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6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี

ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลัก
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ปัจจัยที่ทาให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษา
คนไร้บา้ นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
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นาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องคุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด ตาบลนาราช ควาย
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุผลเนื่องจากกลุ่มผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการมี ส่ วนร่ วมพั ฒนาชุ มชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด
คือ กลุ่มผู้ที่มีอานาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้นาชุมชน และผู้ที่ได้รับการยกย่องจากคนในชุ มชน ในขณะที่ ประชาชนทั่ วไป
ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนน้ อย
ผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด ภาพรวมอยู่ ในระดั บปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิ จั ย พบว่ า ตั วแปรความเป็ นปึ กแผ่ นทางสั งคม ทุ น
ทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในหมู่ บ้ านเนิ น สะอาด อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่ บ้ านเนิ นสะอาดมี ความสามั คคี และความเป็ น
แผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าที่ควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการท ากิ จกรรมใดๆที่ เป็ นกิ จกรรมส่ วนรวมก็ ต้อง
เสนอผลประโยชน์หรื ออธิบายถึงประโยชน์ส่ วนตนที่ จะได้รั บเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่ วมมืออยู่เสมอ
ค าสาค ัญ : คุณภาพสังคม, การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชน, เครือข่ายทางสังคม

Abstract
Research on Social quality and participation in community development A case study : Na Rat khwai SubDistrict 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 indepth 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
สาหรับประเทศไทยได้มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสุข โดยได้แบ่งออกเป็ น4 ระดั บ คื อ ระดั บปั จเจกบุ คคลและครั วเรื อน
ระดับชุมชนและท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งในระดับมหภาคนั้นสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติได้ใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well-being Index) เป็นดัชนีหนึ่งร่วมกับดัชนีความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิ จ และดั ชนี การพั ฒนาที่
ยั่งยืนในการประเมินผลกระทบของการพัฒนา (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ , 2551) ส าหรั บคุ ณภาพสั งคม
(Social Quality) ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ใหม่มากในสังคมไทย (เจษณี สุ ขจิ รั ตติ กาล,2547) แต่ เมื่ อท าการศึ กษาก็ พบว่ า มี หลากหลาย
หน่วยงานที่ได้ทาการศึกษาแนวคิดที่เชื่อมโยงกับเรื่องคุณภาพสังคม เพื่อให้สังคมไทยไปสู่เปูาหมายของการพั ฒนาประเทศ ประกอบ
ไปด้วย ประการแรก คือ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 มิ ติ คื อ การลดความไม่ เท่ าเที ยม และความขั ดแย้ ง การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประการที่สอง คือ การสร้างทุนทางสังคม คือ การนาเอาทรัพยากรที่มีศักยภาพมาเชื่ อมต่ อกั บการเป็ น
สมาชิกในเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ในเชิงสถาบันไว้เป็นฐานสนับสนุน เพื่อให้มีบทบาทในการผลิตซ้าในชนชั้ นและประการที่ สาม คื อ
การสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การท ากิ จกรรมให้ เกิ ดกลุ่ ม ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่ มองค์ กร หรื อกลุ่ มบุ คคล เพื่ อจุ ดประสงค์ ของการ
แลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งคุณภาพทางสังคมถือเป็นปัจจัยที่ ส าคั ญที่ ท าให้ เกิ ดการขั บเคลื่ อน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้นด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552).
โดยทีมผู้วิจัยเลือกพื้นที่ชุมชนบ้านเนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครพนมเป็ นพื้ นที่ ในการศึ กษา
เนื่องจากปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินที่สาคัญประการหนึ่ง คื อ กลุ่ มผู้ ที่ เข้ ามามี บทบาทในการมี ส่ วนร่ วม
พัฒนาชุมชน คือ กลุ่มผู้ที่มีอานาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้นาชุมชน และผู้ ที่ ได้ รั บการยกย่ องจากคนในชุ มชน ในขณะที่
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนน้ อย (องค์ การบริ หารส่ วน
ตาบลนาราชควาย, 2558) เนื่องจากหลักการพัฒนาที่ดี ควรให้เปู าหมายของการพั ฒนามากจากความต้ องการของคนในพื้ นที่ หรื อ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากความต้ องการของคนกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ งหรื อเกิ ดจากนโยบายการพั ฒนาของหน่ วยงาน
ภาครัฐเพียงฝุายเดียว (Top-Down) ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการพั ฒนาชุ มชนให้ มากขึ้ นปั จจั ยที่ ส าคั ญ คื อ
การขับเคลื่อนให้ชุมชนเป็นสังคมที่มีคุณภาพ (กนกพร กระจ่ างแสง และคณะ, 2560) ซึ่ งที มผู้ วิ จั ยมี ความประสงค์ การส ารวจและ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพสังคมของชุมชนบ้านเนินสะอาดว่าเป็นอย่ างไร และปั จจั ยด้ านใดบ้ างที่ มี ความสั มพั นธ์ ต่อการมี ส่ วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อนาผลการวิจั ยเป็นข้ อมูลในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินสะอาดต่ อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพสังคมที่มีความสั มพั นธ์ ต่อระดั บการส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนของประชาชนบ้ านเนิ น
สะอาด ตาบลนาราชควาย อาเถอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาชุ มชนของประชาชนบ้ านเนิ นสะอาด ตาบลนาราชควาย อ าเภอเมื อง
จังหวัดนครพนม
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนของประชาชนบ้ านเนิ นสะอาด ตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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สมมติฐานการวิจ ัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน

ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ
ได้องค์ความรู้เรื่องคุณภาพสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจั ง หวั ดนครพนมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประประชาชนในจังหวัดนครพนม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้นรวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่มาจากความต้ อ งการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริงและพัฒนาความเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

วิธ ีก ารดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนิ น สะอาด ตาบลนาราชควาย อ าเภอเมื อ งนครพนม
จังหวัดนครพนม จานวน 1,117 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ การใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่แอนด์มอร์แกน (krejcie and Morgan, 1970
อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 291 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติ (Non-probability sampling) ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota
Sampling) เทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ตาบล โดยสามารถกาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) เพศ
ชาย มีจานวน 565 คน กาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 147 คน (2) เพศหญิง มีจานวน 552 คน กาหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างได้จานวน 144 คน ขั้นตอนที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทีมของผู้วิจัยดาเนินการลง
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และขั้นตอนที่ 4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยระบุคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 10 คน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถาม โดยมีค่าความสอดคล้องของข้อมูล เท่ากับ 0.67
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการคานวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟุ า ของครอนบาค ( αCronbach’s Alpha Coefficient)โดยต้องมีค่าอยู่ในระดับ 0.85 (2) แนวประเด็นสัมภาษณ์
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนได้แก่ (1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนและให้กับทีมผู้ช่วย
วิจัยทาความเข้าใจแบบสอบถามเพื่อปูองกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล (2) การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามนั้นซึ่งทีมผู้ช่วยนักวิจัยต้องชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างชัดเจนจึงดาเนินการเก็ บ
ข้อมูล (3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม แล้วจึงนามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัส หลังจากนั้นจึง
ดาเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (4) สัมภาษณ์กลุ่มตั ว อย่ า งที่ มี ก ารระบุ
คุณสมบัติคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพืน้ ที่อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมูลเพือ่ สัมภาษณ์ เชิงลึก จานวน 10 คน เพื่อ
นาข้อมูลมาพิสูจน์ข้อค้นพบในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ส่วนที่
1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วน
บุคคล ปัจจัยคุณภาพสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Chi-square
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ในรูปแบบตารางไขว้ (Cross tabulation) เพือ่ นามาใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการจัดหมวดหมูต่ ามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
รวมไปถึงการตีความตามบริบทด้วยหลังจากนั้นนามาเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีที่ใช้การวิจัยและนาข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบข้อมูล
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Campbell and Rogers, 1976) หากพบข้อค้นพบที่แตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพ
ผู้วิจัยจึงจะใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.5 มี อายุ ระหว่ าง 41-50
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7 เกิ นกว่ าครึ่ งหนึ่ งจบการศึ กษาในระดั บประถมศึ กษา
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยกลุ่ มตั วอย่ างประกอบอาชี พเกษตรกรมากถึ ง ร้ อยละ
38.0 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.3 ซึ่งหนึ่งในสามมีรายได้ ต่าว่ าเดื อนละ 6,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.0
โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด มีดังต่อไปนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ปัจจัยด้าน
ทุนทางสังคมและ ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยการใช้สถิติ Chi-square ในรูปแบบการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross tabulation) ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย สรุปว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับระดับระดับความเป็นพลเมือง
ระดับค วามเป็น ปึกแผ่น
ระดับ การมีส่ว นร่ว มการพัฒ นาช ุม ช น
ทางสัง ค ม
น้อย
ปานกลาง
น้อย
120
82
ปานกลาง
35
37
มาก
0
1
รวม
155
120
Pearson chi-square = 21.301 sig=0.000

มาก
5
3
8
16

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทุนทางสังคมในชุมชนกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน
ระดับทุน ทางสัง ค ม
ระดับ การมีส่ว นร่ว มการพัฒ นาช ุม ช น
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

Vol 13 NO 1 January - April 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 115
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน
ระดับการสร้างเค รือข ่ายทาง
ระดับ การมีส่ว นร่ว มการพัฒ นาช ุม ช น
สัง ค ม
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
โดยระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนิ นสะอาด พบว่ า ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อน (ค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การมี
ส่วนร่วมในการชักชวนให้คนในครอบครัวหรือเครือญาติเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นการพั ฒนาชุ มชน อยู่ ในระดั บมากเพี ยงข้ อ
เดียว (ค่าเฉลี่ย 3.55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.903 ) และการส่วนร่วมในการติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นการพั ฒนาชุ มชนของ
ภาครัฐมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดซึ่งอยู่ในระดับน้ อย(ค่ าเฉลี่ย 2.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.615)
ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในประเด็นเรื่ องคุ ณภาพสั งคมและการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ในประเด็นเรื่องคุณภาพสั งคมของหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด พบว่ า กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลที่ ส าคั ญใน
หมู่บ้านเนินสะอาดที่อธิบายว่าความสามัคคีและความเป็นแผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่ มากเท่ าที่ ควรจึ งส่ งผลให้ เมื่ อต้ องการขอความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมใดๆที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้องเสนอผลประโยชน์ หรื ออธิ บายถึ งประโยชน์ ส่ วนตนที่ จะได้ รั บเพื่ อเป็ น
แรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ คนในชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดยังคงไม่เห็นถึ งข้ อดี จุ ดแข็ งหรื อทุ นทางสั งคมที่ ชุ มชนมี อยู่
แต่ยังคงมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างชุมชนใกล้เคียงด้วย เช่น กลุ่ มอาสาสมั ครหมู่ บ้ าน กลุ่ มผู้ สู งอายุ เป็ น ต้ น ที่ มั กจะมี
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุนชนอื่นๆเมื่อมีโอกาสอยู่เสมอ โดยแนวโน้ มการพั ฒนาคุ ณภาพสั งคมในระดั บหมู่ บ้ านกรมพั ฒนา
สังคมและกรมพัฒนาสวัสดิการเป็นผู้ พั ฒนาตั วชี้ วั ดในส่ วนภู มิ ภาค ตั วชี้ วั ดคุ ณภาพสั งคมที่ พั ฒนาในประเทศไทยเน้ นในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การส่งเสริมเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร สุ ขภาพ ทุ นทางสั งคม การปรั บตั ว และการหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพสังคมไม่สามารถอธิบายสถานะที่ชัดเจนของสั งคมได้ ดั งนั้ นจึ งได้ มี การพั ฒนากลยุ ทธ์ ใหม่ ที่ จะ
ช่วยในการวัดระดับคุณภาพสังคม ส่วนประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุ มชนของประชาชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาดยั งประสบ
ปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาเหตุเกิดจากการที่ประชาชนไม่ ค่อยมี เวลาว่ างเพราะต่ างก็ ต้องท างานหา
เลี้ยงครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะทาให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆกั น แต่ ก็ มี บ้ างส าหรั บคนที่ เข้ ามามี ส่ วน
ร่วมในกิจกรรมแต่จะเป็นผู้สูงอายุ เพราะจะมีเวลาว่างอยู่แต่กับบ้าน จึงอยากที่จะมาช่วยในการท ากิ จกรรม ฉะนั้ นการมี ส่ วนร่ วมจึ ง
เป็นเรื่องที่สาคัญมาก เพราะทาให้คนในชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิ ดเห็ น และยั งท าให้ เกิ ดความรั กความสามั คคี
ต่อกันภายในชุมชนเป็นพลังชุมชนในการท ากิ จกรรมให้ ประสบผลส าเร็ จ ทั้ งนี้ ก็ ขึ้ นอยู่ กั บภาครั ฐและผู้ น าด้ วยว่ ามี การเข้ าถึ ง
ประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่ หากทุ กคนไม่ มี ความร่ วมมื อกั นและไม่
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ก็จะทาให้ชุมชนไม่ พั ฒนาและไม่ เข้ มแข็ ง ไม่ ยั่ งยื นและอาจท าให้ มี ปั ญหาอื่ นๆ
ตามมาด้วย โดยลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมมี 4 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมในการตั ดสิ นใจ การมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติงาน
โครงการการมีส่วนร่ วมได้รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Chao-Yin, 2008)
โดยหลักการสาคัญที่จะทาให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้ นแนวทางที่ ทางกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลที่ ส าคั ญ
ได้เสนอแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการส่งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของนั กวิ ชาการหลายท่ าน (ธั ญธั ช วิ ภั ติภู มิ ประเทศ ,2556) โดย
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1) หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกั บประชาชน โดยยึ ดถื อความศรั ทธาของประชาชนที่ มี ต่อ
หน่วยงานหรือต่อบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม (Max, Yun-Tung Wang, 2008)
2) หลักการขจัดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และความคิ ด จะมี อิ ทธิ พลต่ อการดาเนิ นงานพั ฒนาเป็ นอย่ างมาก
เพราะจะทาให้งานหยุดชะงักและล้มเหลวสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้ างความเป็ นปึ กแผ่ นและการสร้ างทุ น
ทางสังคมในชุมชน (House,J.S, 1981)
3) หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่ วมมื อ การซื่ อสั ตย์ และการพึ่ งตนเอง เพราะ
อุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเปูาหมายการดาเนิ นงาน และอาจก่ อให้ เกิ ดขวั ญและก าลั งใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้ องกับแนวคิ ดคุ ณภาพสังคมในประเด็ นการสร้างทุนทางสังคมในชุมชน (Weiss,1981)
4) การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่ งเสริ มให้ คนมี ความรู้ ความคิ ด ของตนเอง ช่ วยให้ ประชาชนมั่ นใจใน
ตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิ ด ปฏิ บั ติ จะช่ วยให้ ประชาชนสามารถคุ้ มครองตนเองได้
รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และนาไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนาสอดคล้ องกั บแนวคิ ดคุ ณภาพสั งคมในประเด็ นการสร้ างทุ น
ทางสังคมในชุมชน (Yeun-wen,2008)
5) หลักการทางานเป็นทีม สามารถนามาใช้ในการแสวงหาความร่ วมมื อในการพั ฒนาได้ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดคุ ณภาพ
สังคมในประเด็นการสร้ างความเป็นปึ กแผ่นและนาไปสู่การสร้างเครื อข่ายในการท างานพัฒนาชุมชนเป็นทีม (Kahn, R.L, 1979)
6) หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่ มกั นท างานจะท าให้ เกิ ดพลั งในการ ท างานและท าให้ งานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้ างความเป็นปึ กแผ่ นและการสร้างทุ นทางสังคมในชุมชน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคุณภาพชีวิตและสั งคมในประเทศไทยทุ นทาง
สังคมที่สามารถนาไปประโยชน์ในการพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีผลต่อการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชน โดยมี ผล
การอภิปรายดังนี้
1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์ กั น ซึ่ งผลการศึ กษา พบว่ า ระดั บความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยทาให้ ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนอยู่
ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน โดยสังคมที่มีคุณภาพมากเพียงใดจะเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ การส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชน
เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล (2552) ที่ศึกษาเรื่ องคุ ณภาพสั งคมในประเทศไทย พบว่ า คุ ณภาพสั งคม
เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนความสนใจของปัจเจกเป็นความสนใจส่ วนรวมเป็ นเรื่ องสาธารณะ และน าไปสู่
การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้
2) ทุนทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์ กั นซึ่ งผลการศึ กษา พบว่ า ระดั บทุ นทางสั งคมใน
ชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยผลการศึ กษาไม่ สอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของกระทรวงการพั ฒนาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2550) ที่อธิบายว่าทุนทางสั งคมสามารถมี ลั กษณะของผลประโยชน์ สาธารณะซึ่ งจะเป็ นปั จจั ยที่ ท า
ชุมชนนาไปใช้เป็นแนวทางดาเนินการพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน
3) การสร้างเครือข่ายทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมี ความสั มพั นธ์ กั น ซึ่ งผลการศึ กษา พบว่ าระดั บการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่ อยู่ ในระดั บปานกลางท าให้ ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึ กษาของณั ฐวั ชร์ เผ่ าภู่ (2554) ท าการศึ กษาเรื่ องการพั ฒนาอย่ าง
ยั่งยืน ความเป็นเครือข่ายทางสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุ มชนมุ สลิ มบ้ านสมอเอก พบว่ า จากการศึ กษาพบว่ าบริ บท
ของชุมชนสมอเอกเป็นแบบ “ชุมชนชนบท” ความสัมพันธ์ทางสังคมก็เป็นแบบกันเอง เนื่องจากเป็ นเครื อญาติ กั นเกื อบทั้ งหมด ไม่ มี
ความแตกต่างทางชนชั้น มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่ น และยั งเป็ นชุ มชนสมอเอกเป็ นชุ มชนมุ สลิ มที่ เคร่ งครั ดต่ อการปฏิ บั ติ
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ศาสนกิจการอยู่แบบเครือญาติเป็นปัจจัยหลักของความเข้ มแข็ งของชุ มชนและน าไปสู่ การเป็ นเครื อข่ ายที่ เข้ มแข็ ง แนวทางการ
พัฒนาชุมชนสมอเอกโดยผ่านกลุ่มต่างๆนั้นสามารถกระทาได้ โดยเฉพาะกับกลุ่ มแกนหลั กที่ ส าคั ญ เช่ น กลุ่ มกรรมการมั สยิ ด กลุ่ ม
กรรมการชุมชน กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เป็นต้น
4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด พบว่า ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านเนิ นสะอาดมี ความสามั คคี และความเป็ นแผ่ น
ภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าที่ควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการทากิจกรรมใดๆที่ เป็ นกิ จกรรมส่ วนรวมก็ ต้องเสนอ
ผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนที่จะได้รับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่ วมมื ออยู่ เสมอ สอดคล้ องกั บผลการศึ กษา
ของธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่องเครือข่ายทางสังคมของนายหน้ าแรงงานอี สาน พบว่ า ความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลนั้ น
เกิดจากความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ที่ สมดุ ล หากต้ องการให้ คนเข้ ามาเป็ นเครื อข่ ายและมี ส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรมใดๆต้องเสนอถึงประโยชน์ที่จะได้รั บทั้งทางตรงและทางอ้ อมให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
จากประเด็นข้อมูลสาคัญดังกล่ าว จึงทาให้เกิดข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่นในการส่งเสริ มให้ ชุ มชนมี คุณภาพ
สังคมที่ดีขึ้นด้วยการสร้างความสามัคคีเพื่อความเป็นปึกแผ่นในชุมชน ด้วยการจัดทาโครงการที่กระตุ้ นให้ ชุ มชนตระหนั กถึ งข้ อดี หรื อ
จุดเด่นของชุมชนในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้ ความคิดและค่านิยมด้านความร่วมมือเพื่อเป็นการสร้างทุนทางสั งคมของชุ มชนเป็ น
ประจาทุกปี
2) ควรให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดทานโยบายการใช้ทุนทางสังคมด้วยการให้หน่วยงานราชการกับชุมชนได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั น
ระหว่างการใช้ทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุ มชนและเน้ นด้ านการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ด
ความรู้และทักษะที่มาจากการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั นทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชน และให้มีการดาเนินการจัดทาแผนที่ทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางสังคมที่ดีของชุมชนต่อไป
3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมทั้งกับคนภายในชุ มชนและคนภายนอกชุ มชนเพื่ อท าให้ เกิ ดเป็ นชุ มชนเข้ มแข็ ง
เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพสังคมดังกล่าวนาไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาชุ มชนท าให้ ชุ มชนเจริ ญก้ าวหน้ าได้ ด้วย
การส่งเสริมการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ในรู ปแบบออนไลน์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ที่ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
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บทคัดย่อ
บทความเรื่องการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้วิธีการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
จากเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) เกณฑ์สาหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ประกอบด้ ว ย 1) ความจริ ง 2)
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 3) การเป็นตัวแทน และ 4) ความหมาย ซึ่งใช้เอกสารทั้งหมด 10 เล่ม โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
เงื่อนไขสาคัญในการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่จะทรงพลังในการสร้างพื้นที่จะต้องเป็ น ผู้ ที่ มี ศัก ยภาพ ซึ่ ง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ที่มีสุ ข ภาพกาย
และจิตดี มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้
วิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ 1) การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอานาจการต่อรอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสั ง คมได้ ตลอดจนสามารถสร้ า งพลั ง
อานาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2)การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอานาจให้ ใ กล้ กั บ รั ฐ ด้ ว ยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกั น
ค าสาค ัญ : การสร้างพื้นที่, 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 selfreliant, 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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บทน า
องค์การสหประชาชาติคาดประมาณว่าจานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,963 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593
แนวโน้มสัดส่วนผู้สูงอายุที่มอี ายุมากขึ้นยังเพิ่มขึ้น อีกทั้ง 2 ใน 3 ของผู้สูงอายุในโลกอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในทวีป
เอเชีย มีความสอดคล้องกับจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
(Ageing Society) ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ผลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี 2543 ถึง ปี 2573 แสดงว่าในปี 2568 จานวน
ผู้สูงอายุจะเพิม่ ขึ้นเป็น 14.9 ล้านคน และใน ปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ
1 ใน 4) ของประชากรไทยทั้งประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรชะลอตัว และส่งผลให้จานวนประชากรของประเทศจะลดลงในที่สุด นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ
กล่าวคือ มีจานวนประชากรสูงอายุมากขึ้นแต่มีจานวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552)
โดยผลกระทบที่เกิดจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ปัญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานโดยรัฐต้องหา
แนวทางในการทดแทนแรงงาน การถ่ายทอดประสบการณ์หรือการจัดการความรู้ระหว่างรุ่น (Knowledge management) ใน
อนาคต (กระทรวงแรงงาน, 2557) 2) ปัญหาการภาวะพึ่งพิงสูงขึ้นเพราะประเทศไทยมีการจากัดอายุการทางานของผู้สูงอายุ เช่น
การเกษียณของข้าราชการที่อายุ 60 ปี หรือการเกษียณในแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่อายุน้อยกว่า 55 ปี เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นนี้
ทาให้ระดับของรายได้ของผู้สูงอายุลดลงหรือไม่มรี ายได้เลยทาให้เกิดภาวะการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครั วที่อยู่ในวัยแรงงานมาก
ขึ้น ตลอดจนภาครัฐยังต้องมีสวัสดิการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิ การให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน ประกันสังคม
เพื่อลดภาระให้กับครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุแต่ก็ทาให้ภาระทางการคลังของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 3) ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพิงในระยะยาว เนื่องจากมีการ
คาดการณ์ว่าในปี 2567 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่ พิงระดับรุนแรงจะมีจานวนมากถึง 280,000 คน ในขณะที่ครัวเรือนมีศักยภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุลดลงเป็นผลจากขนาดครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอก
บ้านของสตรี (สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553) 4) ปัญหาการจัดการสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ในมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนีม้ ุ่งให้ความสาคัญในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถในการทากิจกรรมเชิงธุรกิจและ
บริการสังคมได้ตามอัตภาพเพื่อเป็นการยังคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ผู้สูงอายุเพือ่ ลดภาระการเป็นผู้พึ่งพิงของคนในสังคมและลดภาระ
ของรัฐอีกด้วย แต่จากการศึกษาของเล็ก สมบัติและคณะ (2554) พบว่า ผู้สูงอายุหลายรายมีความสนใจและมีความพร้อมด้าน
ความรู้ความสามารถแต่ไม่ได้รับการโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงแรงงาน (2557) พบว่า ปี
พ.ศ. 2553-2555 มีตาแหน่งงาน 4,459 อัตรา โดยมีผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนสมัครงาน 2,545 ราย ผู้สูงอายุที่ได้รับการบรรจุเข้ า
ทางานมีเพียง 483 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.2 เท่านั้น
ที่ผ่านมารัฐได้ตระหนักถึงผลกระทบของการก้าวสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่รัฐได้กาหนดแผนประชากร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรเพือ่ รองรับสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 อีกทั้งยังได้
จัดทาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ขึ้นเพือ่ กาหนดทิศทางของนโยบายและการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุใน
ระยะยาว อีกทั้งยังมีมุมมองที่แตกต่างจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรก แผนพัฒนาผู้สูงอายุฯฉบับปัจจุบันมีวิสัย ทั ศน์ ว่ า
“ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มปี ระโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิง
ผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงอยู่ในชุมชนได้ อ ย่ า งมี คุณ ภาพที่
สมเหตุสมผลได้นานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพือ่ ให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม”
ซึ่งรัฐได้วางแผนการจัดการเพือ่ รองรับการเป็นสังคมสูงวัยโดยการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่พึ่งพา
ตนเองได้ รัฐก็จะดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ให้กับสังคมไว้ให้นานที่สุด กลุ่มที่ 2 คือ กลุม่
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ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ รัฐก็จะดาเนินการสร้างสวัสดิการและคุ้มครองทางสังคมเพื่อเกื้อกูลให้ผู้สูงอายุดารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพไว้ให้นานที่สุด หรือเรียกว่านโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (Segmentation) เพื่อวางแผนกลยุทธ์
รองรับแต่ละกลุ่ม (ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์,2557)
จากข้อมูลทางสถิติ หากแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน พบว่า ผู้ สู ง อายุ ที่
พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ มีมากถึงร้อยละ 78 ส่วนผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง และพึ่งตนเองไม่ ไ ด้
เนื่องจากพิการ หรือทุพพลภาพ มีร้อยละ 22 เท่านั้น (สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ที่ยังคงมีความสามารถทาประโยชน์ได้หรือกล่าวว่ายังเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพอยู่ โดยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) จะแสดงออกถึงคุณลักษณะที่สาคัญ คือ เป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์
(Productive Ageing) กล่าวคือ ยังคงทางานหรือกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการโดยงานหรือ
กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมี
จานวนผู้สูงอายุที่มศี ักยภาพตามคุณลักษณะที่กล่าวมาเพิม่ มากขึ้น และกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครรวมไปถึง
ต่างจังหวัด (กุศล สุนทรธาดา และ กมลชนก ขาสุวรรณ,2553) แต่ในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนได้คานึงถึงภาระและความรับผิดชอบต่อการจัดบริการและสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในกลุ่มที่ต้องพึง่ พาผู้อื่นเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากประเทศไทยมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเป็นเมือง มีความทันสมัยและการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการลดบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุลง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีอานาจในการควบคุมดูแลบุตรหลาน
รวมถึงอานาจความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนอานาจในการตัดสินใจ(สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ,
2550) นอกจากนี้ยังขาดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ ทาให้ทักษะความชานาญต่างๆ ด้อยคุณค่าลง เมื่อการศึกษาและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าขึ้นมาก จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้สูงอายุจะถูกลดบทบาทลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแท้จริง
แล้วยังมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ยังคงสามารถทางานได้อีกเป็นจานวนมาก (ระวี สัจจโสภณ,2556)
ผู้สูงอายุได้พยายามต่อสู้ด้วยการสร้างพืน้ ที่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงความมีตัวตนในสังคม แสดงความสามารถที่มีอยู่
ตลอดจนเพื่อยังประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมด้วย (Henri Lefebvre,1991) โดยใช้กลไกการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมโดย
การต่อรองด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจใหม่และเสนอภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม
และสมควรส่งเสริมให้คุณค่าไว้ให้นานที่สุดและจัดวางความสัมพันธ์ใกล้กับรัฐ กล่าวคือ การสร้างพื้นที่ของผู้ สู ง อายุ นั้ น ได้
วางเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุของภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้การต่อรองมีพลังมากยิ่งขึ้น (
ประพนธ์ เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์,2558) โดยสามารถวิเคราะห์การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุที่จัดวางความสัมพันธ์ใกล้ภาครัฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ผ่านการดาเนินมาตรการสาคัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก มาตรการสร้างการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ โดยรัฐทาหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้สูงอายุ”ขึ้น ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการก่อ
รูปสังคมเป็นลักษณะองค์กรและยึดเหนีย่ วกันของสมาชิกคือการทากิจกรรมเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกัน
เพื่อสร้างภาพพืน้ ที่ในการมีตัวตน (Representational spaces) ด้วยการสร้างองค์กรเหล่านี้เป็นตัวแทนในการมีตัวตนของ
ผู้สูงอายุในสังคม ประการที่สอง มาตรการส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุโดยรัฐทาหน้าที่สนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุและการสนับสนุนให้มกี ารจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะกับวัย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
รวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556) ประการที่สาม มาตรการ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มศี ักยภาพ โดยผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาและประสบการณ์
ต่างๆในชุมชน นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนแล้วยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองอีกด้วย และประการที่สี่ การสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ โดยผู้สูงอายุจะมีกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนในการฟังข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562

168 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (สุคี ศิริวงศ์พากร,2556) การสร้างพืน้ ที่ของผู้สูงอายุโดยใช้สื่อเข้ามาเป็นเครื่องมือเพือ่ ให้สังคม
ตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ข่าวสารที่จาเป็นได้ซึ่งอาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
เครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุและอาจนาไปสู่การแนะนาหรือการว่าจ้างงานที่เหมาะสมกับตนเองได้
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ ที่ จั ดวางความสั มพั นธ์ ใกล้ ภาครั ฐ เพื่ อให้ ผู้ สู งอายุ ได้ เข้ า
มายังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพที่มีอยู่นั้นยังขาดประสิทธิ ภาพท าให้ การเปิ ดโอกาสในการแสดงความสามารถ
ของผู้สูงอายุยังทาได้ไม่เต็มที่ แต่ในขณะที่การสร้างพื้นที่ในทางทฤษฎีเชื่ อว่ า หากมี การสร้ างพื้ นที่ จะก่ อให้ เกิ ดพื้ นที่ ในการแสดง
ตัวตนในการเป็นสมาชิกของสังคมและแสดงศักยภาพในการทาประโยชน์ ให้ กั บสั งคม จึ งเป็ นการเพิ่ มโอกาสให้ สมาชิ กได้ เข้ ามามี
บทบาทในสังคมมากขึ้นด้วย ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจเรื่องการสร้างพื้นที่ ของผู้ สู งอายุ เพื่ อยั งคุ ณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิ จและสั งคม
โดยสนใจศึกษาในพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็ นภู มิ ภาคที่ มี ผู้ สู งอายุ มากที่ สุ ด คื อ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อคิ ด
เป็นร้อยละ 31.9 ซึ่งผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุวัยต้น (60-69ปี) และจากการส ารวจยั งพบว่ าเป็ นผู้ สู งอายุ วั ยต้ นมี สุ ขภาพดี
(ธชา รุญเจริญ, 2560) และเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่าผู้สูงอายุในช่วงวัยอื่นเช่ นกั น (ส านั กงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2557) ส่ วน
ใหญ่จึงจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งคัดเลือกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 3 อั นดั บแรกที่ มี ผู้ สู งอายุ วั ย
ต้นมากที่สุดเป็นพื้นที่ในการวิจัยได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่ น อุ บราชธานี โดยศึ กษาในประเด็ น เงื่ อนไขการสร้ างพื้ นที่ วิ ธี การ
สร้างพื้นที่ แนวทางการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งหน่ วยงานของภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การขับเคลื่อนงานด้ านผู้สูงอายุ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุได้

วัตถุประสงค์ของบทความ
1.เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขการสร้างพื้นที่และวิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิ จ และ
สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อเสนอแนวทางการสร้ า งพื้ น ที่ ข องผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ยั ง คุ ณ ประโยชน์ ด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผล
การวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขสาคัญและวิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดย
ใช้แนวคิดเรื่องพื้นที่ของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre) เป็นแนวคิดหลักในการอธิ บ าย ขอบเขตด้ า นระยะเวลา คื อ
ระยะเวลาช่วง พ.ศ. 2550-2559 เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงเวลาดังกล่าวจะทาให้ทราบถึงผลการพัฒนาผู้สูงอายุ ใ น
อดีตเป็นอย่างไร เพื่อวิเคราะห์เงื่อนไขและวิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพือ่ ยังประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
โดยเอกสารทุติยภูมิ (secondary document) ที่ใช้ในการวิเคราะห์มีเกณฑ์สาหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ ใ น
การวิจัย ประกอบด้วย 1) ความจริง 2) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 3) การเป็นตัว แทน และ 4) ความหมาย (Parry Scott,
1990) ซึ่งผู้ศึกษาคัดเลือกเอกสารหลัก ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2552 (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2552)
2. โครงการสร้างระบบติดตามและประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ ส อง (วิ
พรรณ ประจวบเหมาะ และ คณะ, 2556)
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานผู้สูงอายุของกระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน,2557)
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4. รายงานผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย สถานการณ์และข้อ เสนอเชิ ง นโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ,2554)
5. รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย,2558)
6. แนวคิดเรื่องพื้นที่ของอองรี เลอแฟบ (Henri Lefebvre,1991)
7. ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลหลักห้า จังหวัดสมุ ท รสาคร (ประพนธ์
เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558).
8. รายงานการวิ จั ย รายสู ง วั ย อย่ า งมี คุณ ประโยชน์ กั บ การพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เล็ก สมบัติและคณะ, 2554)
9. บทความเรื่อง The Production of Space in Children's Social Work: Insights from Henri Lefebvre's
Spatial Dialectics ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสารด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องการผลิตพื้นที่เพื่อทางานด้านสังคม
สงเคราะห์ในกลุ่มเด็กโดยใช้แนวคิดของอองรี เลอแฟบ เป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์ (Dharman Jeyasingham, 2013)
10.เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลั ง อย่ า งไรในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน” (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2558)
11.งานวิ จั ย เ รื่ อ งควา มสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความฉลา ดทางสุ ข ภาพกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตของผู้ สู ง อายุ ใ นภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กิจปพน ศรีธานี, 2560)
12.รายงานสังเคราะห์บทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา (นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล, 2555)
13.การวิจัยเรื่อง “ลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ” (ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ, 2555)
อองรี เลอแฟบ ( Henri Lefebvre) ได้แบ่งความหมายของพื้ น ที่ เ ป็ น 3 ระดั บ คื อ 1) พื้ น ที่ ท างกายภาพ
(Physical Space) หมายถึงพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติด้านกายภาพ 2) พื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิด ( Mental Space) เป็นการ
รับรู้พื้นที่ทางจิตใจ เช่นความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่ ความรู้ถึงความสะดวกสบาย ปลอดโปร่ ง 3) พื้ น ที่ ท างสั ง คม (Social
Space / Social Practice) คือพื้นที่ที่ถูกประกอบขึ้นด้วยกิจกรรม ปฏิบัติการ การใช้สัญลักษณ์ การสร้ า งอุ ดมคติ จึ ง มี
ความหมายครอบคลุมกว้างขวางทุกแห่งหนของสังคม ส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความหมายแก่พื้นที่ อองรี เลอเฟป ( 1991) ได้
กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ The production of space ว่า พื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะทางภูมศิ าสตร์ รวมทั้งมิได้มีลักษณะเป็น
กลางด้วย ( neutral) แต่พื้นที่เป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้ของอานาจต่างๆ ในสังคม พื้นที่จะถูกผลิต ( produce) และผลิตซ้า
( reproduce) ให้กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมแบบต่างๆตามแต่อานาจของกลุ่มผู้สร้าง พื้นที่ทางสังคมจึงเป็นความหลากหลาย
ทั้งที่เกิดขึ้นเอง และเกิดจากผลผลิตของสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา แต่ละยุคสมัย แต่ละวั ฒ นธรรม พื้ น ที่ ท าง
สังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พลังการผลิต ทั้งจากความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ทางการผลิตภายใต้เงื่อนไข ประวัติศาสตร์ ซึ่งกาหนดโครงสร้างของสังคมและการเมืองว่าใคร
เป็นผู้ผลิตพื้นที่และผลิตพื้นที่ในรูปแบบใด พื้นที่สังคมดังกล่าวถูกสร้างโดยการเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน ดังนั้นพื้ นที่ แ ต่ ล ะ
แห่งจึงมีความสืบเนื่องของกิจกรรมทางสังคม การเมือง และการผลิตทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์กรอบแนวคิดเรื่องพื้นที่เบื้องต้นจึงมุ่งวิเคราะห์พื้นที่ทางสังคมในประเด็ น การรวมกลุ่ ม ในการจั ด
กิจกรรมหรือการปฏิบัติการของผู้สูงอายุเพื่อสร้างสัญลักษณ์พื้นที่กระทาการของกลุ่มตนว่าเป็นกลุ่มที่ยังคงสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ภายใต้เงื่อนไขด้านความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 1
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พื้นที่ทาง
กายภาพ

พื้นที่ทาง
ความรู้สึก
นึกคิด

รัฐจะให้ความสนใจพื้นที่
กระทาการเพราะสร้าง
ประโยชน์ให้รัฐได้

พื้นที่ทางสังคม




การรวมกลุ่มเพือ่ ทากิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์และสอดคล้ อง
กั บเป้าหมายของภาครั ฐ
การปฏิบตั ิการเพื่อสร้ างสัญลักษณ์การเป็ นกลุ่มที่สร้ าง
ประโยชน์ต่อสังคมได้
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเป็ นฐานในการผลิตพื ้นที่

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเบื้องต้น
เมื่ อ วิ เ คราะ ห์ ข้ อ มู ล บริ บ ทของ ผู้ สู งอา ยุ ใ น ภาคตะวั นออกเฉี ยงเ หนื อ พ บว่ า กลุ่ มผู้ สู งอา ยุ ใ น ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความฉลาดทางสุขภาพก็จะช่วยชะลอการเสื่อมถอยนั้นได้หรือช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่ ง
คุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่ง ของการที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ ส ามารถยั ง คุ ณ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ คือ มี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงได้ (กิจปพน ศรีธานี,2560) และจากรายงานการสังเคราะห์บทเรียน“การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุระดับท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้สูงอายุต้องการให้ เ กิ ด
การจัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาอาชีพรายได้ และการเตรียมความพร้อมก่อนวัยให้กับผู้ที่กาลังจะก้าวเข้า สู่ ก าร
เป็นผู้สูงอายุเพื่อสร้างพลังให้กับผู้สูงอายุสามารถดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้ (นิวัฒน์ชัย นามวิ ชั ย ศิ ริ
กุล, 2555) จึงนามาสู่ฐานการวิเคราะห์ถึงแนวทางในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 2
การรวมกลุ่มเพื่อ
ทากิจกรรม

การปฏิบัติการเพื่อสร้าง
สัญลักษณ์การเป็นกลุ่มที่สร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมได้

ความรู้ความสามารถเป็นฐานในการผลิตพื้นที่

การมีสุขภาพดีและการมีอาชีพที่มีรายได้มั่นคง
ภาพที่ 2 : การวิเคราะห์แนวทางในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ
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ผลการวิเคราะห์การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ จั ดวางความสั มพั นธ์ ใกล้ ภาครั ฐ
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ ผ่ านการดาเนิ นมาตรการส าคั ญในยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ สู งอายุ ภายใต้
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ดังนี้ ประการแรก การร่วมกลุ่ม “ชมรมผู้ สู งอายุ ”ขึ้ นในความเข้ าใจของคนในชุ มชนอาจ
แตกต่างจาก “ชมรมผู้สูงอายุ” ในความหมายที่เป็นทางการที่อยู่ภายใต้สังกัดของสมาคมสภาผู้ สู งอายุ แห่ งประเทศไทย แต่ ท้ ายที่ สุ ด
คาจากัดความของชมรมผู้สูงอายุ หมายถึง ชมรมของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ และเพื่ อผู้ สู งอายุ โดยต้ องไม่ มี การจ ากั ดความว่ าชมรม
ผู้สูงอายุเป็นของหน่วยงานหรือองค์กรใดแต่จากการประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับที่ 2 ระยะที่สอง พบว่ า การสร้ างชมรมผู้ สู งอายุ
ยังต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อให้ชมรมผู้ สู งอายุ สามารถเป็ นกระบอกเสี ยงและผลั กดั นให้ งานด้ าน
ผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง (วิพรรณ ประจวบเหมาะและคณะ, 2556) ประการที่ สอง การรวมกลุ่ มอาชี พในกลุ่ มผู้ สู งอายุ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการรวมกลุ่มอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดแต่กลับมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงิ นต่ าที่ สุ ดกว่ าทุ กภาค
จากให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการสร้างพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นในเชิ งจ านวนเพี ยงอย่ างเดี ยวก็ อาจจะท าให้ การกลไกในการ
ต่อรองไม่ประสบความสาเร็จแต่ผลผลิตในกลุ่มอาชีพควรต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้ วย และสั ดส่ วนสภาวะการมี งาน
ทาของผู้สูงอายุจากปี พ.ศ. 2550-2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น (กระทรวงแรงงาน, 2557) แต่ยังคงอยู่อัตราการถู กจ้ างงานที่ ต่า คื อ ร้ อยละ
19.2 ทั้งนี้ก็อาจจะเกิดสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดทักษะการทางานที่เหมาะสมกั บลั กษณะงานในปั จจุ บั นหรื อตลาดงานในระบบ
ทุนนิยม (Capitalism) เป็นต้น ดังนั้น ควรต้องมีการส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ ที่ ต้องการท างานมี โอกาสในการท างานเชิ งเศรษฐกิ จที่
เหมาะสมกับวัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ประการที่สาม การรวมกลุ่มถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชี พ ภู มิ ปั ญญาและ
ประสบการณ์ต่างๆ แต่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจจะเกิดจากคนไทยรุ่นหลั งเริ่ มมี ทั ศนคติ ในทางลบต่ อ
ผู้สูงอายุมากขึ้นสะท้อนถึงกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสบริโภคนิยมที่เน้นความสาเร็จเชิงเศรษฐกิจ หรือความส าเร็ จเชิ งวั ตถุ ส่ งผลให้
คุณค่าของผู้สูงอายุลดลงจากในอดีตการมองผู้สูงอายุในเชิงลบจะยิ่งทาให้การดึงพลังหรือภูมิปัญญาและประสบการณ์ ของผู้ สู งอายุ มา
ใช้ในการพัฒนาสังคมเป็นไปได้ยากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดอคติหรือเกิดการกีดกัน (social exclusion) ไม่ ให้ ผู้ สู งอายุ เข้ ามามี บทบาท
ในทางสังคม (สุรสิทธิ์ วชิรจร, 2553) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการดาเนินโครงการคลั งปั ญญาผู้ สู งอายุ เพื่ อสร้ างพื้ นที่ ในการสะสม
ความรู้ของผู้สูงอายุด้วยการให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนไว้และสร้างกระบวนการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ด้วยการให้ ผู้ สู งอายุ มี โอกาส
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ามาร่ วมโครงการเป็ นจ านวนมาก แต่
ข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินงานคลังปัญญา (สานักส่ งเสริ มพิ ทั กษ์ ผู้ สู งอายุ , 2554) พบว่ าสั ดส่ วนของผู้ สู งอายุ ที่ ถ่ ายทอดภู มิ
ปัญญาต่อผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพียงร้อยละ 5.9 เท่ านั้ น ประการที่ สี่ กลุ่ มเครื อข่ ายวิ ทยุ ชุ มชนของผู้ สู งอายุ ในการฟั งข่ าว
ประชาสัมพันธ์และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วย โดยผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มากโดยเฉพาะด้ านร่ างกาย
จะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อที่ต้องการ และสามารถใช้สื่อติดต่อ/สื่อสารกับครอบครั ว เครื อญาติ และกลุ่ มของตนเองได้ แต่
ผู้สูงอายุยังมีข้อจากัดในเรื่องของการใช้สื่อที่ทันสมัยประเภทอื่นๆ เนื่องจากขาดทั กษะ (สุ คี ศิ ริ วงศ์ พากร, 2556) และสื่ อที่ นิ ยมใช้
การรับความรู้และข่าวสารจึงเป็นสื่อประเภทโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์เป็นสาคัญ ในขณะที่รัฐได้สนับสนุนให้ มี รายการโทรทั ศน์ เพื่ อ
ผู้สูงอายุเช่นกัน แต่จากประเมินแผนพัฒนาผู้สูงอายุฯ พบว่า รายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ยั งไม่ ได้ รั บการส่ งเสริ มรวมทั้ งยั งไม่ ได้ มี การ
กาหนดสัดส่วนของรายการด้านผู้สูงอายุ และยังไม่ได้มีการจัดผังรายการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสร้ างพื้ นที่ ทางสั งคมของผู้ สู งอายุ
โดยใช้สื่อเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุ ได้ รั บความรู้ ข่ าวสาร
ที่จาเป็นของผู้สูงอายุได้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของผู้สูงอายุอาจนาไปสู่การแนะน าหรื อการว่ าจ้ างงานที่ เหมาะสมกั บ
ตนเองได้ การเกิดเครือข่ายทางสังคมในลักษณะนี้อาจจะไม่จาเป็นต้องพบปะกันมาก่อนแต่ใช้วิธีการสื่อสารผ่ านสื่ อที่ รั บร่ วมกั น การมี
เครือข่าย (Social Network) เปรียบเสมือนการมีเพื่อนร่วมอุดมคติหรือมีพันธมิตรที่ ช่วยให้เกิดการพัฒนาและเป็ นที่พึ่ งของกันและกัน
เงื่อนไขสาคัญในการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่จะทรงพลังในการสร้างพื้นที่จะต้องเป็ น ผู้ ที่ มี ศัก ยภาพ ซึ่ ง
องค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ การเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจะเป็นผู้ที่มีสุ ข ภาพกาย
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และจิตดี รวมถึงมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชี พ ตามความรู้ ความสามารถที่ มี จึ ง จะท าให้ ผู้ สู ง อายุ มี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมได้
วิธีการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ 1.การร่วมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างอานาจการต่อ รอง
ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสั ง คมได้ ตลอดจนสามารถสร้ า งพลั ง
อานาจในการต่อรองเพื่อขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ด้วย 2.การจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจให้ ใ กล้ กั บ รั ฐ ด้ ว ยการ
วางเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหรือแนวนโยบายของรัฐเพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ดังนั้น แนวทางการสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุ คือ การสร้างทางเลือกให้กับตนเองว่าจะเป็ นผู้ ที่ ยั งคุ ณประโยชน์ ด้านใดให้ กั บ
ตนเองและสังคม หากพิจารณาว่ายังเป็นผู้มีความสามารถในการทากิจกรรมเชิงธุรกิจได้ ภายใต้ การเผชิ ญกั บสภาวะปั ญหาการถู กลด
คุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เหลื่อมล้ าระหว่ างกลุ่ มประชากรสู งอายุ กั บ
ประชากรวัยอื่นๆและกลุ่มอานาจที่หลากหลายได้ แก่ ภาครั ฐ กลุ่ มนายทุ น เป็ นต้ น ผู้ สู งอายุ ที่ ยั งมี ศักยภาพ หมายถึ ง ยั งคงมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีความสามารถในการทาประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็ ไม่ ได้ จ านนต่ อสภาวะดั งกล่ าว แต่ ได้ พยายาม
แสวงหายุทธวิธีต่าง ๆ ในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถดารงอยู่ ได้ อย่ างมี ศักดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์และมีคุณค่าภายใต้สถานการณ์ปั จจุบันที่กาลังเผชิญกระบวนการต่ อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ
ในกรณีของผู้สูงอายุการสร้างพื้นที่ทางสังคมเกิดขึ้นผ่านการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับคุณค่ าของรั ฐ ที่
พยายามเสนอให้กับสังคมได้รับรู้ คือ การเป็นผู้มีคุณค่าที่ยังคุณประโยชน์ต่อสังคม และจัดวางตนเองใกล้ชิดกับอานาจรัฐเพื่อเปิด
พื้นที่ทางสังคมของตนเองคือการวางยุทธวิธีในการสร้างพืน้ ที่ของตนให้สอดคล้องกับยุทธวิธีของภาครัฐ การสร้างพื้นที่ทางสังคม
โดยจัดวางความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐจึงเป็นลักษณะการต่อสู้เพื่อสร้างพืน้ ที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ในการสร้างพื้นที่การนิยาม
การต่อรองภาพลักษณ์ใหม่ของตน ในท่ามกลางการถูกนิยามจากคนอื่นทาให้การสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุจึงจาเป็นที่
จะต้องไม่หยุดนิ่ง (contested space) และขอบเขตของพืน้ ที่ทางสังคมของผู้สูงอายุจะต้องไม่ตายตัว ต้องสามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่สังคมต้องการอย่างเหมาะสม
การสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุจึงต้องถูกเลือกสรรเพื่อผลิตซ้าสร้างใหม่อย่ างหลากหลายในฐานะยุ ท ธวิ ธี
ของการต่อรอง เพื่อแก้ไขปัญหาการลดคุณค่าและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมและเพื่อเป็นการยังคุณประโยชน์ของผู้ อ ายุ
ด้วย ทั้งนี้ในเรื่องของกลุ่มและเครือข่ายเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพืน้ ที่ทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ซึง่
กลุ่มและเครือข่ายเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่โยงใยของสรรพสิ่ง แล้วสร้างภาระหน้าที่เชิงปฏิสัมพันธ์ต่อกันจนเสมือน
ตาข่ายที่โยงใยและซับซ้อน และเหมือนห่วงโซ่ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีการสานต่อการอย่างแนบแน่น แต่ มี ความยื ดหยุ่ น และมี
ความเป็นอิสระในตนเอง โดยเป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มี มิ ติก ารเชื่ อ มโยงใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการสนับสนุน การจัดตั้ง การสร้างพลังและการเกิดขึ้นโดยความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
สถานการณ์ปัญหาเช่นเดียวกัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มุ่งให้ความสนใจกับกลุ่มและเครือข่ายที่ เล็งเห็ น ความส าคั ญ คุ ณ ค่ า
ผู้สูงอายุ โดยพยายามผลักดันให้ผู้สูงอายุเข้ามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ ว่ า ทุ ก แห่ ง หนสามารถถู ก
ประดิษฐ์ขึ้นเป็น “พื้นที่ทางสังคม” หรือ “พื้นที่ชนิดพิเศษ” ได้หากมีปฏิบัติการทางสังคมเกิดขึ้นในบริเ วณดั ง กล่ า ว เป็ น
การมองพื้นที่ในฐานะที่ถูกสร้างขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อใช้ในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่า
และยังประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคม (กาญจนา แก้วเทพ,2544) สรุปได้ว่า กระบวนการสร้ า งพื้ น ที่ ท างสั ง คมของ
ผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้มุ่งสนใจศึกษาในประเด็นวิธีการต่อรองด้วยการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ การรวมกลุ่มและเครือข่ า ย
ที่สนับสนุนเพื่อสร้างพลังอานาจในการต่อรอง และสร้างความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจกั บ ภาครั ฐ ด้ ว ยการสร้ า งยุ ท ธวิ ธี ใ ห้
สอดคล้องกับยุทธวิธีของรัฐ
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ข้อ เสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้เขียนสามารถสรุปประเด็นเพื่อนาไปสู่การส่งเสริมการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังต่อไปนี้
1) เร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุมากขึ้นเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถเป็นกระบอกเสียงและผลักดัน
ให้งานด้านผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นควรเป็นงานที่เสริมพลังบวกให้กับผู้สูงอายุและงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ สั ง คมตาม
ศักยภาพของผู้สูงอายุ
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ กับผู้สูงอายุโดยต้องสอดคล้ องกั บความต้องการของตลาดด้ วย
3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อในพลังความรู้ความสามารถที่ตนเองมีและสร้างความตระหนักถึงความรู้ของผู้สูงอายุว่า
ยังคงคุณค่าต่อสังคมให้คนรุ่นใหม่ได้ประจักษ์ว่าความรู้ดังกล่า วนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้สื่อออนไลน์
4) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
5) ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่ ว ถึ ง
รวมถึงกลุ่มผู้ที่กาลังเตรียมพร้อมการเป็นผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่เป็นโยชน์ได้ต้องมีศักยภาพในการรักษาสุขภาพให้เสื่อมถอยช้าลง

เอกสารอ้างอิง
กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2552). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 ปี พ.ศ.2552.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.
________. (2558). เอกสารหลักและมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ พ.ศ.2558 “สังคมผู้สูงวัย จะสร้างพลังอย่างไรในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ.
กระทรวงแรงงาน. (2557). ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ 2556-2557.
สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2560, จาก www.mol.go.th.
กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์และสื่อแห่งวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอกิสันเพรสโปรดักส์.
กิจปพน ศรีธานี. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2561, จาก http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4677
กุศล สุนทรธาดาและกมลชนก ขาสุวรรณ. (2553). ระดับแนวโน้มความมีพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพฯ: สมาคม
นักประชากรไทย.
ธชา รุญเจริญ. (2560). ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อคุณภาพชี วิ ตและสมรรถภาพทางกายของผู้ สู ง อายุ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 11(24): 56-64.
นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล. (2555). รายงานสังเคราะห์บทเรียนการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตของ
ผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประพนธ์ เล็กสุมาและ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2558). การสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลหลั ก ห้ า จั ง หวั ด
สมุทรสาคร. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2558). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558. อัดสาเนา.
เล็ก สมบัติ; และคณะ. (2554). งานการวิจัยรายสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562

174 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิพรรณ ประจวบเหมาะ; และคณะ. (2556). การสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุ แห่งชาติ ฉบับที่ 2.
กรุงเทพฯ: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร. (2549). สวัสดิการผู้สูงอายุ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย).
ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ. (2555). ลักษณะการดาเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: ร้านเจปริ้น 2.
ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์. (2557). ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ รองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กลุ่มการ
พัฒนามาตรการ กลไก สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.
สัจจโสภณ, ระวี. (2556). แนวคิดทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิ พ ลั ง ในผู้ สู ง อายุ . วารสารเกษตรศาสตร์
(สังคม). 3(34): 471–490.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรใน
ประเทศไทย สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย. สืบค้นเมือ่ 3 มกราคม 2561, จาก http://www.nesdb.go.th.
สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). สถิติข้อมูลผู้สูงอายุ. สารสถิติ. 25(1): 1-16.
สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ. (2550). คู่มือการดาเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.). กรุงเทพฯ: สานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.
สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ. (2554). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ: สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.
สุคี ศิริวงศ์พากร. (2556). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร.
สุรสิทธิ์ วชิรจร. (2553). คุณภาพสังคม: จากยุโรปสู่ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อัดสาเนา.
Dharman Jeyasingham. (2013). The Production of Space in Children's Social Work: Insights from Henri
Lefebvre's Spatial Dialectics. The British Journal of Social Work, 44(7): 1879-1894.
Henri Lefebvre. (1991). The Production of Space. UK: Blackwell publisher.
Parry Scott, J. (1990). A matter of record: Documentary sources in social research. Polity press: Cambridge.

Translated Thai References
Arunthip Paitoon, Siriwan. (2014). Policy proposals to support the elderly society of Thailand. Bangkok: Development
of Mechanism Measures, Office of the Promotion and Protection of the Elderly. (in Thai)
Bureau of the Promotion and Protection of the Elderly. (2007). Work manual for elderly care volunteers at
home. Bangkok: Bureau of the Promotion and Protection of the Elderly. (in Thai)
Bureau of the Promotion and Protection of the Elderly. (2011). Situation of the Thai Elderly 2012.
Bangkok: Bureau of the Promotion and Protection of the Elderly (in Thai)
Department of Senior Services. (2009). National Elderly Development Plan No.2. Bangkok: Theppen
Wanis Printing Factory. (in Thai)
Department of Senior Services. (2015). Main documents and resolutions of the National Elderly
Assembly, 2015 "Elderly society How to create power in entering the ASEAN community.
Bangkok: Subcommittee for organizing the National Elderly Assembly. (in Thai)
Kaewthep, Kanchana. (2011). Science and Media of Cultural Studies. Bangkok: Ekison Press Products.
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 175
Leksuma, Praphon and Siriwong, Pitak. (2015). Creating the social space for the elderly In the five
main municipalities Samut Sakhon Province. Doctor of Arts, Silpakorn University. (in Thai)
Ministry of Labour. (2014). Performance according to the Labor Labor Action Plan for the fiscal year
2013-2014. Retrieved on 2 April 2017, www.mol.go.th (in Thai)
Namwichai Sirikun, Niwat Chai. (2012). Synthesis report on lessons learned about the quality of life
development of local seniors in Nakhon Ratchasima province. Office of Health Promotion
Foundation (in Thai)
National Statistical Office. (2014). Statistics of elderly data. Statistical data, 25(1): 1-16. (in Thai)
Office of the National Economic and Social Development Board. (2011). Impact of demographic change in Thailand
Situation and policy proposals. Retrieved on 3 January 2018, http: //www.nesdb.go.th (in Thai)
Prachuabmueng, Wiphan and Faculty. (2013). The creation of the National Elderly Plan Monitoring and
Evaluation System No.2 Chulalongkorn University. (in Thai)
Rucharoen, Thacha. (2017). The effect of recreation programs on quality of life and physical fitness of the elderly in
the region North East Thailand. Academic Journal, Thonburi University, 11 (24): 56-64. (in Thai)
Satchasopon, Ravee. (2013). Educational concepts for the development of strength in the elderly.
Kasetsart Journal (Society). 3(34): 471-490. (in Thai)
Siriwongphakorn, Suki. (2013). Media exposure behaviors related to self-reliance of the elderly in
Bangkok. Master of Arts, Rajamangala University Phra Nakhon. (in Thai)
Sombat, Lek and Faculty. (2011). Research for older adults with benefits to social and economic
development in Thailand. Bangkok: Thammasat University. (in Thai)
Soonthorndhada, Kusol and Khamsuwan, Kamonchanok. (2010). The Trend of the strength of Thai
elderly. Bangkok: Thai Population Association. (in Thai)
Sri Thani, Kitaphon. (2017). The relationship between health intelligence and quality of life of the elderly in
the central northeast region. Retrieved on 6 January 2018, http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/
11228/4677. (in Thai)
Thai Elderly Research and Development Institute Foundation. (2015). Report on the situation of Thai
elderly in 2015. Copied (in Thai)
Wachirachon, Surasit. (2010). Social quality: from Europe to Thailand. Bangkok: Copied. (in Thai)
Yodpetch, Sasiphat and Faculty. (2012). Operational characteristics and activities of the elderly club.
Bangkok: Jeprin Shop 2. (in Thai)
Yotphet, Sasipat. (2006). Elderly welfare Concepts and methods of social work practice. 2 nded.
Bangkok: Mr. Copy (Thailand). (in Thai)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2562

Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese)
วารสารเสลภูมิวิชาการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

23

การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
Sustainable waste Management of Naku Subdistrict
Administration Organization Nakae District Nakhon Phanom
Province
สำรำญ วิเศษ กชกร เดชะคำภู เขมิกำ ทองเรือง
Samran wised, Kotchakorn Dechakhamphu, khemika Thongrueang
Received: August 12, 2019 Revised: September 2, 2019 Accepted: November 9, 2019

บทคัดย่อ (Abstract)

กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำร
จัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม 2. เพื่อ
เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ อำเภอ นำแก จังหวัดนครพนม กลุ่มตัว อย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จำนวน 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


นครพนม
นครพนม
นครพนม



อำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย



อำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
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1. ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ( ̅ =
3.06) เรียงค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.12)
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.11) ด้ำนกำรพัฒนำกำรเก็บรวบรวมขยะ ( ̅ = 3.07)
ด้ำนกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.04) ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำย
และหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 3.02) และด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่
ที่ดำเนินกำรจัดกำรขยะ ( ̅ = 2.97)
2. กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม จำแนกตำม เพศ อำยุ อำชีพ ระดับ
กำรศึกษำ และรำยได้ พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกัน ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำร
จัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรำยด้ ำ นแตกต่ ำ งกั น ส่ ว นประชำชนที่ มี อำยุ อำชี พ ระดั บ กำรศึ ก ษำ และรำยได้ ต่ ำ งกั น
ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่
อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ (Keywords): กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน, องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่

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

บทนา (Introduction)

ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน เป็น
กำรด ำเนิ น งำนผ่ ำ นท้อ งถิ่น ส่ ว นใหญ่ ส ำมำรถให้ บ ริกำรจัด เก็บ รวบรวมขยะมูล ฝอยเป็น ไปตำม
ศักยภำพของแต่ละท้องถิ่น ถึงแม้ว่ำจะมีกำรจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้มำกขึ้น ทำให้ลดปัญหำ
ขยะตกค้ำงน้อยลง แต่ยังมีปัญหำกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลั กษณะอยู่มำก แม้จะมีกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อก่อสร้ำงระบบกำจัดที่ถูกสุขลักษณะมำกขึ้น แต่ยังมีหลำยพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณ และยังมีท้องถิ่นหลำยแห่งที่มีระบบแล้วก็ไม่สำมำรถกำจัดขยะมูลฝอยได้ถูก
สุ ข ลั ก ษณะตำมที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ ได้ และบำงแห่ ง ได้ รั บกำรต่ อต้ ำนคั ดค้ ำนจำกประชำชนจนไม่
สำมำรถเข้ำใช้พื้นที่ได้ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรทำโครงกำรที่ผ่ำนมำมักไม่ได้คำนึงถึงกำรเตรียมพร้อมที่จะ
ดำเนินงำนดูแลรักษำระบบอย่ำงต่อเนื่องทำให้มีข้อจำกัดทำงด้ำนบุคลำกรและองค์กรบริหำรจัดกำร
ที่ชัดเจน นอกจำกนี้กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงทำ ทำให้มีสถำนที่กำจัด
มูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะขนำดต่ำงๆ กันกระจำยทั่วไป ทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลทำให้กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงมีจำกัดและไม่
ต่อเนื่องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยกำรดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนั้นจำเป็นต้องกำหนดแนวทำงและทิศทำงในกำรดำเนินงำนและกำร
จัดสรรงบประมำณ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบอัน
เนื่องจำกกำรจัดกำรขยะในระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกหลักสุขำภิบำล สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพื่อคุณภำพชีวิตและสุขนำมัยของประชำชน (กรมควบคุมมลพิษ,
2559: 21-22)
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กำรแก้ไขปัญหำขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหำสำคัญและสะสมมำยำวนำน
ภำครัฐยังถือว่ำเป็นวำระแห่งชำติที่จะต้องแก้ไขจึงมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยและกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมเป็น หน่ว ยงำนที่จะต้องขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะใน
ภำพรวมทั้งประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรประกวดจังหวัดสะอำด กำรจัดกลุ่มพื้นที่กำรจัดกำร
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้ำงเพื่อรอกำรกำจัดอยู่ในประเทศกว่ำ 5 แสนตัน และขยะ
ครัวเรือนตกค้ำงกว่ำ 20 ล้ำนตัน แนวทำงกำรจัดกำรขยะ ให้ใช้หลัก 3 ช คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้
ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) 3 Rs สำหรับขยะจำกครัวเรือนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำป้ำยกำหนดสีเพื่อแยกขยะ ใส่ถุงจำนวน 4 ประเภท (1) สีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิล
(2) สีแดงเป็นขยะอันตรำย (3) สีเขียวเป็นขยะเปียก และ (4) สีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไป สำหรับขยะใน
พื้นที่สำธำรณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งถังขยะเป็น 2 สี คือ (1) ขยะรีไซเคิล สีเหลือง (2)
ขยะทั่วไป/ขยะอินทรีย์ โดยแนวทำงในกำรจัดเก็บขยะและกำรกำจัดขยะให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจำรณำดำเนินกำรโดยใช้วิธีให้เหมำะสม และให้กระทรวงมหำดไทย และกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลตำมกฎหมำย (ณิชำ บูรณสิงห์, 2560: 1-2)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ ได้ดำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมำตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รั บ ควำมร่ ว มมื อจำกหน่ ว ยงำนภำครั ฐ และภำคประชำชนในกำร
ดำเนิน กำรเกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ เป็น
หน่วยงำนที่ไม่มีกำรดำเนินกำรจัดซื้อรถขนขยะและถังขยะ เน้นกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนกำจัด
ขยะภำยในชุมชนเอง โดยกำรสร้ำงหมู่บ้ำนต้ นแบบและมีกำรขยำยกำรดำเนินกำรครบทุกหมู่บ้ำน
จนกระทั้งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ได้คัดเลือกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 “กำรบริหำรจัดกำรขยะยั่งยืน” ดังนั้น ในกำรวิจัยครั้งนี้สนใจที่จะ
ศึกษำเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำชนและเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับควำมคิดเห็น
ต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม เพื่อ
นำผลกำรวิจัยเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับ ปรุง และส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำง
ยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ และหน่วยงำนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

1. เพื่ อ ศึ ก ษำควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนต่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรขยะอย่ ำ งยั่ ง ยื น ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม จำแนกตำมคุณลักษณะส่วนบุคคล

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
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ในกำรวิจัยเรื่องนี้ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ จำนวน 6,386 คน กลุ่ มตัว อย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นประชำชนที่อยู่ในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่
1 คุณลั กษณะส่ ว นบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถำม ส่ วนที่ 2 แบบสอบถำมเป็น แบบมำตรำส่ ว น
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลำยเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรตอบแบบสอบถำมจำกกำรใช้ตำรำง Krejcie และ Morgan ได้ขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 361 คน

ผลการวิจัย (Research Results)

1. สรุปผลคุณลักษณะส่วนบุคคล
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ
51.00 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-40 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ
32.10 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน จานวน 156 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.20 ระดั บการศึกษาของผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ร ะดั บการศึก ษาอยู่ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30
2. สรุปผลการจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
(x ̅ = 3.06) เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ (x ̅ =
3.12) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ (x ̅ = 3.11) ด้านการพัฒนาการเก็บ
รวบรวมขยะ (x ̅ = 3.07) ด้านการสร้างศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ (x ̅ =
3.04) ด้านการพัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีการจัดการขยะ (x ̅ = 3.02) และด้านศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ที่ดาเนินการจัดการขยะ (x ̅ = 2.97)
3. สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริ หารส่วนต าบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้ ผลการวิจัย พบว่า
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดั บ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ อาชีพ ระดั บการศึกษา และ
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รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำมำอภิปรำยผลกำรวิจัย ดังนี้
1. ความคิด เห็น ของประชาชนต่อการบริ หารจั ด การขยะอย่า งยั่งยืน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำกกำรวิจัย พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง เป็นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำริณีย์ สุวรรณศีลศักดิ์ , 2555 : 80-90)
ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนตลำดน้ำอัมพวำ
จังหวัดสมุทรสงครำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนท้องถิ่นมีควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ชุมชนระดับปำนกลำง และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (พนำรัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2555: 70-80) ซึ่งได้
ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็ น ของประชำชนต่อกำรจั ดกำรขยะมูล ฝอย ในเขตเทศบำลตำบลแสนสุ ข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบำลตำบลแสนสุข อยู่ในระดับปำนกลำง และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ธีรำรัตน์
จูฑ ะจั น ทร์ , 2558: 65-75) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษำเรื่ อ งควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนต ำบลบำงขุ น กองต่ อ
กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนมีควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรจัดกำร
ขยะมูล ฝอยขององค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลบำงขุ น กอง โดยรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง และเมื่ อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (วัชรี มนต์ขลัง , 2556: 183-185) ซึ่งได้ทำกำรศึกษำเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองนครพนม ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรจัดองค์กำรให้
บุคลำกรมีจิตสำนึกในกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ
อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ , 2558: 75-85) ซึ่งได้
ศึกษำเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของนักศึกษำสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ โกวิทย์ นำ
เมืองรักษ์ ซึ่งได้ศึกษำเรื่ องควำมคิดเห็ นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะมูล ฝอยของ
เทศบำลตำบลกลำง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรมีส่ ว นร่ ว มของภำค
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรพัฒนำกำรเก็ บรวบรวมขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ วิธีกำรเก็บรวบรวมขยะอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรสร้ำงศูนย์
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กำรเรี ยนรู้และพื้นที่ต้นแบบกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้ องกับผลงำนวิจัย
(ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และศุภวรรณ ภิรมย์ทอง, 2558: 65-70) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำรจัดกำรปัญหำขยะมูล
ฝอยในชุมชนเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำร
จัดกำรขยะอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำนกำรพัฒนำกฎหมำยและหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะ อยู่ใน
ระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ปวีร์ อัครำธิมำกร, 2558: 76-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องกำร
ประเมิ น ผลโครงกำรบริ ห ำรจั ด กำรขยะมู ล ฝอยโดยชุ ม ชนของส ำนั ก งำนเขตบำงเขนใน
กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัย พบว่ำ หน่วยงำนมีหลักเกณฑ์วิธีกำรจัดกำรขยะอยู่ในระดับปำนกลำง
และด้ำนศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ที่ดำเนินกำรจัดกำรขยะ อยู่ในระดับปำนกลำง
ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (พนำรัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2555: 70-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรดำเนินกำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนอยู่ในระดับปำนกลำง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ
อย่ำงยั่งยื นขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจั ย ของกฤษดำ เจริ ญสุ ข ซึ่ ง ได้ ศึ กษำเรื่ องควำมคิด เห็ น ของประชำชนต่อ คุ ณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชน
ที่มีเพศต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอม
เทีย น อำเภอสั ตหี บ จั งหวัดชลบุรี แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนมีเพศต่ำงกันมีควำมเห็นโดยรวมไม่ต่ำงกัน และยัง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (บพิธ นำโควงค์ และจิตติ กิตติเลิศไพศำล, 2560: 137-139) ซึ่งได้ศึกษำ
เรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลนำหว้ำ อำเภอนำหว้ำ
จังหวัดนครพนม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีเพศต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของเทศบำลตำบลนำหว้ำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มี
อำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำคู่ อำเภอ
นำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกันกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริ ญสุข , 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็ นของประชำชนต่อ
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คุณภำพกำรให้บ ริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสั ตหี บ จังหวัดชลบุรี ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
เทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสั ตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่ำงกัน และยังสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัย (โกวิทย์ นำเมืองรักษ์, 2555: 76-80) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำร
ให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลกลำง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประชำชนที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบำลตำบลกลำง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่ำงกัน
ประชำชนที่มี อำชีพ ต่ ำงกัน มีค วำมคิด เห็ น ต่อ กำรบริ ห ำรจั ดกำรขยะอย่ ำ งยั่ งยื นของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่ว น
ตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัย
ที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้ บ ริ ก ำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทีย น อ ำเภอสั ตหี บ จัง หวัด ชลบุรี ไม่ แตกต่ ำงกั น และยั ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยเทศบำลเมืองมหำสำรคำม โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้ง
ไว้แต่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (สำอำงค์ นันทะแสง, 2556: 80-85) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิ ดเห็น
ของประชำชนต่อกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัด
มหำสำรคำม ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน ทั้งโดยรวมและรำยได้
ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับผลงำนวิจัย (บพิธ
นำโควงค์ และจิตติ กิตติเลิศไพศำล, 2560: 137-139) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของประชำชน
ต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลตำบลนำหว้ำ อำเภอนำหว้ำ จังหวัดนครพนม ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ประชำชนที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำล
ตำบลนำหว้ำ ในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
ประชำชนที่มีร ำยได้ต่ ำงกัน มีควำมคิดเห็ น ต่อกำรบริห ำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่ง ยืนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ
ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วน
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ตำบลนำคู่ อำเภอนำแก จั งหวัดนครพนม ไม่แตกต่ำงกัน ไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้แต่
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (กฤษดำ เจริญสุข, 2555: 77-87) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบลนำจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีรำยได้ ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อคุณภำพกำร
ให้ บ ริ ก ำรของเทศบำลต ำบลนำจอมเทีย น อ ำเภอสั ตหี บ จัง หวัด ชลบุรี ไม่ แตกต่ ำงกั น และยั ง
สอดคล้องกับผลงำนวิจัย (ควรคะนึง ศรีหำวงษ์, 2555: 84-90) ซึ่งได้ศึกษำเรื่องควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำล เมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผลกำรวิจัย พบว่ำ ประชำชนที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยของเทศบำล เมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย
จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำคู่
อำเภอนำแก จั งหวัดนครพนม พบว่ำ ด้ ำนกำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ กของประชำชนในกำรจั ดกำรขยะ
ปรำกฏว่ำหน่วยงำนภำครัฐเป็นหน่วยงำนที่ยังมีควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อนให้ภำคประชำชนเกิด
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญหลำยประกำรที่บ่งบอกให้รู้ว่ำกำร
จัดกำรขยะจะเกิดควำมยั่งยืน คือด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะของประชำชน โดยมีวิธีกำร
จัดกำรขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำรขยะของหน่วยงำนภำครัฐ
ยั ง มี ข้ อ น่ ำ สั ง เกต คื อ กำรก ำกั บ ติ ด ตำมในกำรใช้ ง บประมำณเกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรขยะให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรให้ควำมสำคัญกำรจัดกำรขยะที่เป็นอันตรำย และขยะติดเชื้อ
1.2 ควรจัดทำข้อบัญญัติที่เอื้อต่อกำรจัดกำรขยะโดยภำคประชำชนเอง
1.3 กำรจั ดกำรขยะขององค์ กำรบริห ำรส่ ว นตำบลนำคู่ ยั งมีควำมคิ ดเห็ นของ
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำงทุกด้ำน หน่วยงำนควรนำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงจริงจัง และอย่ำงต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่ำ ควรมีกำรวิจัยเพื่อหำสภำพปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ รวมทั้งกำรเลือกวิธีกำรในกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่เหมำะสม โดยใช้รูปแบบ
งำนวิจัยที่แตกต่ำงไป ใช้วิธีกำรที่แตกต่ำงในกำรได้มำซึ่งข้อมูล จะเป็นประโยชน์กับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ดังนี้
2.1 ควรมีกำรศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
2.2 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิต่อรูปแบบกำรจัดกำรขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของกานันผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวั ง ของประชาชน เทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี ส งคราม จั ง หวั ด นครพนม ( 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน โดยจาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test และค่า F-test (One–
Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างกันด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า


นครพนม
นครพนม
นครพนม



อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย



อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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1. ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาลตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( ̅
= 4.09) รองลงมา คือ ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( ̅ = 4.03) ด้านการมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์ ( ̅ = 3.96) และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( ̅ = 3.72) ตามลาดับ
2. ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรี ส งคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ
อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาลตาบลนาคา
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ (Keywords): ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน, ความคาดหวังของประชาชน, เทศบาล
ตาบลนาคา

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.

บทนา (Introduction)

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีภ ารกิจที่ส าคัญคื อ การสร้างความรัก ความ
สามัคคี และสร้างความเป็นปึกแผ่นในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ช่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และไม่เดือดร้อน การบริหารภาครัฐสมัยใหม่
นาไปสู่การดาเนินการปฏิรูประบบราชการไทย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับบทบาทภารกิจ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ส่วนกลาง และภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งและปลู ก จิ ตส านึ กให้ ภ าคประชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ว มกากับตรวจสอบถ่ว งดุล การ
บริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลให้ ก รมการปกครองต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาขี ด
ความสามารถและปรั บ ตัว เข้ าสู่ อนาคตที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2553: 39-41)
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ปกครองและบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือ
กาเนิดและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 และตราบจนปัจจุบัน ยังคงกล่าวได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่มีทั้งบทบาทและอานาจ
หน้าที่ในเขตการปกครองที่เรียกว่า เทศบาลตาบล และหมู่บ้าน โดยมีแนวคิดรวบยอดทางกฎหมาย
และการบริหารราชการเรียกรวมกันว่าเป็นการปกครองท้องที่ ซึ่งได้ถือกาเนิดและมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จ จุบั น กานั น ผู้ ใหญ่บ้ านเป็นกลไกการบริหารราชการส่ ว นภูมิภาค และเป็น
ตัวแทนของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการดูแลช่วยเหลือและการให้บริการประชาชนของ
รัฐในพื้นที่ เป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทและสถานะเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศในเทศบาล ตาบล
หมู่บ้าน ที่ตนปกครองอยู่รวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสร้างความ
อบอุ่นให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นหลักประกันการได้รับบริการจากรัฐอย่างทั่วถึง และที่
ส าคั ญคื อ กานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน ท าหน้ าที่ เป็ น ทั้ งตั ว แทนของรัฐ เพื่อ ช่ว ยเหลื อ ราษฎร โดยการน า
นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายของทางราชการ ดังเช่นคากล่าวที่ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นฐานรากของประเทศ ฐานรากที่
เข้มแข็ง จะทาให้ ประเทศแข็งแกร่ ง กานั น ผู้ใหญ่บ้านนั้น มิใช่อยู่ที่ตาแหน่งที่ได้ตั้งกันมาเป็น
เวลานานเท่านั้น แต่ตาแหน่งของกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อหมู่บ้าน เพราะเป็นผู้
ที่ทราบข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความศรัทธาเคารพนับถือ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นผู้นาชุมชนในการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรนาเสนอต่อทางราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
ท้องที่เป็น ผู้ น าในการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และเป็นผู้ นาในการประสานงานกับ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในพื้น ที่ ที่ส าคัญอี กประการหนึ่งคือ การตรวจสอบ และถ่ว งดุล กับองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท เป็นผู้นาภาคประชาชนในพื้นที่ ในการตรวจสอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ภาวะผู้นาจึงเป็นกระบวนการที่บุค คลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
มากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตน กระตุ้น ชี้นา ผลักดันให้บุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็ม
ใจและกระตือรือร้น ในการทาสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความสาเร็จของกลุ่มเป็นเป้าหมาย เพื่อให้
สมาชิกของกลุ่ม ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ กานัน ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นว่า เป็นผู้มี
อานาจ สามารถสั่งการให้ประชาชนคล้อยตาม เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้มีบารมีมีอิทธิพลประชาชนเกรง
กลั ว เนื่ องจากกานั น ผู้ ใหญ่บ้ านใช้อ านาจหน้ าที่ตามที่ท างการกาหนดให้ ในยุคปัจจุบันกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ได้เปลี่ยนบทบาทอานาจหน้าที่ไปในลักษณะสร้างสัมพันธ์กับประชาชนดูแลทุกข์สุ ข
ช่วยเหลือประชาชนตามสมควร อีกทั้งมีทัศนคติที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดังนั้น ประชาชนจึงคาดหวังในตัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น
16 หมู่ บ้ า น ประชากร 10,015 คน ประกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ด้ แ ก่ ค นพื้ น เมื อ ง (ไทญ้ อ )
ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร โดยในแต่ละหมู่บ้านมีกานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องที่มี
หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอานวยความเป็นธรรมดูแลความเป็นอยู่สุขทุกข์ของ
ราษฎรเป็นกลไกลขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดในพื้นที่ หมู่บ้าน
ตาบล เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และทางานในพื้นที่มานานจะรู้ข้อมูล
ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นาชุมชนที่ต้องดูแลความสงบของ
ลูกบ้านในความปกครองของตนตลอดจนการช่วยเหลืออานวยความสะดวกการให้คาปรึกษา และ
การว่ากล่าวตักเตือนลูกบ้านเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการระดม
ความร่ ว มมื อ ในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ของชุ ม ชน อย่ า งไรก็ ต าม ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการในการ

วารสารเสลภูมิวิชาการ
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บาบัดทุกข์บารุงสุข แก่ประชาชนในตาบลหมู่บ้าน และเป็นผู้แทนประชาชนในตาบลหมู่บ้านในการ
ติดต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปัจจุ บันและต่อไป
ในอนาคต จะทาให้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของกานันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มมากขึ้น กรมการปกครองเป็นกรม
กากับดูแลกานั นผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ช่วยเสริ มศักยภาพให้กานันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการขยายเวลาการ
ทางานให้ถึง 60 ปี เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในการทางาน รวมทั้ งปรับปรุง
คณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอและผู้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้กานันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับความศรัทธาจากประชาชนมาก
น้อยเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทกาลังใจ กาลังกายในการบาบัดทุกข์ บารุงสุขของประชาชนของ
กานันผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นบุคคลที่มีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดในชุมชน ดังนั้นประชาชนส่วน
ใหญ่จึงคาดหวังในตัวของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในสภาวะปัจจุบันภาวะผู้นาจึงเป็นเรื่องสาคัญมากในการ
บริหารงาน การพยายามพัฒนาผู้นาที่ดีนั้น เป็นพื้นฐานของการสร้างผลผลิตหรือบริการ องค์การจะ
สาเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่ กับคุณสมบัติของผู้นาในองค์การนั้นเป็นอย่างมาก และเทศบาลตาบล
นาคามีเขตพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนกว้างขวาง แต่ประชาชนบางคนอาจจะได้รับบริการจาก
ภาครั ฐ ไม่ เ ท่ า เที ย มกั บ คนอื่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากก านั น
ผู้ใหญ่บ้านในการติดต่อสื่อสารกั บหน่วยงานราชการ ในการวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาภาวะผู้นาของ
กานันผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เพื่อจะนาผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตามบทบาทและอานาจหน้าที่ และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาล
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)

ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลนา
คา จานวน 10,015 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบล
นาคา โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
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ระดับ และส่วนที่ 3 เป็นเครื่องมือปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามจากการใช้สูตรคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane,
1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 คน

ผลการวิจัย (Research Results)

1. สรุปผลปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ
39.48 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 46-52 ปี จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 39.45 ปี จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 53-59 ปี
จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.07 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-24 ปี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77 กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 25-31 ปี จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.87 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 32-38 ปี จานวน 33
คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.27 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จานวน 138 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.85 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
14.28 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60
ส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 รองลงมาคือ
กลุ่มตัวที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
รับราชการ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 ละกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 13
คน คิดเป็นร้อยละ 3.38
2. สรุปผลภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความคาดหวังของประชาชน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.09)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 4.31) และอยู่
ในระดับมาก 5 ข้อ เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการสร้างทัศนคติ
ที่ดี คิดในแง่บวกต่อประชาชน ( ̅ = 4.14) รองลงมา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีมาตรฐานใน
การทางาน จะทางานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย ( ̅ = 4.12) คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ ที่มี
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ความตั้งใจแน่วแน่ในการทางาน ( ̅ = 4.04) กานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในชุมชน ( ̅ = 3.98) และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่จะคอยให้กาลังใจผู้ร่วมงาน ( ̅ = 3.97)
ตามลาดับ
ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅
= 4.03) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ( ̅ = 4.24) รองลงมา คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่พบปะพูดคุยเป็น
รายบุคคลกับประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.22) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ที่คอยให้คาแนะนา กับประชาชนในด้านต่างๆ ( ̅ = 4.16) รองลงมา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ประชาชน มองโลกในแง่ดี ( ̅ = 4.14) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
คลุกคลีกับประชาชนเป็นประจา ( ̅ = 4.05) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
ประชาชนของตนเอง ( ̅ = 4.02) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่
ปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ( ̅ = 3.35) ตามลาดับ
ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
3.96) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง ( ̅ = 4.09) รองลงมา คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถทาให้ประชาชนเกิด
การยอมรั บเชื่อมั่น ศรัทธา เคารพนับ ถือ เกิดความภาคภูมิใจไว้ว างใจ ( ̅ = 4.08) กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ( ̅ = 4.08) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ปฏิบัติตน
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ( ̅ = 4.06) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีความเสียสละทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.03) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่เคารพในจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติของ
หมู่บ้าน ( ̅ = 4.00) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องเป็นธรรม
( ̅ = 3.96) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถควบคุม อารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ( ̅ = 3.36) ตามลาดับ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.72)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.98) รองลงมาคือกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีการปรับปรุงวิธีการทางานมีความคิดสร้างสรรค์ ( ̅ = 3.92) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ที่คอยส่งเสริมให้ประชาชน มองปัญหาในแง่มุมมองต่างๆ จะทาให้เกิดความท้าทายในการ
แก้ไขปัญหา ( ̅ = 3.84) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่วิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ( ̅ = 3.12) ตามลาดับ
3. สรุปผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม การเปรียบเทียบภาวะ
ผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรี
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สงคราม จังหวัดนครพนม จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ผลการวิจัย พบว่าประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ อายุ อาชีพต่างกัน มีความคาดหวัง
ต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนเทศบาล
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะ
ผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
จากผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาของกานันผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการวิจัย พบว่า กานัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะ
ผู้นา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (กนกอร สิริโม, 2559: 80-90) ได้
ศึกษาเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบล
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาท หน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ไพโรจน์ บวบทอง,
2555: 87-95) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นากับการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอทับ
คล้อ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นากับการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และยังไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ประจักษ์ ผิวงาม, 2554: 80-87) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอาเภอศรี
รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (นิกร บุญมาก, 2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจั ย พบว่า ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาฉะเชิ ง เทรา เขต 2 ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
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เขต 2 โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สิริพันธ์ บ้านเนิน, 2555: 90-110)
ซึ่งได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บริห าร ในอาเภอแหลมสิ งห์ จังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน
และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ (วราภรณ์ สุ บ รรณ์ , 2555: 76-95) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ การบริห ารงานบุค คลของโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่ส อดคล้องกับงานวิจัยของ (แสงเดือน กมลมาลย์, 2556: 8796) ซึง่ ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด นนทบุรี ที่มี อ ายุ ต่ างกั น มี ค วามคิด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด นนทบุรี
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธา, 2555: 76-85) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ตามการรับรู้ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่
มีอ ายุ ต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ ต่ อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห าร มหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหง
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ภานุพงศ์ ศิริ, 2560: 94-112) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอ
บางไทร จั ง หวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา ผลการวิ จัย พบว่า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงของกานั น
ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็น
ว่ า อายุ ไ ม่ เ ป็ น ประเด็ น ในการแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าของก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อรัญญา โตค้างพลู, 2556:
90-110) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของ
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า
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ข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 โดยรวมแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(เฉลิม รุ่งตรานนท์, 2554: 75-96) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทหน้าที่
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง อาเภอจอมทอง จั ง หวั ดเชีย งใหม่ โดยรวมแตกต่า งกั น และยั ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559: 70-82) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ของภาวะผู้นาแบบสร้างความเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความสั มพัน ธ์กับ ภาวะผู้ นาแบบสร้ างความเปลี่ ยนแปลง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาของประชาชนสามารถบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสาคัญต่อภาวะผู้นาในแต่ละบทบาท หน้าที่ของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มี อาชีพต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่
มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุชัย ชัยสาร, 2559: 90-115) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้นาของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของ (ประจั ก ษ์ ผิ ว งาม, 2554: 80-87) ซึ่ งได้ศึก ษาเรื่อง ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
พื้นที่อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
(ภานุพงศ์ ศิร,ิ 2560: 94-112) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน บ่งชี้ให้เห็นว่า อาชีพไม่เป็นประเด็นในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันในเรื่องของภาวะ
ผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน

วารสารเสลภูมิวิชาการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
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จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความหวั ง ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาค า อ าเภอศรี ส งคราม จั ง หวั ด นครพนม
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และรายด้ านอยู่ ในระดั บมากทุก ด้า น ซึ่ง หากพิ จารณาแล้ ว ถือ ว่า ยัง มี
ข้อเสนอแนะที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ดังต่อไปนี้
(1) ผลการวิ จั ย ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ พฤติ ก รรมที่ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
แสดงออกมากที่สุ ด คือกานั น ผู้ใหญ่บ้ าน เป็นผู้ ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุงคือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าจะเสนอแนะเกี่ยวกับ การควบคุมอารมณ์ใน
สถานการณ์วิกฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน
(2) ผลการวิจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พฤติกรรมที่กานันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด คือกานัน ผู้ ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้าน และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ควรจะคอยให้กาลังใจผู้ร่วมงาน ซึ่งจะทาให้การทางานในชุมชนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิด
ความขัดแย้ง
(3) ผลการวิจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา พฤติกรรมที่กานันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก
ที่สุด คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ประชาชนเห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหา และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นผู้ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาโดย
ใช้เหตุผลประกอบกับหลักฐาน ซึ่งจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชน
(4) ผลการวิจัย ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พฤติกรรมที่กานันผู้ใหญ่บ้ าน
แสดงออกมากที่สุด คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน และพฤติกรรมที่ควร
ปรับปรุง คือกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรจะเป็นที่ปรึกษาคอยส่งเสริมประชาชนให้พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเอง จะทาให้ ประชาชนมองเห็นถึงความสามารถของตนเองและสามารถนาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรมีการวิจัยเรื่องภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ
(2) ควรมีการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตาม
ความคาดหวังของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
(3) ควรมีการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้ าน ตามความ
คาดหวังของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาคา อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกอบดวยสิทธิในการมีชีวิตรอด ดานสิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง
ดานสิทธิในการไดรับการพัฒนา และดานสิทธิในการมีสวนรวม กลุมตัวอยางคือ ประชาชนบานนาถอน ตําบล
นาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 201 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ การทดสอบ
คา t-test ผลการวิจัย พบวา การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม มีการรับรูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 63.6 ประชาชนมีการรับรูดานสิทธิที่จะไดรับการ
คุมครองดานกฎหมายมากที่สุด รองลงมาดานสิทธิในการมีสวนรวม สิทธิในการมีชีวิตรอด และดานสิทธิในการ
ไดรับการพัฒนา ตามลําดับ ผลการทดสอบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการรับรูเกี่ยวกับ
สิทธิเด็ก พบวาประชาชนที่มีเพศตางกันมีการรับรูไมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอ
ตอการสงเสริมสิทธิเด็กในชุมชน พบวา ควรจัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจ กรรมใหค วามรูแนวทางการ
คุมครองเด็กและพิทักษสิทธิเด็กในชุมชน เพื่อลดการเกิดปญหาในเด็ก เชน เด็กไมไดรับการศึกษาภาคบังคับ
12 ป การใชแรงงานเด็กในกรณีที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ควรเพิ่มชองทางการรับรูใหกับประชาชน เชน มี
ป ายประชาสัมพั นธ มีปา ยรณรงค ตามสถานที่ตางๆ และควรจัด ให มีกิจ กรรมหรือ พื้นที่ ใ ห เด็ กได มี พ้ื น ที่
สรางสรรคและเพื่อเปนการเฝาระวังการกระทําผิดตอเด็กภายชุมชนของตนเอง
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
สภาพปญหาหรือสถานการณของชุมชนมากกวากลไกระดับอื่นๆ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนา
สั งคมและความมั่ง คงของมนุษ ย, 2558) อนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child) เปนสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศใน
โลกไดใหสัตยาบัน ยกเวนประเทศโซมาเลีย ซูดานใต และสหรัฐอเมริกา ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดให
สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับนี้ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆ ไววาทุกประเทศตองรับประกันเด็กใน
ประเทศของตน ทุก ๆ 5 ป แตละประเทศจะตองจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการสิทธิเด็ก
ซึ่ งประจํา อยูที่ก รุงเจนี วา และมีหนา ที่กํา กับ ดูแ ลและตรวจสอบการดํา เนิน งานของแตล ะประเทศในการ
รับประกันสิทธิตาง ๆ ของเด็กที่ระบุไวในอนุสัญญา จากรายงานฉบับลาสุด (ฉบับที่ 3 และ 4) ของประเทศไทย
ที่จัดสงใหคณะกรรมการสิทธิเด็กเมื่อ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการไดต้งั ขอสังเกตวา การดําเนินงานของประเทศ
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ไทยมีความกาวหนาหลายประการในสวนของการรางกฎหมายและจัดโครงสรางของรัฐเพื่อใหความคุมครองแก
เด็กและปกปองสิทธิของพวกเขา (ยูนเิ ซฟ ประเทศไทย, 2557)
การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีปรากฏการณในหลายรูปแบบ ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่
เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษและยังคงดํารงสืบเนื่องในสังคมไทย และมีแนวโนมขยายความรุนแรงกวางขวางขึ้นกับ
กลุมเด็กและเยาวชนตาง ๆ เด็กและเยาวชนที่ถูกทารุณเปนเหยื่อของความขัดแยงของครอบครัวและสังคม
เด็ก 1 ใน 4 คนถูกทุบตีในบาน เทาที่พบเด็กถูกทารุณอายุนอยที่สุด 24 วัน ผูกระทําในครอบครัวจะเคยพบ
เห็นและยอมรับการกระทําทารุณวา ตนเองจะตบตีภรรยาหากกระทําตัวไมดี สวนเด็กที่ถูกกระทําทางเพศมี
แนวโนมอายุนอยลง และผูกระทําก็มีอายุนอยลงนอย ยังมีการละเลยไมชวยเหลือเด็กจากสังคมเมื่อพบเห็นเด็ก
ที่ถูกกระทําทารุน เด็กถูกละเมิดจากการถูกกระทําคือการที่เด็กถูกปลอยปะละเลยหรือถูกทอดทิ้ง ใหตกอยูใน
ภาวะอันตรายรวมทั้งถูกทํารายทุบตี ทารุณ ถูกทํารายรางกาย ทางจิตใจ หรือถูกลวงเกินทางเพศจากบุคคลใน
สังคมแวดลอมหรือแมแตบุคคลภายนอกนอกจากนี้ปญหาการกระทําทารุณตอแรงงานเด็ ก อาจออกมาใน
รูปแบบการถูกใชแรงงานหนัก เด็กถูกนายจางทุบตี ทําราย และขมขืน เด็กกลุมนี้เปนเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงมา
ตั้งแตแรกแลว ซึ่งจากขอมูลขางตนนั้นเห็นวาในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิเด็กอยางมาก ซึ่งสวนใหญจะ
เปนกรณีการใชแ รงงานเด็กและการทารุณเด็กและการที่มีการใชแรงงานเด็กนั้นเปนผลประโยชนที่เจา ของ
กิ จ การได รับ เนื่ อ งจากเด็ ก ยั ง มี วุ ฒิ ภ าวะน อ ย การที่ น ายจา งจะใช แ รงงานนั้ นก็ จ ะทํ า ได งา ยกว า แรงงาน
ผูใหญ การที่นายจางขมขูวาถาหากไมทําก็จะใหอดอาหารหรือมีการทํารายรางกายเนื่องจากเด็กไมทํางานนั้น
พวกเด็กผูใชแรงงานก็ไมอาจจะตอบโตนายจางไดเลย และนอกจากการใชแรงงานเด็กก็ยังมีการทารุณเด็กอีก
ซึ่งถึงแมวาจะเปนการกระทําทารุณจากบิดามารดาหรือผูปกครองก็ตามแตการทํารายรางกายและจิตใจของ
เด็กนั้นก็ถือวาเปนการละเมิดสิทธิเด็กเชนกัน สวนใหญในสังคมไทยนั้นจะคิดวา การที่ทุบ ตีบุตรนั้นไม เปน
ความผิดเพราะตนเปนผูดูแลบุตร ถาหากเปนการตีเพื่อสั่งสอนก็อาจจะไมผิด แตการทารุณหรือทุบตีทํา ราย
รา งกายอย า งสาหั ส นั้น ถึ ง จะเป น การกระทํา โดยบิ ดามารดาหรื อ ผู ป กครองก็ ถื อ เป น การละเมิ ด ต อ เด็ ก
ทั้งสิ้น (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2555)
จังหวัดนครพนม ไดจัดใหมีการดําเนินงานดานการคุมครองเด็กในชุมชน เพื่อเปนการดําเนินงานเชิงเฝา
ระวังและการคุมครองเด็กตามสิทธิเด็ก โดยไดจัดใหมีพื้นที่นํารองคือบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ซึ่งการดําเนินงานของตําบลคุมครองเด็กมีความจําเปนที่ประชาชนมีการรับรูเกี่ยวสิทธิ
เด็กขั้นพื้นฐานเปนลําดับแรก ดังนั้นผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับ สิทธิเด็ก และ
ขอเสนอแนะของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อันเปนแนวทางใน
พัฒนาการคุมครองเด็กในชุมชนตอไป
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วัตถุประสงคของวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาการรับรูเกี่ ยวกับ สิทธิ เด็ก ของประชาชนบานนาถอ น ตํ าบลนาถอ น อํา เภอธาตุพ นม
จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะตอการสรางการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนา
ถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม มีวิธีการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณมีลําดับการนําเสนอ ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในบานนาถอนที่มีอายุตั้งแต 15
ปขึ้นไป ซึ่งมีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้น รวม 422 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม, 2560)
2. กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ปข้นึ ไป จํานวน 201 คน การสุมกลุมตัวอยาง ซึ่งคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชตารางขนาดตัวอยาง
ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
การสุมกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling ) แบบแบง
ชั้น ( Stratified Random Sampling ) และแบบเจาะจง ( Judgmental Sampling ) คือ
1. แบงชั้นกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม ไดกลุมประชากรชาย และกลุมประชากรหญิง โดยการนําทั้ง
2 กลุมมาเทียบบัญญัติไตรยางศกับจํานวนประชากรทั้งหมดของบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม
จัง หวัดนครพนม โดยไดกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมประชากรชาย เทากับ 205 คน และกลุมประชากรหญิง
เทากับ 217 คน
2. การสุมแบบเจาะจง ทําการสุมแบบไมเปนไปตามโอกาสทางสถิติ โดยมีจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง แต
ละเพศเปนตัวกําหนดและเต็มใจใหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเปนไปตามความตองการของผวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัย เรื่องการรับ รู
เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังนครพนม เพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป โดยเกี่ยวกับปจ จัยสวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานตาลกุด ตําบลโพนแพง
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 4 ดาน ไดแก ดานสิทธิในการมีชีวิตรอด ดานสิทธิในการไดรับการปกปอง
คุมครอง ดานสิทธิในการไดรบั การพัฒนา ดานสิทธิในการมีสวนรวม
สวนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกับแนวทางการเสริมสรางการรับรูเกี่ยวกับ
สิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัย เรื่องการรับ รู เกี่ยวกับ สิท ธิ เด็กของประชาชนบา นตาลกุด ตํา บลโพนแพง อํา เภอธาตุพ นม
จั ง หวั ด นครพนม ได รวบรวมการเก็ บ ขอ มู ล ในเชิ ง ปริ มาณ (Quantitive Data) จากแหล ง ข อ มูล ปฐมภู มิ
(Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดังตอไปนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่จัดเก็บจากพื้นที่เปาหมาย คือ บานนาถอน ตําบลนาถอน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 201 คน จาก 422 คน ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยมีผูชวยในการเก็บแบบสอบถามจํานวน 1 คน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชนจากเอกสารจากผูวิจัยทานอื่นไดทําการศึกษาไวกอนหนานี้ ตํารา หนังสือ บทความ วารสารรวม
ไปถึงแนวคิดตางๆ โดยมุงเนนศึกษาขอมูลที่เปนหลักวิชาการที่มีความนาเชื่อถือในการประกอบการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหแบบสอบถามเชิงปริมาณ หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว ตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมาใชประกอบในการ
วิเคราะหที่ไดจากการศึกษาคนควา เพื่อการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาตามรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช ดังนี้
1. นํา ขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส และอาชีพ โดยใชการแจกแจงความถี่ และคารอยละ
2. นํา ขอมูลจากแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับ การรับ รูเกี่ยวกับ สิทธิเด็ กของ
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 ดังนี้
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คําตอบรับรู
คะแนน
รู
1 คะแนน
ไมรู
0 คะแนน
นําผลการการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ โดยการแปลความหมายของคะแนน
ที่เปนตัวเลขใหอยูในลักษณะของการอธิบาย โดยใชสตู รตามขั้นตอน ดังนี้
พิสยั
=
คาสูงสุด – คาต่ําสุด
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
รับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เมื่อผูวจิ ัยไดรับขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลครบและสมบูรณแลว จึงนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห โดยใชการวิเคราะหการแยกหมวดหมู รวบรวมสรุปประเด็นตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัย จะนํา ขอมูล ที่ไดจากการวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากแบบสอบถามทั้ง หมด ภายหลัง จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลแลวจึงนําไปประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในทางสถิติ มาใชในการ
คํานวณเชิงสถิติโดยใชสถิติดงั ตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage)
จํานวน (Number) ใชอธิบายขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ
ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะห ขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน คือ สถิติวิเคราะหคาที (Independent sample t-test) โดยทดสอบความแตกตาง คะแนนเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพื่อใชทดสอบสมมติฐานเพศตางกันมีผลตอการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กไมแตกตางกัน ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย และปรากฏผลการวิจัย
ไดเสนอเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปน เพศชาย จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 53.7 และเพศหญิ ง
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 46.3 สวนมากมีชวงอายุระหวาง 35 – 44 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.8
สวนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.3 มีอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 36.8 และสวนมากมีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน คิดเปนรอยละ 52.2
2. ผลการวิเคราะหการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม จํานวน 201 คน มีผลการวิจัย สามารถแยกประเด็นไดดังนี้
1) ระดับ การรับ รู เกี่ย วกับ สิท ธิ เด็ก ของประชาชนบานนาถอ น ตํา บลนาถอน อํา เภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม จากการประมวลผล พบวา การรับ รูการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน
ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก มีคะแนนสูงสุดเทากับ 12 ขอ และ
คะแนนต่ําสุด 5 ขอ จากขอคําถาม 15 ขอ
เมื่อนําเกณฑมาจัดแบงระดับการรับ รูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา สวนมากมีการรับรูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 63.6
และมีการรับรูในระดับนอย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 36.4 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับการรับ รูเกี่ย วกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถ อน ตําบล
นาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ระดับการรับรู
จํานวน (คน)
รอยละ
การรับรูในระดับมาก
127
63.6
การรับรูในระดับนอย
74
36.4
รวม
201
100.0
2) การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบา นนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ในการประมวลผลการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม เมื่อแยกตามรายขอคําถาม จํานวน 201 คน มีผลการวิจัยดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม แยกตามรายขอคําถาม
n = 201
ขอที่

ประเด็นการรับรู

ดานสิทธิที่จะมีชีวิตรอด
1 เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแลวจะมีสิทธิท่จี ะมีชีวิตอยูไมวา จะเกิดมารางกายไม
สมบูรณหรือไมก็ตาม
2 เด็กที่เกิดมาทุกเชื้อชาติจะตองไดรับการจดทะเบียนการเกิด
3 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการเลี้ยงดูอยางดีท่ีสุด ทั้งดานรางกาย จิตใจ
ที่พกั อาศัย โภชนาการ และการรักษาพยาบาล
4 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับวัคซีนพื้นฐานปองกันโรคตาง ๆฟรีโดยไมตอง
เสียคาใชจาย
5 เด็กทุกคนมีสิทธิท่จี ะไดรับอาหารในปริมาณที่เพียงพอและสะอาด
ดานสิทธิที่จะไดรับการคุมครองดานกฎหมาย
6 เด็กทุกคนไดรบั การปกปองคุมครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ
7 การกระทําตอ รางกายเด็ ก เชน การทําโทษที่รุนแรง ทําใหเด็ ก ได รั บ
ความเจ็ บ ปวด เกิ ดบาดแผล หรื อ รอยฟกซ้ํ าเปนการทารุณ กรรมต อ
รางกายเด็ก
8 การกระทํา ที่แสดงด วยวาจาหรือ ท าทาง ทํ า ใหเด็กรู สึกขาดความรั ก
นอยใจ เสียใจ เปนการทารุณกรรมทางดานจิตใจ
9 การกระทํา ที่หาประโยชนทางเพศกับเด็ก โดยเด็กไมรูสึกวาเดือ ดรอ น
เพราะไม เ ข า ใจว า เกิ ด อะไรขึ้ น เช น การแอบดู เ ด็ ก อาบน้ํ า การมี
เพศสัมพันธกับเด็ก เปนการลวงเกินทางเพศ
10 การแสวงหาผลประโยชนจ ากการทํา งานของเด็ กทํา ให เด็ ก ขาดการ
เรียนรู การศึกษา จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก เปนการใชแรงงาน
เด็ก
ดานสิทธิที่จะไดรับการพัฒนา
11 ความตองการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก ไดแก การมีสว นรวม
ในกิจกรรมครอบครัว โรงเรียน และสังคม เปนสิทธิที่เด็กทุกคนควรไดรับ
12 การมีโอกาสเลน พักผอน ไดรับขอมูลขาวสาร มีอิสระในการคิดและการ
แสดงออก เปนสิทธิเด็กเด็กทุกคนตองไดรับ
13 เด็กทุกคนจะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
ดานสิทธิในการมีสวนรวม

รู
จํานวน รอย
(คน)
ละ

ไมรู
จํานวน รอย
(คน)
ละ

160

79.6

41

20.4

91
114

45.3
56.7

110
87

54.7
43.3

133

56.2

88

43.7

154

76.6

47

23.4

101
126

50.2
62.7

100
75

49.8
37.3

179

89.1

22

10.9

152

75.6

49

24.4

156

77.6

45

22.4

72

35.8

129

64.2

103

51.2

98

48.8

99

49.3

102

50.7
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n = 201
ขอที่

ประเด็นการรับรู

14

การใหความสําคัญกับการแสดงออกทั้งในดานความคิดและการกระทํา
ของเด็ก เปนสิทธิที่เด็กทุกคนจะไดรับ
การอนุญาตใหเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ตนเอง เปนสิทธิในการปกปองเรียกรองผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความ
เปนอยูของเด็ก

15

รู
จํานวน รอย
(คน)
ละ
130
64.7
154

76.6

ไมรู
จํานวน รอย
(คน)
ละ
71
35.3
47

23.4

3) ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง คุณลักษณะสวนตัวดานเพศ กับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวาประชาชนที่มเี พศตางกัน มี
การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ไมแตกตางกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ทดสอบความแตกตางระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศกับการรับรูเกี่ยวกับ สิทธิเด็กของ
ประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
การรับรู
t
Sig.(2tailed)
S.D.
x
ชาย
108
1.78
.673
.486
.628
หญิง
93
1.73
.724
***นัยสําคัญทางสถิติ Sig = 0.05

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม สรุปไดดังนี้
การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
โดยภาพรวมมีการรับรูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 62.6 และจากการประมวลผลระดับ การ
รับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อแยกตาม
รายดาน พบวา ดานสิทธิที่จะไดรับการคุมครองดานกฎหมาย มีการรับรูมากที่สุด 143 คน คิดเปนรอยละ 71.1
รองลงมา คือ ดานสิทธิในการมีสวนรวม มีการรับรู 142 คน คิดเปนรอยละ 70.6 ลําดับตอมา คือ ดานสิทธิใน
การมีชีวิตรอด การรับรู 130 คน คิดเปนรอยละ 64.6 และขอที่มีการรับรูนอยที่สุด คือ ดานสิทธิที่จะไดรับการ
พัฒนา มีการรับรู 91 คน คิดเปนรอยละ 45.2
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับการรับรูเกี่ยวกับสิทธิ
เด็ก เมื่อทดสอบสมมตฐานพบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีการรับ รูเกี่ย วกับสิทธิเด็ ก ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั
ผลการศึกษา การรั บรู เกี่ ยวกับ สิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอ น ตํ าบลนาถอน อํา เภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม โดยศึกษาภาพรวมระดับการรับรูอยูในระดับมาก จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 63.6 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตอสิทธิ เด็ก
ของผูป กครองเด็ก วั ย ก อนเรี ย น ศูน ยพัฒนาเด็ก เล็ ก อํา เภอเมือ ง จัง หวั ด นครศรี ธ รรมราช การวิ จัย นี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตามสิทธิเด็กของผูปกครองเด็ก วัยกอนเรียน และหา
ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติเรื่องสิทธิเด็ก และการปฏิบัติตามสิทธิเด็ก ของผูปกครอง กลุมตัวอยาง
เปนผูปกครองของเด็กวัยกอนเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน
376 คน จากทั้งหมด 27 แหง ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ดาน คือ สิทธิใน การ
อยูรอด สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีสว นรวม พบวา ผูปกครองมี
คะแนนความรูเกี่ยวกับ สิทธิเด็กอยู ระดับมากที่สุด รอยละ 46.80 คะแนนอยูในชวง 13-15 คะแนน โดย
ผูปกครอง มีความรูเรื่องสิทธิเด็กในดานการไดรับการพัฒนามากที่สุด (รอยละ 85.50) และ ดานสิทธิในการอยู
รอดนอยที่สุด (รอยละ 54.40) ผูป กครองเด็กมีทัศนคติตอสิทธิเด็ กอยูในระดับ ปานกลาง ผูป กครองเด็ กมี
ทัศนคติที่ดีตอสิทธิในดานการพัฒนามากที่สุด และดานสิทธิการมีสวนรวมของเด็กนอยที่สุด และ ผูปกครองมี
การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิเด็กอยูในระดับสูง
ผลการวิจัยมีขอคนพบที่นาสนใจคือ การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน ตําบลนาถอน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวาประเด็นที่ประชาชนรับรูมากที่สุดคือ การกระทําที่แสดงดวยวาจาหรือ
ทาทาง ทําใหเด็กรูสึกขาดความรัก นอยใจ เสียใจ เปนการทารุณกรรมทางดานจิตใจและเปนการละเมิดสิทธิ
เด็ก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ จุฑา ญาณทัสนะสกุล (2559) ที่ไดศกึ ษาเรื่องความรูความเขาใจของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก (Mean
มีคาระหวาง 1.07-1.59) สวนใหญมีความคิดเห็นวา พนักงานเจาหนาที่สามารถเขาไปสงเคราะหและคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กไดทนั ทีโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองในคาเฉลี่ยที่มาก (Mean=1.59) และมีความ
คิดเห็นวา พ.ร.บ. ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคุมครองเด็กระดับชาติระดับ จังหวัด และระดับ
ตําบล
ผลการศึกษา การรั บรู เกี่ ยวกับ สิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอ น ตํ าบลนาถอน อํา เภอธาตุ พ นม
จังหวัดนครพนม มีขอคนพบที่นาสนใจประการสําคัญ การรับรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบานนาถอน มี
การรับ รู ถึ ง ประเด็ น สิ ทธิ ท่ี จ ะได รับ การคุ มครองด า นกฎหมายค อ นขา งสู ง ซึ่ ง สอดคล องกั บ การระบุ สิ ท ธิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 27 ที่ระบุวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติ
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โดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพ ไดเชนเดียวกับ
บุคคลอื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกใหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูดอยโอกาส ยอม
ไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา
1) จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสิทธิที่จะไดรับการพัฒนา มีผลระดับการ
รับรูนอยที่สุด จึงควรสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กดานสิทธิที่
จะไดรับการพัฒนา เพื่อใหเกิดความรูมากขึ้น
2) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 11 ความตองการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก
ไดแก การมีสว นรวม ในกิจกรรมครอบครัว โรงเรียน และสังคม เปนสิทธิที่เด็กทุกคนควรไดรับ มีผตู อบถูกนอย
ที่สุด แสดงใหเห็นวาประชาชนยังขาดการรับ รูเรื่อง สิทธิที่จะไดรับ การพัฒ นาเทาที่ควร ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหกับประชาชนใหเกิดการรับรูเพิ่มมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึก ษาวิจัยการรับ รู เกี่ย วกั บสิทธิเด็กขั้นพื้น ฐานทุกชุมชนในจั ง หวัดนครพนม เพื่อ นํามา
เปรียบเทียบหาความแตกตางการรับรูดานตาง ๆ ของแตละชุมชน
2. ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู เจตคติ ของประชาชนที่มตี อเด็ก
อันจะเปนการเฝาระวังปญหาและใหประชาชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันมีสวนในการคุมครองและพิทักษ
สิทธิเด็กในชุมชน อยางมีประสิทธิภาพตอไป
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บทคัดยอ
การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํา เนิน งานขององค กรปกครองส วนท องถิ่นจั ง หวั ด
นครพนม จํานวน 104 แหง มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
การใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานใหนํา ไปสูก าร
ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยการประเมินครั้งนี้ใชวิธีวิจัยที่สําคัญ 2 วิธีคอื การ
วิจัย จากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บ ขอ มูล เอกสารหรือ หลั ก ฐานต า งๆ ตามแบบสํ า รวจ
Evidence – Based และ การวิจัยจากแบบสํา รวจกลุมตัวอยาง (Sample Survey Research) โดยจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นจากกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํารวจ External และแบบสํารวจ Internal
โดยทําการประเมิน 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปรงใส 2) ดัชนีความพรอมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และ 5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
สํ าหรับ ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ า เนินงาน สรุป ผลไดดังนี้ ผลการประเมิน โดย
ภาพรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 72.84 ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับ สูง
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไดคะแนนสูงสุด เทากับรอยละ 82.59 สวนดัชนีที่ไดคะแนนต่ํา
กวาดัชนีอื่นๆ 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 เรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขา รวมการ
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสเปนกลยุทธสําคัญในการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานอยางโปรงใส
มีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได
(ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564),2560)
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) จึงเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐอันจะ
เปนการแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อใหแตละหนวยงานนําขอมูลผลการประเมิน ไปชวยในการพัฒนา
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมไดอีกดวย (คูมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560,2560)
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหนวยงานภาครัฐเขารวมโครงการทั้งสิ้น 8,294 หนวยงาน โดยสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่ นจัง หวัดนครพนมเปนผูรับผิดชอบงบประมาณและดําเนินการประเมินองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม จํานวน 104 หนวยงาน ประกอบดวย (สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดนครพนม, 2559)
1. องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง
2. เทศบาลเมือง
จํานวน 1 แหง
3. เทศบาลตําบล
จํานวน 21 แหง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความยั่งยืน”

กฎหมาย การเมือง และการปกครอง

882

4. องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 81 แหง
ดังนั้นเพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจั ง หวั ด นครพนม เกิ ด ผลเป น รูป ธรรมและนํา ข อ มูล การประเมิ น ไปใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด การ
บริหารงานที่โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการ
กําหนดนโยบายสงเสริมธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต ตลอดทั้งพัฒนาคุณธรรม และความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต นําไปสูการสรางความรวมมือ และการสราง
เครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ (มูลนิธิองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย,2559) และ
สงผลดีตอ การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส รวมทั้ง
สามารถยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหนวยงานภาครัฐ
ในประเทศไทยใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะสงผลตอการยกระดับคา
ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ ก ารคอร รั ป ชั น (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให ดี ยิ่ ง ขึ้ น
(Transparency International Organization, 2016)
เนื้อหา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม จํานวน 104 แหง มี
วัตถุประสงคเพื่ อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนิน งาน การใหขอเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงานใหนําไปสูการยกระดับดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยประเมินจาก 3 แหลงขอมูล คือ 1) กลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ตามประสบการณในการรับ บริการจากองคก รปกครองสว นท องถิ่น จัง หวัดนครพนม (External) 2) กลุม
บุ คลากรและเจ า หนา ที่ ในองค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น จัง หวัด นครพนม (Internal) และ 3) หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ (Evidence-Based) โดยดัชนีท่ที ําการประเมิน มี 5 ดัชนี คือ (คูมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560, 2560)
1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสีย (External) และจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดระดับการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่มีความโปรงใสการมีระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ดวยความเปนธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่
2. ดั ช นี ค วามพร อ มรั บ ผิ ด (Accountability Index) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและ
เจา หนา ที่ ในหน วยงานภาครัฐ (Internal) ผูรับ บริก ารหรื อผูมีส วนไดสว นเสี ย (External) และจากข อ มูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจาหนาที่ท่ี
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานและวัดระดับความรับผิดชอบตาม
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หนาที่ (Accountability on Duties) ของผูปฏิบัตงิ านคือเจาหนาที่ของรัฐที่มีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่และมีพฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสําเร็จของงาน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ประเมินจากความ
คิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ใ นหน วยงานภาครั ฐ (Internal) ผู รับ บริ ก ารหรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
(External) และจากขอมูลเอกสาร/หลัก ฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดพฤติก รรมของ
เจาหนาที่ของรัฐที่มีการดําเนินงานที่เปนธรรมและโปรงใสเปนไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหวางการสง
มอบบริการหรือขั้นตอนการใหบริการไมเลือกปฏิบัติเมื่อไดรับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจเพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนสวนตนกลุมหรือพวกพอง
4. ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค ก ร (Integrity Culture Index) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของ
บุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ใ นหน ว ยงานภาครั ฐ (Internal) และจากข อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ
(Evidence - Based) เปนการวัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริ ย ธรรมจรรยาวิ ช าชี พ และมี ร ะบบการตอ ต า นการทุ จริ ต อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพบนพื้ นฐานของ
ขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
5. ดั ชนีคุ ณธรรมการทํา งานในหนว ยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน จากความคิ ด เห็ น ของ
บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และจาก
ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based) เปนการวัดระบบการบริหารงานภายในหนวยงาน
ในเรื่องการบริหารงานบุคคล (Personnel Management) โดยยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรไดแกการสรรหา
การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษยการบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุมคา
โดยหนวยงานตองบริหารคาใชจายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการและตรงตามวัตถุประสงคการใชจาย
งบประมาณและความเปน ธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยยึด หลัก การ
คํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
วิธีการศึกษาวิจัย
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นครพนม ใชวิธีวิจัยที่สําคัญ 2 วิธีคือ
1. การวิจัยจากเอกสาร (Document Research) โดยจัดเก็บขอมูลเอกสารหรือหลักฐานตางๆตามแบบ
สํารวจ Evidence – Based โดยใหหนวยงานที่รับ การประเมินตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการหรือกิจกรรมที่หนวยงานดําเนินการจริงและมีหลักฐานประกอบที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม
2. การวิ จัย จากแบบสํ า รวจกลุ มตั ว อยา ง (Sample Survey Research) โดยจัด เก็ บ ข อมูล เกี่ ย วกั บ
ขอคิดเห็นจากกลุมตั วอยางที่ตอบคําถามตามแบบสํา รวจ External และแบบสํารวจ Internal ซึ่งเกี่ยวกับ
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ความรูความเขาใจ และประสบการณของผูตอบแบบสํารวจ ในเรื่องการปฏิบัติงาน กระบวนการและพฤติกรรม
ของบุคลากรในหนวยงาน ในเรื่องความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน โดยการกําหนดกลุมตัวอยางใหสอดคลอง
เหมาะสมและมีลกั ษณะของความเปนตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
การประมวลผลและเกณฑการประเมิน
1. การใหคะแนน
การประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & Transparency
Assessment: IIT) แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู รั บ บริ ก ารหรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (External Integrity &
Transparency Assessment: EIT) และแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity
& Transparency Assessment: EBIT) คณะที่ปรึกษาไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลโดย
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติในรูปแบบรอยละ (Percent) และคาเฉลี่ย (Mean) ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การให ค ะแนนตามแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น บุ ค ลากรในหน ว ยงาน (Internal Integrity &
Transparency: IIT) และแบบสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External Integrity &
Transparency: EIT) เปนการใหคะแนนตามคําตอบของผูรับการประเมินซึ่งมีลักษณะเปนตัวเลือก 2 หรือ 4
ตัวเลือกโดยทําการแทนคาคําตอบในแตละขอคําถามเปนคาคะแนนระหวาง 0 – 100 ตามตัวเลือกที่มีความ
แตกตางกัน
1.2 การใหคะแนนตามแบบสํารวจการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity &
Transparency: EBIT) เปนการใหคะแนนตามคําตอบของหนวยงานที่เขารับการประเมินรวมไปถึงความถูกตอง
และครบถ วนของเอกสารหลั กฐานประกอบที่หนวยงานจัดสงมาพรอมกับ แบบสํารวจโดยกําหนดให แตล ะ
คําถามมีคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน
2. การคํานวณ
2.1 การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity &
Transparency: IIT) มีดังนี้
1) คะแนนแตละขอคําถามหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของขอคําถามนั้น
2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยหมายถึงคะแนนของผลรวมคะแนนแตละขอคําถามในตัวชี้วัด/
ตัวชี้วัดยอย
3) คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลรวม
คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal ของดัชนี
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2.2 การคํานวณคะแนนจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External
Integrity & Transparency: EIT) มีดังนี้
1) คะแนนแตละขอคําถามหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของขอคําถามนั้น
2) คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยหมายถึงคะแนนของผลรวมคะแนนแตละขอคําถามในตัวชี้วัด/
ตัวชี้วัดยอย
3) คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็น External ของดัชนี หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของผลรวม
คะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอยตามแบบสํารวจความคิดเห็น External ของดัชนี
2.3 การคํ า นวณคะแนนจากแบบสํ า รวจการใช ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ (Evidence – Based
Integrity & Transparency: EBIT) ไดแก
1) คะแนนแตละขอคําถามหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของขอคําถามนั้น
2) คะแนนของตั วชี้วั ด/ตั วชี้ วั ด ยอ ยหมายถึง คะแนนของผลรวมคะแนนแต ละข อ คํา ถามใน
ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยอย
3) คะแนนตามแบบสํารวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี หมายถึง คะแนนเฉลี่ย
ของผลรวมคะแนนของตัวชี้วัด/ตัวชี้วดั ยอยตามแบบสํารวจความคิดเห็น Evidence – Based ของดัชนี
2.4 การคํานวณคะแนนของดัชนี
คะแนนของดัชนีหมายถึงรอยละของผลรวมคะแนน Internal, External และ Evidence – Based
ในดัชนี (ใชสําหรับการเปรียบเทียบคะแนนในแตละดัชนี)
2.5 การคํานวณคะแนนคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดนครพนม (คะแนน ITA) คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนดัชนีที่ถวงคาน้ําหนัก
3. เกณฑการแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดนครพนม
คาคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดนครพนม มีคาคะแนนระหวาง 0 - 100 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยใหน้ําหนักแตละขอคําถามในแบบ
สํารวจจาก 3 แหลง ได แบบสํารวจความคิดเห็นบุคลากรในหนวยงาน (Internal Integrity & Transparency
Assessment: IIT) แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู รั บ บริ ก ารหรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (External Integrity &
Transparency Assessment: EIT) และแบบสํ า รวจการใช ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ (Evidence – Based
Integrity & Transparency Assessment: EBIT) โดยเกณฑการให คะแนนคุณ ธรรมและความโปร ง ใสการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา
ระดับ 1 0–19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก
ประชากรและกลุมตัวอยางเปาหมาย
1. กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจInternalไดแกเจาหนาที่ภายในหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม และมีอายุการทํางานตั้งแต 1 ปขึ้นไป โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100
ตัวอยางครอบคลุมโครงสรางสายงานกลุมตําแหนงของแตละหนวยงาน และกําหนดวิธกี ารสุมตัวอยางตามหลัก
สถิติ หากหนวยงานมีจํานวนประชากรนอยกวา 100 ราย ที่ปรึกษาจะดําเนินการเก็บขอมูลจากประชากร
ทั้งหมด
2. กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจ External ไดแกผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม โดยมีขนาดตัวอยางอยางนอย 100 ตัวอยางครอบคลุมทุก
ภารกิจและประเภทของการมีสวนไดสวนเสียของแตละหนวยงานและกําหนดวิธีการสุมตัวอยางตามหลักสถิติ
หากหนวยงานมีจํานวนประชากรนอยกวา 100 ราย ที่ปรึกษาจะดําเนินการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด
กลุมประชากรเปาหมายสําหรับแบบสํารวจ Evidence-Based ไดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดนครพนม ที่เขารับการประเมินโดยใชแบบสํารวจ 1 ชุดตอ 1 หนวยงาน
ทั้งนี้กรณีที่ไมสามารถจัดเก็บขอมูลของแตละแบบสํา รวจไดตามที่กํา หนดเนื่องจากเหตุสุดวิสั ย หรือ
พฤติการณท่ไี มใชความผิดของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะแสดงใหเห็นวาไดใชความพยายามอยางเต็มที่แลวตามวิสัย
ของวิชาชีพทางการวิจัย รวมทั้งแสดงใหเห็นวาจํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดนั้นมีคุณสมบัติความเปนตัวแทนที่ดี
ตามหลักวิชาการ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม จํานวน 104
แหง พบวา โดยภาพรวมไดคะแนน ITA เทากับ 72.92 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑการประเมินระดับ สูง โดยมี
ทองถิ่น จํานวน 26 แหง คิดเปนรอยละ 25.00 ที่มคี ะแนนอยูในระดับสูงมาก ทองถิ่นจํานวน 64 แหง คิดเปน
รอยละ 61.54 ที่มีคะแนนอยูในระดับสูง ทองถิ่นจํานวน 13 แหง คิดเปนรอยละ 12.50 ที่มีคะแนนอยูในระดับ
ปานกลาง และ ทองถิ่นจํานวน 1 แหง คิดเปน รอยละ 0.96 ที่มีคะแนนอยูในระดับต่ํา ดังแสดงในภาพที่ 1
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน จําแนกตามแหลงขอมูล
จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม จําแนก
ตามแหล งข อมู ลพบวา คะแนนจากผูรับ บริ การหรือ ผูมีส วนไดส วนเสีย (External) เทา กับ รอ ยละ 79.55
คะแนนจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 80.66 คะแนนจาก
ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence -Based) เทากับรอยละ 64.01 ดังภาพที่ 2
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ระดับต่ํา
รอยละ 0.96

ระดับปานกลาง
รอยละ 12.50

ระดับสูมาก
รอยละ 25.00

ระดับสูง
รอยละ 61.54

ภาพที่ 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัดนครพนม
คะแนน

100.00

80.00
60.00

79.55
64.01
50.66

40.00
20.00
0.00

Internal

External

Evdence - Based

ภาพที่ 2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจําแนกตามแหลงขอมูล
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของทองถิ่นจังหวัด นครพนม (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
เมื่อนําคะแนนมาทําการถวงน้ําหนัก พบวา ไดคะแนนโดยภาพรวมเทากับ 72.84 ซึ่งถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานในระดับปานกลาง แสดงรายละเอียดตามดัชนีและตัวชี้วัดยอย ดังภาพที่ 3
และ ตารางที่ 1
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คะแนน ITA = 72.84
(ถวงน้ําหนัก)
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ระดับผล
การ
ประเมิน
สูง
ระดับผล
การ
ประเมิน
สูง
สูง
สูงมาก

คะแนน
ดัชนี
ดัชนี
72.37
74.28
(รอยละ)
คุณธรรมการ
ความพรอม
ความโปรงใส
68.81
ทํางานใน…
รับผิด
82.59
ความพรอมรับผิด
74.28
64.86
ความปลอดจากการ 82.59
วัฒนธรรม
ความปลอด
คุณธรรมใน…
จากการ…
ทุจริตในการ
ปฏิบัตงิ าน
วัฒนธรรมคุณธรรม 64.86
สูง
ในองคกร
คุณธรรมการทํางาน 72.37
สูง
ในหนวยงาน
ภาพที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดนครพนม
หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึงผลรวมของคะแนนแตละดัชนีท่ไี ดถวงน้ําหนักแลว
2. คะแนนดัชนีเปนการคิดคะแนนรอยละที่ยังไมถวงน้ําหนัก สําหรับการเปรียบเทียบแตละดัชนี
68.81
ความโปรงใส
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รายละเอีย ดคะแนนผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปรง ใสในการดํ า เนิน งานขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม
ลําดับ
1

2

3

4

5

ดัชนี/ตัวชี้ วัด/ตัวชี้ วัดยอยในการประเมิ นคุณธรรมและ

คาน้ําหนัก

ความโปร งใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครั ฐ

(ร อยละ)

ความโปร งใส
26
1.1 การให เป ดเผย และเข าถึ งข อมูล
1.1.1 การดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจาง
1.1.2 การให เป ดเผย และเข าถึ งข อมูลของหน วยงาน
1.2 การมีสวนรวมของผู มสี  วนไดสวนเสี ย
1.2.1 การมีสวนรวมในการดําเนิ นงาน
1.2.2 การจัดการเรื่องรองเรียน
ความพร อมรั บผิด
18
2.1 ความพรอมรับผิ ด
2.1.1 ความพรอมรับผิ ดในการปฏิ บัติงาน
2.1.2 ความพรอมรับผิ ดในการบริหารงาน
2.2 เจตจํานงสุ จริต
เจตจํานงสุ จริตในการบริหารงาน
ความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบัติงาน
22
3.1 การถู กชี้ มูลความผิ ด
เรื่องชี้ มูลความผิ ด
3.2 การทุ จริตตอหน าที่
3.2.1 การรับสิ นบน
3.2.2 การใช ตําแหน งหน าที่ ในการเอื้อประโยชน
3.3 ความปลอดจากการทุ จริตเชิ งนโยบาย
ความปลอดจากการทุ จริตเชิ งนโยบาย
วั ฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
16
4.1 การสรางวั ฒนธรรมสุ จริตในหน วยงาน
4.1.1 การสื บทอดวั ฒนธรรมสุ จริต
4.1.2 การไมทนตอการทุ จริต
4.1.3 การอายและเกรงกลั วที่ จะทุ จริต
4.2 การป องกันผลประโยชน ทับซ อน
การดําเนิ นการเพื่อป องกันผลประโยชน ทับซ อนในหน วยงาน
4.3 การป องกันและปราบปรามการทุ จริตในหน วยงาน
4.3.1 แผนปฏิ บัติการป องกัน และปราบปรามการทุ จริต
4.3.2 การตรวจสอบถ วงดุลภายในหน วยงาน
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
18
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิ บัติงาน
5.1.1 มาตรฐานการปฏิ บัติงาน
5.1.2 ความเป นธรรมในการปฏิ บัติงาน
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน
5.2.1 การบริหารงานบุ คคล
5.2.2 การบริหารงบประมาณ
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน
5.2.4 การบริหารสภาพแวดล อมในการทํา งาน
คะแนนรายแบบสํารวจ (100)
คะแนนคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

EBIT

IIT

EIT

52.31
92.31

93.77

64.74
76.20

119.85
111.99

63.37

83.31
79.74

81.65
81.70

78.26

80.59

100.00
81.47
84.87

80.64
82.94

82.15

75.58

72.92
82.75
76.31
58.17

79.68

44.71
32.69

79.17
77.03

53.37
54.81

62.02

81.76
83.82
73.83
79.86
78.26
80.11
79.58

คะแนนที่ได

คะแนนหลัง

(100)

ถวงน้ําหนัก

68.81
66.17
52.31
89.28
73.03
68.69
77.37
74.28
82.19
82.48
80.72
66.98
66.98
82.59
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100.00
82.34
80.97
83.71
78.87
78.87
64.86
77.07
72.92
82.75
76.31
65.34
65.34
58.40
61.94
54.86
72.37
63.65
62.83
64.48
77.60
73.83
79.86
78.26
80.11

17.89

80.72

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
“นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความยั่งยืน”

72.84

13.37

18.17

10.38

13.03

กฎหมาย การเมือง และการปกครอง

890

จากตารางที่ 1 พบวา
1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 68.81 ประเมินความ
คิดเห็นจากประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence-Based) จําแนกคะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 การให เปดเผย และเขาถึงขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 66.17 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
1.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ไดคะแนนเทากับรอยละ 52.31 โดยเปนคะแนน
ที่ไดจากขอมูลเอกสาร/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 การมีสว นรวมของผูมีสว นไดสวนเสีย 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 EvidenceBased สอดคลองกัน
1.2.2 การจัดการเรื่องรองเรียน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.37 โดยเปนคะแนนจาก
กลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับ รอยละ 82.06 และคะแนนจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 76.20 เห็นไดวาคะแนน External และ EvidenceBased ไมสอดคลองกัน โดย Evidence-Based ไดคะแนนต่ํากวาในเรื่อง 1) การกําหนดชองทางการรองเรียน
และขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่ องรองเรียน 2) การกําหนดหนวยงานหรือ เจาหนา ที่ผู รับผิดชอบเรื่ อ ง
รองเรียน 3)ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ และ
4) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรให
สาธารณชนรับทราบผานเว็บไซตหรือสื่ออื่นๆ
2. ดั ช นี ค วามพร อ มรั บ ผิ ด (Accountability Index) โดยรวมได ค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 74.28
ประเมินความคิดเห็นจากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) ประชาชนผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดส วนเสีย (External) และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจัก ษ (Evidence-Based) จําแนก
คะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ความพรอมรับผิด โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.19 มีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้
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2.1.1 ความพรอมรับ ผิดในการปฏิบัติง าน โดยรวมไดค ะแนนเทากับ รอยละ 82.48 โดยเปน
คะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 81.65 และคะแนนจากกลุม
บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 83.31 เห็นไดวาคะแนน External และ
Internal สอดคลองกัน
2.1.2 ความพรอ มรับผิด ในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.72 โดยเปน
คะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 81.70 และคะแนนจากกลุม
บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับรอยละ 79.74 เห็นไดวาคะแนน External และ
Internal ไมสอดคลองกัน โดย Internal ไดคะแนนต่ํากวาในเรื่องผูบริหารของหนวยงานพรอมที่จะแสดงความ
รับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม
2.2 เจตจํานงสุจริต หรือเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 66.98
โดยเปนคะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 80.59 และคะแนนจาก
กลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทากับ รอยละ 78.26 และจากขอมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทา กับรอยละ 63.37 เห็นไดวาคะแนน Evidence-Based และ
Internal สอดคลองกัน แตไมสอดคลองกับคะแนน External โดย External ไดคะแนนสูงกวาในเรื่องผูบริหาร
ของหนวยงานมีภาพลักษณที่ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตในการบริหารงาน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)โดยรวมไดคะแนน
เทากับรอยละ 82.59 ประเมินความคิดเห็นจากกลุมบุคลากรและเจาหนา ที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal)
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และการถูกชี้มลู ความผิดจําแนกคะแนนแตละตัวชี้วัด
ดังนี้
3.1 การถูกชี้มูลความผิดไดคะแนนเทากับ 100.00 (ไมมีเจาหนาที่ของหนวยงานถูกชี้มูลระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 30 เมษายน 2560 โดยเปนการกลาวหาที่มีมูลเหตุแหงความผิดเกิดขึ้นตั้งแต
พ.ศ.2558 เปนตนมา)
3.2 การทุจริตตอหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.34 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้
3.2.1 การรั บ สิ น บน โดยรวมได ค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 80.97 โดยเป น คะแนนจากกลุ ม
ผู รับ บริการหรือ ผูมีส วนไดสว นเสี ย (External) เท ากับร อยละ 80.64 และคะแนนจากกลุมบุค ลากรและ
เจา หนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) เทา กับ รอยละ 81.47 เห็นไดวาคะแนน External และ Internal
สอดคลองกัน
3.2.2 การใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.71 โดย
เปนคะแนนจากกลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) เทากับรอยละ 82.94 และคะแนนจากกลุม
บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (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 ไดคะแนนต่ํากวาในเรื่อง 1) คูสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหนวยงาน
มีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหารของหนวยงานและ 2) นโยบาย/ทิศทาง/การ
ดําเนินงาน/การอนุมัตติ างๆ ของหนวยงานถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชนกับ
กลุมใดกลุมหนึ่ง
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ
64.86 ประเมินความคิ ด เห็ น จากกลุ มบุ คลากรและเจา หนา ที่ ในหน วยงานภาครั ฐ (Internal) และขอ มูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) จําแนกคะแนนแตละตัวชี้วดั ดังนี้
4.1 การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.07 ซึ่งเปนคะแนน
จากกลุมบุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) มีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้
4.1.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 72.92
4.1.2 การไมทนตอการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.75
4.1.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 76.31
4.2 การปอ งกันผลประโยชนทับ ซ อน หรือการดํา เนินการเพื่อ ปอ งกั นผลประโยชน ทับ ซ อ นใน
หน วยงาน โดยรวมไดค ะแนนเทา กั บ ร อยละ 65.34 โดยเปนคะแนนจากกลุ ม บุ ค ลากรและเจ า หน า ที่ ใ น
หนวยงานภาครัฐ (Internal) เทา กับรอยละ 79.68 และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (EvidenceBased) เท า กั บ ร อ ยละ 58.17 เห็น ได ว า คะแนน Internal และ Evidence-Based ไม สอดคล อ งกัน โดย
Evidence-Based ได คะแนนต่ํ ากวาในเรื่อ ง 1) การวิ เคราะห ความเสี่ย งเกี่ย วกั บการปฏิบัติง านที่อาจเกิด
ผลประโยชนทบั ซอน 2) การจัดทําคูมอื เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 3) การประชุม
หรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรูภายในหนวยงาน เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่ และ 4) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบตั ิงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
4.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทา กับรอยละ 58.40
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วดั ยอย ดังนี้
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 ไดคะแนนต่ํากวาในเรื่อง 1) การวิเคราะหผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพื่อนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2) ผล
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การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
4.3.2 การตรวจสอบถวงดุลภายในหนวยงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 54.86 โดยเปน
คะแนนจากกลุ มบุคลากรและเจา หนาที่ในหนวยงานภาครั ฐ (Internal) เทากับรอยละ 77.03 และขอ มูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 32.69 เห็นไดวาคะแนน Internal และ
Evidence-Based ไม สอดคล อ งกั น โดย Evidence-Based ได คะแนนต่ํ า กว า ในเรื่ อ ง 1)การรวมกลุ ม ของ
เจา หนา ที่ ในหน วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส และ 2) กรณีที่มีการรวมกลุมของเจา หนา ที่เพื่อ การ
บริ หารงานที่ โ ปร งใส กลุ ม ดัง กล า วมี กิจ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความพยายามที่ จะปรั บ ปรุ ง การบริห ารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น
5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ
72.37 ประเมิน ความคิ ด เห็ น จากกลุมบุคลากรและเจา หนา ที่ใ นหนว ยงานภาครั ฐ (Internal) ประชาชน
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) และขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based)
จําแนกคะแนนแตละตัวชี้วัด ดังนี้
5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติง านโดยรวมได คะแนนเทากับ รอ ยละ 63.65 โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วดั ยอย ดังนี้
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 ไดคะแนนต่ํากวาในเรื่อง 1) คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลัก และ 2) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมอื หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
5.1.2 ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 64.48 โดยเปนคะแนน
จากประชาชนผูรั บบริการหรือ ผู มีสวนไดส วนเสีย (External) เท ากั บ ร อยละ 83.82 และข อมู ลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เทากับรอยละ 54.81 เห็นไดวาคะแนน External และ EvidenceBased ไมสอดคลองกัน โดย Evidence-Based ไดคะแนนต่ํากวาในเรื่อง 1) การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
และ 2) ระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก
5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.60 ซึ่งเปนคะแนนจากกลุม
บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐ (Internal) โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดยอย ดังนี้
5.2.1 การบริหารงานบุคคล ไดคะแนนเทากับ 73.83
5.2.2 การบริหารงบประมาณ ไดคะแนนเทากับ 79.86
5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน ไดคะแนนเทากับ 78.26
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
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5.2.4 การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดคะแนนเทากับ 80.11
บทสรุป
การวิเคราะหดัชนีและตัวชี้วัดที่เปนจุดบกพรองจากขอคําถามการประเมินเชิงภาพลักษณ (Perception
– Based) พบวา ดัชนีที่เปนจุดบกพรองมีจํานวน 2 ดัชนี ไดแก
1. ดัชนีความพรอมรับผิด ประเมินจากแหลงขอมูลภายใน โดยตัวชี้วัดที่ตองปรับปรุงคือความพรอมรับ
ผิด ควรปรับปรุงในประเด็นผูบริหารของหนวยงานตองพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นสงผลกระทบ
และเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม และตัวชี้วัดเจตจํานงสุจริต ประเด็นที่ตองปรับปรุงคือผูบ ริหารของ
หนวยงานตองแสดงเจตจํานงสุจริตที่แนวแนวาจะมุงมั่นในการบริหารหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตองมี
การสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยสจุ ริตมากขึ้นในหนวยงาน
2. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประเมินจากแหลงขอมูลภายนอก โดยตัวชี้วัดที่ตอง
ปรับปรุงคือ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประเด็นที่ตองปรับปรุงคือ คูสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ใดๆ ของหนวยงานตองไมมีความเกี่ยวของเชิงอุปถัมภหรือมีผลประโยชนรวมกันกับผูบริหารของหนวยงาน
และนโยบาย/ทิศทาง/การดําเนินงาน/การอนุมัติตางๆ ของหนวยงานตองไมถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง
หรือผูมีอํานาจกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง
สํ าหรับ ประเด็นสํา คัญ ที่ องค กรปกครองส วนท อ งถิ่ นจะตอ งปรับ ปรุ ง ดํา เนิน งานตามแบบประเมิ น
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) มี 8 ประเด็น คือ
1. ผูบริหารของหนวยงานตองมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในดานความโปรงใสดานความพรอมรับผิดดานความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงานดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกรดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงานและดานการสื่อสาร
ภายในหนวยงาน
2. ตองมีการรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
3. ตองมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจหลัก
4. ตองมีการประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวาระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแตละหนวยงานกําหนด มีการประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมการประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ มีการประกาศ
เผยแพรรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางแตละโครงการ และตองมีการประกาศเผยแพรผลการ
จัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจางและเหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง
5. ต องมีการวิเคราะหผลการจัด ซื้อ จัด จา ง และนํา ผลการวิ เคราะหการจัดซื้ อจัด จา ง มาใชในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณถัดไป
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
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6. ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตองมีการจัดทํา
คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ตองมีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรูภายในหนวยงาน เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ ตองมีการปรับปรุง
ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ต องมีการวิเคราะหผลการดํา เนินการตามแผนปฏิบัติการป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตของ
หนวยงาน เพื่อนํามาปรับแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และตองมีผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
8. ตองมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส กรณีที่มีการรวมกลุมของ
เจา หนาที่เพื่อการบริหารงานที่ โปรง ใส กลุมดังกลาวมีกิ จกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุ ง การ
บริหารงานของหนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม รายดัชนีทั้ง 5 ดัชนีสามารถนําไปสูขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติไดดงั นี้
1. ดัชนีความโปรงใส ควรพัฒนาการปฏิบัติการตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบอยางโปรงใส
ตามกฎเกณฑขอบังคับอยางเครงครัดเปนกระบวนการและขั้นตอนชัดเจนตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการ
เนนใหมีการจัดทําคูมือการใหบ ริการและการเผยแพรขั้นตอนบริการใหป ระชาชนทราบโดยทั่วไปประเด็น
สําคัญอีกประเด็นในการใหบริการประชาชน คือ กระบวนการจัดการและ รับฟงขอรองเรียนของประชาชน
ควรพัฒนาชองทางการรองเรียนที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลายอยางเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการรองเรียน
ติดตาม ตรวจสอบ และแจงผลการดําเนินงาน และควรพัฒนาดานการมีสวนรวมเพื่อความโปรงใสในการ
ดําเนินการของหนวยงานโดยใหความสําคัญกับประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจหลัก เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความรูสึกวาไดรับการบริการในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
2. ดัชนีความพรอมรับผิด ควรพัฒนาทักษะความพรอมในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่โดยคํานึงถึง
คุณภาพการใหบ ริการเปนที่ตั้ง และอาจเพิ่มการปฏิบัติงานเพื่อ ใหระดับ ความรับผิดชอบการปฏิบัติ หนา ที่
เพิ่มขึ้นไดดังนี้
2.1 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในภารกิจตางๆใหชัดเจนเพื่อใหบุคลากรไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
2.2 กําชับและมีมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบัติ งาน ควรพัฒ นาความตระหนั กและสํา นึก ที่ดีตอ การ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขอมูลตางๆที่เกี่ยวของใหประชาชน
ไดรับรูรับทราบอยางทั่วถึง
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
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4.1 ควรพัฒนาคานิยมความซื่อสัตยสจุ ริตเปนหลัก ในการดําเนินงานราชการสวนทองถิ่น และสราง
ความเขาใจเรื่องผลประโยชนสาธารณะ การปองกันการทุจริต การพัฒนาการมีสวนรวมในการปองกันและ
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และมีการกําหนดมาตรการและผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตของ
องคกรใหชัดเจนรวมถึงควบคุมการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด พรอมทั้งประชาสัมพันธ
และสรางความตระหนักที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรของหนวยงานรวมถึง
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และเปดโอกาสใหกับบุคลากรของหนวยงานไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆที่
เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4.2 ควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
เพื่อรวมกันปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ถึงแมวาหนวยงานจะมีประมวลจริยธรรมของหนวยงาน
อยูแลว แตอาจตองมีการนํามาเผยแพรหรือกําหนดใหเปนประเด็นในการพิจารณาหรือทบทวนในการประชุม
บุคลากรในวาระปกติ หรืออาจดําเนินการอยางเปนระบบ โดยการจัดใหมีการประชุมสัมมนาใหความรูท้ังใน
เรื่องการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน โดยอาจเพิ่มเติมประเด็นการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนไวในคูมือประมวลจริยธรรมของหนวยงานก็ได กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อตรวจสอบวาเจาหนาที่ในหนวยงานมีความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานหรือผูชนะการประกวดราคาหรืออาจจัดทําเปนบันทึกผลการตรวจสอบเจาหนาที่จัดซื้อ
จัดจางของหนวยงานที่ระบุวาเจาหนาที่จัดซื้อจัดจางไมมีความเกี่ยวของกับผูเสนองานหรือผูชนะการประกวด
ราคาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนและขอเสนอแนะ ซึ่งเปนลักษณะการ
รายงานที่วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนของหนวยงานพรอมทั้งเสนอแนะวิธีการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปองกันผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณ
ตอไปรวมถึงหนวยงานควรเตรียมการนําขอ เสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับ ปรุงระบบการ
ทํางานเพื่อปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณถัดไป
4.3 หน ว ยงานควรจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของหน ว ยงานทุ ก
ปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยแผนดังกลาวนี้ ควรมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
4.4 หนวยงานควรสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่โปรงใส
โดยมีกิจกรรมที่สะทอนถึงความริเริ่มในการเสริมสรางคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตและพัฒนาความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ผานกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการฝกอบรมรูปแบบตางๆซึ่งจะสงผลให
การใหบริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหนาที่ของเจาหนาที่ในหนวยงานเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต
มีความโปรงใสและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
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5. ดั ช นี คุ ณ ธรรมการทํ า งานในหน ว ยงาน ควรพั ฒ นาระบบค า ตอบแทนที่ ส อดคล อ งกั บ ความรู
ความสามารถ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาความกาวหนาของบุคลากรทองถิ่นตามสายงานและตําแหนง
ควรพัฒนาระบบชี้วัดความคุมคาของงบประมาณบนฐานของความโปรงที่สามารถตรวจสอบไดและระบบการ
ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณที่เปนไปตามวัตถุประสงค ควรพัฒนากระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน
ตามศักยภาพที่สรา งสรรคยอมรับ ความคิดและความเห็นที่แตกตางในการทํ างานโดยการมองที่เ ปา หมาย
สุดทายของงานและประชาชน
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คติความเชื่อพญานาคในพุทธศาสนาและงานศิลปกรรมลุมน้ําโขง
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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในพุทธศาสนาและงานศิลปกรรม
ลุมน้ําโขง โดยจะศึกษาตัวตนและความสําคัญ ของพญานาคตอวิถีความเชื่อที่กอเกิดเปนประเพณี พิธีกรรม
และปรากฏงานศิลปกรรมในวัด หรือเทวสถานในกลุมวัฒนธรรมลานชาง และอยูในบริเวณลุมน้ําโขงสองฝง
โดยมีการศึกษาภาคสนามในงานศิลปกรรมของวัดในพื้นที่ สปป.ลาว และภาคอีสานของไทยหลายจังหวัดจน
เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาของหัวขอ จากนั้นจึงคนควาเอกสารที่เกี่ย วของ วิเคราะห และสรุปผล ผล
การศึกษาพบวา ความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นปรากฏอยูในดินแดนทั้งสองฝงแมน้ําโขง ตั้งแตตอนใตมณฑลยูน
นานของจีนลงมาจนถึงปากแมน้ํา การบูชาพญานาคจึงกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวิถีความเชื่อของคนลุมแมน้ํา
การใหสัญลักษณของพญานาคจึงถูกพัฒนาออกมาในงานศิลปะรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในวัดและเทวสถาน
ตางๆ ที่เราจะเห็นภาพจิตกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม โดยการสรางรูปเคารพผานงานศิลปะ ซึ่งมาจาก
คติความเชื่อที่ปฏิบัติตามกันมา จนกอเกิดมาเปนประเพณี พิธีกรรม ในพุทธศาสนา เปนกลวิธีที่สําคัญที่ใชใน
กระบวนการสืบทอดเพื่อเปนรูปแบบทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นวา เมื่อผูคนมีระบบความ
เชื่อตอสิ่งตางๆ เหลานี้แลวความคิดความเชื่อนั้นไดถูกแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยางไร พิธีกรรมที่ทําใหระบบ
ความเชื่อของพุทธศาสนาและการนับถือผีไดทําใหคติความเชื่อเรื่องของพญานาคมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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
ความเชื่อเรื่องพญานาคนั้นปรากฏอยูในดินแดนทั้งสองฝงแมน้ําโขง ตั้งแตตอนใตมณฑลยูนนานของจีน
ลงมาจนถึงปากแมน้ํา นิทานปรัมปราที่เกี่ยวกับพญานาคในไทยปรากฏเรื่องราวมากมาย มีตํา นานทองถิ่น
เกี่ยวกับพญานาคไมวาจะเปนตํานานอุรังคธาตุ ตํานานสุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานหนองแส
ลวนแลวแตกลาวถึงพญานาค ในแงของการเปนผูคุมครองและบันดาลให เกิดสิ่งตางๆ ทั้งยังเปนสัญลักษณของ
ความอุดมสมบรูณ กอใหเกิดแมน้ําสายหลัก เชน แมน้ําโขง และแมนํา้ ชี แมน้ํามูล เปนตน
ความหมายของคําวาพญานาค รากศัพทเดิมของ “นาค” มาจากคํา วานอค (Nog) แปลวา เปลือย, แก
ผา แลวจึงปรับใชใน ภาษาอังกฤษวา (Naked) (ไมเคิล ไรท. 2545) นาคไมใชคําไทย-ลาว และไมใชคํา เขมรมอญ แตทั้งตระกูลไทย-ลาว, เขมร-มอญ รับมาใชในความหมายวา “งู” เพราะงูเปนสัตวเลื้อยไมมีขนปกปด
แล วสรางจินตนาการ เพิ่ม เติมต อมาวา หัวหนางูทั้งหลายคือ “พญานาค” มีถิ่นที่อ ยูใตดินคือ เมื องบาดาล
นอกจากนั้นศัพทคําวา “นาค” ยังมีความหมายอีกหลายอยางเชน เปนชื่อของชนกลุมหนึ่ง, ชื่อทวีป, งูท่แี ผ
พังพาน, งูทั่วไป, ชาง, เมฆ, สายรุง, ตนกากะทิง, ผูประเสริฐ และบางแหงยังใหความหมายที่ละเอียดลงไปวา
นาคหรือ “นรเทพ” มีพักตรเปนมนุษย มีหางเปนงู เกิดจากนางกัทรูชายา ของพระกัศยปฤๅษีเปนตน (หลวง
บวรบรรณรักษ. 2507)
มนุษยและสัตวถือไดวามีความสัมพันธกันอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลานาน ทั้งทางดานการดําเนินชีวิต
รวมไปถึงดานความเชื่อ สัตวหลายชนิดเปนสัตวประจําเผา เปนสิ่งคุมกันเผาพันธุ จากภัยอันตรายตางๆ และ
พัฒนากลายมาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเคารพ ทําพิธีบูชา เหตุผลเพื่อให เทวดา หรือภูตผีท่สี ิงสถิตอยูกับสัตว
เหลานั้น พึงพอใจ สัตวเหลานั้นจึงกลายเปน สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูใดจะทําร ายมิไ ด จากสัญ ลักษณพัฒ นาเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และพัฒนามาเปนเทพเจาและรูปเคารพในที่สุด
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ในบรรดาสัต วตางๆ ไมวาจะเปน แมว, วัว, สิงโต, เหยี่ยว, งู ฯลฯ ดูเหมือนวา “งู” จะเปนสัต ว ที่มี
บทบาทมากที่สุดกับมนุษยแตแรกมนุษยนับถืองูในฐานะสัตวที่มีความดุราย มีพิษ สามารถทําใหคนตายไดใน
ระยะเวลาไมนาน และดวยอุปนิสัยที่คอนขางประหลาดลึกลับ ในสายตามนุษยดวย พฤติกรรมที่ยากตอ การ
อธิบาย เชน สามารถลอกคราบ เนื่องจากการลอกคราบเปรียบเสมือนการเกิดใหม เปนอมตะ ไมรูจักแก การ
แผแมเบี้ย สงเสียงขู รวมถึงลักษณะความเปนอยูที่สันโดษเคลื่อนไหว อยางชาๆ สงางาม ตลอดจนความงามที่
ธรรมชาติใหมาคือมีสีสนั ที่สวยงามเหมาะสมกับรูปราง แวว ตาที่เปนประกายมีความเยอหยิ่งแตแฝงดวยอํานาจ
ลึกลับอยูภายใน สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งจูงใจที่ทําให มนุษยนับถือและบูชางูทั้งสิ้น จากความสําคัญขางตนผูเขียน
จึงมีความสนใจศึกษาคติความเชื่อ ตัวตนและความสําคัญของพญานาคในพุทธศาสนาและงานศิลปกรรมที่
ปรากฏอยูตามในวัด หรือเทวสถานกลุมวัฒนธรรมลานชางในชุมชนลุมน้ําโขง

ภาพที่ 1 ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในสิม ณ วัดสนวนวารี
เนื้อเรื่อง
เรื่องราวของพญานาคในดินแดนลุมน้ําโขง ลาวและภาคอีสานของไทย สมัยกอนมีความเปนอยูที่สงบ
เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเมตตา งู หรือ พญานาคที่มีความนับถือในศาสนาพุท ธก็มีชีวิตที่สงบเชนกัน ชุมชน
ชาวบานคุนเคยเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้มานาน แตเนื่องจากหลักฐานตางๆ ที่บงบอกถึงเรื่องราวใหรูไดในสวนใหญ
จะมีรูปของนิทานในชุมชนหมูบาน ดังที่จะกลาวดังตอไปนี้ ผี บรรพบุรุษ การนับถือธรรมชาติเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์
นับถืองู มีตํานานเกี่ยวกับงูใหญในที่นี้หมายถึง พญานาคในแถบแมน้ําโขง แมน้ํามูล แมน้ําชี หนองหานหลวง
สกลนคร หนองหานนอยกุมภวาป เกิดจากอิทธิฤทธิ์ของพญานาค นิทานหรือตํานานไดกลาวถึงสาเหตุการเกิด
ทางสภาพภูมิศาสตร เพราะเชื่อกันวาพญานาคเปนผูบันดาลใหเกิดธรรมชาติ เกิดความมั่งคั่ง โดยเฉพาะใน
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ดินแดนภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยนั้น เชื่อกันวา “พญานาค” มีตัวตนจริง ดังจะสังเกตไดอยางชัดเจน
วาวัดวาอารามตาง ๆ จะมีการสรางรูปเหมือนพญานาคขึ้นแทบทุกแหงก็วาได โดยเฉพาะอยางยิ่งตามริมฝง
แมน้ําโขง เพราะชาวบานเชื่อวาพญานาคอาศัยอยูในเมืองบาดาลลึกลงไปในแมน้ําโขงที่เห็นเปนรูปธรรมที่สุด
คือ “วันออกพรรษา” ที่ประชาชนมากมายตางแหกันไปพิสูจนปรากฏการณที่เรียกวา “บั้งไฟพญานาค”
นอกจากพญานาคจะไดรับความนับถือในฐานะเปนผูบันดาลใหเกิดธรรมชาติแลวพญานาค ยังสามารถ
บันดาลใหเกิดสิ่งตาง ๆ ไดทั้งสิ่งดี เชนเกิดความอุดมสมบรูณ หรือบันดาลใหเกิดสิ่งเลวราย เชน ภัยพิบัติตาง ๆ
ทําใหบานเมืองลมจมสลายไปอีกดวย และในบางครั้งพญานาคก็ยังไดรับการยกยองนับถือวาเปนบรรพบุรุษ
เหตุผลตางๆ เหลานี้ทําใหผูคนในดินแดนลุมแมน้ําโขงมีคํา บอกเลา ในลักษณะนิทานปรัมปราเกี่ย วข อ งกับ
พญานาคมากมายและเชื่อกันวาเปนเรื่องจริงที่บังเกิดขึ้นกับบานเมืองในดินแดนแถบนี้
พญานาคมักถูกผูกเขียนเรื่องราวขึ้นเปนตํานานและความเชื่อซึ่งเปนนิทาน ปรัมปรา (Myth) ถือวาเปน
คติชาวบาน นิทานปรัมปราอันเปนตํานานพญานาคที่ส ะทอนใหเห็น วัฒนธรรมอันไดจากการอธิบายของ
ชาวบานของพิธีกรรม ความเชื่อ และเรื่องราวทางวัฒนธรรมตางๆ ที่สําคัญ คือ เรื่องราวในอดีตที่แฝงอยูใน
ตํานานนั้นๆ ไมวาจะเปนเหตุ การณสําคัญที่เคยเกิดขึ้นจริง หรือตัวละครที่มีบทบาทอยูจ ริง เพราะตํานาน
หมายถึง เรื่องอันแสดงกิจการอันมีมาแลวแตปางหลัง ถึงแมวา การถายทอดคัดลอกจะทําใหเรื่องราวในตํานาน
ก็สะทอนใหเห็น แนวความคิด บางอยางที่เปน ประโยชน และตํานานบางเรื่องสามารถใหความรู ประกอบ
หลักฐานเอกสารอื่นๆ ทางประวัติศาสตร ใหสมบรูณขึ้น
ตัวตนและคุณลักษณะของพญานาค
พญานาคหรือ งูใหญมี หงอน คนไทยและชาวตะวั นออกเฉียงเหนือนับ ตั้งแต ธิเบต, จีน , พม า, ลาว,
เวียดนาม เชื่อถือวา งูใหญ พญานาค มังกร เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังอํานาจ เปนเทพเจาแหงน้ํา และความอุดม
สมบูรณ สัญลักษณแหงความยิ่งใหญ ความมีวาสนา และบันไดสายรุงสูจักรวาล เปนผูมีอิทธิฤทธิ์จากการจําศีล
บําเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพุทธศาสนา ไมเบียดเบียน เปนสัตวมหัศจรรย ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถแปลง
กายได ถึงแมจะเนรมิตกายเปนอะไร แตในสภาวะ 5 อยางนี้จะตอง ปรากฏเปนงูใหญเชนเดิม คือ ขณะเกิด
ขณะลอกคราบ ขณะสมสูกันระหวางนาคกับนาค ขณะนอนหลับ โดยไมมีสติ และที่สําคัญตอนตาย ก็กลับเปน
งูใหญเหมือนเดิม
พญานาค มีพษิ ราย สามารถทําอันตรายผูอ่นื ไดดวยพิษถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตํานานกลาววา สัตวจํา พวก
งู แมงปอง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได ซึ่งก็ดวยเหตุที่พญานาคคายพิษทิ้งไว แลวพวกงูไปเลีย พวกที่
มาถึงกอนก็เอาไปมาก พวกมาทีหลัง เชน แมงปอง กับ มด ไดพิษนอย แคเอาหาง เอากันไปปายเศษพิ ษ
จําพวกนี้จึงมีพิษนอย และพญานาคตองคายพิษทุก 15 วัน
พญานาค อาศัยอยูใตดิน หรือบาดาล คนโบราณเชื่อวาเมื่อบนสวรรคมีเทพอาศัยอยูลึกลง ไปใตพื้นโลก
ก็นาจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในหนังสือไตรภูมิพระรวงกลาววา ที่พญานาคอยูน้นั ลึกลงไป ใตดิน 1โยชน หรือ 16
กิโลเมตร มีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไมแพสวรรค ที่มีอยูถึง 7 ชั้น เรียงซอน ๆ กัน ชั้นสูงๆ ก็จะมีความสุข
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เหมือนสวรรค สามารถขึ้นลง ตั้งแตใตบ าดาลพื้นโลก จนถึง สวรรค จะแปลงกายเปนอะไรตามที่คิด ตาม
สภาวะเหตุการณนั้นๆ
พญานาคสามารถผสมพันธุกับสัตวชนิดอื่นได แปลงกายแลวผสมพันธุกับมนุษยได เมื่อพญานาคตั้งทอง
จะออกลูกเปนไขเหมือนงู มีทั้งพันธุเศียรเดีย ว 3, 5 และ 7 เศียร สามารถขึ้นลงได ตั้งแตใตบาดาลพื้นโลก
จนถึงสวรรค ในทุกตํานานมักจะกลาวถึงพญานาคที่ขึ้น-ลง ระหวางเมือง บาดาล กับเมืองสวรรค ที่จะแปลง
กายเปนอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณนั้น
ความเชื่อและความเปนมาที่เกี่ยวกับพญานาค
คติค วามเชื่อ เรื่อ งพญานาคเปน คติค วามเชื่อที่มีอ ยูในปจเจกชนแตละคน ซึ่งพยายามหาคําตอบใน
เหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้น พญานาคเปนสัญลักษณของอํานาจเหนือธรรมชาติที่อยูเหนืออํานาจการ
ควบคุมของมนุษย พญานาคในทัศนคติของชาวอีสานแถบลุมน้ําโขงเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอวิถีการดํา เนิน
ชีวิตของคนในชุมชน เปนผูวางกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตของชาวบาน พญานาคเปนสิ่งที่รูสึกสัมผัสได อาจจะ
ไมใชดวยระบบประสาททั้งหา หากมันเกิดขึ้นดวยความเชื่อมั่นและศรัทธา ที่ทําใหเกิดดุลยภาพในสังคมระดับ
ชาวบ าน ตั้งแต อดีตกาลจนถึงปจจุ บัน จะเห็น ได จากเอกสารและตํานานที่ป รากฏ อุรังคธาตุเปน นิ ท าน
ปรัมปราเรื่องพญานาคเรื่องหนึ่งที่ไดถายทอดเรื่องราวในอดีตอันยาวนานยอนไปในยุกตดึกดําบรรพเรื่องของ
การกําเนิดพื้นที่ และแมน้ําสายตางๆ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนในยุคกอน โดยการเคลื่อนยายจากหนอง
แสซึ่งอยูทางมณฑลยูนนานในจีนลงมาตามลําน้ําอูที่อยูในดินแดนลาว แลวกระจายกันตั้งหลักแหลงอยูบริเวณ
ตางๆ ตั้งแตกลุมแมน้ําปงในภาคเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน จนถึงแมน้ําโขง แมน้ํามูล และแมน้ําชี ใน
ภาคอีสาน (วิทยาลัยครูมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. 2521)
พญานาคในงานศิลปกรรม
“พญานาค” คือ สายสัมพันธของคนอีสานลุมน้ําโขงและลําน้ําสาขาตางๆ ในดินแดนภาค อีสานของ
ประเทศไทย พญานาคไดถกู ถายทอดผานออกในรูปของตํานาน, 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” จึงเปนเขตสะสมวัฒนธรรมและยังชวยธํารงไวซึ่งวัฒนธรรมอีสาน ดวยการเปน
เครื่องวัดจิตใจของมนุษยโดยการถา ยทอดมาทางงานศิลปกรรมในแขนงตางๆ ตัวนาคที่ตอจากชอฟาทอด
ระทวยลงมากระหนาบสองหนาของหนาบันเรียกกันวา ลํายอง บนลํายองมีครีบเปนจักรๆ เรียกกันวา ใบระกา
สุดปลายลํายองแตละชวงที่อยูต่ําลงมาเปนหัวนาค แตเรียกกันวา หางหงส นอกจากนี้สวนที่ เปนประดุจแขน
ยันระหวางชายคากับผนังหรือเสารายรอบพระอุโบสถ พระวิหารและพระที่นั่ง ซึ่งเรียกกันวา ทวย นั้นมักทํา
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
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เปนรูปนาคตัวเล็กๆ โคงสลวยระทวยสมชื่ออีกดวยภาพดังกลาวนี้เปนศิลปกรรมอันงามตระการตาที่หาดูได
ทั่วไปในเมืองไทย นอกจากพญานาคจะเปนสวนประดับสําคัญของเครื่องบนแลว สวนลางคือ บันไดก็มกั ทําราว
บันไดเปนตัวนาคกระหนาบสองขางแลวชูศีรษะเหนือขั้นบันไดต่ําสุด สวนใหญมักทําเปนพญานาคเจ็ดเศียรแผ
ผังพานรูปพัด ไดอธิบายเรื่องพญานาค ที่แพรหลายในงานศิลปกรรม โดยเชื่อมโยงเขาไปสูลักษณทางรูปทรง
ของนาควา “เปนรูปทรงที่ใชประโยชนในการออกแบบเปนอยางยิ่ง
นอกจากนั้นสวนประกอบตางๆ ของนาค เชน หงอน ครีบ เกล็ด หาง ยังเปดโอกาสใหนํามาดัดแปลง
และทําเปนลวดลายตางๆ ตอไปไดอยางไมรูจบ ในงานสถาปตยกรรม พญานาคที่เลื้อยอยูบนหนาบัน ยังชวย
ตัดความรุนแรงในการตัดกันของอาคาร และทองฟาไดเปนอยางดี ใบระกาชวยใหความกลมกลืนกันระหวาง
บรรยากาศของธรรมชาติและสิ่งกอสรางที่เกิดขึ้น เราจึงพบเห็นงานศิลปกรรมรูปพญานาค ประดับตกแตงอยู
ตามสวนตางๆ ของตัวอาคาร โดยเนนรูปแบบทางศิลปะที่ปรากฏตามตําแหนงตางๆ ของ “สิม” และศึกษา
แนวคิดคติความเชื่อของการใชประติมากรรมรูปพญานาคประดับสิม มีความสัมพันธกับแนวความเชื่อทาง
ปรัชญาทางศาสนาพุทธ-พราหมณจากอินเดีย และเนนความหมายของพญานาคที่เกี่ยวของกับน้ํา การใหน้ํา
และความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะพบเห็นพญานาคประดับสิมเปนชอฟา นาคสํารวย นาคลํายอง นาคหางหงส และ
นาคหนาบัน อยูตามสิมเปรียบเสมือนการจําลองเขาพระสุเมรุที่เปนแกนกลางของจักรวาล

ภาพที่ 2 ราวบันได ณ วัดบานลาน

ภาพที่ 3 ราวบันได ณ วัดสนวนวารี

นอกจากนี้พญานาคยังมีความหมายที่หมายถึงผูพิทักษรักษา โดยเห็นไดจากรูปพญานาคประดับทาง
ทวารบาน และการเปนบันไดเชื่อมระหวางสวรรคกับโลกมนุษย ซึ่งมีรูปพญานาคประดับอยูตามบันไดสิม อยู
ทั่วไปโดยไดอธิบายวา คติดังกลาวเปน “การตกแตงเพื่อปองกันอันตรายจากศัตรู จะเห็นไดวา ตามสิมในที่
ตางๆ บันไดทางขึ้น-ลง คันทวย และบริเวณหลังคาหนาจั่ว มักนิยมทําเปนรูปพญานาค ซึ่งเปาหมายก็คือเพื่อ
ตองการใหพญานาคเปนผูปกปองภัยอันตราย เพราะมีความเชื่อวา พญานาคเปนผูมีอิทธิฤทธิ์ สามารถคุมครอง
ได” “ซึ่งตามคติความเชื่อของคนในชุมชนนั้น มีความเชื่อวา พญานาคเปนสัตวท่ีอิทธิฤทธิ์อภินิหารมากมาย
เห็นสมควรนํามาประดับยังบริเวณรอบนอกอาคาร เพื่อเปนสิ่งปองกันอันตรายจากภัยที่มีตัวตน และไมมีตัวตน
ไมใหเขามาสรางความเดือดรอนแกศาสนสถานที่ใชในการประกอบพิธี” โดยอาศัยความหมายเชิงสัญลักษณ
ซึ่งมีพญานาคเปนหนึ่งในสัญลักษณน้นั ดวย (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. 2542).
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
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พญานาคในงานสถาปตยกรรมไดอธิบายความหมายของนาคที่วา “นาคหรือพญานาค” ก็คือสัญลักษณ
ของธาตุน้ํา ที่มีลวดลายศิลปะและ สัญลักษณตางๆ ที่ใชในงานสถาปตยกรรมแมบท ที่ไดอธิบายไววา พญานาค
สามารถแบงออกไดสองประเภท คือ ประเภทที่เกี่ยวกับระบบจักรวาล และประเภทที่เกี่ยวกับน้ําโดยตรง เชน
ใชในงานแปรรูปเขาพระสุเมรุและมหาสมุทรที่ลอมรอบเขาที่ถูกถายทอดใหเขากับงานสถาปตยกรรมนั้น ใน
สวนที่เปนน้ํา หากใชนํ้าจริงๆ ก็ดูเปนเรื่องยุงยากมาก ดังนั้น โดยทั่วไปแลวพญานาคจึงเปนสัญลักษณแ ทน
นอกจากนี้ยังไดอธิบายประติมากรรมของพญานาคที่ใชเปนเครื่องประดับในงานสถาปตยกรรม ในสวนที่เปน
ชอฟา ไวอยางนาสนใจวา ชอฟาที่ใชเปนรูปหัวพญานาค สวนสันมุมหลังคาทําเปนรูปสันหลังของพญานาคที่
เลื้อยลดหลั่นลงมาเปนชั้นๆ จนมาถึงชายคาชั้นลางสุด แลวจึงมีทวยไมสลัก เปนนาคค้ํายันไว สัญลักษณที่เรียง
กันลงมาเชนนี้เปรียบเหมือนสายน้ํา กําลังไหลจากภูเขาที่เปนจุดศูนยกลางสูเบื้องลางจนกระทั่งถึงฐานโบสถ
หรืออีกนัยหนึ่งคือมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลอันเปนที่รวมของรานทั้งหมด
ความเชื่อเรื่องพญานาคทําใหเกิดความผูกพันกับชีวิตของคนอีสานตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เกี่ยวของกับ
ชีวิตตลอดเวลา อํานาจเหนือธรรมชาติซึ่งมีพญานาคเปนตัวแทน จึงเปนพื้นฐานสําคัญของวิถีชีวิต ชาวอีสานมา
ตั้งแตครั้งอดีต พญานาคทําใหชาวอีสานดํารงชีวิตอยูในสังคมเดียวกันดวยความราบรื่น สงบสุข โดยไมตองมีกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร มีศาลมาคอยตัดสินคดีถึงสิ่งถูกผิด ความเชื่อเรื่อง
พญานาคในทองถิ่นจะเปนสิ่งที่ชี้วาอยางนั้นดีอยางนี้ไมดี ความเชื่อเรื่องพญานาคความสําคัญอาจจะไมอยูที่
พญานาค แตอยูที่ “จิตสํานึกของมนุษย” ที่จะตัดสินเรื่องราวตาง ๆ ก็เปนได
พญานาคพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและพุทธศาสนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีงานบุญประจําเดือนเรียกวา “ฮีตสิบสอง” (จารีต) เดือนสี่ หรือ เดือนมีนาคม
จะมีงานซึ่งเรียกตามสําเนียงอีสานวา “งานบุญผะเหวด” หมายถึง “พระเวสสันดร” การจัดฟงเทศนมหาชาติ
นั้น ก็คือชาติพระเวสสันดรโพธิสัตวผูบําเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญของชาวอีสานที่นิยมกันทุกบาน “พิธีอัญเชิญ
พระอุปคุตในปจจุบัน” ในแงของความเชื่อหนึ่งของคนอีสาน “พระอุปคุต” นั้นตามตํานานพระอุปคุตเปน
ตัวแทนของผูมีคุณตอมนุษยในหนองบึงที่ไมเคยเหือดแหง ในเรื่องที่สอง พระอุปคุตเปนตัวแทนของธรรมชาติ
อันทรงอํานาจ ผูซึ่งรวมแรงรวมใจกับมนุษยตอสูพญามารหรือความตาย ในเรื่องที่สามทานมีอํานาจเหนือโลก
สามัญและเปนผูปกปอง พระพุทธศาสนาโดยการไกลเกลี่ยความแตกแยกในหมูสงฆ กลาวสรุปคือ “ตํานานเลา
วาพระอุปคุตเปนผูแทนและผูคุมครองศาสนา พิธีการเปนพิธีที่แสดงออกถึงการยอมตนเขาสูพุทธศาสนาของ
พระอุปคุต หลังจากนั้นบทบาทของพระอุปคุตก็คือการเปนผูคุมครองพิทักษรักษาความสงบสุขและความเปน
ระเบียบเรียบรอย และเทศกาลนั้นก็เปนเพื่อใหเกิดฝนฟาตก สุขภาพสมบรูณและความสงบสุขไร การขัดแยง
ของหมูบานเราอาจจะกลาวไดวาในเทศกาลบุญพระเวสนั้น พระอุปคุตเขามามีบทบาทในการคุมครองหมูบาน
แทนผีปูยานั่นเอง บางคนก็เรียก “บุญบั้งไฟ” บางที่ก็เรียก “บุญเดือนหก” นิยมทํากันในเดือนหกเดือนเจ็ดของ
ทุกป บั้งไฟนั้นทําดวยไมไผบาง ทําดวยลําตาลหรือไมอื่นๆ บาง แลวแตสะดวกในทองถิ่นและมีอยู 3 ขนาด
ขนาดใหญเรียกวา “บั้งไฟแสน” ขนาดกลางเรียกวา “บั้งไฟหมื่น” และขนาดเล็กเรียกวา “บั้งไฟฮอย” เมื่อทํา
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประจําป 2562
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บั้งไฟขนาดตางๆ ตามความตองการเสร็จแลวก็ จัดประดับตกแตงบั้งไฟดวยกระดาษสีตางๆ ปดสลับเพื่อความ
สวยงามที่เรียกกันวา “เอบั้งไฟ”
ในฐานะที่เปนบรรทัดฐานทางสังคม “อีต 12” หรือ “งานประเพณี 12 เดือน” ของชาวอีสานนั้น พอถึง
เดือน 6 ก็จะมีงานบุญวิสาขบูชา และงาน “บุญบั้งไฟ” หรือ “บองไฟ” นับเปนงานบุญทองถิ่น โดย เฉพาะงาน
บุญบั้งไฟ ซึ่งเปน “ฮีต” หรือประเพณีทองถิ่นที่สืบทอดกันมานานในจังหวัดภาคอีสาน หลายแหงโดยมีความ
เชื่อวาเปนการบวงสรวงเทพยดาบนฟา (แถน) บัลดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล เพื่อใหพืชพันธุธัญญาหาร
ทั้งหลายจะไดอุดมสมบูรณ ดังที่กลาวคําวา “ฮีตหนึ่งนั้น พอถึงเดือนหกได ฮดสงฆ เฮ็ดบั้งไฟ ถวายแถนเมือง
ฟา อยาไดละเบี่ยงบาย ต่ําปลายเมือหนา จงพากันทําแทแนวคองฮีตเกา เอาบุญไฟเรื่อยๆ บถอยหนาอยาเสีย”
บั้งไฟพญานาค คือ สิ่งยืนยันความเปนอยูจริงของพญานาค และความศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งความเป นสิริ
มงคลแหงสายน้ําโขงสําหรับชาวบานทองถิ่นของสองฝงโขง ถึงวันนี้แลวความศรัทธายึดมั่นในสายน้ํา โดยไม
เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังเปนการแสดงความเคารพ นับถือของชาวบานที่มีตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิเชน องคพระ
สถูปเกาแก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ศาลมเหศักดิ์ อารักษ ตลอดจนศาลเจาพอเจาแมรักษาหมูบาน เพื่อเปนการ
บอกกลาวและเชิญไปรวมงาน พรอมกับมีการสรงน้ําพระใหเกิดสิริมงคลแกตนเองและครอบครัววงศตระกูลอีก
ดวย
“ฮดสรง”หรือ โบราณเรียกวา “เถราภิเษก” คือฮดสรงพระเถระผูทรงคุณวุฒิคงแกเรียน เชน เรียนจบ
มนตนอย มนตกลาง ลัททาปาฏิโมกข หรือเปนผูมั่นคงในพุทธศาสนา ญาติโยมจะพากันจัดหาบริขารมาหดสรง
เปนการแถมสมภารใหเพื่อเปนหลักชัยไมเทาสืบตออายุพระพุทธศาสนาสืบตอไป “บุญฮดสรง” หรือ บุญเดือน
5 เปนชวงตรุษสงกานต คือวันที่พระอาทิตยไดเคลื่อนยายจากฤดูหนาวกาวเขาสูฤดูรอน ในการทําพิธีฮดสรง
จําเปนตองมี “ฮางฮด” ซึ่งก็คือทอนไมที่เซาะใหเปนรางสําหรับเอาน้ํารดใหไหลลงไปตามรางนั้น 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
หนาที่เติมเต็มภาพแหงอุดมคติใหเปนจริงฐานะศักดิ์สทิ ธิ์ที่สูงขึ้นของพระสงฆ และความอุดมสมบรูณของสังคม
จากการบันดาลฝน จึงเปนขั้วดานหนึ่งที่อยูตรงกันขามกับภาวะธรรมดาสํามัญ (profane) และความอดยาก
แรนแคนของ สังคม โดยที่พญานาคไดทําหนาที่ใหขั้วตรงขามทั้งสองเชื่อมโยงกันอยางสมบรูณอัฐบริขารและ
ตองใชผา หรือดายขดเปนรูปงู, รูปพญานาคดวย ชวนใหสงสัยวานาค หรือผูเตรียมบวชนั้นคงจะเริ่มจากแมน้ํา
โขงกอน ทั้งพิธีฮดสรง หรือเถราภิเษกของชาวลานชาง (ลาว-ไทยอีสาน) โบราณถือถวายแดพระภิกษุแตละชั้น
เปนสําเร็จ “ยาคู” นั้น ฮางฮง (รางรด) ที่สรงน้ํา ถวายตองทําเปนรูปพญานาคดวย
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ภาพที่ 4 รางรดรูปทรงพญานาค ณ วัดสระบัวแกว
ประเพณีชาวพุทธซึ่งนับ ถือกันมาตั้งแตโบราณกาลวาครอบครัวใดที่มีลูกชาย เมื่ออายุ 11-12 ขวบ ก็
มักจะบวชเณรกอน เพื่อใหเขาไปศึกษาปริยัติธรรมตามประเพณีโบราณ บางทีอยูตอไปจนถึงอายุ 20 ป ก็
จัดการบวชนาคเปนพระใหการบวชนี้จะบวชเณรหรือบวชพระ เขาเรียกวา “บวชนาค” ผูที่เตรียมตัวบวชใน
พระพุทธศาสนาเรียกวา นาค คําวานาคนี้มีประวัติ เลามาว า อยูมาวันหนึ่ง ในขณะที่พญานาคนอนหลับ มี
พระภิกษุองคหนึ่งไปเห็นเขาจึงไปกราบทูลพระพุทธองค พระองคมีสั่งใหหาพญานาค ภิกษุน้นั จึงกราบทูลตาม
ความจริงวา ตนเปนพญานาคมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงแปลงตนเปนมนุษยมาบวช พระพุทธ
องคดําริวาสัตวเดรัจฉานมิใชวิสัยที่จะบวชในพระศาสนา จึงรับสั่งใหภิกษุองคนั้นออกจากเพศบรรพชิตกลับ
เปนพญานาคคงเดิม แตพญานาคมีจิตเลื่อมในพระพุทธศาสนา มีความอาลัยจากรสพระธรรมยิ่งนัก จึงกราบ
ทูลขอตอพระพุทธองควา ถึงอยูตอไปไมไดก็ขอเพียงแตฝากชื่อไวในพุทธศาสนา หากผูใดจะบวชแลวก็ขอให
เรียกวา “นาค” กอนเสมอไป พระพุทธองคทรงรับคําของพญานาค พญานาคก็กลับไปยังถิ่นฐานของตน ชื่อ
ของนาคจึงถูกเรียกติดปากและเรียกผูที่จะบวชวานาคตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ซึ่งเปนนิทานเลากันสืบมาเทานั้น
แตคําวา “นาค” แปลวา “ผูประเสริฐ ผูไมทําความชั่ว” ดังนั้นผูท่ีจะบวชจะตองไม ประพฤติชั่ว สละความ
กังวลทั้งปวงออกไปเสียเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผองในพระบวรพุทธศาสนา
ความคิดอันหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมแหง “นาคพิธี” พญานาคไดปรากฏตาม ประเพณีและ
พิธีกรรมตางๆ ที่ทําใหคติความเชื่อเรื่องพญานาคมีพลานุภาพและคงความศักดิ์สิทธิ์ความ ชัดเจนของเนื้อหาใน
นาคพิธีเหลานั้นที่ทําใหเราไดเขาใจสายสัมพันธในวิถีชีวิตชาวอีสานกับ ธรรมชาติที่มีความผูกพันธุกันอยา ง
เหนี ย วแน น รวมถึ งรับ รู เ กี่ ย วกั บ ความเป น มาของบรรพชน สัง คมและวั ฒ นธรรมตั้ ง แตส มั ย อดีต ที่มี ก าร
ผสมผสานความเชื่อระหวาง พุทธ–พราหมณ–ผี อันเปนมโนทัศนของชาวอีสานที่มีความกลมกลืนที่สามารถ
ดํารงอยูบนโลกจนถึงปจจุบันไดอยางลงตัวและจะยังคงสงไปยังรุนลูกรุนหลานสืบไป
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บทสรุป
เคาโครงแหงความเชื่อเรื่องพญานาคและมีคุณคาตอวัฒนธรรมนั้นๆ จาก “คติแหง พญานาค” ไดรับ
การถายทอดเรื่องราวอยูในความคิดของผูคน โดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงแมน้ํา โขงและแมน้ําสาย
อื่นๆ ลวนเลื่อมใสศรัทธาตอพญานาคโดยการถายทอดความคิดความเชื่อในรูปแบบของ ศาสนา ประเพณี
พิธีกรรม โดยใช “สัญญะ” โดยสรางรูปเคารพผานงานศิลปะทางศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เปนกลวิธีที่
สําคัญที่ใชในกระบวนการสืบทอดเพื่อเปนรูปแบบทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นวา เมื่อผูคนมี
ระบบความเชื่อตอสิ่งตางๆ เหลานี้แลวความคิดความเชื่อนั้นไดถูกแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยางไร พิธีกรรมที่
ทําใหระบบความเชื่อของพุทธศาสนาและการนับถือผีไดทําใหคติความเชื่อเรื่องของพญานาคมีความสมบรูณ
มากยิ่งขึ้น จึงเปนเหตุผลสําคัญ ประการหนึ่ งของมนุษย ที่ทํา ใหพ ญานาคมี ความขลัง และทรงพลังอํา นาจ
สามารถดลบันดาลสิ่งตางๆตามความเชื่อ พรอมทั้งการใหตัวตนทางสังคมแกพญานาคในพุทธศาสนาผานงาน
ศิลปกรรมสืบไป
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