (2559) ได้น าข้อมูลการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความต้องการ (Demand) การบริโภคข้าวปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการเพ่ิมมากขึ้น 
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นอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (2559) มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวไทยในปี พ.ศ. 2560 จะเป็น
อันดับ 1 โดยจะมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 9,000,000 ตัน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22 รองลงมา คือ ประเทศ
อินเดีย มีการส่งออกจ านวน 8,500,000 ล้านตัน มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21 และประเทศเวียดนาม มีการ
ส่งออกจ านวน 7,000,000 ตัน ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 17 
 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัญหาข้าวในปี พ.ศ. 2559 ท าให้ภาครัฐออกนโยบายภาครัฐและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ประกอบด้วย โครงการช่วยเหลือด้านการผลิต 
การตลาด และการเงินจ านวนหลายโครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบ
แปลงใหญ่ ปี 2559/60 โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพ่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการสินเชื่อเพ่ือ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ การด าเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐมีส่วนส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการด้านอุปทานข้าวตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ส่งผลให้การผลิตข้าวของไทยในระยะ
ต่อไป มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะท าให้ราคาข้าว
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส., 2559) 
 อนึ่ง จากการที่รัฐบาลก าหนดให้ 4 จังหวัด จะต้องมีการพัฒนาในทิศทางที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ การ
เป็น “ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่อาเซียนตะวันออก” รวมทั้งเป็น “แหล่งแปรรูป (ข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ )” โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ดูแล และเป็น “แหล่งแปรรูปพืช (ผัก 
สมุนไพรออกแกนิกส์) โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่ดูแล (ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 2559) นั้น จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ทั้ง 4 
จังหวัดยังมีผลผลิตเฉพาะที่เป็นข้าวอินทรีย์ในปีการผลิตที่ผ่านมาน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการปลูกข้าว
อินทรีย์ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 168,310.45 ไร่ (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2559) แต่ของ 4 จังหวัดมีเพียง 1,339 ไร่
เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 0.80 
 จากประเด็นข้างต้นที่ต้องน ามาเสนอ เนื่องจากเป็นแนวโน้มของความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้น 
หากแต่ผลผลิตที่ได้ในภูมิภาคยังมีสัดส่วนที่น้อย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวม เกษตรอินทรีย์ไทยใน
ปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21 ซึ่งการขยายตัว
ส่วนใหญ่เกิดในส่วนของข้าวออร์แกนิค คิดเป็นร้อยละ 28 และพืชผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 187 ซึ่งมีสัดส่วน
ค่อนข้างสูง หากพิจารณาย้อนกลับไป 5 ปี เกษตรอินทรีย์ไทยมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.37 และร้อยละ 
10.14 และเมื่อพิจารณาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ปัจจัยด้านนโยบายและ
ตลาดที่มีการยกเลิกนโยบายประกันราคาข้าวในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ท าให้ราคาข้าวเปลือกทั่วไปปรับตัวลดลง 
โดยเฉพาะในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ที่ราคาข้าวเปลือกน่าจะตกต่ าสุดในรอบเกือบ 10 ปี ท าให้ปี พ.ศ. 2560 
เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเป็น “เกษตรอินทรีย์” มากขึ้น ขณะเดียวกันตลาดออร์แกนิคในประเทศและ
ต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 1.3 ประเด็นในเชิงพัฒนา 
 จากจ านวนประชากร 4,236,744 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้หลักจาการขายผลผลิต
ทางการเกษตรปีละครั้ง ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน อาชีพหลัก ได้แก่ การท านาปลูก
ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ท าไร่ เช่น ปลูกมันส าปะหลัง ยางพารา อ้อย เป็นต้น สวนผลไม้ เช่น เงาะ 
ทุเรียน เป็นต้น ส่วนพืชอื่นๆ มีอยู่บ้างแต่มีจ านวนไม่มาก พื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิมากกว่า 8 ล้านไร่ คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทั้งประเทศ มีแหล่งทรัพยากรน้ า ได้แก่ แม่น้ าโขง แม่น้ าชี 
แม่น้ ามูล และลุ่มน้ าสาขาจ านวนมาก มีเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล สามารถกักเก็บน้ าส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าและการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิ แต่ยังพบปัญหาผลผลิตต่ า อันเกิดจากสภาพดินขาด
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ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นดินทรายเสื่อมคุณภาพ ระบบชลประทานไม่เพียงพอ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ที่ได้มาตรฐานไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่เพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวในการผลิต  

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดยังไม่เป็นมาตรฐานและสะดวก ในช่วงผลผลิตข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาด
ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า และไม่สามารถขายผลผลิตได้ เป็นปัญหาด้านการผลิตที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด เช่น คุณภาพของข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น แต่กระบวนการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามตลาดต้องการ อีกท้ังผลผลิตข้าวหอมมะลิบางส่วนไม่ได้น าไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply chain) และและห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (Value chain)  

อนึ่ง จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 และในปีการ
ผลิต 2556/2557 เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ครั้งที่ 1 ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ก าหนดราคาจ าน าข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ไม่ต้องเอาใจใส่เรื่องคุณภาพของข้าวหอมมะลิเหมือนกับการขายข้าวให้
โรงสีและพ่อค้า ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวที่ผู้ขายส่งมอบอย่างละเอียด (เช่น การนับจ านวนข้าวหัก
ของข้าวแต่ละเกรด เป็นต้น) ยิ่งไปกว่านั้น การเก็บข้าวไว้ในโกดังกลางเป็นเวลานานหลายเดือน โดยเฉพาะข้าว
หอมมะลิจะมีผลท าให้ข้าวลดความหอมลง ส่งผลต่อราคาจ าหน่ายที่ต่ าลงด้วย 
 นอกจากนี้ การจะเป็น “ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก และประตูสู่อาเซียนตะวันออก” รวมทั้งเป็น 
“แหล่งแปรรูป (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่)” อาจจะต้องใช้ระยะเวลาและสร้างความเข้าใจต่อการ
พัฒนาในภาพรวมแก่ประชาชน การกระตุ้นและการให้ความรู้ส าหรับการท าการเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบสนอง
ต่อนโยบายและกระแสความนิยมของตลาด เพ่ือการเป็นภูมิภาคตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 

(2) ศักยภาพเกี่ยวกับ “มันส าปะหลัง” 
จากข้อมูลการผลิตมันส าปะหลัง พบว่า ปริมาณการปลูกและผลผลิตที่ได้จะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจจะเนื่องจากที่จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงงานอุบลไบโอเอทานอล ซึ่งใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก 
อย่างไรก็ตาม 3 จังหวัดที่เหลือ ถือได้ว่า มีปริมาณการผลิตรองลงมาจากข้าว รวมทั้ง มีผู้ประกอบการที่มี
โรงงานผลิตแป้งและมันเส้นรองลงมาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับโรงสีข้าว จึงท าให้การปลูกมันส าปะหลังยังคง
มีอยู่ในพ้ืนที่ และถือได้ว่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกประเภทหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

2.1 ประเด็นด้านราคามันส าปะหลัง 
 ผลจากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ในไตรมาสที่ 4/2559 พบว่า ราคาหัวมัน
ส าปะหลังเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อน เนื่องจากสัดส่วนแป้งในหัวมันไตรมาสนี้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น (ค่าเดิมโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 25 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30) แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีการผันผวน อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก
ประเทศจีน ซึ่งจะขออธิบายในช่วงท้าย 
 ปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อราคามันส าปะหลัง เกิดจากปริมาณการเก็บส ารองข้าวโพดของรัฐบาลจีน
ลดลง รวมทั้งผลผลิตข้าวโพดในฤดูกาลใหม่อาจจะลดลงด้วย จึงอาจจะท าให้จีนมีมาตรการอุดหนุนมันเส้นจาก
ประเทศไทยได้ นอกจากนี้ใน ปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลจีนประกาศปรับขึ้นภาษีน าเข้าแอลกอฮอล์จากอัตราร้อย
ละ 5 เป็นร้อยละ 30 จึงเป็นโอกาสส าหรับการส่งออกมันเส้นของไทยเพ่ือน าไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ในประเทศ
จีน ทดแทนการน าเข้าท่ีมีอัตราภาษีท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
 ส่วนปัจจัยเชิงด้านลบที่มีผลต่อราคามันส าปะหลังในปี พ.ศ. 2560 ผู้ส่งออกมันเส้นโดยเฉพาะกลุ่ม
บริษัทจีนคาดการณ์ว่า ผลผลิตหัวมันส าปะหลังของไทยจะออกมากในช่วงต้นปีถึงเมษายน พ.ศ. 2560 อีก
ประมาณร้อยละ 70 หรือประมาณ 21 ล้านตัน ซึ่งอาจมีผลท าให้ราคาลดลงตามผลผลิตที่ออกมามาก เป็นผล
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ให้บริษัทกลุ่มผู้ส่งออกมันเส้นจีนในไทยมีการก าหนดราคาส่งออกมันเส้นล่วงหน้าไว้ในราคาต่ า ซึ่งจะส่งผลต่อ
การตั้งราคารับซื้อหัวมันสดในประเทศไทยให้มีราคาต่ าลง 

ดังนั้น ภาครัฐบาลควรมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยหา
แหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพื่อการผลิตสินค้าในประเทศให้มากขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ราคาหัวมันลดลง 
อันเกิดจากการแข่งขันกันด้านราคาในการส่งออกเหมือนปี พ.ศ. 2558 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 
 อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่ศึกษาโดย ธนาคารทหารไทย จ ากัด (2560) พบว่า มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่
สร้างและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น แต่มันส าปะหลังถือได้ว่า เป็นสินค้าที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีราคาที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากตลาดต่างประเทศ คือ ประเทศจีน มีการใช้ข้าวโพดทดแทนมันส าปะหลัง
ส าหรับการผลิตแอลกอฮอล์ ท าให้ราคาเฉลี่ยมันส าปะหลังลดลง ซึ่งค้านกับปริมาณผลผลิตที่คาดว่า ในปี พ.ศ. 
2561 จะมีเพ่ิมมากขึ้นอีกร้อยละ 2.1 หรือคิดเป็นปริมาณ 31.2 ล้านตัน (ภาพรวมทั้งประเทศ) ซึ่งผลกระทบ
หนักที่สุด อาจจะเกิดกับเกษตรกรที่ลงทุนปลูกในช่วงราคาสูงก่อนหน้านี้กว่า 500,000 ครัวเรือน โดยกว่า
ครึ่งหนึ่งเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภาครัฐอาจจะต้องหามาตรการช่วยเหลือ เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบต่อเกษตรกร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีการผลิตและปลูกมันส าปะหลัง 
เหมือนมาตรการที่อธิบายข้างต้น 

2.2 ประเด็นความต้องการมันส าปะหลัง 
 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) พบว่า ความต้องการมันส าปะหลังของผู้ประกอบการ
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีปริมาณความต้องการใช้มันส าปะหลังลดลงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งนี้ ตลาดส าคัญของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทยส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน แต่ผลจากการ
ชะลอตัวและปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน อาจจะเป็นผลเชิงลบต่อราคามันส าปะหลังดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 อย่างไรก็ตาม จากปัญหาที่เกิดขึ้น ภาครัฐได้มีแนวทางกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้มันส าปะหลัง 
โดยผลักดันให้มีการใช้มันส าปะหลังมากข้ึน โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตเอทานอลในประเทศให้ช่วยรับซื้อ
มันส าปะหลังสด และ ควรมีการส่งเสริมให้มีการเจรจาธุรกิจของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและข้าวหอมมะลิ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้น าเข้าต่างประเทศ ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดการระบายสินค้าเกษตรของไทย
ออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ 
 ประการสุดท้าย เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศเพ่ือนบ้านแบบผิด
กฎหมาย ภาครัฐได้มีการก าชับให้ทหารคุ้มเข้มตามแนวชายแดน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มันส าปะหลังที่
ปลูกในประเทศได้เกิดการใช้ได้อีกทางหนึ่ง เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้มันส าปะหลัง ซึ่งเป็นการ
ช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศ และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ย่อมได้รับประโยชน์
ต่างๆ ด้วย แม้ว่า ผลผลิตเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ อาจจะมีปริมาณน้อย 

2.3 ประเด็นในเชิงพัฒนา 
 เนื่องจากการส่งออกมันส าปะหลัง ส่วนใหญ่จะเน้นการส่งออกในรูปแบบของวัตถุดิบ ท าให้ราคา
ผลผลิตของสินค้าเกษตรมีมูลค่าของราคาไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ การก าหนดราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศเป็นหลักด้วย 
 ดังนั้น หากต้องการให้ราคามันส าปะหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภาครัฐอาจจะใช้วิธีการลดต้นทุนการผลิต 
การลดพ้ืนที่ผลิต การเพ่ิมปริมาณการใช้ในประเทศและส่งออกในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มี
มูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งภาครัฐควรต้องเร่งปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผลักดันให้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้มากขึ้น รวมทั้งการน้อมน าพระราชด ารัสเกษตรทฤษฎี
ใหม่ โดยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้มากกว่าการพ่ึงพาการเกษตร
เชิงเดี่ยว 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

J 83 
 

(3) ศักยภาพเกี่ยวกับ “ยางพารา” 
 ยางพารา ถือว่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากเป็นพืช
เศรษฐกิจทางภาคใต้ อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของดินและลักษณะของฝน ท าให้คุณภาพน้ ายางจาก
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะยางที่มาจากแถบจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
ศรีสะเกษ (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2560) 
 แม้ว่า การศึกษาครั้งนี้ ยางพารา มิใช่พืชที่เกี่ยวข้องกับอาหาร แต่ถือว่า เป็นพืชที่มีความส าคัญด้าน
การเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถสร้างและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดี 
 ธนาคารทหารไทย (2560) จัดให้ ยางพารา เป็นพืชที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเติบโตในตลาดอีกครั้ง อัน
เป็นผลมาจากการปรับตัวของราคาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางภาคใต้ โดยมีประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 

3.1 ประเด็นด้านราคายางพารา 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) กล่าวว่า ราคายางแผ่นดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากปัจจัยด้านอุปทานที่
ลดน้อยลงจากภาวะฝนตกหนักและน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมถึงอุปสงค์ที่เพ่ิมขึ้น
จากการเร่งผลิตยางล้อของประเทศจีนเพื่อส่งออกยังประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจะมีการกีดกันทางการค้าในปี 
พ.ศ. 2560 รวมถึงเร่งผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศจีน จากความต้องการซื้อรถยนต์ในประเทศเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
นโยบายการปรับลดภาษีซื้อรถยนต์ของรัฐบาลจีนได้สิ้นสุดลงเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ส าหรับแนวโน้มราคายาง
ปี พ.ศ. 2560 คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงราคา 60 - 70 บาทต่อกิโลกรัม จากความต้องการใช้ยางของจีนที่ยังคงมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 โดยสรุป ยางพาราไทยมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น อันจะส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคา และอาจจะท า
ให้ผู้ซื้อนิยมไปซื้อสินค้าจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น รวมทั้งราคายาง
สังเคราะห์ต่ ากว่าราคายางธรรมชาติ ท าให้ผู้ใช้นิยมมาใช้ยางสังเคราะห์แทน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางและถุงยางอนามัย 

3.2 ประเด็นความต้องการยางพารา 
 จากการศึกษาความต้องการใช้ยางพารา โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) ใช้ข้อมูลจากส านักงาน
สถิติจีน ซึ่งเป็นตลาดรายใหญ่ พบว่า ช่วงไตรมาสที่ 4 จะมีการขยายตัวของภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยางเพ่ิมข้ึน และจะส่งผลต่อความต้องการใช้ยางของประเทศจีน เพื่อน าเข้าสู่ภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
 อนึ่ง International Rubber Study Group (IRSG) (2559, อ้างอิงในธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2559) กล่าวว่า ความต้องการใช้ยางโลกปี พ.ศ. 2559 จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการฟ้ืนตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
กว่าปี พ.ศ. 2558 จากการใช้ยางของประเทศจีน อินเดีย และเอเชียอื่นๆ  
 ส่วนการส่งออกยางพาราของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีปริมาณลดลงร้อยละ 7 จากการ
ปรับรูปแบบการส่งออกยาง ขณะเดียวกันมูลค่าได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 13.8 สาเหตุมาจากภัยแล้ง
ของปรากฏการณ์เอลนีโญ ท าให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อย ต่อมาราคายางปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่ง ปีหลัง 
พ.ศ. 2559 ท าให้เกิดแรงจูงใจต่อแรงงานที่รับจ้างกรีดยางเพ่ิมมากขึ้น ท าให้มีปริมาณยางเพ่ิมขึ้นชดเชย
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา ท าให้ปริมาณยางลดลงในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 
 อย่างไรก็ตาม ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตยางโลก
จะมีประมาณ 13.15 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5.79 เนื่องจากประเทศผู้ผลิตต่างๆ เช่น 
เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เป็นต้น ขยายพ้ืนที่ปลูกและเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น ขณะที่ความ
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ต้องการใช้ยางของโลกเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เป็นผลมาจากความต้องการใช้ยางใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศจีนและอินเดียยังมีการขยายตัว 

3.3 ประเด็นในเชิงพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรประเภท “ยางพารา” อาจจะใช้แนวทางเดียวกันกับ “มันส าปะหลัง” 
กล่าวคือ ภาครัฐอาจจะใช้วิธีการลดต้นทุนการผลิต การลดพ้ืนที่ผลิต การเพ่ิมปริมาณการใช้ในประเทศและ
ส่งออกในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งภาครัฐควรต้องเร่งปรับโครงสร้างสินค้า
เกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผลักดันให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เ พ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้มาก
ขึ้น 
 จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาอภิปรายโดยเทียบความสอดคล้องกับแนวคิดของการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งมีนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนได้กล่าวไว้ เช่น สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2549) 
และสีลาภรณ์ บัวสาย (2557) เป็นต้น รวมทั้งมีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน เช่น การศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนเข้มแข็ง: การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี บ้านวังป้อง ต าบลเหมืองแก้ว และ
บ้านท่าวังทอง ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ของจีรเดช จีแดง (2555) และการศึกษาศักยภาพ
เศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ และงานวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก
โดยการใช้แบบจ าลอง Boston Consulting Group (BCG) เป็นงานวิจัยของอรรถพล จรจันทร์ (2558) ใน
งานวิจัยดังกล่าว พบว่า เป็นการศึกษาที่ใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา ปาโนรัมย์ 
(2551) และงานวิจัยเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
เป็นงานวิจัยของ สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ (2557) โดยงานวิจัยทั้งสองงานนี้ ได้ใช้มิติต่างๆ เพ่ือประเมิน
ศักยภาพของชุมชน เช่น มิติทุนท่ีสร้างข้ึน มิติทุนมนุษย์ มิติทุนทางสังคม และมิติทุนธรรมชาติ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 (1) เชิงนโยบาย 
 1.1 ควรให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโต โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
 1.2 ควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
รวมทั้งการบริหารและจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารและการจัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร 
 1.3 ควรพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตสารชีวภาพต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีการตัดต่อยีน การค้นหาและสกัดสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรเป็นการผสมผสานความรู้ด้านชีวเคมี จุลชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์เข้า
ด้วยกัน (CDIRM, 2560) 
 1.4 ควรมีการพิจารณาต้นทุนการผลิตของประเทศเพ่ือนบ้านที่ต่ ากว่าไทย ทั้งในด้านวัตถุดิบ และ
แรงงาน และหากพิจารณาทิศทางในการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จะเห็นว่า ในส่วนต้นน้ า คือ 
การเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ต้องให้ความส าคัญกับการจัดหาแหล่งน้ า การวางระบบและ
การตรวจสอบมาตรฐาน การกระจายพันธุ์พืช ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่ส าคัญ
ส าหรับภูมิภาคและทั่วโลกจากการใช้วัตถุดิบในประเทศ 
 (2) เชิงปฏิบัติการ 
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 2.1 สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในด้านการวิจัย และการปฏิบัติเชิงบริหาร เพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้ความช านาญทางการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร  
 2.2 เพ่ิมขีดความสามารถทั้งในด้านการจัดการทรัพยากร การผลิต การเงิน และการตลาด มีการ
ประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 (3) การวิจัยครั้งต่อไป 

 3.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัก
ได้ข้อมูลในอีกมุมมองหนึ่งประกอบการวิเคราะห์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3.2 ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ หรือใช้แบบจ าลอง Boston Consulting Group (BCG) 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และสร้างความน่าเชื่อมากยิ่งขึ้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดนโยบายใน
การพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในนโยบายต่างๆ ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นสิ่งที่ต้องได้รับ
การพัฒนา ซึ่งพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ได้มีการวางแผนไว้ โดยในภูมิภาคนี้ มี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่ควรจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ “ศักยภาพด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ภูมิภาคนี้เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการเกษตรที่น่าสนใจ เป็นพ้ืนที่ที่สามารถจะเป็น “ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก” 
และเป็น “แหล่งแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวไรซ์เบอร์รี่” รวมทั้งเป็น “แหล่งแปรรูปผัก สมุนไพรออก
แกนิกส์” ของประเทศ และจากการที่ภูมิภาคแห่งนี้ มีความสามารถในการปลูกพืชเศรษฐกิจและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนที่ที่จะพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารได้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ศักยภาพด้านอุปสงค์และอุปทาน ออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ศักยภาพเกี่ยว
กับข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้ งประเทศไทยและทั่วโลก แต่ก าลัง
การผลิตยังไม่เพียงพอ (2) ศักยภาพเกี่ยวกับมันส าปะหลัง ในภูมิภาคนี้ ความต้องการมันส าปะหลังยังมีเป็น
จ านวนมาก แต่ขาดการผลิตที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง ภาครัฐจะต้องมีการบริหารจัดการให้รัดกุม และ (3) 
ศักยภาพเกี่ยวกับยางพารา ในภูมิภาคนี้ ถือได้ว่า ผลผลิตยางมีคุณภาพดีกว่าภาคใต้ในความเข้มข้น ท าให้เป็นที่
ต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรเร่งเข้ามาควบคุมเรื่องของต้นทุน และแนะน าให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตมากยิ่งขึ้น 

การพัฒนาในอนาคต อาจจะต้องใช้ระยะเวลาและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาในภาพรวมแก่
ประชาชน การกระตุ้นและการให้ความรู้ต่อการท าการเกษตรอินทรีย์เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและกระแส
ความนิยมของตลาด ตลอดจน การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในด้านการวิจัย และการปฏิบัติเชิง
บริหาร เพ่ือเป็นการเสริมความรู้ความช านาญด้านการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรม
เกษตร เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารและการ
จัดการเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ อนึ่ง การมีตลาดสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่กว้างขึ้น จะท าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่ส าคัญส าหรับ
ภูมิภาคและท่ัวโลกจากการใช้วัตถุดิบในประเทศ 
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