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บทค ัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ืองคุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราช ควาย 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุผลเนื่องจากกลุ่มผู้ท่ีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหมู่ บ้านเนินสะอาด 
คือ กลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้น าชุมชน และผู้ท่ีได้รับการยกย่องจากคนในชุมชน ในขณะท่ีประชาชนท่ัวไป
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย  

ผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้านเนินสะอาด ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ตัวแปรความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ทุน
ทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในหมู่ บ้านเนินสะอาด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่ บ้านเนินสะอาดมีความสามัคคีและความเป็น
แผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้อง
เสนอผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีจะได้รับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ  

 

ค  าส าค ัญ : คุณภาพสังคม, การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชน, เครือข่ายทางสังคม 
 

Abstract 
 

 Research on Social quality and participation in community development A case study : Na Rat khwai Sub-
District Muang Nakhon Phanom District Nakhon Phanom Province. The groups that play a role in community 
development are those who have the power to structure, such as community leaders and those who have been 
praised by the people in the community. While the majority of people in the community play a less active role in 
community development 
 The results were: The level of development participation in community as a whole in the medium 
(average 2.85 standard deviations. 0.857). The hypotheses and test hypotheses with Chi-square statistics in a cross 
tabulation analysis 3 the following assumptions are social solidarity, social capital and social network with the 
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variables involved in the development of community relations at the significant level of 0.05., the results of in-
depth interviews found that people in the community are they have quite a few unities but they also participate 
in activities and create social networks with other communities. 
 

Keywords: Social quality, participation, community development, social network 
 

บทน า 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดความสุข โดยได้แบ่งออกเป็น4 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคลและครัวเรือน 
ระดับชุมชนและท้องถ่ิน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซ่ึงในระดับมหภาคนั้นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well-being Index) เป็นดัชนีหนึ่งร่วมกับดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนในการประเมินผลกระทบของการพัฒนา (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2551) ส าหรับคุณภาพสังคม 
(Social Quality) ถึงแม้จะเป็นเร่ืองท่ีใหม่มากในสังคมไทย (เจษณี สุขจิ รัตติกาล,2547) แต่เมื่อท าการศึกษาก็พบว่า มีหลากหลาย
หน่วยงานท่ีได้ท าการศึกษาแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองคุณภาพสังคม เพื่อให้สังคมไทยไปสู่เปูาหมายของการพัฒนาประเทศ ประกอบ
ไปด้วย ประการแรก คือ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ การลดความไม่เท่าเทียม และความขัดแย้ง การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประการท่ีสอง คือ การสร้างทุนทางสังคม คือ การน าเอาทรัพยากรท่ีมีศักยภาพมาเช่ือมต่อกับการเป็น
สมาชิกในเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงสถาบันไว้เป็นฐานสนับสนุน เพื่อให้มีบทบาทในการผลิตซ้ าในชนช้ันและประการท่ีสาม คือ 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การท ากิจกรรมให้เกิดกลุ่ม ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพื่อจุดประสงค์ของการ
แลกเปล่ียน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซ่ึงคุณภาพทางสังคมถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการขับเคล่ือน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากข้ึนด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552).     
 โดยทีมผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีชุมชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมเป็นพื้นท่ีในการศึกษา 
เนื่องจากปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ กลุ่มผู้ท่ีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน คือ กลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้น าชุมชน และผู้ท่ีได้รับการยกย่องจากคนในชุมชน ในขณะท่ี
ประชาชนท่ัวไปซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาราชควาย, 2558) เนื่องจากหลักการพัฒนาท่ีดี ควรให้เปูาหมายของการพัฒนามากจากความต้องการของคนในพื้นท่ีหรือ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเกิดจากนโยบายการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงฝุายเดียว (Top-Down) ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มากข้ึนปัจจัยท่ีส าคัญ คือ 
การขับเคล่ือนให้ชุมชนเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ (กนกพร กระจ่างแสง และคณะ, 2560) ซ่ึงทีมผู้วิจัยมีความประสงค์การส ารวจและ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพสังคมของชุมชนบ้านเนินสะอาดว่าเป็นอย่างไร และปัจจัยด้านใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินสะอาดต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านเนิน

สะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเถอเมือง จังหวัดนครพนม 
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
      สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
        สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
 

ประโยชน์ที่ได้ร ับ 
 ได้องค์ความรู้เร่ืองคุณภาพสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดนครพนมและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประประชาชนในจังหวัดนครพนม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากข้ึนรวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท่ีมาจากความต้องการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริงและพัฒนาความเป็นสังคมประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 
 

วิธ ีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1) ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จ านวน 1,117 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ การใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีแอนด์มอร์แกน (krejcie and Morgan, 1970 
อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 291 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติ (Non-probability sampling) ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota 
Sampling) เทียบบัญญติัไตรยางศ์เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 ต าบล โดยสามารถก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) เพศ
ชาย มีจ านวน 565 คน ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 147 คน (2) เพศหญิง มีจ านวน 552 คน ก าหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ านวน 144 คน ข้ันตอนท่ี 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทีมของผู้วิจัยด าเนินการลง
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และข้ันตอนท่ี 4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยระบุคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน 
 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถาม โดยมีค่าความสอดคล้องของข้อมูล เท่ากับ 0.67 

และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามท้ังฉบับด้วยวิธีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอนบาค (α-
Cronbach’s Alpha Coefficient)โดยต้องมีค่าอยู่ในระดับ 0.85 (2) แนวประเด็นสัมภาษณ์  
 4) การเก็บรวบรวมข้อมลู มีข้ันตอนได้แก่ (1) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนและให้กับทีมผู้ช่วย
วิจัยท าความเข้าใจแบบสอบถามเพื่อปูองกันความคลาดเคล่ือนในการเก็บข้อมูล (2) การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามนั้นซ่ึงทีมผู้ช่วยนักวิจัยต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างชัดเจนจึงด าเนินการเก็บ
ข้อมูล (3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม แล้วจึงน ามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัส หลังจากนั้นจึง
ด าเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (4) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีการระบุ
คุณสมบัติคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมลูเพือ่สัมภาษณ์   เชิงลึก จ านวน 10 คน เพื่อ
น าข้อมูลมาพิสูจน์ข้อค้นพบในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ  

5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 
1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วน
บุคคล ปัจจัยคุณภาพสังคม และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Chi-square 
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ในรูปแบบตารางไขว้ (Cross tabulation) เพือ่น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการจัดหมวดหมูต่ามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
รวมไปถึงการตีความตามบริบทด้วยหลังจากนั้นน ามาเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้การวิจัยและน าข้อมลูท่ีได้ไปตรวจสอบข้อมลู
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Campbell and Rogers, 1976) หากพบข้อค้นพบท่ีแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพ 
ผู้วิจัยจึงจะใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย  

 

สร ุปผลการวจิยั 
 กลุ่มตัวอย่างคร่ึงหนึ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5  รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.5  มีอายุระหว่าง 41-50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7 เกินกว่าคร่ึงหนึ่งจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง ร้อยละ 
38.0 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.3 ซ่ึงหนึ่งในสามมีรายได้ต่ าว่าเดือนละ 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 
โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด มีดังต่อไปนี้  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ปัจจัยด้าน
ทุนทางสังคมและ ปัจจยัด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับการส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้วยการใช้สถิติ Chi-square ในรูปแบบการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross tabulation) ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย สรุปว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ดังตารางท่ี 1-3 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับระดับระดับความเป็นพลเมือง 
ระด ับค วามเป็นปึกแผ ่น 

ทางสังค ม 
ระด ับการมีส่วนร ่วมการพัฒนาช ุมชน 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 120 82 5 

ปานกลาง 35 37 3 
มาก 0 1 8 
รวม 155 120 16 

  Pearson chi-square = 21.301   sig=0.000  
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทุนทางสังคมในชุมชนกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน 
ระด ับทุนทางสังค ม  

 
ระด ับการมีส่วนร ่วมการพัฒนาช ุมชน 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 103 74 7 

ปานกลาง 53 47 4 
มาก 0 0 3 
รวม 156 121 14 

  Pearson chi-square = 11.054   sig=0.049 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน 
ระด ับการสร ้างเค ร ือข ่ายทาง

สังค ม 
ระด ับการมีส่วนร ่วมการพัฒนาช ุมชน 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 114 69 5 
ปานกลาง 54 45 3 

มาก 0 0 1 
รวม 168 114 9 

  Pearson chi-square = 24.913   sig=0.000 
 

โดยระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อน (ค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการชักชวนให้คนในครอบครัวหรือเครือญาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมากเพียงข้อ
เดียว (ค่าเฉล่ีย 3.55ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.903 ) และการส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาชุมชนของ
ภาครัฐมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉล่ีย 2.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.615) 
 ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเร่ืองคุณภาพสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ในประเด็นเร่ืองคุณภาพสังคมของหมู่ บ้านเนินสะอาด พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญใน
หมู่บ้านเนินสะอาดท่ีอธิบายว่าความสามัคคีและความเป็นแผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้องเสนอผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีจะได้รับเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ คนในชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดยังคงไม่เห็นถึงข้อดี จุดแข็งหรือทุนทางสังคมท่ีชุมชนมีอยู่ 
แต่ยังคงมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างชุมชนใกล้เคียงด้วย เช่น กลุ่มอาสาสมัครหมู่ บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ท่ีมักจะมี
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุนชนอ่ืน เๆมื่อมีโอกาสอยู่เสมอ โดยแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสังคมในระดับหมู่ บ้านกรมพัฒนา
สังคมและกรมพัฒนาสวัสดิการเป็นผู้พัฒนาตัวช้ีวัดในส่วนภูมิภาค ตัวช้ีวัดคุณภาพสังคมท่ีพัฒนาในประเทศไทยเน้นในเร่ือง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การส่งเสริมเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ ทุนทางสังคม การปรับตัว และการหลีกเล่ียงความเส่ียง 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพสังคมไม่สามารถอธิบายสถานะท่ีชัดเจนของสังคมได้ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ท่ีจะ
ช่วยในการวัดระดับคุณภาพสังคม ส่วนประเด็นเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้านเนินสะอาดยังประสบ
ปัญหาในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาเหตุเกิดจากการท่ีประชาชนไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะต่างก็ต้องท างานหา
เล้ียงครอบครัว จึงเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆกัน แต่ก็มีบ้างส าหรับคนท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมแต่จะเป็นผู้สูงอายุ เพราะจะมีเวลาว่างอยู่แต่กับบ้าน จึงอยากท่ีจะมาช่วยในการท ากิจกรรม ฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึง
เป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก เพราะท าให้คนในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น และยังท าให้เกิดความรักความสามัคคี
ต่อกันภายในชุมชนเป็นพลังชุมชนในการท ากิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยู่กับภาครัฐและผู้น าด้วยว่ามีการเข้าถึง
ประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่ หากทุกคนไม่มีความร่วมมือกันและไม่
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ก็จะท าให้ชุมชนไม่พัฒนาและไม่เข้มแข็ง ไม่ ย่ังยืนและอาจท าให้มีปัญหาอ่ืนๆ
ตามมาด้วย  โดยลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมมี 4 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โครงการการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Chao-Yin, 2008)  
 โดยหลักการส าคัญท่ีจะท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้นแนวทางท่ีทางกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ
ได้เสนอแนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักวิชาการหลายท่าน (ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ ,2556) โดย
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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 1) หลักการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อ
หน่วยงานหรือต่อบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม (Max, Yun-Tung Wang, 2008) 
 2) หลักการขจัดความขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์และความคิด จะมี อิทธิพลต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก
เพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและล้มเหลวสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและการสร้างทุน
ทางสังคมในชุมชน (House,J.S, 1981)  
 3) หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การซ่ือสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะ
อุดมการณ์เป็นเร่ืองท่ีจะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเปูาหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างทุนทางสังคมในชุมชน (Weiss,1981) 
 4) การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของตนเอง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจใน
ตนเองมากข้ึน การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ 
รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนาสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างทุน
ทางสังคมในชุมชน (Yeun-wen,2008)  
 5) หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพ
สังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและน าไปสู่การสร้างเครือข่ายในการท างานพัฒนาชุมชนเป็นทีม (Kahn, R.L, 1979) 
 6) หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการ ท างานและท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ
แนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและการสร้างทุนทางสังคมในชุมชน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนั้นได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นคุณภาพชีวิตและสังคมในประเทศไทยทุนทาง 
สังคมท่ีสามารถน าไปประโยชน์ในการพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
การอภิปรายดังนี้   

1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ระดับความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่
ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน  โดยสังคมท่ีมีคุณภาพมากเพียงใดจะเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพสังคมในประเทศไทย พบว่า คุณภาพสังคม
เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนความสนใจของปัจเจกเป็นความสนใจส่วนรวมเป็นเร่ืองสาธารณะ และน าไปสู่
การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้  
 2) ทุนทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ระดับทุนทางสังคมใน
ชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2550) ท่ีอธิบายว่าทุนทางสังคมสามารถมีลักษณะของผลประโยชน์สาธารณะซ่ึงจะเป็นปัจจัยท่ีท า
ชุมชนน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาได้อย่างย่ังยืน 
 3) การสร้างเครือข่ายทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าระดับการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางท าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐวัชร์ เผ่าภู่ (2554) ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ความเป็นเครือข่ายทางสังคม คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอก พบว่า จากการศึกษาพบว่าบริบท
ของชุมชนสมอเอกเป็นแบบ “ชุมชนชนบท” ความสัมพันธ์ทางสังคมก็เป็นแบบกันเอง เนื่องจากเป็นเครือญาติกันเกือบท้ังหมด ไม่มี
ความแตกต่างทางชนช้ัน มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และยังเป็นชุมชนสมอเอกเป็นชุมชนมุสลิมท่ีเคร่งครัดต่อการปฏิบัติ
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ศาสนกิจการอยู่แบบเครือญาติเป็นปัจจัยหลักของความเข้มแข็งของชุมชนและน าไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง แนวทางการ
พัฒนาชุมชนสมอเอกโดยผ่านกลุ่มต่างๆนั้นสามารถกระท าได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มแกนหลักท่ีส าคัญ เช่น กลุ่มกรรมการมัสยิด กลุ่ม
กรรมการชุมชน กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เป็นต้น  
 4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านเนินสะอาดมีความสามัคคีและความเป็นแผ่น
ภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้องเสนอ
ผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีจะได้รับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ืองเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น
เกิดจากความพึงพอใจในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ ท่ีสมดุล หากต้องการให้คนเข้ามาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมใดๆ ต้องเสนอถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับท้ังทางตรงและทางอ้อมให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  

จากประเด็นข้อมูลส าคัญดังกล่าว จึงท าให้เกิดข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถ่ินในการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพ

สังคมท่ีดีข้ึนด้วยการสร้างความสามัคคีเพื่อความเป็นปึกแผ่นในชุมชน ด้วยการจัดท าโครงการท่ีกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงข้อดีหรือ
จุดเด่นของชุมชนในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้ ความคิดและค่านิยมด้านความร่วมมือเพื่อเป็นการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเป็น
ประจ าทุกปี   

2) ควรให้หน่วยงานท้องถ่ินจัดท านโยบายการใช้ทุนทางสังคมด้วยการให้หน่วยงานราชการกับชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน
ระหว่างการใช้ทุนทางสังคมอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนและเน้นด้านการเรียนรู้ให้เกิด
ความรู้และทักษะท่ีมาจากการใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน และให้มีการด าเนินการจัดท าแผนท่ีทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางสังคมท่ีดีของชุมชนต่อไป 

3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมท้ังกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนเพื่อท าให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพสังคมดังกล่าวน าไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท าให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าได้ด้วย
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
 

เอกสารอา้งอิง 
กนกพร กระจ่างแสง; และคณะ.  (2560). บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานในการพัฒนาองค์การ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี. 11(26): 156-161. 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .  (2551).  เอกสารสรุปสานเสวนาทางออก เร่ืองการก าหนดตัวแปรเพื่อการ

ตัดสินใจด้านการพัฒนาในเขตพื้นท่ีเมือง คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2551 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ. (อัดส าเนา) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ .  (2550).  โครงการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าดัชนีสังคม. (อัดส าเนา). 
เจษณี สุขจิรัตติกาล.  (2547).  ความสุขมวลประชาชาติ มุ่งสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: เฟื่องฟูา. 
ณัฐวัชร์ เผ่าภู่.  (2554).  การพัฒนาอย่างย่ังยืน: ความเป็นเครือข่ายทางสังคม คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชนมุสลิมบ้านเสมอ

เอก ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บริหารการพัฒนาสังคม), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ถวิลวดี บุรีกุล.  (2552).  คุณภาพสังคมในประเทศไทย. (อัดส าเนา). 
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ .  (2554).  การสร้างเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน.  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



118  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 1  January - April  2019  

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ.  (2556).  ความเป็นพลเมืองในระบบบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ . 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

สุทธนู ศรีไสย์.  (2551).  สถิติประยุกต์ส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย.  (2558). การรายงานข้อมูลทางสังคม.  อัดส าเนา. 
Campbell, A., Convers, D.E., &Rogers, W.  (1976).  The Quality of American Life: Perspectives, Educations, and 

Satisfactions. New York: Russell Sage. 
Chao-Yin, Lin.  (2008).  The Conceptual Issues of Social Quality.  Taipei: National Taipei University. 
House, J.S.  (1981).  Work stress and Social Support. London: Addisonwesley. 
Kahn, R.L. (1979).  Aging form Birth to Death: Interdiscipllnary Perspective.  Taiwan: Department of Social Work 

Nation Taiwan University. 
Max, Yun-Tung Wang. (2008). Social Quality Indicators from Taiwan Perspective.  Taiwan: Department of Social 

Work Nation Taiwan University. 
Weiss,R.  (1981).  Doing unto others.  The Provision of social relationship. In. Zick (ED.),Englewood cliffs: N.J. Prentice Hall. 
Yeun-wen, Ku.  (2008).  Beyond East Asian Welfare Regime: Constructing Social Quality Indicator in Asia.  Taiwan: 

Department of Social Work Nation Taiwan University. 
 

Translated Thai References 
BuriKul, Thawinvadee.  (2009). Social Quality in Thailand. (Mimeographed). (in Thai). 
Chamaratana, Thanapauge.  (2011) .  Alternative: Social network construction of Isan labour brokers. Doctor of 

Philosophy, Khonkaen University. (in Thai) 
Krajangsaeng, Kanokporn; et.al.  (2017). The role of administrators and team building for the organization.  Journal 

of Thonburi  University.  11(26): 156-161. (in Thai) 
Ministry of Social Development and Human Security.  (2008).  Document Outline Decision Making on Urban 

Development Decision No.1 on February 18, 2008, Dusit Thani Bangkok. (Mimeographed). (in Thai) 
Ministry of Social Development and Human Security. (2007). Public Policy Analysis on Social Development and 

Human Security Case study on social indexing. (Mimeographed). (In Thai) 
Paopoo, Nattawat. (2011). Sustainable development: social network, quality of life, and environment of Samor-

Eak Muslim Community, Donchimpli Subdistrict, Bangnampreao District, Chachoengsao Province. 

Doctor of Philosophy, (Social Development Administration).  National Institute of Development 
Administration. (in Thai). 

Sootthanu, Srisai. (2008).  Applied Statistics for Social Science Research.  Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 
Sub-district Administrative Organization of Na Ratcha kwai.  (2015).  Social data reporting of villages. 

(Mimeographed). (in Thai) 
SukJirattikarn; Jetsanee.  (2004).  Gross National Happiness Towards a new paradigm for development.    

Bangkok: Fuengfa. (in Thai). 
Viphatphumiprathes, Thuntuch.  (2013).  Democratic Citizenship of Dhurakij Pundit University Students. Bangkok: 

Dhurakij Pundit University. (in Thai) 

































การสร ้างพ ื้นที่ของผู้ส ูงอายุเพ ื่อยังค ุณประโยชน์ด ้านเศรษ ฐกิจและส ังคม 
PRODUCTION OF SPACE FOR THE PRODUCTIVE AGEING’S ECONOMIC AND 
SOCIAL BENEFITS 

 

พัชรวดี   เพ็งสระเกตุ  
Phatcharawadee Phengsrakate 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
Faculty Liberal arts And Science, Nakhonphanom University 

phatchybell95@gmail.com 
 

บทค ัดย่อ 
 

บทความเร่ืองการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) เกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ประกอบด้วย 1) ความจริง 2) 
ความถูกต้องน่าเช่ือถือ 3) การเป็นตัวแทน และ 4) ความหมาย ซ่ึงใช้เอกสารท้ังหมด 10 เล่ม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

เงื่อนไขส าคัญในการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีจะทรงพลังในการสร้างพื้นท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมี ศักยภาพ ซ่ึง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย
และจิตดี มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้  

วิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ 1) การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอ านาจการต่อรอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ียังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ตลอดจนสามารถสร้างพลัง
อ านาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2)การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้ใกล้กับรัฐ ด้วยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นท่ีให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 
ค  าส าค ัญ:  การสร้างพื้นท่ี, ผู้สูงอายุ, ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ,ประโยชน์ด้านสังคม 
 

Abstract 
 

The article on Production of Space for the Productive Ageing for economic and social benefits. 
Use documentary research methodology. Analyze on the secondary document. The criteria for the 
selection of documents are 1) the truth, 2) the credibility, 3) the representation and 4) the meaning, 
which used all 10 documents. The main conclusions are as follows: 

The key condition for Production of Space for the elderly is that those who are powerful in 
Product of Space must be potential. The element of being a senior citizen is the ability to be self -
reliant, self-reliant and the ability to participate in economic and social activities. 

The way to Product of Space for the elderly is to: 1) Collaborate and create an aging network to 
create bargaining power to create a new image that the elderly are socially and economically beneficial. They 
also have the power to negotiate for government funding. 2) Putting power relations closer to the state. The 
goal is to create space in accordance with the development or policy of the state to create mutual benefits. 
Keywords: Production of Space, Ageing, economic benefits, social benefits 
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ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1  เดือนมกราคม – เมษายน 2562 

บทน า 
องค์การสหประชาชาติคาดประมาณว่าจ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,963 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 22  ในปี พ.ศ. 2593 

แนวโน้มสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมอีายุมากข้ึนยังเพิ่มข้ึน อีกท้ัง 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุในโลกอยู่ในประเทศก าลังพฒันา โดยเฉพาะในทวีป
เอเชีย มีความสอดคล้องกับจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยท่ีเพิม่มากข้ึนเร่ือยๆ โดยประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
(Ageing Society) ในปี พ.ศ. 2552 ซ่ึงหมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรท้ังหมด ผลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 2543 ถึง ปี 2573 แสดงว่าในปี 2568 จ านวน
ผู้สูงอายุจะเพิม่ข้ึนเป็น 14.9 ล้านคน และใน ปี 2573 จะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ   
1 ใน 4) ของประชากรไทยท้ังประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคท่ีอัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรชะลอตัว และส่งผลให้จ านวนประชากรของประเทศจะลดลงในท่ีสุด  น าไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุ
กล่าวคือ มีจ านวนประชากรสูงอายุมากข้ึนแต่มีจ านวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552)  

โดยผลกระทบท่ีเกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานโดยรัฐต้องหา
แนวทางในการทดแทนแรงงาน การถ่ายทอดประสบการณ์หรือการจดัการความรู้ระหว่างรุ่น (Knowledge management) ใน
อนาคต (กระทรวงแรงงาน, 2557)  2) ปัญหาการภาวะพึ่งพงิสูงข้ึนเพราะประเทศไทยมีการจ ากัดอายุการท างานของผู้สูงอายุ เช่น 
การเกษียณของข้าราชการท่ีอายุ 60 ปี หรือการเกษียณในแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีอายุน้อยกว่า 55 ปี เป็นต้น ผลท่ีเกิดข้ึนนี้
ท าให้ระดับของรายได้ของผู้สูงอายุลดลงหรือไม่มรีายได้เลยท าให้เกิดภาวะการพึ่งพงิสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ในวัยแรงงานมาก
ข้ึน ตลอดจนภาครัฐยังต้องมสีวัสดิการท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ การให้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน ประกันสังคม 
เพื่อลดภาระให้กับครอบครัวท่ีต้องดูแลผู้สูงอายุแต่ก็ท าให้ภาระทางการคลังของประเทศจะเพิ่มสูงข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  3) ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะการพึ่งพิงในระยะยาว เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่าในปี 2567 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึง่พิงระดับรุนแรงจะมจี านวนมากถึง 280,000 คน ในขณะท่ีครัวเรือนมีศักยภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุลดลงเป็นผลจากขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง การเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอก
บ้านของสตรี (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวัสด์ิ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553) 4) ปัญหาการจัดการสังคมผู้สูงอายุอย่างมปีระสิทธิภาพ
ในมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนีมุ้่งให้ความส าคัญในกลุ่มผู้สูงอายุท่ียังคงมีความสามารถในการท ากิจกรรมเชิงธุรกิจและ
บริการสังคมได้ตามอัตภาพเพื่อเป็นการยังคงไว้ซ่ึงคุณประโยชน์ผู้สูงอายุเพือ่ลดภาระการเป็นผู้พึ่งพงิของคนในสังคมและลดภาระ
ของรัฐอีกด้วย แต่จากการศึกษาของเล็ก สมบัติและคณะ (2554) พบว่า ผู้สูงอายุหลายรายมีความสนใจและมีความพร้อมด้าน
ความรู้ความสามารถแต่ไมไ่ด้รับการโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่สอดคล้องกับข้อมลูของกระทรวงแรงงาน (2557) พบว่า ปี
พ.ศ. 2553-2555 มีต าแหน่งงาน 4,459 อัตรา โดยมีผู้สูงอายุท่ีมาลงทะเบียนสมคัรงาน 2,545 ราย ผู้สูงอายุท่ีได้รับการบรรจุเข้า
ท างานมีเพียง 483 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่านั้น  

ท่ีผ่านมารัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบของการก้าวสู่สังคมสูงวัยมากข้ึนดังจะเห็นได้จากการท่ีรัฐได้ก าหนดแผนประชากร
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรเพือ่รองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 อีกท้ังยังได้
จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ข้ึนเพือ่ก าหนดทิศทางของนโยบายและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุใน
ระยะยาว อีกท้ังยังมีมุมมองท่ีแตกต่างจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรก แผนพัฒนาผู้สูงอายุฯฉบับปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ว่า 
“ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีมปีระโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานท่ีสุด แต่ในกรณีท่ีตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิง
ผู้อ่ืน ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเก้ือกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพท่ี
สมเหตุสมผลได้นานท่ีสุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพือ่ให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม” 
ซ่ึงรัฐได้วางแผนการจัดการเพือ่รองรับการเป็นสังคมสูงวัยโดยการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มท่ีพึ่งพา
ตนเองได้ รัฐก็จะด าเนินการส่งเสริมและพฒันาเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ให้กับสังคมไว้ให้นานท่ีสุด กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่ม



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี  167 

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562 

ท่ีพึ่งพาตนเองไมไ่ด้ รัฐก็จะด าเนินการสร้างสวัสดิการและคุ้มครองทางสังคมเพื่อเก้ือกูลให้ผู้สูงอายุด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพไว้ให้นานท่ีสุด หรือเรียกว่านโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (Segmentation) เพื่อวางแผนกลยุทธ์
รองรับแต่ละกลุ่ม (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์,2557) 

จากข้อมูลทางสถิติ  หากแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน พบว่า ผู้สูงอายุท่ี
พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชนและสังคมได้ มีมากถึงร้อยละ 78 ส่วนผู้สูงอายุท่ีดูแลตนเองได้บ้าง และพึ่งตนเองไม่ไ ด้
เนื่องจากพกิาร หรือทุพพลภาพ มีร้อยละ 22 เท่านั้น (ส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ียังคงมีความสามารถท าประโยชน์ได้หรือกล่าวว่ายังเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพอยู่ โดยผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Ageing) จะแสดงออกถึงคุณลักษณะท่ีส าคัญ คือ เป็นผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ 
(Productive Ageing) กล่าวคือ ยังคงท างานหรือกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการโดยงานหรือ
กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549)  ซ่ึงประเทศไทยมแีนวโน้มท่ีจะมี
จ านวนผู้สูงอายุท่ีมศัีกยภาพตามคุณลักษณะท่ีกล่าวมาเพิม่มากข้ึน และกระจายอยู่ท่ัวประเทศท้ังในกรุงเทพมหานครรวมไปถึง
ต่างจังหวัด (กุศล สุนทรธาดา และ กมลชนก ข าสุวรรณ,2553) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนได้ค านึงถึงภาระและความรับผิดชอบต่อการจัดบริการและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีต้องพึง่พาผู้อ่ืนเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากประเทศไทยมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเป็นเมือง มีความทันสมัยและการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพิ่มข้ึนส่งผลต่อการลดบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุลง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีอ านาจในการควบคุมดูแลบุตรหลาน
รวมถึงอ านาจความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนอ านาจในการตัดสินใจ(ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 
2550) นอกจากนี้ยังขาดการศึกษาเพือ่พฒันาความรู้ ทักษะ ท าให้ทักษะความช านาญต่างๆ ด้อยคุณค่าลง เมื่อการศึกษาและ
เทคโนโลยีสมยัใหมก้่าวหน้าข้ึนมาก จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงแท้จริง
แล้วยังมีผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพท่ียังคงสามารถท างานได้อีกเป็นจ านวนมาก (ระวี สัจจโสภณ,2556)  

ผู้สูงอายุได้พยายามต่อสู้ด้วยการสร้างพืน้ท่ี เพื่อเป็นพื้นท่ีในการแสดงความมีตัวตนในสังคม แสดงความสามารถท่ีมีอยู่ 
ตลอดจนเพื่อยังประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วย (Henri Lefebvre,1991) โดยใช้กลไกการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดย
การต่อรองด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจใหมแ่ละเสนอภาพลักษณ์ใหมใ่ห้กับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม
และสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานท่ีสุดและจัดวางความสัมพันธ์ใกล้กับรัฐ กล่าวคือ การสร้างพื้นท่ีของ ผู้สูงอายุนั้นไ ด้
วางเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายในการขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุของภาครัฐซ่ึงจะส่งผลให้การต่อรองมีพลังมากย่ิงข้ึน ( 
ประพนธ์ เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์,2558) โดยสามารถวิเคราะห์การสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุท่ีจัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ผ่านการด าเนินมาตรการส าคัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก มาตรการสร้างการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ โดยรัฐท าหน้าท่ีในการสนบัสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้สูงอายุ”ข้ึน ซ่ึงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการก่อ
รูปสังคมเป็นลักษณะองค์กรและยึดเหนีย่วกันของสมาชิกคือการท ากิจกรรมเพือ่ให้เกิดประโยชน์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกัน
เพื่อสร้างภาพพืน้ท่ีในการมีตัวตน (Representational spaces) ด้วยการสร้างองค์กรเหล่านี้เป็นตัวแทนในการมีตัวตนของ
ผู้สูงอายุในสังคม ประการท่ีสอง มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุโดยรัฐท าหน้าท่ีสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุและการสนับสนุนให้มกีารจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะกับวัย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
รวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากท่ีสุดในประเทศไทย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556) ประการท่ีสาม มาตรการ
สนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมศัีกยภาพ โดยผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาและประสบการณ์
ต่างๆในชุมชน  นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนแล้วยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองอีกด้วย  และประการท่ีส่ี การสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและส่ือ โดยผู้สูงอายุจะมีกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนในการฟังข่าวประชาสัมพันธ์
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และใช้เป็นเคร่ืองมอืในการส่ือสาร (สุคี ศิริวงศ์พากร,2556) การสร้างพืน้ท่ีของผู้สูงอายุโดยใช้ส่ือเข้ามาเป็นเคร่ืองมือเพือ่ให้สังคม
ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ข่าวสารท่ีจ าเป็นได้ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด
เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุและอาจน าไปสู่การแนะน าหรือการว่าจ้างงานท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุท่ีจัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ เพื่อให้ผู้ สูงอายุได้เข้า
มายังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพท่ีมีอยู่นั้นยังขาดประสิทธิภาพท าให้การเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถ
ของผู้สูงอายุยังท าได้ไม่เต็มท่ี แต่ในขณะท่ีการสร้างพื้นท่ีในทางทฤษฎีเช่ือว่า หากมีการสร้างพื้นท่ีจะก่อให้เกิดพื้นท่ีในการแสดง
ตัวตนในการเป็นสมาชิกของสังคมและแสดงศักยภาพในการท าประโยชน์ให้กับสังคม จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามี
บทบาทในสังคมมากข้ึนด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเร่ืองการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสนใจศึกษาในพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นภูมิภาคท่ีมี ผู้สูงอายุมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิด
เป็นร้อยละ 31.9 ซ่ึงผู้สูงอายุเกินกว่าคร่ึงเป็นผู้สูงอายุวัยต้น (60-69ปี) และจากการส ารวจยังพบว่าเป็นผู้สูงอายุวัยต้นมีสุขภาพดี 
(ธชา รุญเจริญ, 2560) และเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุในช่วงวัยอ่ืนเช่นกัน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) ส่วน
ใหญ่จึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซ่ึงคัดเลือกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อันดับแรกท่ีมี ผู้สูงอายุวัย
ต้นมากท่ีสุดเป็นพื้นท่ีในการวิจัยได้แก่ นครราชสีมา  ขอนแก่น อุบราชธานี โดยศึกษาในประเด็น เงื่อนไขการสร้างพื้นท่ี วิธีการ
สร้างพื้นท่ี  แนวทางการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับ
การขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุได้ 

 

วัตถุประสงค ์ของบทความ 
1.เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขการสร้างพื้นท่ีและวิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและ

สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เพื่อเสนอแนวทางการสร้างพื้นท่ีของ ผู้สูงอายุเพื่อยัง คุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 สร ุปผล  
การวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขส าคัญและวิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย

ใช้แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre) เป็นแนวคิดหลักในการอธิบาย ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ 
ระยะเวลาช่วง พ.ศ. 2550-2559 เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเวลาดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงผลการพัฒนาผู้สูงอายุใน
อดีตเป็นอย่างไร เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและวิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพือ่ยังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจบัุน
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) 

โดยเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) ความจริง 2) ความถูกต้องน่าเช่ือถือ 3) การเป็นตัวแทน และ 4)  ความหมาย (Parry Scott, 
1990) ซ่ึงผู้ศึกษาคัดเลือกเอกสารหลัก ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ.2552 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552) 
2. โครงการสร้างระบบติดตามและประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะท่ีสอง  ( วิ

พรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556) 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน,2557) 
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4. รายงานผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรในประเทศไทย สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ,2554) 

5. รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย,2558) 

6. แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre,1991)    
7. ดุษฎีนิพนธ์เร่ืองการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร  (ประพนธ์ 

เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558).  
8. รายงานการวิจัยรายสูง วัยอย่างมีคุณประโยชน์กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เล็ก สมบัติและคณะ, 2554)   
9. บทความเร่ือง The Production of Space in Children's Social Work: Insights from Henri Lefebvre's 

Spatial Dialectics ซ่ึงเป็นการวิจัยเอกสารด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเร่ืองการผลิตพื้นท่ีเพื่อท างานด้านสังคม
สงเคราะห์ในกลุ่มเด็กโดยใช้แนวคิดของอองรี เลอแฟบ เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ (Dharman Jeyasingham, 2013) 

10.เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2558) 

11.งานวิจัยเ ร่ืองความสัมพันธ์ร ะหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กิจปพน ศรีธานี, 2560) 

12.รายงานสังเคราะห์บทเรียนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถ่ินใน 
จังหวัดนครราชสีมา (นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล, 2555) 
 13.การวิจัยเร่ือง “ลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ” (ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ, 2555) 

อองรี เลอแฟบ ( Henri Lefebvre)  ได้แบ่งความหมายของพื้นท่ีเป็น 3 ระดับ คือ 1)  พื้นท่ีทางกายภาพ 
(Physical Space) หมายถึงพื้นท่ีท่ีเป็นธรรมชาติด้านกายภาพ  2) พื้นท่ีทางความรู้สึกนึกคิด ( Mental Space) เป็นการ
รับรู้พื้นท่ีทางจิตใจ เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นท่ี ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโป ร่ง 3)  พื้นท่ีทางสังคม (Social 
Space / Social Practice) คือพื้นท่ีท่ีถูกประกอบข้ึนด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ การใช้สัญลักษณ์ การสร้าง อุดมคติ จึงมี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวางทุกแห่งหนของสังคม ส่วนท่ีเก่ียวกับการให้ความหมายแก่พื้นท่ี อองรี เลอเฟป ( 1991) ได้
กล่าวไว้ในหนังสือช่ือ The production of space ว่า พื้นท่ีไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมศิาสตร์ รวมท้ังมิได้มีลักษณะเป็น
กลางด้วย ( neutral) แต่พื้นท่ีเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอ านาจต่างๆ ในสังคม พื้นท่ีจะถูกผลิต ( produce) และผลิตซ้ า 
( reproduce) ให้กลายเป็นพื้นท่ีทางสังคมแบบต่างๆตามแต่อ านาจของกลุ่มผู้สร้าง พื้นท่ีทางสังคมจึงเป็นความหลากหลาย
ท้ังท่ีเกิดข้ึนเอง และเกิดจากผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่ละวัฒนธรรม พื้นท่ีทาง
สังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ซ่ึงได้แก่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พลังการผลิต ท้ังจากความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้เงื่อนไข ประวัติศาสตร์ ซ่ึงก าหนดโครงสร้างของสังคมและการเมืองว่าใคร
เป็นผู้ผลิตพื้นท่ีและผลิตพื้นท่ีในรูปแบบใด พื้นท่ีสังคมดังกล่าวถูกสร้างโดยการเช่ือมประสานเข้าด้วยกัน ดังนั้นพื้นท่ีแต่ละ
แห่งจึงมีความสืบเนื่องของกิจกรรมทางสังคม การเมือง และการผลิตทางเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีเบ้ืองต้นจึงมุ่งวิเคราะห์พื้นท่ีทางสังคมในประเด็นการรวมกลุ่มในการจัด
กิจกรรมหรือการปฏิบัติการของผู้สูงอายุเพื่อสร้างสัญลักษณ์พื้นท่ีกระท าการของกลุ่มตนว่าเป็นกลุ่มท่ียังคงสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ภายใต้เงื่อนไขด้านความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดเร่ืองการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเบ้ืองต้น 
  

เมื่อ วิเคราะ ห์ข้อมูลบ ริบทของ ผู้สู งอา ยุในภาคตะวันออกเฉี ยงเ หนื อ พ บว่า  กลุ่ม ผู้สู งอา ยุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความฉลาดทางสุขภาพก็จะช่วยชะลอการเส่ือมถอยนั้นได้หรือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ซ่ึง
คุณสมบัติท่ีส าคัญประการหนึ่งของการท่ีเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถยัง คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้คือมี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงได้ (กิจปพน ศรีธานี,2560) และจากรายงานการสังเคราะห์บทเรียน“การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้เกิด
การจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาอาชีพรายได้ และการเตรียมความพร้อมก่อนวัยให้กับผู้ท่ีก าลังจะก้าวเข้าสู่การ
เป็นผู้สูงอายุเพื่อสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้ (นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริ
กุล, 2555) จึงน ามาสู่ฐานการวิเคราะห์ถึงแนวทางในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 : การวิเคราะห์แนวทางในการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ 

พื้นที่ทาง
ความรู้สึก 

นึกคิด 

พื้นที่ทางสังคม 

พื้นที่ทาง
กายภาพ 

 การรวมกลุ่มเพือ่ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และสอดคล้อง
กับเป้าหมายของภาครัฐ 

 การปฏิบตัิการเพื่อสร้างสัญลักษณ์การเป็นกลุ่มท่ีสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมได้ 

โดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นฐานในการผลิตพืน้ท่ี 

รัฐจะให้ความสนใจพ้ืนท่ี
กระท าการเพราะสร้าง
ประโยชน์ให้รัฐได้ 

การรวมกลุ่มเพ่ือ 

ท ากิจกรรม 
 

การปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
สัญลักษณ์การเป็นกลุ่มท่ีสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมได ้
 

การมีสุขภาพดีและการมีอาชีพท่ีมีรายได้มั่นคง 

ความรู้ความสามารถเป็นฐานในการผลิตพ้ืนท่ี 
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ผลการวิเคราะห์การสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีจัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ผ่านการด าเนินมาตรการส าคัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก การร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้สูงอายุ”ข้ึนในความเข้าใจของคนในชุมชนอาจ
แตกต่างจาก “ชมรมผู้สูงอายุ” ในความหมายท่ีเป็นทางการท่ีอยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย แต่ท้ายท่ีสุด
ค าจ ากัดความของชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ และเพื่อผู้สูงอายุ โดยต้องไม่มีการจ ากัดความว่าชมรม
ผู้สูงอายุเป็นของหน่วยงานหรือองค์กรใดแต่จากการประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับท่ี 2 ระยะท่ีสอง พบว่า การสร้างชมรมผู้สูงอายุ
ยังต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากข้ึนเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถเป็นกระบอกเสียงและผลักดันให้งานด้าน
ผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง (วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ, 2556)  ประการท่ีสอง การรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากท่ีสุดแต่กลับมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินต่ าท่ีสุดกว่าทุกภาค 
จากให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการสร้างพื้นท่ีให้เพิ่มข้ึนในเชิงจ านวนเพียงอย่างเดียวก็อาจจะท าให้การกลไกในการ
ต่อรองไม่ประสบความส าเร็จแต่ผลผลิตในกลุ่มอาชีพควรต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย และสัดส่วนสภาวะการมีงาน
ท าของผู้สูงอายุจากปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน (กระทรวงแรงงาน, 2557) แต่ยังคงอยู่อัตราการถูกจ้างงานท่ีต่ า คือ ร้อยละ 
19.2 ท้ังนี้ก็อาจจะเกิดสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดทักษะการท างานท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบันหรือตลาดงานในระบบ
ทุนนิยม (Capitalism) เป็นต้น ดังนั้น ควรต้องมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่ีต้องการท างานมีโอกาสในการท างานเชิงเศรษฐกิจท่ี
เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ประการท่ีสาม การรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ต่างๆ แต่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนไม่มากเท่าท่ีควร ท้ังนี้อาจจะเกิดจากคนไทยรุ่นหลังเร่ิมมีทัศนคติในทางลบต่อ
ผู้สูงอายุมากข้ึนสะท้อนถึงกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสบริโภคนิยมท่ีเน้นความส าเร็จเชิงเศรษฐกิจ หรือความส าเร็จเชิงวัตถุ ส่งผลให้
คุณค่าของผู้สูงอายุลดลงจากในอดีตการมองผู้สูงอายุในเชิงลบจะย่ิงท าให้การดึงพลังหรือภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมา
ใช้ในการพัฒนาสังคมเป็นไปได้ยากข้ึน และอาจส่งผลให้เกิดอคติหรือเกิดการกีดกัน (social exclusion) ไม่ให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาท
ในทางสังคม (สุรสิทธ์ิ วชิรจร, 2553) ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลการด าเนินโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อสร้างพื้นท่ีในการสะสม
ความรู้ของผู้สูงอายุด้วยการให้ผู้สูงอายุมาข้ึนทะเบียนไว้และสร้างกระบวนการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการให้ผู้สูงอายุมีโอกาส
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ท่ีสนใจซ่ึงมีผู้สูงอายุเข้ามาร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก แต่
ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานคลังปัญญา (ส านักส่งเสริมพิทักษ์ผู้สูงอายุ , 2554) พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาต่อผู้สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว้ เพียงร้อยละ 5.9 เท่านั้น ประการท่ีส่ี  กลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนของผู้สูงอายุในการฟังข่าว
ประชาสัมพันธ์และใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารด้วย โดยผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มากโดยเฉพาะด้านร่างกาย
จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและส่ือท่ีต้องการ และสามารถใช้ส่ือติดต่อ/ส่ือสารกับครอบครัว เครือญาติและกลุ่มของตนเองได้ แต่
ผู้สูงอายุยังมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการใช้ส่ือท่ีทันสมัยประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากขาดทักษะ (สุคี ศิริวงศ์พากร, 2556)  และส่ือท่ีนิยมใช้
การรับความรู้และข่าวสารจึงเป็นส่ือประเภทโทรทัศน์ วิทยุ และส่ิงพิมพ์เป็นส าคัญ ในขณะท่ีรัฐได้สนับสนุนให้มีรายการโทรทัศน์เพื่อ
ผู้สูงอายุเช่นกัน แต่จากประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฯ พบว่า รายการเก่ียวกับผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการส่งเสริมรวมท้ังยังไม่ได้มีการ
ก าหนดสัดส่วนของรายการด้านผู้สูงอายุ และยังไม่ได้มีการจัดผังรายการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสร้างพื้ นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ
โดยใช้ส่ือเข้ามาเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ อีกท้ังยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ข่าวสาร
ท่ีจ าเป็นของผู้สูงอายุได้ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุอาจน าไปสู่การแนะน าหรือการว่าจ้างงานท่ีเหมาะสมกับ
ตนเองได้ การเกิดเครือข่ายทางสังคมในลักษณะนี้อาจจะไม่จ าเป็นต้องพบปะกันมาก่อนแต่ใช้วิธีการส่ือสารผ่านส่ือท่ีรับร่วมกัน การมี
เครือข่าย (Social Network) เปรียบเสมือนการมีเพื่อนร่วมอุดมคติหรือมีพันธมิตรท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาและเป็นท่ีพึ่งของกันและกัน  

เงื่อนไขส าคัญในการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ ผู้ท่ีจะทรงพลังในการสร้างพื้นท่ีจะต้องเป็นผู้ท่ีมี ศักยภาพ ซ่ึง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพกาย
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และจิตดี รวมถึงมีแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพตามความ รู้ความสามารถท่ีมี จึงจะท าใ ห้ผู้สูงอายุ มี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้  

วิธีการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ 1.การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอ านาจการต่อรอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ียังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ตลอดจนสามารถสร้างพลัง
อ านาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2.การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้ใกล้กับรัฐ  ด้วยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นท่ีให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน 

ดังนั้น แนวทางการสร้างพื้นท่ีของผู้สูงอายุ คือ การสร้างทางเลือกให้กับตนเองว่าจะเป็นผู้ท่ียังคุณประโยชน์ด้านใดให้กับ
ตนเองและสังคม หากพิจารณาว่ายังเป็นผู้มีความสามารถในการท ากิจกรรมเชิงธุรกิจได้ ภายใต้การเผชิญกับสภาวะปัญหาการถูกลด
คุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนมาภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีเหล่ือมล้ าระหว่างกลุ่มประชากรสูงอายุกับ
ประชากรวัยอ่ืนๆและกลุ่มอ านาจท่ีหลากหลายได้แก่ ภาครัฐ กลุ่มนายทุน เป็นต้น ผู้สูงอายุท่ียังมีศักยภาพ หมายถึง ยังคงมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการท าประโยชน์ต่อสังคมได้ก็ไม่ได้จ านนต่อสภาวะดังกล่าว แต่ได้พยายาม
แสวงหายุทธวิธีต่าง ๆ  ในการต่อสู้ด้ินรนเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมของตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์และมีคุณค่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันท่ีก าลังเผชิญกระบวนการต่อรองเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ 

 ในกรณีของผู้สูงอายุการสร้างพื้นท่ีทางสังคมเกิดข้ึนผ่านการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับคุณค่าของรัฐ ท่ี
พยายามเสนอให้กับสังคมได้รับรู้ คือ การเป็นผู้มีคุณค่าท่ียังคุณประโยชน์ต่อสังคม และจัดวางตนเองใกล้ชิดกับอ านาจรัฐเพื่อเปิด
พื้นท่ีทางสังคมของตนเองคือการวางยุทธวิธีในการสร้างพืน้ท่ีของตนให้สอดคล้องกับยุทธวิธีของภาครัฐ การสร้างพื้นท่ีทางสังคม
โดยจัดวางความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับรัฐจึงเป็นลักษณะการต่อสู้เพื่อสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ ในการสร้างพื้นท่ีการนิยาม
การต่อรองภาพลักษณ์ใหม่ของตน ในท่ามกลางการถูกนิยามจากคนอ่ืนท าให้การสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องไม่หยุดนิ่ง (contested space) และขอบเขตของพืน้ท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุจะต้องไม่ตายตัว ต้องสามารถปรับเปล่ียนไป
ตามการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขท่ีสังคมต้องการอย่างเหมาะสม  

การสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุจึงต้องถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้ าสร้างใหม่อย่างหลากหลายในฐานะยุทธวิธี
ของการต่อรอง เพื่อแก้ไขปัญหาการลดคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมและเพื่อเป็นการยังคุณประโยชน์ของผู้อายุ
ด้วย ท้ังนี้ในเร่ืองของกลุ่มและเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซ่ึง
กลุ่มและเครือข่ายเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ท่ีโยงใยของสรรพส่ิง แล้วสร้างภาระหน้าท่ีเชิงปฏิสัมพนัธ์ต่อกันจนเสมือน
ตาข่ายท่ีโยงใยและซับซ้อน และเหมือนห่วงโซ่ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีการสานต่อการอย่างแนบแน่น แต่มีความยืดหยุ่นและมี
ความเป็นอิสระในตนเอง โดยเป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีมิ ติการเ ช่ือมโยงใน
รูปแบบต่าง ๆ ท้ังในด้านการสนับสนุน การจัดต้ัง การสร้างพลังและการเกิดข้ึนโดยความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
สถานการณ์ปัญหาเช่นเดียวกัน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มและเครือข่ายท่ีเล็งเห็นความส าคัญ คุณค่า
ผู้สูงอายุ โดยพยายามผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้ามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทุกแห่งหนสามารถถูก
ประดิษฐ์ข้ึนเป็น “พื้นท่ีทางสังคม” หรือ “พื้นท่ีชนิดพิเศษ” ได้หากมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดข้ึนในบริเวณดังกล่าว เป็น
การมองพื้นท่ีในฐานะท่ีถูกสร้างข้ึนในความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่า
และยังประโยชน์ของผู้สูงอายุท่ีมีต่อสังคม (กาญจนา แก้วเทพ ,2544) สรุปได้ว่า กระบวนการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของ
ผู้สูงอายุในการศึกษาคร้ังนี้มุ่งสนใจศึกษาในประเด็นวิธีการต่อรองด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ การรวมกลุ่มและเครือข่าย
ท่ีสนับสนุนเพื่อสร้างพลังอ านาจในการต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับภาครัฐ ด้วยการสร้าง ยุทธวิธีใ ห้
สอดคล้องกับยุทธวิธีของรัฐ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปประเด็นเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของผู้สูงอายุ 
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 

1) เร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากข้ึนเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถเป็นกระบอกเสียงและผลักดัน
ให้งานด้านผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นควรเป็นงานท่ีเสริมพลังบวกให้กับผู้สูงอายุและงานท่ีใ ห้บริการแก่สังคมตาม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้กับผู้สูงอายุโดยต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย 
3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเช่ือในพลังความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีและสร้างความตระหนักถึงความรู้ของผู้สูงอายุว่า

ยังคงคุณค่าต่อสังคมให้คนรุ่นใหม่ได้ประจักษ์ว่าความรู้ดังกล่าวน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ส่ือออนไลน ์
4) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงส่ือออนไลน์ท่ีทันสมัยเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 
5) ให้ความรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง 

รวมถึงกลุ่มผู้ท่ีก าลังเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นโยชน์ได้ต้องมีศักยภาพในการรักษาสุขภาพให้เส่ือมถอยช้าลง 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนส าหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมายและ
หลักการ 2) หลักสูตรและสื่อการสอน 3) เทคนิคและวิธีการสอน และ 4) การพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน  
ค าส าคัญ: แนวทาง, การบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน,  โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน)   

 
Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำร
จัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม 2. เพ่ือ
เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอ นำแก จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จ ำนวน 261 คน ได้
ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.91 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อย
ละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Means) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) กำร
ทดสอบสมมติฐำนใช้กำรทดสอบค่ำที (t-test) และค่ำเอฟ (F-test) ส่วนกำรทดสอบควำมแตกต่ำง
เป็นรำยคู่โดยใช้วิธีกำรของ LSD (Least Significant Difference) 
 ผลกำรวิจัย พบว่ำ  

                                                           
 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

นครพนม 
 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

นครพนม 
 อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศลิปศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

นครพนม 
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 1. ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง (  ̅ = 
3.06) เรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะ (  ̅ = 3.12) 
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.11) ด้ำนกำรพัฒนำกำรเก็บรวบรวมขยะ ( ̅ = 3.07) 
ด้ำนกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้และพ้ืนที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.04) ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำย
และหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.02) และด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่
ที่ด ำเนินกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 2.97) 
 2. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม จ ำแนกตำม เพศ อำยุ อำชีพ ระดับ
กำรศึกษำ และรำยได้ พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำร
จัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรำยด้ำนแตกต่ำงกัน ส่วนประชำชนที่มี อำยุ อำชีพ ระดับกำรศึกษำ และรำยได้ต่ำงกัน 
ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ (Keywords): กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน, องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to study the Public opinion on 
sustainable waste management of Naku subdistrict Administration Organization 
Nakae District Nakhon Phanom Province. (2) to comparison the public opinion on 
sustainable waste management of Naku subdistrict Administration Organization 
Nakae District Nakhon Phanom Province. The samples used in this study were 361 
and the value of reliability were 0.91. The research collected the data by using the 
questionnaire. The statistics used for analyzing data were frequency, percentage, 
means, and standard deviation. Hypothesis tested by t-test and F-test and if 
differences were found, the differences in pair were later analyzed by LSD method 
at the statistical significance level of .05 
 The results of this research were as follows: 
 1. The public opinion on sustainable waste management of Naku 
subdistrict Administration Organization Nakae District Nakhon Phanom Province 
found that in overall and in each aspect at a moderate level ( ̅ = 3.06) ranking in 
the order of mean from high to low as follows: Consciousness with waste 
management aspect ( ̅ = 3.12) Participation on waste management aspect ( ̅ = 
3.11) Development of storage aspect ( ̅ = 3.07) Community learning and prototype 
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aspect ( ̅ = 3.04) Laws and guidelines aspect ( ̅ = 3.02) and Potential of Naku 
subdistrict Administration ( ̅ = 2.97) 
 2. The comparisons of the public opinion on sustainable waste 
management of Naku subdistrict Administration Organization Nakae District Nakhon 
Phanom Province classified by sex, age, occupation, education levels and income 
found that population were different in sex found that public opinions on 
sustainable waste management of Naku subdistrict Administration Organization 
Nakae District Nakhon Phanom Province in overall and in each aspect at a different, 
but population who were different in age, occupation, education levels and income 
were not different by the statistical significance at .05 level.   
Keywords: Sustainable Waste Management, Naku Subdistrict Administration 
Organization 
 
 
บทน า (Introduction) 
 ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน เป็น
กำรด ำเนินงำนผ่ำนท้องถ่ินส่วนใหญ่สำมำรถให้บริกำรจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปตำม
ศักยภำพของแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่ำจะมีกำรจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มำกขึ้น ท ำให้ลดปัญหำ
ขยะตกค้ำงน้อยลง แต่ยังมีปัญหำก ำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มำก แม้จะมีกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือก่อสร้ำงระบบก ำจัดที่ถูกสุขลักษณะมำกขึ้น แต่ยังมีหลำยพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ และยังมีท้องถิ่นหลำยแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สำมำรถก ำจัดขยะมูลฝอยได้ถูก
สุขลักษณะตำมที่ได้ออกแบบไว้ได้ และบำงแห่งได้รับกำรต่อต้ำนคัดค้ำนจำกประชำชนจนไม่
สำมำรถเข้ำใช้พ้ืนที่ได้ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรท ำโครงกำรที่ผ่ำนมำมักไม่ได้ค ำนึงถึงกำรเตรียมพร้อมที่จะ
ด ำเนินงำนดูแลรักษำระบบอย่ำงต่อเนื่องท ำให้มีข้อจ ำกัดทำงด้ำนบุคลำกรและองค์กรบริหำรจัดกำร
ที่ชัดเจน นอกจำกนี้กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงท ำ ท ำให้มีสถำนที่ก ำจัด
มูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนำดต่ำงๆ กันกระจำยทั่วไป ท ำให้สิ้นเปลืองงบประมำณโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงมีจ ำกัดและไม่
ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยกำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนั้นจ ำเป็นต้องก ำหนดแนวทำงและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนและกำร
จัดสรรงบประมำณ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบอัน
เนื่องจำกกำรจัดกำรขยะในระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกหลักสุขำภิบำล สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพ่ือคุณภำพชีวิตและสุขนำมัยของประชำชน  (กรมควบคุมมลพิษ, 
2559: 21-22) 
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 กำรแก้ไขปัญหำขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหำส ำคัญและสะสมมำยำวนำน 
ภำครัฐยังถือว่ำเป็นวำระแห่งชำติที่จะต้องแก้ไขจึงมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนที่จะต้องขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
ภำพรวมทั้งประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรประกวดจังหวัดสะอำด กำรจัดกลุ่มพ้ืนที่กำรจัดกำร
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรก ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้ำงเพ่ือรอกำรก ำจัดอยู่ในประเทศกว่ำ 5 แสนตัน และขยะ
ครัวเรือนตกค้ำงกว่ำ 20 ล้ำนตัน แนวทำงกำรจัดกำรขยะ ให้ใช้หลัก 3 ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้
ซ้ ำ (Reuse) และน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 3 Rs ส ำหรับขยะจำกครัวเรือนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท ำป้ำยก ำหนดสีเพ่ือแยกขยะ ใส่ถุงจ ำนวน 4 ประเภท (1) สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล 
(2) สีแดงเป็นขยะอันตรำย (3) สีเขียวเป็นขยะเปียก และ (4) สีน้ ำเงินเป็นขยะทั่วไป ส ำหรับขยะใน
พ้ืนที่สำธำรณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งถังขยะเป็น 2 สี คือ (1) ขยะรีไซเคิล สีเหลือง (2) 
ขยะทั่วไป/ขยะอินทรีย์ โดยแนวทำงในกำรจัดเก็บขยะและกำรก ำจัดขยะให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพิจำรณำด ำเนินกำรโดยใช้วิธีให้เหมำะสม และให้กระทรวงมหำดไทย และกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ก ำกับดูแลตำมกฎหมำย (ณิชำ บูรณสิงห์, 2560: 1-2) 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ ได้ด ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมำตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำชนในกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ เป็น
หน่วยงำนที่ไม่มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อรถขนขยะและถังขยะ เน้นกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนก ำจัด
ขยะภำยในชุมชนเอง โดยกำรสร้ำงหมู่บ้ำนต้นแบบและมีกำรขยำยกำรด ำเนินกำรครบทุกหมู่บ้ำน 
จนกระทั้งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ประจ ำปี พ.ศ. 2561 “กำรบริหำรจัดกำรขยะยั่งยืน” ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งนี้สนใจที่จะ
ศึกษำเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำชนและเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับควำมคิดเห็น
ต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม เพ่ือ
น ำผลกำรวิจัยเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุง และส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำง
ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ และหน่วยงำนอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม จ ำแนกตำมคุณลักษณะส่วนบุคคล 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

 ในกำรวิจัยเรื่องนี้ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำคู่ จ ำนวน 6,386 คน กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นประชำชนที่อยู่ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 
1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลำยเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำมจำกกำรใช้ตำรำง Krejcie และ Morgan  ได้ขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 361 คน   
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. สรุปผลคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.00 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.20 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30    
 2. สรุปผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 
 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
(x ̅ = 3.06) เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ (x ̅ = 
3.12) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ (x ̅ = 3.11) ด้านการพัฒนาการเก็บ
รวบรวมขยะ (x ̅ = 3.07) ด้านการสร้างศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ (x ̅ = 
3.04) ด้านการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีการจัดการขยะ (x ̅ = 3.02) และด้านศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ที่ด าเนินการจัดการขยะ (x ̅ = 2.97) 
 3. สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ ผลการวิจัย พบว่า 
 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
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รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน ำมำอภิปรำยผลกำรวิจัย ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 จำกกำรวิจัย พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปำนกลำง  ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง  เป็นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำริณีย์ สุวรรณศีลศักดิ์, 2555 : 80-90) 
ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนตลำดน้ ำอัมพวำ 
จังหวัดสมุทรสงครำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนท้องถิ่นมีควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชนระดับปำนกลำง และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (พนำรัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2555: 70-80) ซึ่งได้
ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ในเขตเทศบำลต ำบลแสนสุข 
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลต ำบลแสนสุข อยู่ในระดับปำนกลำง และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ธีรำรัตน์ 
จูฑะจันทร์, 2558: 65-75) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต ำบลบำงขุนกองต่อ
กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขุนกอง โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (วัชรี มนต์ขลัง, 2556: 183-185) ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองนครพนม ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรจัดองค์กำรให้
บุคลำกรมีจิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ 
อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2558: 75-85) ซึ่งได้
ศึกษำเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ โกวิทย์ นำ
เมืองรักษ์ ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบำลต ำบลกลำง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรพัฒนำกำรเก็บรวบรวมขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ส ำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ วิธีกำรเก็บรวบรวมขยะอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรสร้ำงศูนย์
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กำรเรียนรู้และพ้ืนที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย 
(ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และศุภวรรณ ภิรมย์ทอง, 2558: 65-70) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำรจัดกำรปัญหำขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำร
จัดกำรขยะอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ปวีร์ อัครำธิมำกร, 2558: 76-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำร
ประเมินผลโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยชุมชนของส ำนักงำนเขตบำงเขนใน
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะอยู่ในระดับปำนกลำง 
และด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ที่ด ำเนินกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (พนำรัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2555: 70-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรด ำเนินกำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนอยู่ในระดับปำนกลำง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ
อย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน 
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัยของกฤษดำ เจริญสุข ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชน
ที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอม
เทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ส ำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมือง  จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนมีเพศต่ำงกันมีควำมเห็นโดยรวมไม่ต่ำงกัน  และยัง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (บพิธ นำโควงค์ และจิตติ กิตติเลิศไพศำล, 2560: 137-139) ซึ่งได้ศึกษำ
เรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลนำหว้ำ อ ำเภอนำหว้ำ 
จังหวัดนครพนม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของเทศบำลต ำบลนำหว้ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มี
อำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นำคู่ อ ำเภอ
นำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกันกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อ
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คุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
เทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่ำงกัน และยังสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัย (โกวิทย์ นำเมืองรักษ์, 2555: 76-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำร
ให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลกลำง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบำลต ำบลกลำง อ ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่ำงกัน 
 ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัย
ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่ำงกั น และยัง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ส ำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน  
 ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน  ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้ง
ไว้แต่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ส ำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อ ำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน ทั้งโดยรวมและรำยได้
ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (บพิธ 
นำโควงค์ และจิตติ กิตติเลิศไพศำล, 2560: 137-139) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชน
ต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลนำหว้ำ อ ำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม ผลกำรวิจัย 
พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำล
ต ำบลนำหว้ำ ในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน  
 ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน  ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน
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ต ำบลนำคู่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้แต่
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีรำยได้ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่ำงกัน และยัง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ควรคะนึง ศรีหำวงษ์, 2555: 84-90) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำล เมืองแสนสุข อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของเทศบำล เมืองแสนสุข อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน 
 องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย 
 จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม พบว่ำ ด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรจัดกำรขยะ 
ปรำกฏว่ำหน่วยงำนภำครัฐเป็นหน่วยงำนที่ยังมีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้ภำคประชำชนเกิด
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นรูปธรรม สิ่งส ำคัญหลำยประกำรที่บ่งบอกให้รู้ว่ำกำร
จัดกำรขยะจะเกิดควำมยั่งยืน คือด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะของประชำชน โดยมีวิธีกำร
จัดกำรขยะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนภำครัฐ 
ยังมีข้อน่ำสังเกต คือกำรก ำกับ ติดตำมในกำรใช้งบประมำณเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรให้ควำมส ำคัญกำรจัดกำรขยะที่เป็นอันตรำย และขยะติดเชื้อ 
  1.2 ควรจัดท ำข้อบัญญัติที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรขยะโดยภำคประชำชนเอง 
  1.3 กำรจัดกำรขยะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ ยังมีควำมคิดเห็นของ
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน หน่วยงำนควรน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง และอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรวิจัยเพ่ือหำสภำพปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ รวมทั้งกำรเลือกวิธีกำรในกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่เหมำะสม โดยใช้รูปแบบ
งำนวิจัยที่แตกต่ำงไป ใช้วิธีกำรที่แตกต่ำงในกำรได้มำซึ่งข้อมูล จะเป็นประโยชน์กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังนี้ 
  2.1 ควรมีกำรศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
  2.2 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิต่อรูปแบบกำรจัดกำรขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ( 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน โดยจ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test และค่า F-test (One–
Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างกันด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า  

                                                           
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
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 1. ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  ̅ 
=  4.09) รองลงมา คือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( ̅ = 4.03) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ( ̅ = 3.96) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( ̅ = 3.72) ตามล าดับ 
 2. ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ 
อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาลต าบลนาค า 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
ค าส าคัญ (Keywords): ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, ความคาดหวังของประชาชน, เทศบาล
ต าบลนาค า 
 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to study the Leadership of 
Subdistrict Headman, Village Headman according to the expectations of the people 
in Nakam subdistrict Municipality Srisongkram District Nakhon Phanom Province. (2) 
to comparison the Leadership of Subdistrict Headman, Village Headman according 
to the expectations of the people in Nakam subdistrict Municipality Srisongkram 
District Nakhon Phanom Province classified by sex, age, education levels and 
occupation.The samples used in this study were 385 and the value of reliability 
were 0.88. The research collected the data by using the questionnaire. The statistics 
used for analyzing data were frequency, percentage, means, and standard 
deviation. Hypothesis tested by t-test and F-test and if differences were found, the 
differences in pair were later analyzed by scheffe’s method at the statistical 
significance level of .05 
 The results of this research were as follows: 
 1. the Leadership of Subdistrict Headman, Village Headman according to 
the expectations of the people in Nakam subdistrict Municipality Srisongkram 
District Nakhon Phanom Province found that in overall and in each aspect at a high 
level ( ̅ = 3.06) ranking in the order of mean from high to low as follows: inspiration 
Motivation aspect ( ̅ = 4.09) Individualized consideration aspect ( ̅ = 4.03) Idealized 
Influence aspect ( ̅ = 3.96) and intellectual stimulation aspect ( ̅ = 3.72)  
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 2. The comparisons the Leadership of Subdistrict Headman, Village 
Headman according to the expectations of the people in Nakam subdistrict 
Municipality Srisongkram District Nakhon Phanom Province classified by sex, age, 
education levels and occupation found that population were different in sex, age 
and occupation found that the Leadership of Subdistrict Headman, Village 
Headman according to the expectations of the people in Nakam subdistrict 
Municipality Srisongkram District Nakhon Phanom Province in overall and in each 
aspect at not a different, but population who were different in education levels 
were in overall and in each aspect a different by the statistical significance at .05 
level.   
Keywords: Leadership of Headman and Village Headman, The expectations of 
people, Nakam Subdistrict Municipality. 
 
บทน า (Introduction) 
 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่ส าคัญคือ การสร้างความรัก ความ
สามัคคี และสร้างความเป็นปึกแผ่นในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ช่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และไม่เดือดร้อน การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
น าไปสู่การด าเนินการปฏิรูประบบราชการไทย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับบทบาทภารกิจ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งและปลูกจิตส านึกให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก ากับตรวจสอบถ่วงดุลการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้กรมการปกครองต้องมีการพัฒนาขีด
ความสามารถและปรับตัวเข้าสู่อนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2553: 39-41) 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ปกครองและบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือ
ก าเนิดและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 และตราบจนปัจจุบัน ยังคงกล่าวได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่มีทั้งบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ในเขตการปกครองที่เรียกว่า เทศบาลต าบล และหมู่บ้าน โดยมีแนวคิดรวบยอดทางกฎหมาย 
และการบริหารราชการเรียกรวมกันว่าเป็นการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือก าเนิดและมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และเป็น
ตัวแทนของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการดูแลช่วยเหลือและการให้บริการประชาชนของ
รัฐในพ้ืนที่ เป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทและสถานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศในเทศบาล ต าบล 
หมู่บ้าน ที่ตนปกครองอยู่รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสร้างความ
อบอุ่นให้เกิดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นหลักประกันการได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง และที่
ส าคัญคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่เป็นทั้งตัวแทนของรัฐเพ่ือช่วยเหลือราษฎร โดยการน า
นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสนองตอบโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายของทางราชการ ดังเช่นค ากล่าวที่ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฐานรากของประเทศ ฐานรากที่
เข้มแข็ง จะท าให้ประเทศแข็งแกร่ง  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น มิใช่อยู่ที่ต าแหน่งที่ได้ตั้งกันมาเป็น
เวลานานเท่านั้น แต่ต าแหน่งของก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อหมู่บ้าน เพราะเป็นผู้
ที่ทราบข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความศรัทธาเคารพนับถือ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้น าชุมชนในการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรน าเสนอต่อทางราชการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ท้องที่เป็นผู้น าในการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นผู้น าในการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการตรวจสอบ และถ่วงดุลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท เป็นผู้น าภาคประชาชนในพ้ืนที่ ในการตรวจสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  ภาวะผู้น าจึงเป็นกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
มากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดันให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็ม
ใจและกระตือรือร้น ในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความส าเร็จของกลุ่มเป็นเป้าหมาย เพ่ือให้
สมาชิกของกลุ่ม ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นว่า เป็นผู้มี
อ านาจ สามารถสั่งการให้ประชาชนคล้อยตาม เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพลประชาชนเกรง
กลัว เนื่องจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้อ านาจหน้าที่ตามที่ทางการก าหนดให้ ในยุคปัจจุบันก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ได้เปลี่ยนบทบาทอ านาจหน้าที่ไปในลักษณะสร้างสัมพันธ์กับประชาชนดูแลทุกข์สุข 
ช่วยเหลือประชาชนตามสมควร อีกทั้งมีทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ดังนั้น ประชาชนจึงคาดหวังในตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้  เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น 
16 หมู่บ้าน ประชากร 10,015 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่คนพ้ืนเมือง (ไทญ้อ) 
ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร โดยในแต่ละหมู่บ้านมีก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องที่มี
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอ านวยความเป็นธรรมดูแลความเป็นอยู่สุขทุกข์ของ
ราษฎรเป็นกลไกลขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดในพ้ืนที่ หมู่บ้าน 
ต าบล เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด และท างานในพ้ืนที่มานานจะรู้ข้อมูล
ในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้น าชุมชนที่ต้องดูแลความสงบของ
ลูกบ้านในความปกครองของตนตลอดจนการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกการให้ค าปรึกษา และ
การว่ากล่าวตักเตือนลูกบ้านเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการระดม
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของชุมชน อย่าง ไรก็ตาม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการในการ
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บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้าน และเป็นผู้แทนประชาชนในต าบลหมู่บ้านในการ
ติดต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปัจจุบันและต่อไป
ในอนาคต จะท าให้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ิมมากขึ้น กรมการปกครองเป็นกรม 
ก ากับดูแลก านันผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ช่วยเสริมศักยภาพให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการขยายเวลาการ
ท างานให้ถึง 60 ปี เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในการท างาน รวมทั้งปรับปรุง
คณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอและผู้ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก านันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับความศรัทธาจากประชาชนมาก
น้อยเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดในชุมชน ดังนั้นประชาชนส่วน
ใหญ่จึงคาดหวังในตัวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสภาวะปัจจุบันภาวะผู้น าจึงเป็นเรื่องส าคัญมากในการ
บริหารงาน การพยายามพัฒนาผู้น าที่ดีนั้น เป็นพ้ืนฐานของการสร้างผลผลิตหรือบริการ องค์การจะ
ส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้น าในองค์การนั้นเป็นอย่างมาก และเทศบาลต าบล
นาค ามีเขตพ้ืนที่ให้บริการแก่ประชาชนกว้างขวาง แต่ประชาชนบางคนอาจจะได้รับบริการจาก
ภาครัฐไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาภาวะผู้น าของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เพ่ือจะน าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาล
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลนา
ค า จ านวน 10,015 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
นาค า โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
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ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามจากการใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่  (Yamane, 
1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. สรุปผลปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.48 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 46-52 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 39.45 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 53-59 ปี 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.07 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-24 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77 กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 25-31 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 32-38 ปี จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.27 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.85 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.28 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
รับราชการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 ละกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 
 2. สรุปผลภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.09) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 4.31) และอยู่
ในระดับมาก 5 ข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการสร้างทัศนคติ
ที่ดี คิดในแง่บวกต่อประชาชน ( ̅ = 4.14) รองลงมา คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีมาตรฐานใน
การท างาน จะท างานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย ( ̅ = 4.12) คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มี
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ความตั้งใจแน่วแน่ในการท างาน ( ̅ = 4.04) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในชุมชน ( ̅ = 3.98) และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่จะคอยให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน ( ̅ = 3.97) 
ตามล าดับ 
 ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= 4.03) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ( ̅ = 4.24) รองลงมา คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่พบปะพูดคุยเป็น
รายบุคคลกับประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.22) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน า กับประชาชนในด้านต่างๆ ( ̅ = 4.16) รองลงมา คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ประชาชน มองโลกในแง่ดี ( ̅ = 4.14) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
คลุกคลีกับประชาชนเป็นประจ า ( ̅ = 4.05) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
ประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.02) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่
ปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ( ̅ = 3.35) ตามล าดับ 
 ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
3.96) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ( ̅ = 4.09) รองลงมา คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถท าให้ประชาชนเกิด
การยอมรับเชื่อมั่น ศรัทธา เคารพนับถือ เกิดความภาคภูมิใจไว้วางใจ ( ̅ = 4.08) ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ( ̅ = 4.08) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติตน
อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ( ̅ = 4.06) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเสียสละทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.03) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่เคารพในจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติของ
หมู่บ้าน ( ̅ = 4.00) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องเป็นธรรม 
( ̅ = 3.96) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ( ̅ = 3.36) ตามล าดับ 
 ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.98) รองลงมาคือก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการปรับปรุงวิธีการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ ( ̅ = 3.92) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ที่คอยส่งเสริมให้ประชาชน มองปัญหาในแง่มุมมองต่างๆ จะท าให้เกิดความท้าทายในการ
แก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.84) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่วิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ( ̅ = 3.12) ตามล าดับ 
 3. สรุปผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การเปรียบเทียบภาวะ
ผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี
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สงคราม จังหวัดนครพนม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผลการวิจัย พบว่าประชาชน
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ อาชีพต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาล
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะ
ผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
 จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าของก านันผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะ
ผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (กนกอร สิริโม, 2559: 80-90) ได้
ศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ไพโรจน์ บวบทอง, 
2555: 87-95) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้น ากับการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ประจักษ์ ผิวงาม, 2554: 80-87) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิกร บุญมาก, 2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
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เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (สิริพันธ์ บ้านเนิน, 2555: 90-110) 
ซ่ึงได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วราภรณ์ สุบรรณ์ , 2555 : 76-95) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (แสงเดือน กมลมาลย์, 2556: 87-
96) ซ่ึงได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธา,  2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่
มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ภานุพงศ์ ศิริ, 2560: 94-112) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็น
ว่า อายุไม่เป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน  
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อรัญญา โตค้างพลู, 2556: 
90-110) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
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ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(เฉลิม รุ่งตรานนท์, 2554: 75-96) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559: 70-82) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ของภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาของประชาชนสามารถบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความส าคัญต่อภาวะผู้น าในแต่ละบทบาท หน้าที่ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีอาชีพต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน  
 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุชัย ชัยสาร, 2559: 90-115) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ประจักษ์ ผิวงาม, 2554: 80-87) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
พ้ืนที่อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
(ภานุพงศ ์ศิร,ิ 2560: 94-112)  ซ่ึงได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็นว่า อาชีพไม่เป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะ
ผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัย ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ตามความหวังของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งหากพิจารณาแล้วถือว่ายังมี
ข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลการวิจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
แสดงออกมากที่สุด คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุงคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าจะเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ใน
สถานการณ์วิกฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน 
 (2) ผลการวิจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด  คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ควรจะคอยให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน ซึ่งจะท าให้การท างานในชุมชนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิด
ความขัดแย้ง  
 (3) ผลการวิจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหา และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นผู้ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ซึ่งจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชน  
 (4) ผลการวิจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พฤติกรรมที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
แสดงออกมากท่ีสุด คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุง คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นท่ีปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเอง จะท าให้ ประชาชนมองเห็นถึงความสามารถของตนเองและสามารถน าไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ 
 (2) ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
ความคาดหวังของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 (3) ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน  

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบดวยสิทธิในการมีชีวิตรอด ดานสิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง 

ดานสิทธิในการไดรับการพัฒนา และดานสิทธิในการมีสวนรวม กลุมตัวอยางคือ ประชาชนบานนาถอน ตําบล

นาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 201 คน เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ การทดสอบ

คา t-test ผลการวิจัย พบวา การรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม มีการรับรูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 63.6 ประชาชนมีการรับรูดานสิทธิท่ีจะไดรับการ

คุมครองดานกฎหมายมากท่ีสุด รองลงมาดานสทิธิในการมีสวนรวม สิทธิในการมีชีวิตรอด และดานสิทธิในการ

ไดรับการพัฒนา ตามลําดับ ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูเก่ียวกับ

สิทธิเด็ก พบวาประชาชนที่มีเพศตางกันมีการรับรูไมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอ

ตอการสงเสริมสิทธิเด็กในชุมชน พบวา ควรจัดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดกิจกรรมใหความรูแนวทางการ

คุมครองเด็กและพิทักษสิทธิเด็กในชุมชน เพ่ือลดการเกิดปญหาในเด็ก เชน เด็กไมไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

12 ป การใชแรงงานเด็กในกรณีที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ควรเพิ่มชองทางการรับรูใหกับประชาชน เชน มี

ปายประชาสัมพันธ มีปายรณรงค ตามสถานที่ตางๆ และควรจัดใหมีกิจกรรมหรือพ้ืนท่ีใหเด็กไดมีพื้นท่ี

สรางสรรคและเพื่อเปนการเฝาระวังการกระทําผิดตอเด็กภายชมุชนของตนเอง 
 

คําสําคัญ: การรับรู  สิทธิเด็ก 

 

Abstract 
 

The purposes of this study are to study the level of perception of people on child rights 

in Na Thon, That Phanom District, Nakhon Phanom Province, including right of survival, right 

of protection, right of development, and right of participation.  and to compare the level of 
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perception of people on child rights  by personal factors.  The sample size is 201 people, 

random sampling from Na thon residences.  In this study, the data collection tool was 

questionnaire.  The statistics of this study included percentage, frequency, and t- test at the 

significant level of 0.05.  

The study results revealed that, most of the samples have a high level of perceptions. 

When considered to each aspect which could sort from high to low as followed; right of 

protection, right of participation, right of survival and right of development. It was found that 

male and female have differenced at the significant level of 0.05. 

The recommendations of the study are that, Should provide relevant agencies to 

organize activities to educate child protection guidelines and protect children's rights in the 

community, provide Advertising boards, and Should provide activities or areas for children to 

have creative space and to be a surveillance of misconduct against children within their own 

communities 
 

Keywords: perception, child rights 

 

บทนํา 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีระบบและกลไกการสงเคราะหและคุมครองเด็ก 

โดยมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด พนักงานเจาหนาที่หรือผูคุมครอง

สวัสดิภาพเด็ก รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการชวยเหลือ เฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง

หรือเด็กที่ไดรับการทารุณหรือปลอยปะละเลย ทอดทิ้ง ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบและกลไกในระดับชุมชนที่มีความใกลชิดกับ

สภาพปญหาหรือสถานการณของชุมชนมากกวากลไกระดบัอ่ืนๆ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่งคงของมนุษย, 2558) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child) เปนสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศใน

โลกไดใหสัตยาบัน ยกเวนประเทศโซมาเลีย ซูดานใต และสหรัฐอเมริกา ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดให

สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับนี้ระบุรายละเอียดของสิทธิข้ันพ้ืนฐานตางๆ ไววาทุกประเทศตองรับประกันเด็กใน

ประเทศของตน ทุก ๆ 5 ป แตละประเทศจะตองจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการสิทธิเด็ก 

ซ่ึงประจําอยูที่กรุงเจนีวา และมีหนาที่กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของแตละประเทศในการ

รับประกนัสิทธิตาง ๆ ของเด็กที่ระบุไวในอนุสัญญา จากรายงานฉบับลาสุด (ฉบับที่ 3 และ 4) ของประเทศไทย

ที่จัดสงใหคณะกรรมการสิทธิเด็กเมื่อ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการไดต้ังขอสังเกตวา การดําเนนิงานของประเทศ
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ไทยมีความกาวหนาหลายประการในสวนของการรางกฎหมายและจัดโครงสรางของรัฐเพ่ือใหความคุมครองแก

เด็กและปกปองสิทธิของพวกเขา (ยูนเิซฟ ประเทศไทย, 2557) 

การละเมิดสทิธิเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีปรากฏการณในหลายรูปแบบ ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่

เกดิข้ึนมาหลายทศวรรษและยังคงดํารงสืบเนื่องในสงัคมไทย และมีแนวโนมขยายความรุนแรงกวางขวางขึ้นกับ

กลุมเด็กและเยาวชนตาง ๆ  เด็กและเยาวชนที่ถูกทารุณเปนเหย่ือของความขัดแยงของครอบครัวและสังคม 

เด็ก 1 ใน 4 คนถูกทุบตีในบาน เทาท่ีพบเด็กถูกทารุณอายุนอยท่ีสุด 24 วัน ผูกระทําในครอบครัวจะเคยพบ

เห็นและยอมรับการกระทําทารุณวา ตนเองจะตบตีภรรยาหากกระทําตัวไมดี สวนเด็กที่ถูกกระทําทางเพศมี

แนวโนมอายุนอยลง และผูกระทําก็มีอายุนอยลงนอย ยังมีการละเลยไมชวยเหลือเด็กจากสังคมเมื่อพบเห็นเด็ก

ที่ถูกกระทําทารุน เด็กถูกละเมิดจากการถูกกระทําคือการที่เด็กถูกปลอยปะละเลยหรือถูกทอดทิ้ง ใหตกอยูใน

ภาวะอันตรายรวมทั้งถูกทํารายทุบตี ทารุณ ถกูทํารายรางกาย ทางจิตใจ หรือถูกลวงเกินทางเพศจากบุคคลใน

สังคมแวดลอมหรือแมแตบุคคลภายนอกนอกจากนี้ปญหาการกระทําทารุณตอแรงงานเด็ก อาจออกมาใน

รูปแบบการถูกใชแรงงานหนัก เด็กถูกนายจางทุบตี ทําราย และขมขืน เด็กกลุมนี้เปนเด็กท่ีอยูในภาวะเสี่ยงมา

ต้ังแตแรกแลว ซ่ึงจากขอมูลขางตนนั้นเห็นวาในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิเด็กอยางมาก  ซึ่งสวนใหญจะ

เปนกรณีการใชแรงงานเด็กและการทารุณเด็กและการท่ีมีการใชแรงงานเด็กนั้นเปนผลประโยชนที่เจาของ

กิจการไดรับเน่ืองจากเด็กยังมีวุฒิภาวะนอย การท่ีนายจางจะใชแรงงานนั้นก็จะทําไดงายกวาแรงงาน

ผูใหญ  การที่นายจางขมขูวาถาหากไมทําก็จะใหอดอาหารหรือมีการทํารายรางกายเนื่องจากเด็กไมทํางานนั้น 

พวกเด็กผูใชแรงงานก็ไมอาจจะตอบโตนายจางไดเลย และนอกจากการใชแรงงานเด็กก็ยังมีการทารุณเด็กอีก 

ซ่ึงถึงแมวาจะเปนการกระทําทารุณจากบิดามารดาหรือผูปกครองก็ตามแตการทํารายรางกายและจิตใจของ

เด็กนั้นก็ถือวาเปนการละเมิดสิทธิเด็กเชนกัน  สวนใหญในสังคมไทยนั้นจะคิดวาการที่ทุบตีบุตรน้ันไมเปน

ความผิดเพราะตนเปนผูดูแลบุตร ถาหากเปนการตีเพ่ือส่ังสอนก็อาจจะไมผิด แตการทารุณหรือทุบตีทําราย

รางกายอยางสาหัสนั้นถึงจะเปนการกระทําโดยบิดามารดาหรือผูปกครองก็ถือเปนการละเมิดตอเด็ก

ทั้งส้ิน   (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555)  

จังหวัดนครพนม ไดจัดใหมีการดําเนินงานดานการคุมครองเด็กในชุมชน เพื่อเปนการดําเนินงานเชิงเฝา

ระวังและการคุมครองเด็กตามสิทธิเด็ก โดยไดจัดใหมีพ้ืนที่นํารองคือบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม ซ่ึงการดําเนินงานของตําบลคุมครองเด็กมีความจําเปนที่ประชาชนมีการรับรูเก่ียวสิทธิ

เด็กขั้นพื้นฐานเปนลําดับแรก ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กและ

ขอเสนอแนะของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน  อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อันเปนแนวทางใน

พัฒนาการคุมครองเด็กในชุมชนตอไป 
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วัตถุประสงคของวิจัย          

1. เพ่ือศึกษาการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน  อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม 

2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะตอการสรางการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนา

ถอน  อําเภอธาตพุนม จังหวัดนครพนม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน  อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม มวิีธีการศึกษาโดยใชระเบียบวธีิวิจัยเชิงปริมาณมีลําดับการนําเสนอ ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในบานนาถอนที่มีอายุต้ังแต 15 

ปขึ้นไป ซึ่งมจีาํนวนประชากรทั้งส้ิน รวม 422 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม, 2560)  

2. กลุมตัวอยาง  คือ ประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุ

ต้ังแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 201 คน การสุมกลุมตัวอยาง ซึ่งคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชตารางขนาดตัวอยาง

ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางในธีรวุฒ ิเอกะกุล, 2543)  

การสุมกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling ) แบบแบง

ชั้น ( Stratified Random Sampling ) และแบบเจาะจง ( Judgmental Sampling ) คือ 

1. แบงชั้นกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม ไดกลุมประชากรชาย และกลุมประชากรหญิง โดยการนําทั้ง 

2 กลุมมาเทียบบัญญัติไตรยางศกับจํานวนประชากรทั้งหมดของบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม โดยไดกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมประชากรชาย เทากับ 205 คน และกลุมประชากรหญิง 

เทากับ 217 คน 

2. การสุมแบบเจาะจง ทําการสุมแบบไมเปนไปตามโอกาสทางสถิต ิโดยมจีํานวนขนาดกลุมตัวอยาง แต

ละเพศเปนตัวกําหนดและเต็มใจใหขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลเปนไปตามความตองการของผวิจัย 

เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัย เร่ืองการรับรู

เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังนครพนม เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 สวน 

ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป โดยเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ  
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานตาลกดุ ตําบลโพนแพง 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 ดาน ไดแก ดานสิทธิในการมีชีวิตรอด ดานสิทธิในการไดรับการปกปอง

คุมครอง ดานสิทธิในการไดรับการพัฒนา ดานสิทธิในการมีสวนรวม 

สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเก่ียวกับกับแนวทางการเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับ

สิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเร่ืองการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานตาลกุด ตําบลโพนแพง อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม ไดรวบรวมการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ (Quantitive Data) จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังตอไปนี้  

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีจัดเก็บจากพ้ืนที่เปาหมาย คือ บานนาถอน ตําบลนาถอน 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 201 คน จาก 422 คน ผูวิจัยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมลูโดยมีผูชวยในการเก็บแบบสอบถามจํานวน 1 คน  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่

เก่ียวของ เชนจากเอกสารจากผูวิจัยทานอื่นไดทําการศึกษาไวกอนหนาน้ี ตํารา หนังสือ บทความ วารสารรวม

ไปถึงแนวคิดตางๆ โดยมุงเนนศึกษาขอมูลที่เปนหลักวิชาการท่ีมีความนาเชื่อถือในการประกอบการวิจัย  

 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหแบบสอบถามเชิงปริมาณ หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว ตรวจสอบความสมบูรณ

ของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยมาใชประกอบในการ

วิเคราะหที่ไดจากการศึกษาคนควา เพ่ือการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาตามรายละเอียดของเคร่ืองมือที่ใช ดังนี ้

1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส และอาชพี โดยใชการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของ

ประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไดแก การรับรูดานสิทธิในการมีชีวิต

รอด การรับรูดานสิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง การรับรูดานสิทธิในการไดรับการพัฒนา และการรับรู

ดานสิทธิในการมีสวนรวม มีขอคําถามจํานวน 15 ขอ เปนลักษณะขอคําถามเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด 

ลักษณะขอคําถามเปน แบบเลือกตอบ โดยตอบวารู เมื่อการรับรูตรงกับขอความที่ถาม ใหคะแนนเทากับ 1 

คะแนน และตอบไมรูเมื่อการรับรูไมตรงกับขอความที่ถาม ใหคะแนน  เทากับ 0 คะแนน 

คะแนนการรับรูนํามาแบงเปนระดับการรับรู 2 ระดับ โดยใชพิสัย ในระดับการรับรู คือ มาก และนอย

โดยมีเกณฑการใหคะแนน 2 ระดับ ดังน้ี 
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1934 

คําตอบรับรู   คะแนน 

 รู     1 คะแนน 

 ไมรู    0 คะแนน 

นําผลการการวิเคราะหขอมูลที่ไดท้ังหมดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยการแปลความหมายของคะแนน

ที่เปนตัวเลขใหอยูในลักษณะของการอธิบาย โดยใชสตูรตามข้ันตอน ดังนี้ 

พิสยั    = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =  พิสัย 

        จํานวนอันตรภาคชั้น 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนระดับการรับรู 2 ระดับ ดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =   12 - 5 

            2 

      =      3.5 

ไดคะแนน   5 - 9   หมายถึง  การรับรูในระดับนอย 

ไดคะแนน 10 - 14  หมายถึง  การรับรูในระดับมาก 

3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะและการเสริมสรางการ

รับรูเก่ียวกับสทิธิเด็ก เมื่อผูวิจัยไดรับขอมูลจากการเกบ็รวบรวมขอมูลครบและสมบูรณแลว จึงนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะห โดยใชการวิเคราะหการแยกหมวดหมู รวบรวมสรุปประเด็นตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

ผู วิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้งหมด ภายหลังจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลแลวจึงนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในทางสถิต ิมาใชในการ

คํานวณเชิงสถิติโดยใชสถิติดงัตอไปนี้  

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) 

จํานวน (Number) ใชอธิบายขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ

ขอมูลเก่ียวกับระดับการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็ก 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะห ขอมูลเพ่ือทดสอบ

สมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะหคาที (Independent sample t-test) โดยทดสอบความแตกตาง คะแนนเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานเพศตางกันมีผลตอการรับรูเก่ียวกับสทิธิเด็กไมแตกตางกัน ท่ี

ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95  
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ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอ

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย และปรากฏผลการวิจัย 

ไดเสนอเปนลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 53.7 และเพศหญิง 

จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 46.3  สวนมากมีชวงอายุระหวาง 35 – 44 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 41.8  

สวนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.3  มีอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 36.8  และสวนมากมีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 52.2  

2. ผลการวิเคราะหการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม จํานวน 201 คน มผีลการวิจัย สามารถแยกประเด็นไดดังนี้ 

1) ระดับการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม  จากการประมวลผล พบวา การรับรูการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน 

ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม มีการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก มีคะแนนสงูสุดเทากับ 12 ขอ และ

คะแนนตํ่าสุด 5 ขอ จากขอคาํถาม 15 ขอ 

เมื่อนําเกณฑมาจัดแบงระดับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา สวนมากมีการรับรูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 63.6 

และมีการรับรูในระดับนอย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 36.4 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบล     

นาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

ระดับการรับรู จํานวน (คน) รอยละ 

การรับรูในระดับมาก 

การรับรูในระดับนอย 

127 

74 

63.6 

36.4 

รวม 201 100.0 

 

2) การรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม ในการประมวลผลการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม เม่ือแยกตามรายขอคําถาม จาํนวน 201 คน มีผลการวิจัยดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม แยกตามรายขอคาํถาม 

 

ขอที่ 

 

ประเด็นการรับรู 

n = 201 

รู ไมรู 

จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

ดานสิทธิที่จะมีชีวิตรอด 

1 เด็กทุกคนเม่ือเกิดมาแลวจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูไมวาจะเกิดมารางกายไม

สมบูรณหรือไมก็ตาม 

160 79.6 41 20.4 

2 เด็กท่ีเกิดมาทุกเช้ือชาติจะตองไดรับการจดทะเบียนการเกิด 91 45.3 110 54.7 

3 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการเล้ียงดูอยางดีท่ีสุด ทั้งดานรางกาย จิตใจ 

ที่พกัอาศัย โภชนาการ และการรักษาพยาบาล 

114 56.7 87 43.3 

4 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับวัคซีนพ้ืนฐานปองกันโรคตาง ๆฟรีโดยไมตอง

เสียคาใชจาย 

133 56.2 88 43.7 

5 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและสะอาด 154 76.6 47 23.4 

ดานสิทธิที่จะไดรับการคุมครองดานกฎหมาย 

6 เด็กทุกคนไดรับการปกปองคุมครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ 101 50.2 100 49.8 

7 การกระทําตอรางกายเด็ก เชน การทําโทษท่ีรุนแรง ทําใหเด็กไดรับ

ความเจ็บปวด เกิดบาดแผล หรือรอยฟกซํ้าเปนการทารุณกรรมตอ

รางกายเด็ก 

126 62.7 75 37.3 

8 การกระทําที่แสดงดวยวาจาหรือทาทาง ทําใหเด็กรูสึกขาดความรัก 

นอยใจ เสียใจ เปนการทารุณกรรมทางดานจติใจ 

179 89.1 22 10.9 

9 การกระทําที่หาประโยชนทางเพศกับเด็ก โดยเด็กไมรูสึกวาเดือดรอน

เพราะไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น เชน การแอบดูเด็กอาบน้ํา  การมี

เพศสัมพันธกับเด็ก เปนการลวงเกินทางเพศ 

152 75.6 49 24.4 

10 การแสวงหาผลประโยชนจากการทํางานของเด็กทําใหเด็กขาดการ

เรียนรู การศึกษา จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก เปนการใชแรงงาน

เด็ก 

156 77.6 45 22.4 

ดานสิทธิที่จะไดรับการพัฒนา 

11 ความตองการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก ไดแก การมีสวนรวม 

ในกิจกรรมครอบครัว โรงเรียน และสังคม เปนสิทธิที่เด็กทุกคนควรไดรับ 

72 35.8 129  64.2 

12 การมีโอกาสเลน พักผอน ไดรับขอมูลขาวสาร มีอิสระในการคดิและการ

แสดงออก เปนสิทธิเด็กเด็กทุกคนตองไดรับ 

103 51.2 98 48.8 

13 เด็กทุกคนจะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 99 49.3 102 50.7 

ดานสิทธิในการมีสวนรวม 
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ขอที่ 

 

ประเด็นการรับรู 

n = 201 

รู ไมรู 

จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

14 การใหความสําคัญกับการแสดงออกท้ังในดานความคิดและการกระทํา

ของเด็ก เปนสิทธิท่ีเด็กทุกคนจะไดรับ 

130 64.7 71 35.3 

15 การอนุญาตใหเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ตนเอง เปนสิทธิในการปกปองเรียกรองผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความ

เปนอยูของเด็ก 

154 76.6 47 23.4 

 

3) ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง คุณลักษณะสวนตัวดานเพศ กับการรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็ก

ของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวาประชาชนที่มเีพศตางกัน มี

การรับรูเก่ียวกับสทิธิเด็ก ไมแตกตางกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ทดสอบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศกับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของ

ประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อาํเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน การรับรู t Sig.(2-

tailed) x  S.D. 

ชาย     108       1.78      .673       .486       .628 

หญิง     93       1.73      .724   

***นัยสําคัญทางสถิติ Sig = 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง การรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม สรุปไดดังน้ี 

การรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

โดยภาพรวมมีการรับรูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 62.6 และจากการประมวลผลระดับการ

รับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อแยกตาม

รายดาน พบวา ดานสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองดานกฎหมาย มีการรับรูมากที่สุด 143 คน คดิเปนรอยละ 71.1 

รองลงมา คือ ดานสิทธิในการมีสวนรวม มีการรับรู 142 คน คิดเปนรอยละ 70.6 ลําดับตอมา คือ ดานสิทธิใน

การมีชีวิตรอด การรับรู 130 คน คิดเปนรอยละ 64.6 และขอที่มีการรับรูนอยท่ีสุด คือ ดานสิทธิที่จะไดรับการ

พัฒนา มีการรับรู 91 คน คิดเปนรอยละ 45.2  
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิ

เด็ก เมื่อทดสอบสมมตฐานพบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามท่ีแตกตางกันมีการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กไม

แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  

ผลการศึกษา การรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม โดยศึกษาภาพรวมระดับการรับรูอยูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 63.6 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล เอกธรรมสุทธ์ิ (2550) ศึกษาเร่ือง ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตอสิทธิ เด็ก

ของผูปกครองเด็กวัยกอนเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตามสิทธิเด็กของผูปกครองเด็ก วัยกอนเรียน และหา

ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติเร่ืองสิทธิเด็ก และการปฏิบัติตามสิทธิเด็ก ของผูปกครอง กลุมตัวอยาง

เปนผูปกครองของเด็กวัยกอนเรียนของศูนยพัฒนาเดก็เลก็ ในเขตอําเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 

376 คน จากทั้งหมด 27 แหง ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กครอบคลุมสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 4 ดาน คือ สิทธิใน การ

อยูรอด สิทธใินการไดรับการปกปองคุมครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีสวนรวม  พบวา ผูปกครองมี

คะแนนความรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กอยูระดับมากที่สุด รอยละ 46.80 คะแนนอยูในชวง 13-15 คะแนน โดย

ผูปกครอง มีความรูเร่ืองสิทธิเด็กในดานการไดรับการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 85.50) และ ดานสิทธิในการอยู

รอดนอยที่สุด (รอยละ 54.40) ผูปกครองเด็กมีทัศนคติตอสิทธิเด็กอยูในระดับปานกลาง ผูปกครองเด็กมี

ทัศนคติที่ดีตอสิทธิในดานการพัฒนามากที่สุด และดานสิทธิการมีสวนรวมของเด็กนอยท่ีสุด และ ผูปกครองมี

การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิเด็กอยูในระดับสูง  

ผลการวิจัยมีขอคนพบที่นาสนใจคือ การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวาประเด็นที่ประชาชนรับรูมากท่ีสุดคือ การกระทาํที่แสดงดวยวาจาหรือ

ทาทาง ทําใหเด็กรูสึกขาดความรัก นอยใจ เสียใจ เปนการทารุณกรรมทางดานจิตใจและเปนการละเมิดสิทธิ

เด็ก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ จุฑา ญาณทัสนะสกุล (2559) ที่ไดศกึษาเร่ืองความรูความเขาใจของผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก (Mean 

มีคาระหวาง 1.07-1.59) สวนใหญมีความคิดเห็นวา พนักงานเจาหนาที่สามารถเขาไปสงเคราะหและคุมครอง 

สวัสดิภาพเด็กไดทนัทีโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองในคาเฉลี่ยที่มาก (Mean=1.59) และมีความ

คิดเห็นวา พ.ร.บ. ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับชาติระดับ จังหวัด และระดับ

ตําบล 

ผลการศึกษา การรับรูเก่ียวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม มีขอคนพบที่นาสนใจประการสําคัญ การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน มี

การรับรูถึงประเด็นสิทธิที่จะได รับการคุมครองดานกฎหมายคอนขางสูง ซ่ึงสอดคลองกับการระบุสิทธิ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 27 ที่ระบุวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ

เสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ



สังคมศาสตร    

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 

“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความย่ังยืน” 

1939 

โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพ ไดเชนเดียวกับ

บุคคลอ่ืน หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอม

ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

1) จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสิทธิที่จะไดรับการพัฒนา มีผลระดับการ

รับรูนอยที่สุด จึงควรสนับสนุนใหผูเช่ียวชาญหรือหนวยงานที่เก่ียวของมาใหความรูเก่ียวกับสิทธิเด็กดานสิทธิท่ี

จะไดรับการพัฒนา เพื่อใหเกดิความรูมากขึ้น 

2) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 11 ความตองการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก 

ไดแก การมีสวนรวม ในกิจกรรมครอบครัว โรงเรียน และสังคม เปนสิทธิท่ีเด็กทุกคนควรไดรับ มีผูตอบถูกนอย

ที่สุด แสดงใหเห็นวาประชาชนยังขาดการรับรูเร่ือง สิทธิที่จะไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ดังนั้นหนวยงานท่ี

เกี่ยวของควรจัดใหมีการประชาสมัพันธใหกับประชาชนใหเกิดการรับรูเพิ่มมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาวิจัยการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กขั้นพ้ืนฐานทุกชุมชนในจังหวัดนครพนม เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบหาความแตกตางการรับรูดานตาง ๆ ของแตละชุมชน 

2. ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการรับรู เจตคติ ของประชาชนท่ีมตีอเด็ก 

อันจะเปนการเฝาระวังปญหาและใหประชาชนกับหนวยงานที่เก่ียวของรวมกันมีสวนในการคุมครองและพิทักษ

สิทธิเด็กในชุมชน อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

นครพนม จํานวน 104 แหง มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

การใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานใหนําไปสูการ

ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยการประเมินคร้ังนี้ใชวิธีวิจัยที่สําคัญ 2 วิธีคอื การ

วิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ตามแบบสํารวจ 

Evidence – Based  และ การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ

ขอมูลเก่ียวกับขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจ External และแบบสํารวจ Internal  

โดยทําการประเมิน 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปรงใส 2) ดัชนีความพรอมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สรุปผลไดดังนี้ ผลการประเมินโดย

ภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 72.84 ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับสูง 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไดคะแนนสูงสุด เทากับรอยละ 82.59 สวนดัชนีที่ไดคะแนนตํ่า

กวาดัชนอีื่นๆ คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ไดคะแนนเทากับรอยละ 64.86 
 

คําสําคัญ: คุณธรรม  ความโปรงใส  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

Abstract 

The Integrity and transparency assessment of local administrative organization, Nakhon 

Phanom Province in 104 places.  The objectives were to assess the level of integrity and 

transparency in the operation, giving suggestions and guidance for improving or developing the 

integrity and transparency in the operation, leading to the raising of the corruption perceptions 

index of Thailand by assessing from 2 method : 1) Document Research  and 2) Sample Survey 

Research by using 5 indices of assessment i.e. 1) Transparency Index, 2) Accountability Index       

3)  Corruption- Free Index , 4) Integrity Culture Index and 5) Work Integrity Index. The results 
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of the assessment of the integrity and transparency of the operation were summarized as 

follows:  The results of the assessment levels of the integrity and transparency of local 

administrative organizations, Nakhon Phanom province, the overall score was at 72.84 percent. 

It was considered that the integrity and transparency in operation were at a high level, the 

corruption- free index in operation got the highest score, at 82.59 percent, and the index score 

was lower than the other indices; the integrity culture index in the organization was at 64. 86 

percent.  

Keywords: Integrity; Transparency; Local Administrative Organization 
 

บทนํา 

นโยบายรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดกําหนดไวในขอ 10 เร่ืองการสงเสริม

การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขารวมการ

ประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสเปนกลยุทธสําคัญในการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอยางโปรงใส 

มีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได 

(ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564),2560) 

การประเมิน คุณธรรมและความโปร ง ใสการดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) จึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐอันจะ

เปนการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน เพื่อใหแตละหนวยงานนําขอมูลผลการประเมิน ไปชวยในการพัฒนา

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถ

ใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมไดอีกดวย (คูมือการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560,2560) 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหนวยงานภาครัฐเขารวมโครงการทั้งส้ิน 8,294 หนวยงาน โดยสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนครพนมเปนผูรับผิดชอบงบประมาณและดําเนินการประเมินองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม จํานวน 104 หนวยงาน ประกอบดวย (สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดนครพนม, 2559) 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง 

2. เทศบาลเมือง  จํานวน 1 แหง 

3. เทศบาลตําบล  จํานวน 21 แหง 
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4. องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 81 แหง 

ดังนั้นเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัดนครพนม เกิดผลเปนรูปธรรมและนําขอมูลการประเมินไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการ

บริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการ

กําหนดนโยบายสงเสริมธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต ตลอดทั้งพัฒนาคุณธรรม และความโปรงใสของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีภาพลักษณท่ีดีขึ้นในอนาคต นําไปสูการสรางความรวมมือ และการสราง

เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ (มูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย,2559) และ

สงผลดีตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส รวมทั้ง

สามารถยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหนวยงานภาครัฐ

ในประเทศไทยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล อันจะสงผลตอการยกระดับคา

ดัชนีภาพลักษณการคอร รัปชัน (Corruption Perception Index: CPI)  ของประเทศไทยให ดียิ่ ง ขึ้ น 

(Transparency International Organization, 2016) 

 

เน้ือหา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครพนม จํานวน 104 แหง มี

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน การใหขอเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงานใหนําไปสูการยกระดับดัชนีการรับรูการ

ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แหลงขอมูล คือ 1) กลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ตามประสบการณในการรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม (External) 2) กลุม

บุคลากรและเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครพนม (Internal) และ 3) หลักฐานเชิง

ประจักษ (Evidence-Based) โดยดัชนีที่ทําการประเมิน มี 5 ดัชนี คือ (คูมือการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560, 2560) 

1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสีย (External) และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจกัษ (Evidence - Based) เปนการวัดระดับการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใสการมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานตามอํานาจหนาที ่

2. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรและ

เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และจากขอมูล

เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาท่ีที่

มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานและวัดระดับความรับผิดชอบตาม
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หนาที่ (Accountability on Duties) ของผูปฏิบัตงิานคือเจาหนาที่ของรัฐที่มีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม

ภาระหนาที่และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสําเร็จของงาน 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากความ

คิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ผู รับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

(External) และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดพฤติกรรมของ

เจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินงานท่ีเปนธรรมและโปรงใสเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสง

มอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเง่ือนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อใหไดมาซ่ึง

ผลประโยชนสวนตนกลุมหรือพวกพอง 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence - Based) เปนการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม

ประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพและมีระบบการตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ

ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 

5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index) ประเมินจากความคิดเห็นของ

บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และจาก

ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน

ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) โดยยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรไดแกการสรรหา

การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยการบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา

โดยหนวยงานตองบริหารคาใชจายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจาย

งบประมาณและความเปนธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึดหลักการ

คํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

นครพนม ใชวิธีวิจัยท่ีสําคัญ 2 วิธีคือ 

 1. การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลเอกสารหรือหลักฐานตางๆตามแบบ

สํารวจ Evidence – Based โดยใหหนวยงานท่ีรับการประเมินตอบคําถามตางๆ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงาน 

กระบวนการหรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบท่ีมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรร

มาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสสาํหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม 

 2. การวิจัยจากแบบสํารวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

ขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจ External และแบบสํารวจ Internal ซ่ึงเก่ียวกับ
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ความรูความเขาใจ และประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ ในเร่ืองการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรม

ของบุคลากรในหนวยงาน ในเร่ืองความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลอง

เหมาะสมและมีลกัษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ 

 

การประมวลผลและเกณฑการประเมิน 

1. การใหคะแนน 

การประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & Transparency 

Assessment: IIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผู รับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External Integrity & 

Transparency Assessment: EIT) และแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity 

& Transparency Assessment: EBIT) คณะที่ปรึกษาไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลโดย

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติในรูปแบบรอยละ (Percent) และคาเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การดําเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  การใหคะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & 

Transparency: IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External Integrity & 

Transparency: EIT) เปนการใหคะแนนตามคําตอบของผูรับการประเมินซ่ึงมีลักษณะเปนตัวเลือก 2 หรือ 4 

ตัวเลือกโดยทําการแทนคาคําตอบในแตละขอคําถามเปนคาคะแนนระหวาง 0 – 100 ตามตัวเลือกที่มีความ

แตกตางกัน 

1.2  การใหคะแนนตามแบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity & 

Transparency: EBIT) เปนการใหคะแนนตามคําตอบของหนวยงานที่เขารับการประเมินรวมไปถึงความถูกตอง

และครบถวนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หนวยงานจัดสงมาพรอมกับแบบสํารวจโดยกําหนดใหแตละ

คําถามมีคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน 

2.  การคํานวณ 

2.1 การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & 

Transparency: IIT) มีดังนี้ 

1) คะแนนแตละขอคําถามหมายถึงคะแนนเฉล่ียของขอคําถามนั้น 

2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยหมายถึงคะแนนของผลรวมคะแนนแตละขอคําถามในตัวชี้วัด/

ตัวชี้วัดยอย 

3) คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผลรวม

คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี 
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2.2  การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External 

Integrity & Transparency: EIT) มีดังน้ี 

1) คะแนนแตละขอคําถามหมายถึงคะแนนเฉล่ียของขอคําถามนั้น 

2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยหมายถึงคะแนนของผลรวมคะแนนแตละขอคําถามในตัวชี้วัด/

ตัวชี้วัดยอย 

3) คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็น External ของดัชนี หมายถึงคะแนนเฉล่ียของผลรวม

คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยตามแบบสํารวจความคิดเห็น External ของดัชนี 

2.3  การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based 

Integrity & Transparency: EBIT) ไดแก 

1) คะแนนแตละขอคําถามหมายถึงคะแนนเฉล่ียของขอคําถามนั้น 

2) คะแนนของตัวชี้ วัด/ตัวชี้ วัดยอยหมายถึงคะแนนของผลรวมคะแนนแตละขอคําถามใน

ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอย 

3) คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉลี่ย

ของผลรวมคะแนนของตัวช้ีวัด/ตวัชี้วัดยอยตามแบบสํารวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี 

2.4  การคํานวณคะแนนของดัชนี 

คะแนนของดัชนีหมายถึงรอยละของผลรวมคะแนน Internal,  External และ Evidence – Based  

ในดัชนี (ใชสําหรับการเปรียบเทียบคะแนนในแตละดชันี)  

2.5 การคํานวณคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดนครพนม (คะแนน ITA) คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถวงคาน้ําหนัก 

3.  เกณฑการแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดนครพนม  

คาคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดนครพนม มีคาคะแนนระหวาง 0 - 100 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใหน้ําหนักแตละขอคําถามในแบบ

สํารวจจาก 3 แหลง ได แบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & Transparency 

Assessment: IIT) แบบสํารวจความคิดเห็นผู รับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External Integrity & 

Transparency Assessment: EIT) และแบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based 

Integrity & Transparency Assessment: EBIT) โดยเกณฑการใหคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครพนม แบงเปน 5 ระดับดังนี้ 

ระดับ 5 80–100    คะแนน  =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก 

ระดับ 4 60–79.99 คะแนน  = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง 

ระดับ 3 40–59.99 คะแนน  =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานปานกลาง 
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ระดับ 2 20–39.99 คะแนน  =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตํ่า 

ระดับ 1 0–19.99   คะแนน  =  มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตํ่ามาก 

ประชากรและกลุมตัวอยางเปาหมาย 

1. กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจInternalไดแกเจาหนาที่ภายในหนวยงานองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม และมีอายุการทํางานต้ังแต 1 ปข้ึนไป โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 

ตัวอยางครอบคลุมโครงสรางสายงานกลุมตําแหนงของแตละหนวยงาน และกําหนดวิธีการสุมตัวอยางตามหลัก

สถิติ หากหนวยงานมีจํานวนประชากรนอยกวา 100 ราย ท่ีปรึกษาจะดําเนินการเก็บขอมูลจากประชากร

ทั้งหมด 

2. กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจ External ไดแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครพนม โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 ตัวอยางครอบคลุมทุก

ภารกิจและประเภทของการมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงานและกําหนดวิธีการสุมตัวอยางตามหลักสถิติ

หากหนวยงานมีจํานวนประชากรนอยกวา 100 ราย ที่ปรึกษาจะดําเนินการเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด 

กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจ Evidence-Based ไดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดนครพนม ที่เขารับการประเมินโดยใชแบบสํารวจ 1 ชุดตอ 1 หนวยงาน 

ทั้งนี้กรณีที่ไมสามารถจัดเก็บขอมูลของแตละแบบสํารวจไดตามที่กําหนดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือ

พฤติการณที่ไมใชความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงใหเห็นวาไดใชความพยายามอยางเต็มที่แลวตามวิสัย

ของวิชาชีพทางการวิจัย รวมท้ังแสดงใหเห็นวาจํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดนั้นมีคุณสมบัติความเปนตัวแทนที่ดี

ตามหลกัวิชาการ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถ่ินจังหวัดนครพนม 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม จํานวน 104 

แหง พบวา โดยภาพรวมไดคะแนน ITA เทากับ 72.92 คะแนน ซ่ึงอยูในเกณฑการประเมินระดับสูง โดยมี

ทองถ่ิน จํานวน 26 แหง คิดเปนรอยละ 25.00 ที่มคีะแนนอยูในระดับสูงมาก ทองถ่ินจํานวน 64 แหง คิดเปน

รอยละ 61.54 ที่มีคะแนนอยูในระดับสูง ทองถิ่นจํานวน 13 แหง คิดเปนรอยละ 12.50 ที่มีคะแนนอยูในระดับ

ปานกลาง และ ทองถ่ินจํานวน 1 แหง คิดเปน รอยละ 0.96 ที่มีคะแนนอยูในระดบัตํ่า ดังแสดงในภาพที่ 1  

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน จําแนกตามแหลงขอมูล 

จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม จําแนก

ตามแหลงขอมูลพบวา คะแนนจากผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 79.55 

คะแนนจากกลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 80.66 คะแนนจาก

ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence -Based) เทากับรอยละ 64.01 ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม  

 

 
 

ภาพที่ 2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจําแนกตามแหลงขอมูล 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถ่ินจังหวัดนครพนม (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) 

เมื่อนําคะแนนมาทําการถวงนํ้าหนัก พบวา ไดคะแนนโดยภาพรวมเทากับ 72.84 ซ่ึงถือวามีคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานในระดับปานกลาง แสดงรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัดยอย ดังภาพที่ 3 

และ ตารางที่ 1  

ระดับสูมาก

รอยละ 25.00

ระดับสูง

รอยละ 61.54

ระดับปานกลาง

รอยละ 12.50

ระดับตํ่า

รอยละ 0.96
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          คะแนน ITA = 72.84 

          (ถวงนํ้าหนัก) 

ระดับผล 

การ

ประเมิน 

สูง 

ดัชนี 

คะแนน

ดัชนี 

(รอยละ) 

ระดับผล 

การ

ประเมิน 

ความโปรงใส 68.81 สงู 

ความพรอมรับผิด 74.28 สงู 

ความปลอดจากการ

ทุจริตในการ

ปฏิบัตงิาน 

82.59 สงูมาก 

วัฒนธรรมคุณธรรม 

ในองคกร 

64.86 สงู 

คุณธรรมการทํางาน 

ในหนวยงาน 

72.37 สงู 

ภาพที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดนครพนม 

หมายเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนแตละดัชนีที่ไดถวงนํ้าหนักแลว 

 2. คะแนนดัชนีเปนการคดิคะแนนรอยละที่ยังไมถวงน้ําหนัก สําหรับการเปรียบเทียบแตละดัชนี 

 

  

68.81

74.28

82.59
64.86

72.37

ความโปรงใส

ความพรอม

รับผิด

ความปลอด

จากการ… 

วฒันธรรม

คุณธรรมใน… 

คุณธรรมการ

ทํางานใน… 
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 รายละเอียดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครพนม 

 
 

ลําดับ
ดัชนี/ตัวช้ีวัด/ตัวช้ีวัดยอยในการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ

คาน้ําหนัก

(รอยละ)
EBIT IIT EIT

คะแนนท่ีได

(100)

คะแนนหลงั

ถวงนํ้าหนกั

ความโปรงใส 26 68.81 17.89

1.1 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล 66.17

1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 52.31 52.31

1.1.2 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน 92.31 93.77 89.28

1.2 การมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย 73.03

1.2.1 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 64.74 119.85 68.69

1.2.2 การจัดการเร่ืองรองเรียน 76.20 111.99 77.37

ความพรอมรับผิด 18 74.28 13.37

2.1 ความพรอมรับผิด 82.19

2.1.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน 83.31 81.65 82.48

2.1.2 ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน 79.74 81.70 80.72

2.2 เจตจํานงสุจริต 66.98

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 63.37 78.26 80.59 66.98

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 22 82.59 18.17

3.1 การถูกช้ีมูลความผิด 100.00

เร่ืองช้ีมูลความผิด 100.00 100.00

3.2 การทุจริตตอหนาท่ี 82.34

3.2.1 การรับสินบน 81.47 80.64 80.97

3.2.2 การใช ตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน 84.87 82.94 83.71

3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 78.87

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 82.15 75.58 78.87

วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 16 64.86 10.38

4.1 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน 77.07

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 72.92 72.92

4.1.2 การไมทนตอการทุจริต 82.75 82.75

4.1.3 การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต 76.31 76.31

4.2 การปองกันผลประโยชนทับซอน 65.34

การดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 58.17 79.68 65.34

4.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 58.40

4.3.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 44.71 79.17 61.94

4.3.2 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน 32.69 77.03 54.86

คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 18 72.37 13.03

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 63.65

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 53.37 81.76 62.83

5.1.2 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 54.81 83.82 64.48

5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน 77.60

5.2.1 การบริหารงานบุคคล 73.83 73.83

5.2.2 การบริหารงบประมาณ 79.86 79.86

5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน 78.26 78.26

5.2.4 การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน 80.11 80.11

คะแนนรายแบบสํารวจ (100) 62.02 79.58 80.72

1

3

72.84คะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

5

4

2
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จากตารางท่ี 1 พบวา 

1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 68.81 ประเมินความ

คิดเห็นจากประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence-Based) จําแนกคะแนนแตละตวัชี้วัด ดังน้ี 

1.1  การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 66.17 โดยมีรายละเอียด

ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

1.1.1  การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ไดคะแนนเทากับรอยละ 52.31 โดยเปนคะแนน

ที่ไดจากขอมลูเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) 

1.1.2  การให เปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับ 89.28 โดยเปน

คะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 93.77 และคะแนนจากขอมูล

เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 92.31 เห็นไดวาคะแนน External และ 

Evidence-Based สอดคลองกัน 

1.2 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 73.03 โดยมีรายละเอียด

ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

1.2.1  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 68.69 โดยเปนคะแนน

จากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 74.61 และคะแนนจากขอมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 64.74 เห็นไดวาคะแนน External และ Evidence-

Based สอดคลองกนั 

1.2.2  การจัดการเร่ืองรองเรียน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.37 โดยเปนคะแนนจาก

กลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 82.06 และคะแนนจากขอมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 76.20 เห็นไดวาคะแนน External และ Evidence-

Based ไมสอดคลองกัน โดย Evidence-Based ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ือง 1) การกําหนดชองทางการรองเรียน

และข้ันตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 2) การกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผู รับผิดชอบเร่ือง

รองเรียน 3)ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ และ 

4) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรให

สาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ 

2. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 74.28 

ประเมินความคิดเห็นจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ประชาชนผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) จําแนก

คะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

2.1  ความพรอมรับผิด โดยรวมไดคะแนนเทากบัรอยละ 82.19 มีรายละเอยีดตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
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2.1.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.48 โดยเปน

คะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 81.65 และคะแนนจากกลุม

บุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 83.31 เห็นไดวาคะแนน External และ 

Internal สอดคลองกัน 

2.1.2 ความพรอมรับผิดในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.72 โดยเปน

คะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 81.70 และคะแนนจากกลุม

บุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 79.74 เห็นไดวาคะแนน External และ 

Internal ไมสอดคลองกัน โดย Internal ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ืองผูบริหารของหนวยงานพรอมที่จะแสดงความ

รับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 

2.2 เจตจํานงสุจริต หรือเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 66.98 

โดยเปนคะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 80.59 และคะแนนจาก

กลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 78.26 และจากขอมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 63.37 เห็นไดวาคะแนน Evidence-Based และ 

Internal สอดคลองกัน แตไมสอดคลองกับคะแนน External โดย External ไดคะแนนสูงกวาในเร่ืองผูบริหาร

ของหนวยงานมีภาพลักษณท่ียึดมั่นในความซื่อสตัยสุจริตในการบริหารงาน 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)โดยรวมไดคะแนน

เทากับรอยละ 82.59 ประเมินความคิดเห็นจากกลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) 

ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสยี (External) และการถูกชี้มลูความผิดจําแนกคะแนนแตละตัวชี้วัด 

ดังนี้ 

3.1 การถูกชี้มูลความผิดไดคะแนนเทากับ 100.00 (ไมมีเจาหนาที่ของหนวยงานถูกชี้มูลระหวาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 30 เมษายน 2560 โดยเปนการกลาวหาท่ีมีมูลเหตุแหงความผิดเกิดขึ้นต้ังแต 

พ.ศ.2558 เปนตนมา) 

3.2  การทุจริตตอหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.34 โดยมีรายละเอียดตวัชี้วัดยอย ดังน้ี 

3.2.1 การรับสินบน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.97 โดยเปนคะแนนจากกลุม

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 80.64 และคะแนนจากกลุมบุคลากรและ

เจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 81.47 เห็นไดวาคะแนน External และ Internal 

สอดคลองกัน 

3.2.2 การใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.71 โดย

เปนคะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 82.94 และคะแนนจากกลุม

บุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 84.87 เห็นไดวาคะแนน External และ 

Internal สอดคลองกัน 
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3.3 ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 78.87 โดยเปนคะแนน

จากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 75.58 และคะแนนจากกลุมบุคลากร

และเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 82.15 เห็นไดวาคะแนน External และ Internal

ไมสอดคลองกันโดย External ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ือง 1) คูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน

มีความเก่ียวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหารของหนวยงานและ 2) นโยบาย/ทิศทาง/การ

ดําเนินงาน/การอนุมัตติางๆ ของหนวยงานถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชนกับ

กลุมใดกลุมหนึ่ง 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 

64.86 ประเมินความคิดเห็นจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) และขอมูล

เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) จําแนกคะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

4.1 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.07 ซ่ึงเปนคะแนน

จากกลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ (Internal) มีรายละเอียดตวัชี้วัดยอย ดังนี ้

4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 72.92 

4.1.2 การไมทนตอการทุจรติ ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.75   

4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 76.31 

4.2  การปองกันผลประโยชนทับซอน หรือการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใน

หนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 65.34 โดยเปนคะแนนจากกลุมบุคลากรและเจาหนาท่ีใน

หนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 79.68 และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-

Based) เทากับรอยละ 58.17 เห็นไดวาคะแนน Internal และ Evidence-Based ไมสอดคลองกัน โดย 

Evidence-Based ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ือง 1) การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทบัซอน 2) การจัดทําคูมอืเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 3) การประชุม

หรือสัมมนาหรือแลกเปล่ียนความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหความรูเร่ืองการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาที่ และ 4) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบตัิงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

4.3  การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 58.40 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดงันี ้

4.3.1 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 61.94 

โดยเปนคะแนนจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 79.17 และ

ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 44.71 เห็นไดวาคะแนน Internal 

และ Evidence-Based ไมสอดคลองกัน โดย Evidence-Based ไดคะแนนต่ํากวาในเร่ือง 1) การวิเคราะหผล

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 เพื่อนาํมาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2) ผล
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การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

4.3.2 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 54.86 โดยเปน

คะแนนจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 77.03 และขอมูล

เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 32.69 เห็นไดวาคะแนน Internal และ 

Evidence-Based ไมสอดคลองกันโดย Evidence-Based ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ือง 1)การรวมกลุมของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส และ 2) กรณีท่ีมีการรวมกลุมของเจาหนาที่เพ่ือการ

บริหารงานที่โปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ

หนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 

72.37 ประเมินความคิดเห็นจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ประชาชน

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) 

จําแนกคะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้ 

5.1  มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 63.65 โดยมี

รายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี ้

5.1.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 62.83 โดยเปนคะแนนจาก

ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 81.76 และขอมูลเอกสาร/หลักฐาน

เชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 53.37 เห็นไดวาคะแนน External และ Evidence-Based 

ไมสอดคลองกัน โดย Evidence-Based ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ือง 1) คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลัก และ 2) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมอืหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

5.1.2 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 64.48 โดยเปนคะแนน

จากประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 83.82 และขอมูลเอกสาร/

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 54.81 เห็นไดวาคะแนน External และ Evidence-

Based ไมสอดคลองกัน โดย Evidence-Based ไดคะแนนตํ่ากวาในเร่ือง 1) การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใชในการดําเนนิการใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

และ 2) ระบบการปองกนัหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก 

5.2  คุณธรรมในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.60 ซึ่งเปนคะแนนจากกลุม

บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) โดยมีรายละเอยีดตัวชี้วัดยอย ดังนี ้

5.2.1  การบริหารงานบุคคล ไดคะแนนเทากับ 73.83 

5.2.2  การบริหารงบประมาณ ไดคะแนนเทากบั 79.86 

5.2.3  คุณธรรมในการมอบหมายงาน ไดคะแนนเทากับ 78.26 
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5.2.4  การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดคะแนนเทากับ 80.11 

 

บทสรุป 

การวิเคราะหดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดบกพรองจากขอคําถามการประเมนิเชิงภาพลักษณ (Perception 

– Based) พบวา ดัชนีท่ีเปนจุดบกพรองมีจํานวน 2 ดัชนี ไดแก  

1. ดัชนีความพรอมรับผิด ประเมินจากแหลงขอมูลภายใน โดยตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุงคือความพรอมรับ

ผิด ควรปรับปรุงในประเด็นผูบริหารของหนวยงานตองพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบ

และเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม และตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริต ประเด็นท่ีตองปรับปรุงคือผูบริหารของ

หนวยงานตองแสดงเจตจํานงสุจริตท่ีแนวแนวาจะมุงมั่นในการบริหารหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตองมี

การสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและซ่ือสัตยสจุริตมากขึ้นในหนวยงาน 

2. ดชันคีวามปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประเมนิจากแหลงขอมูลภายนอก โดยตัวชี้วัดที่ตอง

ปรับปรุงคือ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประเด็นที่ตองปรับปรุงคือ คูสัญญาโครงการหรือสัมปทาน

ใดๆ ของหนวยงานตองไมมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหารของหนวยงาน    

และนโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของหนวยงานตองไมถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง

หรือผูมีอํานาจกอใหเกดิประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง 

สําหรับประเด็นสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองปรับปรุงดําเนินงานตามแบบประเมิน

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) มี 8 ประเด็น คือ 

1.  ผูบริหารของหนวยงานตองมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในดานความโปรงใสดานความพรอมรับผิดดานความปลอดจากการทุจริตใน

การปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงานและดานการสื่อสาร

ภายในหนวยงาน 

2.  ตองมีการรายงานผลการปฏิบัตงิานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

3.  ตองมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกนัการละเวนการปฏบิัติหนาที่ตามภารกิจหลัก 

4.  ตองมีการประกาศเผยแพรการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่

กฎหมายของแตละหนวยงานกําหนด มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ

จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ มีการประกาศ

เผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือหรือจางแตละโครงการ และตองมีการประกาศเผยแพรผลการ

จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลท่ีใชในการตัดสนิผลการจดัซ้ือจัดจาง 

5. ตองมีการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง และนําผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง มาใชในการ

ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป 
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6. ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตองมีการจัดทํา

คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ตองมีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปล่ียน

ความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหความรูเร่ืองการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ ตองมีการปรับปรุง

ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบยีบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ตองมีการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน เพ่ือนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีผลการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตของหนวยงาน  

8. ตองมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส กรณีท่ีมีการรวมกลุมของ

เจาหนาที่เพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส กลุมดังกลาวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ

บริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดนครพนม รายดัชนีทั้ง 5 ดัชนีสามารถนําไปสูขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติไดดงันี้  

1. ดัชนีความโปรงใส ควรพัฒนาการปฏิบัติการตามบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบอยางโปรงใส

ตามกฎเกณฑขอบังคับอยางเครงครัดเปนกระบวนการและข้ันตอนชัดเจนตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการ

เนนใหมีการจัดทําคูมือการใหบริการและการเผยแพรขั้นตอนบริการใหประชาชนทราบโดยทั่วไปประเด็น

สําคัญอีกประเด็นในการใหบริการประชาชน คือ กระบวนการจัดการและ รับฟงขอรองเรียนของประชาชน 

ควรพัฒนาชองทางการรองเรียนที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลายอยางเปนระบบครบวงจร ต้ังแตการรองเรียน 

ติดตาม ตรวจสอบ และแจงผลการดําเนินงาน  และควรพัฒนาดานการมีสวนรวมเพื่อความโปรงใสในการ

ดําเนินการของหนวยงานโดยใหความสําคัญกับประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจหลัก เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความรูสึกวาไดรับการบริการในระยะเวลา

ที่เหมาะสม   

2. ดัชนีความพรอมรับผิด ควรพัฒนาทักษะความพรอมในการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีโดยคํานึงถึง

คุณภาพการใหบริการเปนที่ต้ัง และอาจเพ่ิมการปฏิบัติงานเพื่อใหระดับความรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ิมขึ้นไดดังนี้ 

2.1 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆใหชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติ 

2.2 กําชับและมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและ

เกดิผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน 

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ควรพัฒนาความตระหนักและสํานึกที่ดีตอการ

ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธขอมูลตางๆที่เก่ียวของใหประชาชน

ไดรับรูรับทราบอยางทั่วถึง 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร 



กฎหมาย การเมอืง และการปกครอง    

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 

“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความย่ังยืน” 

896 

4.1 ควรพัฒนาคานิยมความซ่ือสตัยสจุริตเปนหลัก ในการดําเนินงานราชการสวนทองถ่ิน และสราง

ความเขาใจเร่ืองผลประโยชนสาธารณะ การปองกันการทุจริต การพัฒนาการมีสวนรวมในการปองกันและ

ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และมีการกําหนดมาตรการและผูรับผิดชอบเก่ียวกับการตอตานการทุจริตของ

องคกรใหชัดเจนรวมถึงควบคุมการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด พรอมทั้งประชาสัมพันธ

และสรางความตระหนักที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรของหนวยงานรวมถึง

ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และเปดโอกาสใหกับบุคลากรของหนวยงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆท่ี

เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4.2 ควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน 

เพ่ือรวมกันปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ถึงแมวาหนวยงานจะมีประมวลจริยธรรมของหนวยงาน

อยูแลว แตอาจตองมีการนํามาเผยแพรหรือกําหนดใหเปนประเด็นในการพิจารณาหรือทบทวนในการประชุม

บุคลากรในวาระปกติ หรืออาจดําเนินการอยางเปนระบบ โดยการจัดใหมีการประชุมสัมมนาใหความรูทั้งใน

เร่ืองการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน อยางนอยปละ 1 คร้ัง  ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน โดยอาจเพ่ิมเติมประเด็นการปองกนัผลประโยชนทับ

ซอนไวในคูมือประมวลจริยธรรมของหนวยงานก็ได กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน

หนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือตรวจสอบวาเจาหนาท่ีในหนวยงานมีความ

เกี่ยวของกับผูเสนองานหรือผูชนะการประกวดราคาหรืออาจจัดทําเปนบันทึกผลการตรวจสอบเจาหนาที่จัดซ้ือ

จัดจางของหนวยงานที่ระบุวาเจาหนาที่จัดซ้ือจัดจางไมมีความเก่ียวของกับผูเสนองานหรือผูชนะการประกวด

ราคาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนลักษณะการ

รายงานที่วิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานพรอมทั้งเสนอแนะวิธีการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนท้ังนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการจดัทําแผนการปองกันผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณ

ตอไปรวมถึงหนวยงานควรเตรียมการนําขอเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการ

ทํางานเพ่ือปองกนัการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณถัดไป 

4.3 หนวยงานควรจัดทําแผนปฏิบั ติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงานทุก

ปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยแผนดังกลาวนี้ ควรมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต และมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 

4.4 หนวยงานควรสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ีโปรงใส 

โดยมีกิจกรรมท่ีสะทอนถึงความริเร่ิมในการเสริมสรางคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและพัฒนาความโปรงใสใน

การปฏิบัติงานในหนาที่ผานกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการฝกอบรมรูปแบบตางๆซ่ึงจะสงผลให

การใหบริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหนาที่ของเจาหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวยความซ่ือสัตยสุจริต

มีความโปรงใสและเปนธรรมมากย่ิงขึ้น 
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5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ควรพัฒนาระบบคาตอบแทนที่สอดคลองกับความรู

ความสามารถ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาความกาวหนาของบุคลากรทองถิ่นตามสายงานและตําแหนง  

ควรพัฒนาระบบชี้วัดความคุมคาของงบประมาณบนฐานของความโปรงที่สามารถตรวจสอบไดและระบบการ

ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณที่เปนไปตามวัตถุประสงค ควรพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน

ตามศักยภาพที่สรางสรรคยอมรับความคิดและความเห็นที่แตกตางในการทํางานโดยการมองที่เปาหมาย

สุดทายของงานและประชาชน 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในพุทธศาสนาและงานศิลปกรรม

ลุมนํ้าโขง โดยจะศึกษาตัวตนและความสําคัญของพญานาคตอวิถีความเชื่อที่กอเกิดเปนประเพณี พิธีกรรม 

และปรากฏงานศิลปกรรมในวัด หรือเทวสถานในกลุมวัฒนธรรมลานชาง และอยูในบริเวณลุมน้ําโขงสองฝง 

โดยมีการศึกษาภาคสนามในงานศิลปกรรมของวัดในพ้ืนที่ สปป.ลาว และภาคอีสานของไทยหลายจังหวัดจน

เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาของหัวขอ จากน้ันจึงคนควาเอกสารที่เก่ียวของ วิเคราะห และสรุปผล ผล

การศึกษาพบวา ความเชื่อเร่ืองพญานาคนั้นปรากฏอยูในดินแดนทั้งสองฝงแมนํ้าโขง ต้ังแตตอนใตมณฑลยูน

นานของจีนลงมาจนถึงปากแมน้ํา การบูชาพญานาคจึงกลายเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามวิถีความเชื่อของคนลุมแมน้ํา 

การใหสัญลักษณของพญานาคจึงถูกพัฒนาออกมาในงานศิลปะรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในวัดและเทวสถาน

ตางๆ ที่เราจะเห็นภาพจิตกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม โดยการสรางรูปเคารพผานงานศิลปะ ซ่ึงมาจาก

คติความเชื่อที่ปฏิบัติตามกันมา จนกอเกิดมาเปนประเพณี พิธีกรรม ในพุทธศาสนา เปนกลวิธีที่สําคัญที่ใชใน

กระบวนการสืบทอดเพ่ือเปนรูปแบบทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีสะทอนใหเห็นวา เมื่อผูคนมีระบบความ

เชื่อตอส่ิงตางๆ เหลานี้แลวความคิดความเชื่อนั้นไดถูกแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยางไร พิธีกรรมท่ีทําใหระบบ

ความเชื่อของพุทธศาสนาและการนับถือผีไดทําใหคติความเช่ือเร่ืองของพญานาคมคีวามสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 

คําสําคัญ: คติความเชื่อ  พญานาค  ศิลปกรรมลุมน้ําโขง 

 

Abstract 
 

This article aims to study the folklore about the Naga in Buddhism and the artworks in 

the Mekong River basin by examining the body and the significance of the Naga towards the 

belief taken place to tradition, ceremony, and artworks shown in the temples or the shrines 

in the Lan Chang culture located in both sides of the Mekong river basin.  The study was 

conducted in the fields of the artworks of the Lao ( PDR) , Isan region and other provinces of 

Thailand which are the inspiration of this study.   Then there was the study of documents 

involved, analysis, summary the findings. The results were revealed that the belief of the Naga 
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has been found the land of both the Mekong river bank starting from Yunnan Province of 

China until the beginning of the river bank.  The Naga Worship has become the holy thing 

according to the people living in the Mekong river basin.  Giving the symbol of the Naga has 

developed to be the various artworks especially in the temples and shrines seen in the 

paintings, sculptures, architectures built the body for paying respect through the artworks. 

These are from the folklore and belief which have been inherited for being the tradition, 

ceremony in Buddhism that are the method of the important inheritance for being another 

format of culture reflecting that when people have the belief system in Buddhism and sprits, 

this will cause the Naga’s belief more completely.   
 

Keywords: Folklore, Belief, Naga, Mekong River Basin’s Art Works 

 

บทนํา 

ความเชื่อเร่ืองพญานาคนั้นปรากฏอยูในดินแดนท้ังสองฝงแมน้ําโขง ต้ังแตตอนใตมณฑลยูนนานของจีน

ลงมาจนถึงปากแมน้ํา นิทานปรัมปราที่เก่ียวกับพญานาคในไทยปรากฏเร่ืองราวมากมาย มีตํานานทองถิ่น

เก่ียวกับพญานาคไมวาจะเปนตํานานอุรังคธาตุ ตํานานสุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานหนองแส 

ลวนแลวแตกลาวถึงพญานาค ในแงของการเปนผูคุมครองและบันดาลให เกิดส่ิงตางๆ ทั้งยังเปนสัญลักษณของ

ความอุดมสมบรูณ กอใหเกดิแมน้ําสายหลัก เชน แมน้ําโขง และแมน้ําชี แมน้ํามูล เปนตน  

ความหมายของคําวาพญานาค รากศัพทเดิมของ “นาค” มาจากคํา วานอค (Nog) แปลวา เปลือย, แก

ผา แลวจึงปรับใชใน ภาษาอังกฤษวา (Naked) (ไมเคิล ไรท. 2545) นาคไมใชคําไทย-ลาว และไมใชคํา เขมร-

มอญ แตทั้งตระกูลไทย-ลาว, เขมร-มอญ รับมาใชในความหมายวา “งู” เพราะงูเปนสัตวเลื้อยไมมีขนปกปด

แลวสรางจินตนาการ เพ่ิมเติมตอมาวาหัวหนางูทั้งหลายคือ “พญานาค” มีถิ่นที่อยูใตดินคือเมืองบาดาล

นอกจากน้ันศัพทคําวา “นาค” ยังมีความหมายอีกหลายอยางเชน เปนชื่อของชนกลุมหนึ่ง, ชื่อทวีป, งูที่แผ

พังพาน, งูทั่วไป, ชาง, เมฆ, สายรุง, ตนกากะทิง, ผูประเสริฐ และบางแหงยังใหความหมายที่ละเอียดลงไปวา

นาคหรือ “นรเทพ” มีพักตรเปนมนุษย มีหางเปนงู เกิดจากนางกัทรูชายา ของพระกัศยปฤๅษีเปนตน (หลวง

บวรบรรณรักษ. 2507) 

มนษุยและสัตวถือไดวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลานาน ทั้งทางดานการดําเนินชีวิต 

รวมไปถึงดานความเชื่อ สัตวหลายชนิดเปนสัตวประจําเผา เปนส่ิงคุมกันเผาพันธุ จากภัยอันตรายตางๆ และ

พัฒนากลายมาเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่มีการเคารพ ทําพิธีบูชา เหตุผลเพ่ือให เทวดา หรือภูตผีที่สิงสถิตอยูกับสัตว

เหลานั้นพึงพอใจ สัตวเหลานั้นจึงกลายเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ผูใดจะทํารายมิได จากสัญลักษณพัฒนาเปนสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิและพัฒนามาเปนเทพเจาและรูปเคารพในท่ีสุด 
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ในบรรดาสัตวตางๆ ไมวาจะเปน แมว, วัว, สิงโต, เหย่ียว, งู ฯลฯ ดูเหมือนวา “งู” จะเปนสัตวที่มี

บทบาทมากท่ีสุดกับมนุษยแตแรกมนุษยนับถืองูในฐานะสัตวท่ีมีความดุราย มีพิษ สามารถทําใหคนตายไดใน

ระยะเวลาไมนาน และดวยอุปนิสัยที่คอนขางประหลาดลึกลับในสายตามนุษยดวย พฤติกรรมท่ียากตอการ

อธิบาย เชน สามารถลอกคราบ เนื่องจากการลอกคราบเปรียบเสมือนการเกิดใหม เปนอมตะ ไมรูจักแก การ

แผแมเบี้ย สงเสียงขู รวมถึงลักษณะความเปนอยูที่สันโดษเคลื่อนไหว อยางชาๆ สงางาม ตลอดจนความงามท่ี

ธรรมชาติใหมาคือมีสีสนัที่สวยงามเหมาะสมกับรูปราง แวว ตาที่เปนประกายมีความเยอหย่ิงแตแฝงดวยอํานาจ

ลึกลับอยูภายใน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนส่ิงจูงใจท่ีทําให มนุษยนับถือและบูชางูทั้งสิ้น จากความสําคัญขางตนผูเขียน

จึงมีความสนใจศึกษาคติความเชื่อ ตัวตนและความสําคัญของพญานาคในพุทธศาสนาและงานศิลปกรรมท่ี

ปรากฏอยูตามในวัด หรือเทวสถานกลุมวัฒนธรรมลานชางในชุมชนลุมนํ้าโขง  

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในสิม ณ วัดสนวนวารี 

 

เน้ือเร่ือง 

เร่ืองราวของพญานาคในดินแดนลุมน้ําโขง ลาวและภาคอีสานของไทย สมัยกอนมีความเปนอยูที่สงบ 

เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีความเมตตา งู หรือ พญานาคที่มีความนับถือในศาสนาพุทธก็มีชีวิตที่สงบเชนกัน ชุมชน

ชาวบานคุนเคยเก่ียวกับเร่ืองเหลานี้มานาน แตเนื่องจากหลักฐานตางๆ ที่บงบอกถึงเร่ืองราวใหรูไดในสวนใหญ

จะมีรูปของนิทานในชุมชนหมูบาน ดังท่ีจะกลาวดังตอไปนี้ ผี บรรพบุรุษ การนับถือธรรมชาติเปนส่ิงที่ศักดิ์สิทธ์ิ

นับถืองู มีตํานานเกี่ยวกับงูใหญในที่นี้หมายถึง พญานาคในแถบแมน้ําโขง แมน้ํามูล แมน้ําชี หนองหานหลวง

สกลนคร หนองหานนอยกุมภวาป เกิดจากอิทธิฤทธ์ิของพญานาค นิทานหรือตํานานไดกลาวถึงสาเหตุการเกิด

ทางสภาพภูมิศาสตร เพราะเชื่อกันวาพญานาคเปนผูบันดาลใหเกิดธรรมชาติ เกิดความมั่งค่ัง โดยเฉพาะใน
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ดินแดนภาคอสีานตอนบนของประเทศไทยนั้น เชื่อกนัวา “พญานาค” มีตัวตนจริง ดังจะสังเกตไดอยางชัดเจน

วาวัดวาอารามตาง ๆ จะมีการสรางรูปเหมือนพญานาคข้ึนแทบทุกแหงก็วาได โดยเฉพาะอยางย่ิงตามริมฝง

แมน้ําโขง เพราะชาวบานเชื่อวาพญานาคอาศัยอยูในเมืองบาดาลลึกลงไปในแมน้ําโขงที่เห็นเปนรูปธรรมที่สุด

คือ “วันออกพรรษา” ท่ีประชาชนมากมายตางแหกันไปพิสูจนปรากฏการณที่เรียกวา “บั้งไฟพญานาค”  

นอกจากพญานาคจะไดรับความนับถือในฐานะเปนผูบันดาลใหเกิดธรรมชาติแลวพญานาค ยังสามารถ

บันดาลใหเกิดสิ่งตาง ๆ ไดท้ังส่ิงดี เชนเกิดความอุดมสมบรูณ หรือบันดาลใหเกิดส่ิงเลวราย เชน ภัยพิบัติตาง ๆ 

ทําใหบานเมืองลมจมสลายไปอีกดวย และในบางคร้ังพญานาคก็ยังไดรับการยกยองนับถือวาเปนบรรพบุรุษ 

เหตุผลตางๆ เหลานี้ทําใหผูคนในดินแดนลุมแมน้ําโขงมีคําบอกเลาในลักษณะนิทานปรัมปราเกี่ยวของกับ

พญานาคมากมายและเชื่อกันวาเปนเร่ืองจริงที่บังเกิดขึ้นกับบานเมืองในดินแดนแถบนี้  

พญานาคมักถูกผูกเขียนเร่ืองราวขึ้นเปนตํานานและความเชื่อซ่ึงเปนนิทาน ปรัมปรา (Myth) ถือวาเปน

คติชาวบาน นิทานปรัมปราอันเปนตํานานพญานาคที่สะทอนใหเห็น วัฒนธรรมอันไดจากการอธิบายของ

ชาวบานของพิธีกรรม ความเชื่อ และเร่ืองราวทางวัฒนธรรมตางๆ ท่ีสําคัญ คือ เร่ืองราวในอดีตที่แฝงอยูใน

ตํานานน้ันๆ ไมวาจะเปนเหตุการณสําคัญที่เคยเกิดขึ้นจริง หรือตัวละครที่มีบทบาทอยูจริง เพราะตํานาน

หมายถึง เร่ืองอันแสดงกิจการอันมีมาแลวแตปางหลัง ถึงแมวาการถายทอดคัดลอกจะทําใหเร่ืองราวในตํานาน

ก็สะทอนใหเห็นแนวความคิดบางอยางที่เปน ประโยชน และตํานานบางเร่ืองสามารถใหความรูประกอบ

หลักฐานเอกสารอ่ืนๆ ทางประวัติศาสตร ใหสมบรูณข้ึน 

ตัวตนและคุณลักษณะของพญานาค  

พญานาคหรืองูใหญมีหงอน คนไทยและชาวตะวันออกเฉียงเหนือนับต้ังแต ธิเบต, จีน, พมา, ลาว, 

เวียดนาม เชื่อถือวา งูใหญ พญานาค มังกร เปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ พลังอํานาจ เปนเทพเจาแหงน้ํา และความอุดม

สมบูรณ สัญลกัษณแหงความยิ่งใหญ ความมีวาสนา และบันไดสายรุงสูจักรวาล เปนผูมีอิทธิฤทธ์ิจากการจําศีล 

บําเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพุทธศาสนา ไมเบียดเบียน เปนสัตวมหัศจรรย ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถแปลง

กายได ถึงแมจะเนรมิตกายเปนอะไร แตในสภาวะ 5 อยางนี้จะตอง ปรากฏเปนงูใหญเชนเดิม คือ ขณะเกิด 

ขณะลอกคราบ ขณะสมสูกันระหวางนาคกับนาค ขณะนอนหลับ โดยไมมีสติ และที่สําคัญตอนตาย ก็กลับเปน

งูใหญเหมือนเดิม 

พญานาค มีพษิราย สามารถทําอันตรายผูอื่นไดดวยพิษถึง 64 ชนิด ซ่ึงตามตํานานกลาววา สัตวจํา พวก

งู แมงปอง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได ซึ่งก็ดวยเหตุที่พญานาคคายพิษทิ้งไว แลวพวกงูไปเลีย พวกท่ี

มาถึงกอนก็เอาไปมาก พวกมาทีหลัง เชน แมงปอง กับ มด ไดพิษนอย แคเอาหาง เอากันไปปายเศษพิษ 

จําพวกนี้จึงมีพิษนอย และพญานาคตองคายพิษทุก 15 วัน  

พญานาค อาศัยอยูใตดิน หรือบาดาล คนโบราณเชื่อวาเมื่อบนสวรรคมีเทพอาศัยอยูลึกลง ไปใตพื้นโลก

ก็นาจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในหนังสือไตรภูมิพระรวงกลาววา ที่พญานาคอยูนั้นลึกลงไป ใตดิน 1โยชน หรือ 16 

กิโลเมตร มีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไมแพสวรรค ที่มีอยูถึง 7 ชั้น เรียงซอน ๆ กัน ชั้นสูงๆ ก็จะมีความสุข
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เหมือนสวรรค สามารถขึ้นลง ตั้งแตใตบาดาลพ้ืนโลก จนถึง สวรรค จะแปลงกายเปนอะไรตามท่ีคิด ตาม

สภาวะเหตุการณนั้นๆ  

พญานาคสามารถผสมพันธุกับสัตวชนดิอ่ืนได แปลงกายแลวผสมพันธุกับมนุษยได เมื่อพญานาคตั้งทอง

จะออกลูกเปนไขเหมือนงู มีทั้งพันธุเศียรเดียว 3, 5 และ 7 เศียร สามารถขึ้นลงได ต้ังแตใตบาดาลพ้ืนโลก 

จนถึงสวรรค ในทุกตํานานมักจะกลาวถึงพญานาคที่ข้ึน-ลง ระหวางเมือง บาดาล กับเมืองสวรรค ที่จะแปลง

กายเปนอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณนั้น 

ความเชื่อและความเปนมาที่เก่ียวกับพญานาค 

คติความเชื่อเร่ืองพญานาคเปนคติความเชื่อที่มีอยูในปจเจกชนแตละคน ซึ่งพยายามหาคําตอบใน

เหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น พญานาคเปนสัญลักษณของอํานาจเหนือธรรมชาติที่อยูเหนืออํานาจการ

ควบคุมของมนุษย พญานาคในทัศนคติของชาวอีสานแถบลุมน้ําโขงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีการดํา เนิน

ชีวิตของคนในชุมชน เปนผูวางกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตของชาวบาน พญานาคเปนส่ิงที่รูสึกสัมผัสได อาจจะ

ไมใชดวยระบบประสาทท้ังหา หากมันเกิดข้ึนดวยความเช่ือมั่นและศรัทธา ที่ทําใหเกิดดุลยภาพในสังคมระดับ

ชาวบาน ต้ังแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน จะเห็น ไดจากเอกสารและตํานานที่ปรากฏ อุรังคธาตุเปนนิทาน

ปรัมปราเร่ืองพญานาคเร่ืองหนึ่งที่ไดถายทอดเร่ืองราวในอดีตอันยาวนานยอนไปในยุกตดึกดําบรรพเร่ืองของ

การกําเนิดพ้ืนท่ี และแมน้ําสายตางๆ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนในยุคกอน โดยการเคล่ือนยายจากหนอง

แสซ่ึงอยูทางมณฑลยูนนานในจีนลงมาตามลําน้ําอูที่อยูในดินแดนลาว แลวกระจายกันต้ังหลักแหลงอยูบริเวณ

ตางๆ ตั้งแตกลุมแมน้ําปงในภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน จนถึงแมน้ําโขง แมน้ํามูล และแมน้ําชี ใน

ภาคอีสาน (วิทยาลัยครูมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. 2521)  

พญานาคในงานศลิปกรรม  

“พญานาค” คือ สายสัมพันธของคนอีสานลุมน้ําโขงและลําน้ําสาขาตางๆ ในดินแดนภาค อีสานของ

ประเทศไทย พญานาคไดถกูถายทอดผานออกในรูปของตาํนาน, นิทานปรัมปรา, พิธีกรรม นอกจากนี้แลว สวน

ที่เรียกวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง คือ “งานศิลปกรรม” ศิลปะเหลานี้ลวนแสดงออกถึงความ

ผูกพันของมนุษยที่มีตอพญานาคไดเปนอยางดีและเปนหลักฐานทางศิลปวัตถุอีกประเภทหนึ่งของการตามหา

วัฒนธรรม “รองรอยนาคา” ที่ลวนแสดงออกมาในระบบความคิดของคน ผานออกทางดานศิลปกรรม ดังนั้น

พญานาคกับงานศิลปกรรมอาจไดมาจาก ความเชื่อที่ปรากฏในศาสนา, ขนบธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรม 

ตลอดทั้งความเชื่อในหลัก ความคิด หรืออุดมคติที่ผสมผสานความเปนมาของพญานาคชาติตางๆ เหตุนี้เอง 

“พญานาค เจาแหงแมนา โขง” จึงเปนเขตสะสมวัฒนธรรมและยังชวยธาํรงไวซึ่งวัฒนธรรมอีสาน ดวยการเปน

เคร่ืองวัดจิตใจของมนุษยโดยการถายทอดมาทางงานศิลปกรรมในแขนงตางๆ ตัวนาคที่ตอจากชอฟาทอด

ระทวยลงมากระหนาบสองหนาของหนาบันเรียกกันวา ลํายอง บนลํายองมีครีบเปนจักรๆ เรียกกันวา ใบระกา 

สุดปลายลํายองแตละชวงที่อยูตํ่าลงมาเปนหัวนาค แตเรียกกันวา หางหงส นอกจากนี้สวนที่ เปนประดุจแขน

ยันระหวางชายคากับผนังหรือเสารายรอบพระอุโบสถ พระวิหารและพระที่นั่ง ซึ่งเรียกกันวา ทวย น้ันมักทํา



สังคมศาสตร   

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 

“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความย่ังยืน” 

1875 

เปนรูปนาคตัวเล็กๆ โคงสลวยระทวยสมชื่ออีกดวยภาพดังกลาวนี้เปนศิลปกรรมอันงามตระการตาท่ีหาดูได

ทั่วไปในเมืองไทย นอกจากพญานาคจะเปนสวนประดับสําคัญของเคร่ืองบนแลว สวนลางคือ บันไดก็มกัทําราว

บันไดเปนตัวนาคกระหนาบสองขางแลวชูศีรษะเหนือข้ันบันไดตํ่าสุด สวนใหญมักทําเปนพญานาคเจ็ดเศียรแผ

ผังพานรูปพัด ไดอธิบายเร่ืองพญานาค ที่แพรหลายในงานศิลปกรรม โดยเชื่อมโยงเขาไปสูลักษณทางรูปทรง

ของนาควา “เปนรูปทรงที่ใชประโยชนในการออกแบบเปนอยางย่ิง 

นอกจากน้ันสวนประกอบตางๆ ของนาค เชน หงอน ครีบ เกล็ด หาง ยังเปดโอกาสใหนํามาดัดแปลง

และทําเปนลวดลายตางๆ ตอไปไดอยางไมรูจบ ในงานสถาปตยกรรม พญานาคที่เล้ือยอยูบนหนาบัน ยังชวย

ตัดความรุนแรงในการตัดกันของอาคาร และทองฟาไดเปนอยางดี ใบระกาชวยใหความกลมกลืนกันระหวาง

บรรยากาศของธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้น เราจึงพบเห็นงานศิลปกรรมรูปพญานาค ประดับตกแตงอยู

ตามสวนตางๆ ของตัวอาคาร โดยเนนรูปแบบทางศิลปะที่ปรากฏตามตําแหนงตางๆ ของ “สิม” และศึกษา

แนวคิดคติความเชื่อของการใชประติมากรรมรูปพญานาคประดับสิม มีความสัมพันธกับแนวความเชื่อทาง

ปรัชญาทางศาสนาพุทธ-พราหมณจากอินเดีย และเนนความหมายของพญานาคที่เกี่ยวของกับน้ํา การใหน้ํา

และความอุดมสมบูรณ ซ่ึงจะพบเห็นพญานาคประดบัสิมเปนชอฟา นาคสํารวย นาคลํายอง นาคหางหงส และ

นาคหนาบัน อยูตามสมิเปรียบเสมือนการจําลองเขาพระสุเมรุท่ีเปนแกนกลางของจักรวาล  

 

      
       ภาพที่ 2 ราวบันได ณ วัดบานลาน                 ภาพที่ 3 ราวบันได ณ วัดสนวนวารี 

 

นอกจากน้ีพญานาคยังมีความหมายที่หมายถึงผูพิทักษรักษา โดยเห็นไดจากรูปพญานาคประดับทาง

ทวารบาน และการเปนบันไดเชื่อมระหวางสวรรคกับโลกมนุษย ซึ่งมีรูปพญานาคประดับอยูตามบันไดสิม อยู

ทั่วไปโดยไดอธิบายวา คติดังกลาวเปน “การตกแตงเพ่ือปองกันอันตรายจากศัตรู จะเห็นไดวา ตามสิมในท่ี

ตางๆ บันไดทางข้ึน-ลง คันทวย และบริเวณหลังคาหนาจ่ัว มักนิยมทําเปนรูปพญานาค ซึ่งเปาหมายก็คือเพ่ือ

ตองการใหพญานาคเปนผูปกปองภัยอันตราย เพราะมีความเชื่อวา พญานาคเปนผูมีอิทธิฤทธิ์ สามารถคุมครอง

ได” “ซ่ึงตามคติความเชื่อของคนในชุมชนนั้น มีความเชื่อวา พญานาคเปนสัตวที่อิทธิฤทธิ์อภินิหารมากมาย 

เห็นสมควรนํามาประดับยังบริเวณรอบนอกอาคาร เพื่อเปนสิ่งปองกันอันตรายจากภัยที่มีตัวตน และไมมีตัวตน 

ไมใหเขามาสรางความเดือดรอนแกศาสนสถานท่ีใชในการประกอบพิธี” โดยอาศัยความหมายเชิงสัญลักษณ 

ซ่ึงมีพญานาคเปนหนึ่งในสัญลักษณนั้นดวย (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. 2542). 
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พญานาคในงานสถาปตยกรรมไดอธิบายความหมายของนาคที่วา “นาคหรือพญานาค” ก็คือสัญลักษณ

ของธาตุน้ํา ที่มีลวดลายศิลปะและ สัญลักษณตางๆ ที่ใชในงานสถาปตยกรรมแมบท ที่ไดอธิบายไววา พญานาค

สามารถแบงออกไดสองประเภท คือ ประเภทที่เก่ียวกับระบบจักรวาล และประเภทที่เกี่ยวกับน้ําโดยตรง เชน 

ใชในงานแปรรูปเขาพระสุเมรุและมหาสมุทรที่ลอมรอบเขาที่ถูกถายทอดใหเขากับงานสถาปตยกรรมนั้น ใน

สวนท่ีเปนน้ํา หากใชน้ําจริงๆ ก็ดูเปนเร่ืองยุงยากมาก ดังน้ัน โดยท่ัวไปแลวพญานาคจึงเปนสัญลักษณแทน 

นอกจากนี้ยังไดอธิบายประติมากรรมของพญานาคที่ใชเปนเคร่ืองประดับในงานสถาปตยกรรม ในสวนที่เปน

ชอฟา ไวอยางนาสนใจวา ชอฟาที่ใชเปนรูปหัวพญานาค สวนสันมุมหลังคาทําเปนรูปสันหลังของพญานาคท่ี

เลื้อยลดหล่ันลงมาเปนชั้นๆ จนมาถึงชายคาชั้นลางสุด แลวจึงมีทวยไมสลัก เปนนาคคํ้ายันไว สัญลักษณที่เรียง

กันลงมาเชนน้ีเปรียบเหมือนสายน้ํากําลังไหลจากภูเขาที่เปนจุดศูนยกลางสูเบ้ืองลางจนกระทั่งถึงฐานโบสถ 

หรืออีกนยัหน่ึงคือมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลอันเปนที่รวมของรานทั้งหมด 

ความเชื่อเร่ืองพญานาคทําใหเกิดความผูกพันกับชีวิตของคนอีสานต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย เกี่ยวของกับ

ชีวิตตลอดเวลา อํานาจเหนือธรรมชาติซ่ึงมีพญานาคเปนตัวแทน จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของวิถีชีวิต ชาวอีสานมา

ต้ังแตคร้ังอดีต พญานาคทําใหชาวอีสานดํารงชีวิตอยูในสังคมเดียวกันดวยความราบร่ืน สงบสุข โดยไมตองมีกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร มีศาลมาคอยตัดสินคดีถึงสิ่งถูกผิด ความเชื่อเร่ือง

พญานาคในทองถิ่นจะเปนสิ่งที่ช้ีวาอยางนั้นดีอยางนี้ไมดี ความเชื่อเร่ืองพญานาคความสําคัญอาจจะไมอยูท่ี

พญานาค แตอยูที่ “จติสํานึกของมนุษย” ที่จะตัดสินเร่ืองราวตาง ๆ ก็เปนได 

พญานาคพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับความเช่ือและพุทธศาสนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีงานบุญประจําเดือนเรียกวา “ฮีตสิบสอง” (จารีต) เดือนส่ี หรือ เดือนมีนาคม

จะมีงานซ่ึงเรียกตามสําเนียงอีสานวา “งานบุญผะเหวด” หมายถึง “พระเวสสันดร” การจัดฟงเทศนมหาชาติ

นั้น ก็คือชาตพิระเวสสันดรโพธิสัตวผูบําเพ็ญทานบารมีอันย่ิงใหญของชาวอีสานที่นิยมกันทุกบาน “พิธีอัญเชิญ

พระอุปคุตในปจจุบัน” ในแงของความเชื่อหนึ่งของคนอีสาน “พระอุปคุต” น้ันตามตํานานพระอุปคุตเปน

ตัวแทนของผูมีคุณตอมนุษยในหนองบึงท่ีไมเคยเหือดแหง ในเร่ืองท่ีสอง พระอุปคุตเปนตัวแทนของธรรมชาติ

อันทรงอํานาจ ผูซ่ึงรวมแรงรวมใจกับมนุษยตอสูพญามารหรือความตาย ในเร่ืองที่สามทานมีอํานาจเหนือโลก

สามัญและเปนผูปกปอง พระพุทธศาสนาโดยการไกลเกล่ียความแตกแยกในหมูสงฆ กลาวสรุปคือ “ตํานานเลา

วาพระอุปคุตเปนผูแทนและผูคุมครองศาสนา พิธีการเปนพิธีที่แสดงออกถึงการยอมตนเขาสูพุทธศาสนาของ

พระอุปคุต หลังจากนั้นบทบาทของพระอุปคุตก็คือการเปนผูคุมครองพิทักษรักษาความสงบสุขและความเปน

ระเบียบเรียบรอย และเทศกาลนั้นก็เปนเพื่อใหเกิดฝนฟาตก สุขภาพสมบรูณและความสงบสุขไร การขัดแยง

ของหมูบานเราอาจจะกลาวไดวาในเทศกาลบุญพระเวสนั้น พระอุปคุตเขามามีบทบาทในการคุมครองหมูบาน

แทนผีปูยาน่ันเอง บางคนก็เรียก “บุญบั้งไฟ” บางที่ก็เรียก “บุญเดือนหก” นิยมทํากนัในเดือนหกเดือนเจ็ดของ

ทุกป บั้งไฟนั้นทําดวยไมไผบาง ทําดวยลําตาลหรือไมอื่นๆ บาง แลวแตสะดวกในทองถ่ินและมีอยู 3 ขนาด 

ขนาดใหญเรียกวา “บั้งไฟแสน” ขนาดกลางเรียกวา “บั้งไฟหมื่น” และขนาดเล็กเรียกวา “บั้งไฟฮอย” เม่ือทํา
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บั้งไฟขนาดตางๆ ตามความตองการเสร็จแลวก็ จัดประดับตกแตงบั้งไฟดวยกระดาษสีตางๆ ปดสลับเพื่อความ

สวยงามท่ีเรียกกันวา “เอบั้งไฟ”  

ในฐานะที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม “อีต 12” หรือ “งานประเพณ ี12 เดอืน” ของชาวอีสานนั้น พอถึง

เดือน 6 กจ็ะมีงานบุญวิสาขบูชา และงาน “บุญบั้งไฟ” หรือ “บองไฟ” นับเปนงานบุญทองถ่ิน โดย เฉพาะงาน

บุญบ้ังไฟ ซึ่งเปน “ฮีต” หรือประเพณีทองถ่ินที่สืบทอดกันมานานในจังหวัดภาคอีสาน หลายแหงโดยมีความ

เชื่อวาเปนการบวงสรวงเทพยดาบนฟา (แถน) บัลดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล เพื่อใหพืชพันธุธัญญาหาร

ทั้งหลายจะไดอุดมสมบูรณ ดังที่กลาวคําวา “ฮีตหนึ่งนั้น พอถึงเดือนหกได ฮดสงฆ เฮ็ดบั้งไฟ ถวายแถนเมือง

ฟา อยาไดละเบี่ยงบาย ตํ่าปลายเมือหนา จงพากันทําแทแนวคองฮีตเกา เอาบุญไฟเร่ือยๆ บถอยหนาอยาเสีย”  

บั้งไฟพญานาค คือ ส่ิงยืนยันความเปนอยูจริงของพญานาค และความศักด์ิสิทธ์ิ รวมทั้งความเปนสิริ

มงคลแหงสายน้ําโขงสําหรับชาวบานทองถิ่นของสองฝงโขง ถึงวันนี้แลวความศรัทธายึดม่ันในสายนํ้า โดยไม

เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังเปนการแสดงความเคารพ นับถือของชาวบานที่มีตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อาทิเชน องคพระ

สถูปเกาแก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ ศาลมเหศักด์ิ อารกัษ ตลอดจนศาลเจาพอเจาแมรักษาหมูบาน เพ่ือเปนการ

บอกกลาวและเชิญไปรวมงาน พรอมกบัมีการสรงน้ําพระใหเกิดสิริมงคลแกตนเองและครอบครัววงศตระกูลอีก

ดวย  

“ฮดสรง”หรือ โบราณเรียกวา “เถราภิเษก” คือฮดสรงพระเถระผูทรงคุณวุฒิคงแกเรียน เชน เรียนจบ

มนตนอย มนตกลาง ลัททาปาฏิโมกข หรือเปนผูมั่นคงในพุทธศาสนา ญาติโยมจะพากันจัดหาบริขารมาหดสรง 

เปนการแถมสมภารใหเพ่ือเปนหลักชัยไมเทาสืบตออายุพระพุทธศาสนาสืบตอไป “บุญฮดสรง” หรือ บุญเดือน 

5 เปนชวงตรุษสงกานต คือวันที่พระอาทิตยไดเคลื่อนยายจากฤดูหนาวกาวเขาสูฤดูรอน ในการทําพิธีฮดสรง 

จําเปนตองม ี“ฮางฮด” ซ่ึงก็คือทอนไมท่ีเซาะใหเปนรางสําหรับเอาน้ํารดใหไหลลงไปตามรางนั้น จึงเรียก “ราง

รด” หรือ “ฮางฮด” ตามเสียงไทยอีสาน โดยนิยมทําดานหัวของฮางฮดเปนรูปพญานาค สวนดานทายทําเปน

หางนาค เปนสวนที่ใชเทน้ําใหไหลลาดลงไปหาทางหัว ซึ่งเจาะรูใหน้ํา ไหลออกไปถูกองคพระพุทธรูปที่ตองการ 

“ฮดสรง” ความยาวของ “ฮางฮด” เทาที่ปรากฏสูงสุดไมเกิน 12 ศอก กลุมชนในสายวัฒนธรรมไทย-ลาว นิยม

ใช “ฮางฮด” ในการสรงน้ําพระพุทธรูป “พญานาคในพิธีฮดสรง” จึงเปน “ผูนําพา” หรือ “เชื่อมโยง” ที่ทํา

หนาที่เติมเต็มภาพแหงอุดมคติใหเปนจริงฐานะศักด์ิสทิธ์ิที่สูงข้ึนของพระสงฆ และความอุดมสมบรูณของสังคม

จากการบันดาลฝน จึงเปนข้ัวดานหน่ึงท่ีอยูตรงกันขามกับภาวะธรรมดาสํามัญ (profane) และความอดยาก

แรนแคนของ สังคม โดยที่พญานาคไดทําหนาที่ใหข้ัวตรงขามทั้งสองเชื่อมโยงกันอยางสมบรูณอัฐบริขารและ

ตองใชผาหรือดายขดเปนรูปงู, รูปพญานาคดวย ชวนใหสงสัยวานาค หรือผูเตรียมบวชนั้นคงจะเร่ิมจากแมน้ํา

โขงกอน ทั้งพิธีฮดสรง หรือเถราภิเษกของชาวลานชาง (ลาว-ไทยอีสาน) โบราณถือถวายแดพระภิกษุแตละชั้น

เปนสําเร็จ “ยาคู” นั้น ฮางฮง (รางรด) ที่สรงน้ํา ถวายตองทําเปนรูปพญานาคดวย 
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ภาพที่ 4 รางรดรูปทรงพญานาค ณ วัดสระบัวแกว 

 

ประเพณีชาวพุทธซ่ึงนับถือกันมาต้ังแตโบราณกาลวาครอบครัวใดที่มีลูกชาย เมื่ออายุ 11-12 ขวบ ก็

มักจะบวชเณรกอน เพื่อใหเขาไปศึกษาปริยัติธรรมตามประเพณีโบราณ บางทีอยูตอไปจนถึงอายุ 20 ป ก็

จัดการบวชนาคเปนพระใหการบวชนี้จะบวชเณรหรือบวชพระ เขาเรียกวา “บวชนาค” ผูที่เตรียมตัวบวชใน

พระพุทธศาสนาเรียกวานาค คําวานาคนี้มีประวัติเลามาวา อยูมาวันหน่ึง ในขณะที่พญานาคนอนหลับ มี

พระภิกษุองคหนึ่งไปเห็นเขาจึงไปกราบทูลพระพุทธองค พระองคมีสั่งใหหาพญานาค ภิกษุนั้นจึงกราบทูลตาม

ความจริงวา ตนเปนพญานาคมีจิตใจเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จงึแปลงตนเปนมนุษยมาบวช พระพุทธ

องคดําริวาสัตวเดรัจฉานมิใชวิสัยที่จะบวชในพระศาสนา จึงรับสั่งใหภิกษุองคนั้นออกจากเพศบรรพชิตกลับ

เปนพญานาคคงเดิม แตพญานาคมีจิตเล่ือมในพระพุทธศาสนา มีความอาลัยจากรสพระธรรมยิ่งนัก จึงกราบ

ทูลขอตอพระพุทธองควา ถึงอยูตอไปไมไดก็ขอเพียงแตฝากชื่อไวในพุทธศาสนา หากผูใดจะบวชแลวก็ขอให 

เรียกวา “นาค” กอนเสมอไป พระพุทธองคทรงรับคําของพญานาค พญานาคก็กลับไปยังถิ่นฐานของตน ชื่อ

ของนาคจึงถูกเรียกติดปากและเรียกผูท่ีจะบวชวานาคต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา ซึ่งเปนนิทานเลากันสืบมาเทานั้น 

แตคําวา “นาค” แปลวา “ผูประเสริฐ ผูไมทําความชั่ว” ดังนั้นผูที่จะบวชจะตองไม ประพฤติช่ัว สละความ

กังวลทั้งปวงออกไปเสยีเพื่อความบริสุทธ์ิผุดผองในพระบวรพุทธศาสนา 

ความคดิอันหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมแหง “นาคพิธี” พญานาคไดปรากฏตาม ประเพณีและ

พิธีกรรมตางๆ ที่ทําใหคติความเชื่อเร่ืองพญานาคมีพลานุภาพและคงความศักด์ิสิทธิ์ความ ชัดเจนของเน้ือหาใน

นาคพิธีเหลานั้นที่ทําใหเราไดเขาใจสายสัมพันธในวิถีชีวิตชาวอีสานกับ ธรรมชาติที่มีความผูกพันธุกันอยาง

เหนียวแนน รวมถึงรับรูเก่ียวกับความเปนมาของบรรพชน สังคมและวัฒนธรรมต้ังแตสมัยอดีตที่มีการ

ผสมผสานความเชื่อระหวาง พุทธ–พราหมณ–ผี อันเปนมโนทัศนของชาวอีสานที่มีความกลมกลืนที่สามารถ

ดํารงอยูบนโลกจนถึงปจจุบันไดอยางลงตัวและจะยังคงสงไปยังรุนลกูรุนหลานสืบไป 
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บทสรุป 

เคาโครงแหงความเชื่อเร่ืองพญานาคและมีคุณคาตอวัฒนธรรมนั้นๆ จาก “คติแหง พญานาค” ไดรับ

การถายทอดเร่ืองราวอยูในความคิดของผูคน โดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงแมน้ําโขงและแมน้ําสาย

อ่ืนๆ ลวนเลื่อมใสศรัทธาตอพญานาคโดยการถายทอดความคิดความเชื่อในรูปแบบของ ศาสนา ประเพณี 

พิธีกรรม โดยใช “สัญญะ” โดยสรางรูปเคารพผานงานศิลปะทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เปนกลวิธีท่ี

สําคัญที่ใชในกระบวนการสืบทอดเพ่ือเปนรูปแบบทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นวา เมื่อผูคนมี

ระบบความเชื่อตอสิ่งตางๆ เหลานี้แลวความคิดความเชื่อนั้นไดถูกแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยางไร พิธีกรรมท่ี

ทําใหระบบความเชื่อของพุทธศาสนาและการนับถือผีไดทําใหคติความเชื่อเร่ืองของพญานาคมีความสมบรูณ

มากยิ่งขึ้น จึงเปนเหตุผลสําคัญประการหน่ึงของมนุษยที่ทําใหพญานาคมี ความขลัง และทรงพลังอํานาจ 
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