
ปกหน้า







การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 2 -2 

 

คํานํา 

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

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

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

 
 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
กันยายน 2559 
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สารจากอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
รองศาสตราจารย ดร. ชศูกัดิ ์ลิ่มสกุล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําของประเทศไทย การขับเคลื่อน
และการสนับสนุนการวิจัยจึงเปนหนึ่งในเปาหมายหลักของทางมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหกาวไปสูมหาวิทยาลัย
วิจัยในระดับนานาชาติไดอยางภาคภูมิ การที่มหาวิทยาลัยจะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พรอมทั้งพัฒนา
ผลงานวิจัยใหไดรับการยอมรับจากระดับชาติและระดับนานาชาติไดน้ัน บุคลากรและนักศึกษาจําเปน
จะตองมีพื้นที่ที่สรางโอกาสในการเสนอผลงาน และเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางผูวิจัยและ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของกัน ทั้งจากในสถาบันเดียวกันและสถาบันอื่นๆ ภายในประเทศ ในการนี้
จึงนับวาเปนโอกาสอันดีที่ สถาบันสันติศึกษา อันเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดพื ้นที ่ใหนักวิจัยไดนํา เสนอผลงานวิจัยของตนเอง ดวยการจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ: การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ ครั้งที ่ 1 ขึ้น 
ระหวางวันที ่ 21 – 23 กันยายน 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาและนักวิชาการไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพื่อทําใหเกิดการ
ถายทอดองคความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มารวมประชุมไดสราง
เครือขายในการวิจัยเพื่อการพัฒนาตอไป 

ผมหวังเปนอยางยิ่งวา การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเปนอีกกาวหนึ่งที่เปดโอกาส ใหกับอาจารย 
นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยตางๆ ตลอดจนผูสนใจทุกทานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
เพื่อเปนเครือขายการสรางสรรคงานวิจัย และสามารถพัฒนาองคความรูที่ไดจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติในครั้งนี้ใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติไดในอนาคต  

สุดทายนี้ ผมในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบคุณเจาของผลงานวิจัย
ทุกทานที่ไดผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคา จนทําใหการนําเสนอผลงานระดับชาติครั้งนี้ มี
ความสมบูรณ เปนไปตามเจตนารมณของผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ 

 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกลุ) 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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สารจากผูอํานวยการสถาบันสนัติศกึษา 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2547 เพื่อเปนองคกรใน
การสรางองคความรู และผลิตบุคลากรที่มคุีณภาพดานสันติภาพ และพัฒนากระบวนการในการแกปญหา 
หรือความขัดแยงดวยสันติวิธี  โดยเนนปญหาในสังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต และเช่ือมโยงกับ
กระบวนการสรางสันติภาพระดับสากล อีกทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีวัฒนธรรมสันติภาพ (Culture of 
Peace) เพื่อใหอยูรวมกันกับผูอื่นอยางมีความสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวขอ “การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ” 
ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2559 เปนการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการตางๆ เพื่อทําใหเกิดการถายทอดองคความรู และเพื่อใหนักวิจัยและนักวิชาการที่มารวมประชุม
ไดสรางเครือขาย ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาตอไป นอกจากนี้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกป ถือวาเปนวัน
สันติภาพสากล (International  Day of Peace หรือ World Peace Day) ที่สถาบันสันติศึกษาได
ตระหนักวาเปนวันที่มีความสําคัญ โดยองคกรสหประชาชาติไดประกาศใหเปนวันที่หยุดใชความรุนแรงทัว่
โลก และหยุดการทําสงครามตลอดทั้งวัน เพื่อมุงหวังใหเคารพตอชีวิตทั้งมวล เคารพศักดิ์ศรีของแตละ
บุคคล โดยไมแบงชนช้ัน หรือลําเอียง ไมใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตอเด็ก เยาวชน และสตรี  

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

สถาบันสันติศึกษาขอบคุณคณาจารย ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยที่รวมเปนคณะกรรมการพิจารณา 
และคัดเลือกบทความ ขอบคุณวิทยากร วิทยากรพิเศษ ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ที่มาเปนประธานเปดงาน และอาจารยนักศึกษาทุกทานที่มารวมงาน 

ขอสันติจงปรากฎในใจของทาน 
 

 
 
 

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

21 September 2016 

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

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

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

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

  

 

Martin Hart-Hansen 
Deputy Resident Representative 

United Nations Development Programme 
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สารเนือ่งในวันสนัตภิาพสากล 

21 กนัยายน 2559 

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

วันสันติภาพสากลถือเปนวันแหงการรวมสรางจิตสํานึกในการไมใชความรุนแรงและการพยายาม
ที่จะยุติสงครามและความขัดแยงที่เกิดข้ึนทั่วโลก  สงครามและความขัดแยงถือไดวาเปนปญหาที่สําคัญ
และเรงดวนที่สุดของมนุษยชาติ และแนนอนที่สุดสันติภาพยอมเปนสิ่งที่นาปรารถนากวาสงคราม  
อยางไรก็ดี สันติภาพมิใชเพียงแคการยุติหรือการไรซึ่งสงคราม (absence of war) เทานั้น หากแตรวมถึง
การจัดโครงสรางทางสงัคมที่ดีและสงเสริมคุณคาแหงชีวิตและการสรางเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงบวก  (life 
–affirming and life-enhancing values) และแมวา สวนมากแลว คนเราตองการสันติภาพ แตบอยครัง้
ที่มีความเห็นตางอยูไมนอยหรือในระดับรุนแรงในประเด็นที่วาจะทําอยางไรเพื่อใหไดมาซึ่งสันติภาพ 
แมดูเหมือนวาการแกไขปญหาสงครามหรอืความขัดแยงไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากหรือเปนไปไมได 
หากทุกคนไมวาจะอยู ณ ที่ใดในโลกนี้ ไมวาจะเปนพื้นที่ความขัดแยงหรือไมก็ตาม ไมวาจะเปนผูสราง
ความขัดแยงหรือสรางสันติภาพก็ตาม ปฏิบัติตนหรือหนาที่อยางมีเหตุมีผล สรางสรรค รับฟงและเขาอก
เขาใจ สันติภาพก็ยังจะเปนความหวังและความเปนจริงได  
ดิฉันเช่ือวา บุคคล องคกร ตลอดจนสถาบันตางๆ ในทุกระดับ มีบทบาทสําคัญที่จะรวมสรางสันติภาพใน
พื้นที่ความขัดแยง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความขัดแยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ดังนั้น การมี
สวนรวมของทุกภาคสวนจะนํามาซึ่งความรวมมือในการประกอบสวนตางๆของสันติภาพใหเปนรูปเปน
รางไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 

Naruedee Janthasing (นฤดี จันทสิงห) 
Senior Project Manager  

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

การประชุมวิชาการระดบัชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกบัการสรางสนัติภาพ 
ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 

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

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “การวิจัยกับการสรางสันติภาพในสังคมไทย” โดย 

ศาสตราจารย  สุริ ชัย หวันแกว อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

10.30 – 12.00 น.  เสวนา ในหัวขอเรื่อง “เครือขายประชาสังคม กับการสรางสันติภาพ
ชายแดนใต”  
โดยวิทยากร: 
นายมูฮําหมัด ดือราแม  บรรณา ธิการ โร ง เ รี ยนนักข าว

ชายแดนใต 
นายแวอิสมาแอล แนแซ  ผูอํานวยการวิทยาลัยประชาชน 
นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผูอํานวยการสํานักปาตานีรายาเพื่อ

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

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

ณ หองประชุม ช้ัน 3 สถาบันสันติศึกษา 
กลุมการศึกษาและสันติภาพในองคกร:  

ณ หองบรรยาย 1 สถาบันสันติศึกษา 
กลุมชุมชน ทองถิ่น และการพัฒนา:  

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

ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี  

วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2559 

05.00    พรอมกัน ณ สถาบันสันติศึกษา 
05.30   ออกเดินทางสูเกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย 
12.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย 
13.30   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ปารานากันแมนช่ัน 
14.30 เยี่ยมชมยานจอรจทาวน เมืองมรดกโลก และศึกษาพหุลักษณวัฒนธรรม 
16.00   ชมปอมปน และไปข้ึนรถรางขึ้นเขาชมเกาะปนัง 
19.00   ถนนคนเดิน และอาหารเย็น 
21.00   เขาที่พัก  

วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2559 

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

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ประชัน คะเนวัน   มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมัย 
รองศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ   มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
รองศาสตราจารย ดร.อมุาพร มุณีแนม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกลุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรสีมภพ จิตรภิรมยศรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย สุทธิศักดิ์ ดือเระ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มนตรี เพชรนาจกัร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ดร.นิวด ีสาหีม     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 
กลุมความขัดแยงและสันติภาพ: ณ หองประชุม ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดําเนินรายการโดย: 1. ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร 
                         2. ดร. ฆายนีย ช. บุญพันธ 

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

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

โดย: อนุชา  มวงใหญ 
3 13.40 – 14.00 น. รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี  

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

โดย: มนตรี เพรชนาจักร 
5 14.20 – 14.40 น. บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตกับการเปลี่ยนผานความแยง  

โดย: ฟารีดา ปนจอร 
6 14.40 – 15.00 น. บทบาทของ ‘เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต’ในการจัดสานเสวนาเพื่อ

สรางสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  
โดย: รอฮานี จือนารา* และวิชัย กาญจนสุวรรณ 

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

8 15.20 – 15.40 น. ทางเลือกในการจัดการตนเองอยางสันติวิธีของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ขัดแยงผานกิจกรรมการบริจาค
เพื่อสาธารณประโยชน (วะกัฟ)  

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

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

ชุมชนเกาะขาม  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  
โดย: ยุรี แกวชูชวง* และ นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ 

11 16.20 – 16.40 น. การวิเคราะหเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอนระหวางป 
2547 -2558  

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

  2. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม 

ลําดับ เวลา  ชื่อบทความ 
1 13.00 - 13.20 น. การบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

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

โดย: สุชิน  ชาญสูงเนิน 
3 13.40 – 14.00 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง

สมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

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

สมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง 
เศษสวน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โดย: ปนัดดา จันตะคุณ*, วัลลภา อารีรัตน และ อรุณศรี อ้ึงประเสริฐ 
5 14.20 – 14.40 น. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es)  ที่สงเสริม

การคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
โดย: ปติพล มานิสสรณ*, วัลลภา อารีรัตน และ อรุณศรี อ้ึงประเสริฐ 

6 14.40. – 15.00 
น. 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหา
ของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โดย: ลิขิต พรหมพลเมือง*, วัลลภา อารีรัตน และ อรุณศรี อ้ึงประเสริญ 
7 15.00 – 15.20 น. การพัฒนาการคิดวิเคราะหและทักษะการทํางานกลุมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการ

สอนซิปปารวมกับผังกราฟกรายวิชา  ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  

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

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

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

โดย: ดารารัตน  นาหอม 
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10 16.00 – 16.20 น. การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตรระหวาง
นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL (Problem – Based 
Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Proกับการเรียนปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6  

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

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

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

 17.00 – 17.20 น. รับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
 

กลุมชุมชนทองถิ่น และการพัฒนา: ณ หองบรรยาย 2 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดําเนินรายการโดย: 1. รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม 

 2. ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ 

ลําดับ เวลา  ชื่อบทความ 
1 13.00 - 13.20 น. นโยบายสาธารณะการตลาดโคเน้ือสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

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

2 13.20 – 13.40 น. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

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

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

4 14.00 – 14.20 น. การวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวาง อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอและผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศของ สาธารณรฐัประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยใชวิธี มัลติวาริเอด คอปูลา 

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

โดย: บุญปน เข็มพอนเทพ*, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสารสาวภาคย 
6 14.40 – 15.00 น. การศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน ของหมูบานและชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 
โดย: ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ*,  มะลิ ดัดถุยาวัฒน และ ประชัน คะเนวัน 

7 15.00 – 15.20 น. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย  

โดย: สกุลรัตน นุชผักแวน* และ ประชัน คะเนวัน 
8 15.20 – 15.40 น. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย  

โดย: จันทรจิรา  ธิติพิศุทธ์ิกุล* และ ประชัน  คะเนวัน 
9 15.40 – 16.00 น. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย  

โดย: ณัฐวุฒิ  นวดกลาง* และ ประชัน  คะเนวัน 
10 16.00 – 16.20 น. การพัฒนารูปแบบองคกรแหงความสุขในระดับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก  

โดย: จิรโรจน บุญราช* และ จุฬา  เจริญวงค 
 16.20 – 17.00 น. รับประกาศนียบัตรในหองนําเสนอผลงาน 

 
การเสวนาหัวขอ “การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแยงชายแดนใตของประเทศไทยและแนว

ทางการดูแลชวยเหลือ” ณ หองประชุม 1 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เวลา หัวขอการนําเสนอ 
13.00 – 16.00 น. การนําเสนอผลการศึกษา: การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพื้นที่ขัดแยงชายแดนใตของ

ประเทศไทยและแนวทางการดูแลชวยเหลือ 
โดย: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี 

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

วิชาการ 12 สงขลา 
 ตัวแทนผูชายที่ไดรับผลกระทบ 

ดําเนินรายการโดย: ศาสตราจารย สุริชัย หวันแกว 
 
 
 



- 15 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

             

15 

 

สารบัญ 

 
รายการ หนา 

คํานํา 2 
สารจากอธิการบด ี 3 
สารจากผูอํานวยการสถาบันสันตศิึกษา 4 
Message on the International Day of Peace from Deputy Resident Representative United Nations 
Development Programme 

5 
 

สารเนื่องในวันสันติภาพสากล จาก ผูจัดการโครงการอาวุโส (STEP II Project) 7 
กําหนดการ 8 
รายนามผูทรงคณุวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ 10 
กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัย 11 
กลุมความขัดแยงและสนัติภาพ  
Peace Education: The Pathway To Peace 19 

 ขันทอง วัฒนะประดิษฐ และ บรรพต ตนธีรวงศ  
การแกไขความขดัแยงโดยใชกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันทและการสื่อสารในสังคมไทย  21 

 อนุชา  มวงใหญ  
รูปแบบการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลมิในจังหวัดสุราษฎรธานี  23 

 ประสิทธ์ิ  พันธวงษ, สามารถ  บญุรัตน และ บุญรุตน  ครุฑคง  
สมาธิศึกษาในพุทธศาสนา: สํานักวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงหบุรี  25 

 มนตรี เพรชนาจักร  
บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตกับการเปลี่ยนผานความแยง  26 

 ฟารีดา ปนจอร  
บทบาทของ ‘เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันตภิาพชายแดนใต’ ในการจัดสานเสวนาเพ่ือสรางสันติภาพใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  

28 
 

 รอฮานี จือนารา และวิชัย กาญจนสุวรรณ  
พัฒนาการและการปรับตัวของพูโลในความขัดแยงในพ้ืนท่ีชายแดนใต/ปาตานี  30 

 ซาการียา บณิยูซูฟ, ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  และตายูดิน อุสมาน  
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รายการ หนา 

ทางเลือกในการจัดการตนเองอยางสันติวิธีของชุมชนมุสลิมในพ้ืนท่ีขดัแยงผานกิจกรรมการบรจิาคเพื่อ
สาธารณประโยชน (วะกัฟ)  

31 
 

 อิมรอน ซาเหาะ  
สภาสันตสิุขตําบล : พื้นที่กลางในการจัดการความขัดแยงของชุมชน  33 

 อุสมาน หวังสน,ิ อดุลยวิทย เปาะหะ และพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธ์ิ  
พลวัตชุมชนความขัดแยงในชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจากความรนุแรงสูสันติวัฒนธรรม กรณศีึกษาชุมชน 
เกาะขาม  อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

35 
 

 ยุรี แกวชูชวง และ นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ  
การวิเคราะหเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอนระหวางป 2547 -2558  37 

 
สุวรา แกวนุย และสรุจิต เพชรจอม 

 
กลุมการศึกษาและสันติภาพในองคกร  
การบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวทิยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 40 

 ชวัลวิชญ  วรรธนะสตูร และ ประชัน  คะเนวัน  
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผักไลในศตวรรษที่ 21 42 

 สุชิน  ชาญสูงเนิน  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนทีส่อดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม 
GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

44 
 

 บัณฑิต  พวงดอกไม  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใช
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรยีนรู เรื่อง เศษสวน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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บทคัดยอ 

 บทความนี้ มุงสะทอนใหเห็นถึงหลักคิดสําคัญในการเปดโลกแหงการเรียนรูบนวิถีแหงพุทธ ที่ชวย
จรรโลงโลกสังคมใหเกิดสันติภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูในสังคมไทยใหเปนสัมมาสิกขา ทําให
ผูเรียนเกิดความเห็นถูกในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม สามารถเผชิญกบัปญหาความขัดแยงตามสมมุติโลกได
อยางมี สติ ขันติ และเขาถึงสันติภายใน  ผูเขียนนําเสนอ 5 กฎทอง บันไดแหงการเรียนรู  ที่สําคัญและเปน
เปาหมายของการศึกษาเพือ่สันติภาพ คือ 1) รักษาศีล 5 ดวยหลัก หมั่นเติม  หมั่นรด หมั่นตอกย้าํ  
2) เรียนรูเปนผูให ดวย การปลูกฝงการเสียสละแบงปน การใชวาจาการทําประโยชน การไมถือตนขมทาน 
3) เรียนรูจกัลมหายใจแหงความรัก คือ รักตนเองเพื่อแบงปนรักใหผูอื่น ดวย วิปสสนาภาวนาและสวดมนต
ภาวนา 4) ปรับเปลี่ยนการใชชีวิตที่พอเพียง 5) การรูจกัวางใจ เรียนรูใหอภัย  

คําสําคัญ: สันติ, ศึกษา, มรรคา, สันติภาพ 
 

ABSTRACT 

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

Keywords: Peace, Education, Pathway, Peacefulness. 
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การแกไขความขัดแยงโดยใชกระบวนการยตุิธรรมเชงิสมานฉันทและการสื่อสารในสังคมไทย 

Solving Conflicts by Restorative Justice Process and Communication in 
Thai Society 
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บทคัดยอ 

จากประวัติศาสตรความขัดแยงในสังคมไทยในอดีตจนถึงทุกวันน้ี ผลกระทบทางสังคมที่เกิดข้ึน
มีความรุนแรงมากหลายดาน การนําบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการคลี่คลายความขัดแยงทาง
การเมือง ลดความขัดแยงทางสังคมสามารถดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมก็คือการใหอภัยตอกัน โดยผาน
กระบวนการฟนสํานึกผิดและไดมีการปฏิบัติตามขอตกลงที่ประชุมรวมกัน ครบถวน ทําใหความสัมพันธที่
ถูกทําลายไประหวางผูกระทําผิดกับผูเสียหายและสังคมไดกลับฟนคืนสภาพเพื่อใหสังคมไทยเกิดการ
ปรองดองและฟนสํานึกดวยความจริงใจ ตลอดจนบทบาทของสื่อที่เปนเครื่องมือในการการนําเสนอ
ความรูดานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในสังคมไทยในสื่อทุกประเภทที่ควรยึดหลักความถูกตอง 
ความจริง และประโยชนแหงสาธารณะเปนที่ตั้งในการแสวงหาขอมูลที่ตรวจสอบไดและนําเสนอ
ขอเท็จจริงอยางถูกตอง ปราศจากความเปนฝกเปนฝายเพื่อใหสังคมไทยไดประจักษ มากกวาการนําเสนอ
ดวยการบิดเบือนขอเท็จจริง  โดยสื่อควรมีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริมและใหความรูดานกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท สรางความรูความเขาใจใหแกชุมชน ในขณะที่ผูเสียหายและชุมชนสังคมก็ใหอภัย
กันเพื่อใหสังคมไทยจึงเกิดความสงบสุขและอยูรวมกันอยางสันติสุข มันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตลอดไป 

คําสําคัญ: ความขัดแยง, ยุติธรรมเชิงสมานฉันท, การสื่อสาร 
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ABSTRACT 

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

Keywords: Conflict, Restorative justice, Communication 
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รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสรุาษฎรธานี 
The Proposed Guidelines for Reinforcement of the Buddhist Community 

and the Muslim Community in Suratthani 
ประสิทธิ์  พันธวงษ1*, สามารถ  บุญรัตน2 และบุญรุตน  ครุฑคง3 

1อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 
2อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆลําพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หองเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี 
*Email: informationsearch3000@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค ดังนี้ (1) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนชาว
พุทธและมุสลมิในจงัหวัดสุราษฎรธานี (2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธทางดานศาสนาและวัฒนธรรมทีม่ตีอการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมสุลมิในจังหวัดสุราษฎรธานี (3) เพื่อวิเคราะหกระบวนการและ
รูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชนชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี 

การวิจัยน้ีเปนการใชวิธีการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามโดยใชวิธีการสัมภาษณ เชิงลกึ 
(In-depth Interview) ในการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content/Analysis) และนาํเสนอผล
วิเคราะหโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยพบวารูปแบบ ILACOA เปนกระบวนการและรูปแบบการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ชาวพุทธและมุสลิมในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการผสมผสานวิถีชีวิตอาศัยกระบวนการความสัมพันธทีเ่กดิ
จากกระบวนการเรียนรู อาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากมีการรวมกลุม อาศัยกระบวนการ
ความสัมพันธที่เกิดจากมผีูนําที่ยอมรับจากชุมชน อาศัยกระบวนการความสมัพันธที่เกิดจากมีผูนําทีย่อมรบั
จากภายนอกชุมชน และอาศัยกระบวนการความสัมพันธที่เกิดจากกิจกรรมตอเนื่อง มีความสัมพันธทุก
ประเด็นขาดประเด็นหนึ่งประเด็นใดไมได เพราะการสรางความสมัพันธทางวัฒนธรรมทีม่ีตอการเสรมิสราง
ความเข็มแข็งของชุมชนชาวพทุธและมสุลิมในจังหวัดสุราษฎรธานีเหมือนเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของตนเอง 
สงผลใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง นําไปสูการพัฒนาจังหวัดที่เขมแข็งในอนาคตตอไป 

คําสําคัญ:  รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน , ชุมชนชาวไทยพุทธ, ชุมชนชาวไทยมุสลิม, 
บริบทดานศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพุทธและชุมชนชาวไทยมุสลิมใน  
จังหวัดสุราษฎรธานี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 24 -23 

 

ABSTRACT 

There are three purposes of this research as followed:  1)  to study the processes 
for reinforcement of the Buddhist community and the Muslim community in Suratthani, 
2)  to revise the relationship of the religious and the culture aspect influencing to the 
reinforcement of both the Buddhist community and the Muslim community in Suratthani, 
and 3) to analyze the processes and guidelines effect to enhance the Buddhist community 
and the Muslim community in Suratthani.  

This is to research the document based approach and the field study conducted 
by in-depth interview as its research tool.  The raw data are reviewed by the content 
analyses. The descriptive analysis is used for research findings presentation.  

The findings emerge that the lLACOA is the appropriate processes and guidelines 
to strengthen the Buddhist community and the Muslim community in Suratthani. The way 
of life consists of the relationship among learning process, collaboration process, 
respectful leader from the inside community process, acceptable leader from the outside 
community process and constant activities process. These are equally important aspects 
that are not capable to fail any of them.  As the equivalent, the cultivation of cultural 
relationship influence to the reinforcement of both Buddhists and Muslims community in 
Suratthani.  It could be a part of the way of life due to stability and wealthy; lead to 
further development.  

Key words: The Proposed Guidelines for the Community Reinforcement, The Buddhist 
Community, The Muslim Community, The Context of Religious and Culture 
of Buddhists and Muslims in Suratthani 
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สมาธิศึกษาในพุทธศาสนา: สํานักวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุร ีจังหวัดสิงหบุรี 

Meditation study in Buddhism: Ambawan Temple Phormburi District 
Singburi Province 

มนตรี เพชรนาจักร1* 
1อาจารย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
*E-mail: montree.ph@psu.ac.th 

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

บทคัดยอ 

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

การเจริญสติปฏฐาน ทานแบงออกเปน 4 อยางคือ การตามพิจารณากาย การตามพิจารณาเวทนา 
การตามพิจารณาจิต และการตามพิจารณาธรรม มีการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติในแตละวันออกเปน 3 ชวง 
อันมีระยะของเวลาเปนตัวกําหนด ตามตารางการปฏิบัติ ชวงแรกคือชวงเชาเริ่มตั้งแตเวลา 03.30 – 13.00 น. 
ชวงที่สองคือชวงบาย เริ่มตั้งแตเวลา 13.00 – 18.30 น. และชวงที่สามคือชวงคํ่า เริ่มตั้งแต 18.30 – 23.00 น.  

หากพิจารณาตามแนวที่พระธรรมสิงหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม) ไดวางไวเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้ง 
4 อิริยาบถหลักคือ การยืน การเดิน การนอน การนั่ง ตลอดถึงอิริยาบถยอยอื่นๆ เชน การกิน การถาย
หนักถายเบา การไดยินเสียง เปนตน เหลาน้ีตองเอาสติเปนทีต่ั้งในการกาํหนดเสมอ ดังนั้น แมแตการนอน
เราสามารถที่จะนอมเขาสูกรรมฐานได จึงเพิ่มเขาไดนอกเหนือจากตารางเปนชวงที่ 4 คือ ตั้งแตเวลา 
23.00 – 03.30 น. กลาวไดวา เปนการปฏิบัติตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงตอวัน สําหรับผลที่จะพึงได นอกจาก
จะไดผลตามที่พุทธองคเสนอไวแลว ยังมีผลที่โดดเดนแตกตางจากสํานักอืน่ๆอีกคือ กรรมฐานปดอบายภูมิ 
กรรมฐานแกกรรม/ตัดกรรม และกรรมฐานแกปญหาชีวิต 

เมื่อประเมินสติปฏฐานของสํานักวัดอัมพวันกับเนื้อหาในพุทธศาสนา พบวา สํานักวัดอัมพวันได
นําเอาแนวคิดสติปฏฐานในพระสูตรไปใชในเชิงปฏิบัติใหสอดคลองกับยุคสมัย ซึ่งนอกจากจะมีเปาหมาย
เพื่อการสรางบารมีเพื่อการบรรลธุรรมแลว ยังเอื้อตอการรูโลก บําบัดโรค โดยพระเดชพระคุณหลวงพอได
ยอหลักธรรมใหเหลอืเพยีงหนึ่งคือ “ความไมประมาท” ซึ่งมีประโยชนตอการเขาถึงพุทธธรรมเปนอยางยิ่ง 

คําสําคัญ : พุทธศาสนา, กรรมฐาน, สมาธิศึกษา, วัดอัมพวัน, ปฏิบัติธรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 26 -25 

 

บทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตกบัการเปลี่ยนผานขัดความแยง 

The Role of Civil Society Council of Southernmost Thailand  
and Conflict Transformation 

ฟารีดา ปนจอร1* 

1สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตปตตานี 
*Email: Fareeda028@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

งานศึกษาช้ินนี้เปนการทําความเขาใจบทบาทของสภาประชาสังคมชายแดนใตในฐานะที่เปน
องคกรที่รวมเอาเครือขายองคกรภาคประชาสังคมหลากหลายดวยกันกวา 23 เครือขายเพื่อทํางาน
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและเปลี่ยนผานความขัดแยงมาต้ังแตป 2554 ผูวิจัยใชกรอบแนวความคิดเกี่ยวของ
ในการอธิบาย เชน เครือขายผูแสวงหาสันติภาพ (Peace Constituencies) การเปลี่ยนผานความขัดแยง 
( Conflict Transformation) วิธีการศึกษาใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณเชิง
ลึกจากเครือขายองคกรภาคประชาสังคม 57 องคกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและ
ตัวแทนสมาชิกองคกรภาคประชาสังคมจํานวน 38 คน ผลการศึกษาพบวา สภาประชาสังคมชายแดนใตมี
รูปแบบของเครือขายองคกรภาคประชาสังคมแบบ  active และมีบทบาทในการเปนตัวเช่ือมตอ 
(Connector) เครือขายองคภาคประชาสังคมหลากหลายในการทํางานขับเคลื่อนเชิงนโยบาย อยางไรก็
ตามองคกรภาคประชาสังคมอื่นๆ ยังมีขอกังวล มีความไมเขาใจถึงการทํางานของสภาประชาสังคม
ชายแดนใตในหลายประเด็น การปรับเปลี่ยนกลยุทธการทํางานของสภาประชาสังคมจะชวยใหเขา
ใจความตองการและสรางความสัมพันธกับเครือขายองคกรภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่นอกเหนือเครือขาย
สมาชิกสภาประชาสังคมได  

คําสําคัญ:  สภาประชาสังคมชายแดนใต, การเปลี่ยนผานความขัดแยง, ตัวเช่ือมตอ, เครือขายผูแสวงหา
สันติภาพ   
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ABSTRACT 

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

Keyword: Civil Society Council of Southernmost Thailand, Conflict Transformation, 
Connector, Peace Constituencies. 
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บทบาทของ ‘เครอืขายผูหญงิภาคประชาสังคมเพือ่สันติภาพชายแดนใต’ ในการจัดสาน
เสวนาเพื่อสรางสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 

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

รอฮานี จือนารา1*  และ วิชัย กาญจนสุวรรณ2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2อาจารย สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
*Email: Roohnee.2525@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใตในการจัดสานเสวนาในพื้นที่ที่มีความขัดแยงและความรุนแรงสูง และการสรางสันติภาพใน
ระดับชุมชน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเก็บขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและการ
สัมภาษณแบบเชิงลึกและสัมภาษณกลุม  
 ผลการศึกษาพบวา เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมฯไดดําเนินการจัดการสานเสวนา ไมใชแค
อํานวยความสะดวกในการจัดเวทีเทานั้น แตมีบทบาทในการแกไขความขัดแยงและความรุนแรงในชุมชน
ดังนี้  1) เสริมสรางศักยภาพ  อบรมวิทยากรกระบวนการ 2)  การเยี่ยมเยียน และเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบ 3) การประสานงานระหวางผูเห็นตางจากรัฐ และเจาหนาที่รัฐเพื่อใหเกิดความรวมมือ 4) เปด
พื้นที่กลางรื้อฟนความสัมพันธใหม  5)  สรางอาชีพใหกับกลุมผูหญิงดวยจิตวิญญาณของภาคประชาสังคม
และ 6) เปดพื้นที่การสื่อสารใหกับชาวบาน โดยมีกลยุทธการขับเคลื่อนเพื่อสรางสันติภาพตามแนวคิดของ 
จอหนพอล เลเดอรัค (2555) ประกอบดวย 4 ประการ คือ สัมพันธภาพ การใฝรูอยางยอนแยง ความ
สรางสรรค และมีความกลาที่จะเสี่ยง  

คําสําคัญ: ความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใต, สันติภาพ, สานเสวนาสันติภาพ, เครือขายผูหญิงภาค
ประชาสังคมฯ 
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ABSTRACT 

 This research aims to study the roles of ‘ Civic Women Network for Peace in 
Southern Border’ in organizing dialogue within the conflict and highly violent areas; as well 
as, building peace in community. This is a qualitative research which conducted based on 
document data, related researches, and interviews either in depth or focus group.  

The result found that Civic Women Network organized the dialogue  not only in 
terms of facilitating, but also played  role in conflict and violence resolution in the 
community as following; ( 1)  enhancing capability and facilitator training ( 2)  visiting and 
rehabilitating the affected persons ( 3)  coordinating between  the party which think 
different from the state and governmental officer to reach the cooperation ( 4)  opening 
the common space to renew the relations (5)  giving opportunity for jobs to women with 
the soul of civil society and (6)  opening the space for communicating with villagers.  The 
mobilizing strategies for peacebuilding of John Paul Lederach consist of 4 entities: 
relationships, contradictory seeking knowledge, creativity, and venture. 

Keywords: Conflict in the Southern Border Provinces, Peace, Peace Dialogue, Civic Women 
Network 
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พฒันาการและการปรบัตัวของพูโล ในความขัดแยงในพืน้ที่ชายแดนใต/ปาตานี 

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

ซาการยีา บิณยูซูฟ1* ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี2 และ ตายูดนิ อุสมาน3 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2อาจารย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
*Email: sakrin999@yahoo.com 

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

บทคัดยอ 

ความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นับหลายทศวรรษยังไมที ทาจะคลี่คลาย จนนําไปสู
เหตุการณ หลาย ๆ  เหตุการณที่กอเกิดกลุมขบวนการตอตานรัฐ แมวาจะเปนการตอสูแนวทางการเมือง และ
แนวทางที่สรางความรุนแรง ผลมาจากที่นโยบายรัฐในอดีต ที่สรางสรางความหวาดระแวง ซึ่งกอใหเกิดกลุม 
ขบวนการตาง ๆ  จากเหตุการณ อาทิเชน เหตุการณดุซงญอ เหตุการณหะยีสุหลง เหตุการณสะพานกอตอ 
และเหตุการณปลนปน ซึ่งเหตุการณดังกลาวขางตน นําไปสูการกอตัวกลุมองคกรหรือขบวนการที่ตอตานรัฐ 
มีจํานวนมากมายตามแนวอุดมการณของแตละกลุมซึ่งขบวนการปลดปลอยสหรัฐปาตานี (Patani United 
Liberation Organization) พูโล หรือ PULO เปนขบวนการที่ไมนิยมความรุนแรง เปนแนวทางปลดปลอย
และเปนขบวนการที่เสริมสรางองคความรูตามแนวประวัติศาสตร เพราะมีหลักคิดหรือปรัชญาบนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นคือ Ubangtapakma ซึ่งมีความหมาย 1.) Ugama (ศาสนา) ได
อธิบาย 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ในมิติความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
ลักษณะที่ 2 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับอัลลอฮฺที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 2.)  Bangsa (เช้ือชาติ) 
3.) Tanah air (ดินแดน) และ 4.) Perikemanusian (มนุษยธรรม) ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และยึด
กฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งเปนขบวนการที่มีความเกี่ยวของกับความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตมี
ประวัติยาวนานอีกกลุมที่มีบทบาทสําคัญในระดับปญญาชนและนักการศาสนาและเปนขบวนการที่มีการ
ยอมรับในตางประเทศอยางกวางขวาง สําหรับปญหาวิจัยเปนองคกรใตดินการคนหาเอกสารอางอิงและ
บุคคลสําคัญๆ ในองคกรคอนขางจะมีปญหา สวนที่มีความสนใจในการวิจัยเรื่องนี้ตองการศึกษาการกอตั้ง
หลักคิดและแนวคิดในแนวทางการตอสูในพื้นที่ที่ไมนิยมความรุนแรง เปนแนวทางประชาธิปไตยแบบอิสลาม 
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ทางเลือกในการจัดการตนเองอยางสันติวิธีของชุมชนมุสลิมในพืน้ที่ขดัแยงผานกิจกรรม
การบริจาคเพือ่สาธารณประโยชน (วะกฟั) 

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

อิมรอน ซาเหาะ1* 

1กรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการบรหิารสภาประชาสังคมชายแดนใต และผูปฏิบัติงาน ศูนยเฝา
ระวังสถานการณภาคใต (Deep South Watch) 
*Email: imron.zahoh@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

ทามกลางบรรยากาศของความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใต/ปาตานี ภาคประชาชนออกมา
เคลื่อนไหวอยางสันติวิธีเพื่อเรียกรองสันติภาพในมิติตางๆ หลายรูปแบบ หนึ่งรูปแบบที่นาสนใจ คือ การ
รับบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน ซึ่งเปนที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในชุมชนมาเปนเวลานานแลว หากแตในชวงที่
เกิดความขัดแยงนั้นกลับยิ่งมีการปฏิบัติมากข้ึน บทความช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการขับเคลื่อนของ
ชุมชนทั้งในระดับหมูบานและระดับพื้นที่โดยรวมผานการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน ที่หลายครั้ง
กลายเปนวิถีปฏิบัติที่ชุมชนสามารถตัดสินใจตองบประมาณเอง ทั้งยังเปนการแสดงออกถึงการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนและในพื้นที่ชายแดนใตที่เกี่ยวโยงกับมิติสาธารณประโยชนในกรอบคิดของวัฒนธรรม
ชุมชนซึ่งผูคนยึดโยงกับความเปนมุสลิม โดยการวิเคราะหจะนําเอาแนวคิดสันติวิธี มาเช่ือมโยงกับแนวคิด 
“วะกัฟ” หรือการบริจาคเพือ่สาธารณประโยชนในอิสลาม โดยจะใชตัวอยางบางกรณีที่สําคัญ โดยจะแบง
การอธิบายเปน 3 สวนหลัก คือ แนวคิดวาดวยสันติวิธี กิจกรรมการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนในพืน้ที่
ชายแดนใต/ปาตานี และ บทสรุป: สันติวิธี การจัดการตนเองและการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิม 
บทความนี้พบวาทายสุดแลวการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนเปนหนึ่งในกิจกรรมภายใตสันติภาพเชิง
บวก ซึ่งสรางพลังตอรองของชุมชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินการตางๆ ไดอยางเปนอิสระ  

คําสําคัญ: วะกัฟ, ชายแดนใต, ปาตานี, สันติวิธี  
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ABSTRACT 

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

Keywords: Waqf, Deep South, Patani, Non-violence  
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สภาสันติสุขตําบล: พืน้ทีก่ลางในการจัดการความขัดแยงของชุมชน 

Tambon Peace Council: The Central Space for Conflict Management of  
the Community 

อุสมาน หวังสนิ1* อดุลยวิทย เปาะหะ2 และพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธิ์3 

1นักวิจัย สมาคมรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรภาคใต, อาจารยพเิศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
2อาจารยพิเศษ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
3ครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
*usaman_h@hotmail.com 

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

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของสภาสันติสุขตําบลซึ่งเปนพื้นที่กลางการจัดการ

ความขัดแยง การพัฒนาและในพื้นที่สี่อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และ
สะบายอย โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ไดแก ผูนําศาสนา 
กํานันผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถ่ิน หนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่ สวนราชการในแตละอําเภอและ
องคกรภาคประชาชนในตําบลพื้นที่ 
 ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในบทบาทของสภาสันติสุขตอการจัดการความขัดแยงในพื้นที่ที่
ตางกัน ข้ึนอยูกับความเอาใจใสและการเปดรับของหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่และความรวมมือของ
ชุมชน การสะทอนขอคิดเห็นถึงกิจกรรมของสภาสันติสุขที่มีในตําบลตาง ๆ ช้ีใหเห็นวาผูนําชุมชนและ
ชาวบานที่เขามามีสวนรวมในเวทีสภาสันติสุขตําบลมีความพอใจที่ไดใชเวทีสภาเปน “พื้นที่กลาง” ในการ
แสดงออกถึงเรื่องราว ปญหา การแกไขปญหา และทิศทางในการพัฒนา ถึงแมสถานการณโดยทั่วไปไม
รุนแรง แตก็มีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง  
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ABSTRACT 

 The objective of this study was to explore the role of Tambon Peace Council 
which is a central space for conflict management, and development in four districts of 
Songkhla Province:  Chana, Na Thawi, Thepha and Saba Yoi.  The data of this qualitative 
study were collected through in- depth interviews and focus group discussions with 
religious leaders, village headmen, Tambon or sub- district headmen, local council 
members, local security organizations, government organizations in each district, and 
people organizations in sub-districts. 

The study found that understanding of the role of the peace council in conflict 
management in different areas depends on care and openness of local security 
organizations, and community cooperation.  Reflections of viewpoints reveal activities of 
peace councils existing in sub- districts indicate that community leaders and people 
participating in the Tambon peace council forums are satisfied with the use of council 
forums as “ the central space”  where they can express their viewpoints about matters, 
problems, problem- solving and development directions.   Even though the situation is 
generally not severe, continuous surveillance is conducted.   
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พลวัตชุมชนความขัดแยงในชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจากความรุนแรงสูสนัติ
วัฒนธรรม กรณศีกึษาชุมชนเกาะขาม อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

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

ยุรี แกวชูชวง1* และ นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ2 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
2อาจารย สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
*Email: yuree_2005@yahoo.com 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพลวัตความขัดแยงในชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจากความ
รุนแรงสูสันติวัฒนธรรม กรณีศึกษา บานเกาะขาม อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ใชวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ-การสัมภาษณเชิงลึก-การเก็บขอมูลโดยเก็บรายละเอียดจากกรณีตัวอยางที่เกิดข้ึน จากคนใน
พื้นที่ โดยกําหนดชวงอายุผูใหขอมูลระหวาง อายุ  30-90  ป  มาเปนขอมูลในการวิเคราะหใหเห็นดาน
ประวัติศาสตรชุมชนที่เนนเรื่องเลามาประกอบการวิเคราะห ตลอดจนการจัดการความขัดแยงที่ชุมชน
นํามาใชในบางกรณี ทั้งการใชหลักสันติวัฒนธรรม การสรางเงื่อนไขที่ใชได ใชไมได หรือแกไขไดน้ันวาเกิด
จากปจจัยภายในหรือภายนอกอยางไร 
 ผลการวิจัยพบวาชุมชนเกาะขามมีความขัดแยง 5 ลักษณะ ไดแก 1) ความขัดแยงทางดาน
ผลประโยชน ไดแก การจัดสรรกรรมสิทธ์ิที่ดิน ความนับถือ การยกยองหรือการมีจุดเดนดานผูนํา          
2) ความขัดแยงทางดานความสัมพันธ ไดแก การรวมกลุมกัน การทะเลาะเบาะแวง การยอมรับในชุมชน  
3) ความขัดแยงทางดานคานิยม ไดแก พื้นฐานความคิด วัฒนธรรม การกลอมเกลา เลี้ยงดูมาแตเดิม 
ฐานะครอบครัว รวมทั้งดานคานิยมตาง ๆ ในระดับบุคคลชุมชนและสังคม 4) ความขัดแยงทางดานขอมูล
ไดแก ความขัดแยงในเรื่องขาวสารระหวางกัน ความเขาใจผิด ระบบญาติมิตร 5) ความขัดแยงทางดาน
โครงสราง ไดแก การจัดการอํานาจ ยอมรับการตัดสินการตัดสินใจ การเปนผูนําถูกที่ยอมรับนับถือ การ
ใชอํานาจในการจัดการปญหา และการรวมกลุม  
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จากผลการวิจัยพบวาความขัดแยงของชุมชนเกาะขามมีมาอยางตอเนื่องและเปนเรื่องปกติ 
สามารถเกิดข้ึนไดทั้งระดับบุคคล องคกร และชุมชน โดยมีการใชหลักสันติวัฒนธรรมในการคลี่คลาย
ปญหาและจัดการความขัดแยง สรางความสันติสุขในชุมชน 

คําสําคัญ: พลวัตชุมชน, การจัดการความขัดแยง, สันติวัฒนธรรม   
 

ABSTRACT 

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

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

Keywords: Community dynamics, Conflict management, Peace culture 
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การวิเคราะหเหตุการณความรุนแรงในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดอืนรอมฎอน
ระหวางป 2547 -2558 

Analysis of violence during Ramadan in the Southern provinces, B.E. 2547-2558 

สุวรา แกวนุย1* และ สุรจิต เพชรจอม2 

1อาจารย นักวิจัย สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
2ศูนยปฏิบัติการตํารวจจงัหวัดชายแดนภาคใต 
*Email: suwara27@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการการกอเหตุความรุนแรงและประเมินทิศทาง
ของสถานการณการกอเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอน ระหวาง ป 
2547 – 2558 การศึกษาครั้งนี้ ทําการวิเคราะหขอมูลจากสถิติของเหตุการณความรุนแรงในทุกรูปแบบที่
เกิดข้ึนระหวางชวงเดือนรอมฎอน ตั้งแตป 2547 – 2558 จากฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการตํารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต  

ผลการศึกษา พบวา การกอเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ชวงเดือนรอมฎอน 
ระหวาง ป 2547 – 2558 มีทั้งสิ้น 1,853 เหตุการณ สงผลใหมีผูเสียชีวิต 763 ราย และผูไดรับบาดเจ็บ 
1,246 ราย เหตุการณที่เกิดข้ึนสวนใหญมาจากสาเหตุการกอความไมสงบในพื้นที่ โดยมีรูปแบบการกอ
เหตุสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก 1) การยิง 2) การระเบิด และ 3) การกอกวน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มี
จํานวนเหตุการณโดยรวม จํานวนการเกิดเหตุยิงและระเบิด รวมถึงผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุด 
ในการศึกษา พบวาแนวโนมของการกอเหตุจะมีสัดสวนที่สูงข้ึนในหวง 10 วันสุดทาย และชวงเวลาในการ
กอเหตุสวนใหญ คือ ชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. หากพิจารณาสถานการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนพบวามี
สัญญาณเชิงบวกไดเริ่มปรากฏใหเห็นโดยเฉพาะแนวโนมการเสียชีวิตที่มีทิศทางลดลง จากประมาณ 2-3 
คนตอวัน ในชวงกอนป 2556 ลดลงเหลือประมาณ 1 คนตอวัน ในชวงป 2557-2558 และปรากฎชัดข้ึน
ในป 2558 ซึ่งเปนปที่มีผูเสียชีวิตนอยที่สุด นอกจากนี้ป 2557 ยังเปนปที่มีเหตุการณนอยที่สุดในรอบ 12 
ปที่ผานมาดวย 
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โดยสรุปสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดข้ึนในหวงรอมฎอนที่ผานมานั้น สวนใหญมีสาเหตุมาจาก
การกอความไมสงบ ซึ่งเกี่ยวของกับอุดมการณและความเช่ือ ดังนั้นทุกฝายควรรวมกันทําความเขาใจ เพื่อ
แกปญหา และหาทางลดความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่  นอกจากนี้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนควรชวยกันสอดสองเฝาระวังการกอเหตุในพื้นที่ และควรสรางพื้นที่แหงการสื่อสารเชิงบวก 
เพื่อลดอคติ ความกลัว และ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูการหนุนเสริมบรรยากาศของ
สันติภาพ สันติสุขในสังคมตอไป 

คําสําคัญ: สถานการณความไมสงบ, รอมฎอน , กระบวนการสันติภาพ, จังหวัดชายแดนภาคใต  
 

ABSTRACT 

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

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

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

Keywords:  Unrest, Ramadan, Peace process, Southern provinces  
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การบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย 
Human Resource Management Buriram Rajabhat University 

ชวัลวิชญ วรรธนะสูตร  และประชัน คะเนวัน  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และกองการบรหิารงานบุคคล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 *Email: lism5877@hotmail.com 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย กลุมตัวอยางไดมาดวยการดวยการเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนดเปนโควตา จํานวน 16 คน 
จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประกอบดวยบุคลากรสายวิชาการจํานวน 8 คน และบุคลากร
สายสนับสนุน จํานวน 8 คน สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวาดานการ
เลือกสรรบุคคลเขาทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมีการกําหนดคุณสมบตัิของผูที่จะมาสมัครเพื่อเขาสู
กระบวนการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานอยางชัดเจน ดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน คาจางและคาตอบแทนรายเดือนมีการจัดทําประกาศ 
ระเบียบขอบังคับ เพื่อเปนหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม ดานสวัสดิการมีการ
จัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกําหนดให  ทั้งที่เปนสิ่งที่สามารถคิดมูลคาเปนตัวเงินได และสิ่งที่
ไมสามารถคิดมูลคาเปนตัวเงินไดแตก็มีคุณคาทางจิตใจ และจากแนวทางการแกไขปญหาพบวาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เสนอใหมีการปรับปรุงสวัสดิการในดานการรักษาพยาบาลใหสามารถ
เบิกคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชนได การเบิกจายคารักษาพยาบาลของสามีหรือภรรยาให
เปนของบุตร ใหมีบําเหน็จหรือเงินตอบแทนในกรณีเกษียณอายุของพนักงานราชการหรือลูกจางช่ัวคราว
ที่ปฏิบัติงานมาแลวไมต่ํากวา 15 ป   

คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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ABSTRACT 

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

Keywords: Human Resource Management, Buriram Rajabhat University 
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ประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผกัไล ศตวรรษที่ 21 

Effectiveness of Administration Academic Huaiphaklai school 21st Century 

สุชิน  ชาญสูงเนิน1* 

Suchin Chansungnern 

1โรงเรียนบานหวยผักไล  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
*SUCHIN9929@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหวยผักไล ศตวรรษที่ 21 มี
วัตถุประสงคการศึกษา ดังนี1้) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 2) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 3) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน ประชากร 500 คนไดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของ Taro, Yamane. Elementary 
Sampling Theory. New Jersey: Prentice-Hall, 1967. ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 0.05 ได
ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 222 คน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแกรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) และวิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ 
 ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานหวยผักไล ปญหาใน
ภาพรวมนักเรียนสวนใหญผูปกครองมีฐานะยากจน รองลงมาคือขาดสื่ออุปกรณที่ทันสมัย กระบวนการ
สอน การประเมินขาดประสิทธิภาพ ปจจัยที่สงผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา 
ปจจัยในภาพรวมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 3Rx7C การอานออก เขียนได คิดเล็กเปน เปนทักษะการ
เรียนรูที่สําคัญที่สุด โดยตองอาศัยทักษะดานการคิด นวัตกรรม วัฒนธรรม ทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา การ
สื่อสาร เทคโนโลยีและทักษะอาชีพตามลําดับ รองลงมาคือ การใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (BBL) และการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STAP) การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  
Education) Chouching ตามลําดับ 
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 รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา การบริหารงานวิชาการ ใน
โรงเรียน ระดับช้ันอนุบาลและประถมตน ป.1 ถึง ป.3 ใชวิธีการออกแบบการเรียนรูโดยใหสมองเปนฐาน 
(BBL) สวนในช้ันประถมศึกษาปที่  4 ถึง ป.6 ใชการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STAP) และระดับ
มัธยมศึกษา ม.1 ถึง ม.3 ใชการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM  Education) และผูบริหารคณะครู
รวมมือกันนิเทศแบบกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring)  

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การบริหารงานวิชาการ, ปจจัยการบริหาร, รูปแบบการบริหาร 
 

ABSTRACT 
Research on the Effectiveness of Administration Academic Huaiphaklai school 21st 

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

The research found that Problems of Academic Administration of Huaiphaklai Schools. 
The overall majority of students are poor parents. The second is the lack of modern equipment 
and media teaching evaluation process inefficiency.  Factors affecting the effectiveness of 
Academic Administration found that overall cognitive skills for life 3Rx7C literacy, thinking small 
is the most important skill to learn.  The required skills, innovative thinking culture, teamwork, 
leadership, communication and technology skills, respectively, followed by the use of learning 
design using the brain as a base (BBL)  and managed to learn five steps.  (5 STAP)  learning 
management STEM fields (STEM education) Chouching respectively. 

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

Keywords: Effectiveness, Academic administration, Management factors, Model management  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

- 44 -43 

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรปูแบบการสอนที่สอดคลองกับ
พฒันาการทางสมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู  

เรื่องทฤษฏีบทพทีาโกรสั ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 

The Development of Mathematics Learning Based on the Brain Based 
Learning Model and the GOMETER’S SKETCHAD as a Tool for Learning on 

Pythagorean Theorem for Mathayomuksa 2 

บัณฑิต  พวงดอกไม1* 

1บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 
*E-mail: bundtimath@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดย
ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการ
เรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 70 และนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของ
นักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบานหวยยายจิ๋ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 
ประเภท ดังนี้ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู  จํานวน 12 แผน ใชเวลา 12 
ช่ัวโมง  2) แบบบันทึกสังเกตการณจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม และ
แบบทดสอบยอยทายวงจร  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่องทฤษฏีบทพีทา
โกรัส จํานวน 20 คะแนน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ และสรุปเปนความเรียง 

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการสอนที่สอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมอง และโปรแกรม GSP เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 1) ข้ันอุนเครื่อง เปนกิจกรรมที่ฝกสมอง 
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ผอนคลาย ใหรายกายไดมีการเคลื่อนไหว ไดแก เกมคณิตศาสตร เรื่องเลาคณิตศาสตรประกอบการเลน
เกม เปนตน 2) ข้ันการเรียนรู เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนจับคูโดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด ในการศึกษาชุด
กิจกรรมผานสื่อการเรียนรูจากโปรแกรม GSP เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่มีสีสันเขม สะดุดตา เขาใจงาย 
3) ข้ันฝก เปนกิจกรรมที่นักเรียนรวบรวมสิ่งที่ไดจากข้ันที่ 2 มาลงมือปฏิบัติ โดยชวยกันสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง จากโปรแกรม GSP เพื่อสรางองคความรูใหม พรอมทั้งบันทึกสิ่งที่สังเกตไดลงในใบกิจกรรม 
ฝกการหาคําตอบ และหาแนวทางเพื่อไปสูคําตอบใหไดมากที่สุด 4) ข้ันสรุป เปนกิจกรรมที่นักเรยีนแตละ
คู นําเสนอสิ่งที่คนพบในข้ันที่ผานมาหนาช้ันเรียน เพื่อใหนักเรียนคูอื่น ๆ  ไดแนวคิด หรือวิธีการที่แปลก
ใหมหลาย ๆ วิธี จากนั้นครูชวยสรุปความคิดรวบยอด 5) ข้ันนําไปใช เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดเลือก
วิธีการ หรือแนวคิดจากข้ันตอนที่ 4 เพื่อสรางโจทย หรือสถานการณใหม 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 72 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 75 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง, โปรแกรม GSP, การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

 
ABSTRACT 

The objectives of this action research were to 1)  develop mathematics learning 
activities based on brain-based learning (BBL) model using the Geometer’s Sketchpad as 
a tool for learning on Pythagorean Theorem for Matthayomsuksa 2 students, and 2) 
develop mean score of mathematics learning achievement of students to be 70 percent, 
as well as at least 70 percent of them to have more than 70 percent of mathematics 
learning achievement score.  Sampling group of this research was 20 Matthayomsuksa 2 
students at Chum Chon Ban Huai Yai Chio School under the Chaiyaphum Primary 
Educational Service Area Office 3, during the second semester of academic year 2015. 
This action research was conducted in 3 cycles.  Three types of research instruments 
included:  1)  experiment tool; 12 mathematics lesson plans of 3 cycles- 12 hours 2) 
feedback tools; note form for observing learning activity management, note form for the 
result of using lesson plans, end cycle test, 3)  tools for evaluating the effectiveness of 
learning activity management; mathematics learning achievement test. Data analysis was 
made through mean, percentage, and essay summary. 
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The findings were as follows:  Development of mathematics learning activities 
based on BBL model using the Geometer’s Sketchpad as a learning tool on Pythagorean 
Theorem for Matthayomsuksa 2 students was conducted into 5 steps. 1) Warm-up Stage: 
Students were allowed to participate in the brain training and relaxed activities before 
being introduced to new lesson.  These activities included mathematics game, 
mathematics storytelling, song and rhythmic activities, etc.  2)  Learning Stage:  Students 
were assigned to work in pair using buddy learning technique in order to study a series of 
activities using the Geometer’s Sketchpad program on Pythagorean Theorem as a colorful 
and attractive learning media which was easy to understand. 3) Practice Stage: Students 
collected knowledge from the Learning Stage and implemented to jointly practice 
through buddy learning technique. They repeatedly observed the Geometer’s Sketchpad 
program together before raising different questions or situations by trying to think for the 
possible solution or initiate the possible answers abundantly and differently.  4) 
Conclusion Stage:  Students presented the concepts to the class in order to share new 
and different idea and methods. 5) Application Stage: Students were allowed to choose 
the principles or concepts from the Conclusion Stage to create new problem situations.  

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

Keywords: Brain based learning model, The GOMETER’ S SKETCHAD, The development 
of mathematics learning 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรปูแบบการเรียนรู ที่สอดคลองกบั
พฒันาการทางสมองและใชโปรแกรมเชงิคณติศาสตร เรขาคณติแบบพลวัต เปนเครื่องมือ

ชวยในการเรียนรู เรือ่ง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

The Development of Mathematics Learning Activities Based on the Brain-
Based Learning Model Using The Gometer’s Sketchpad Program as the 

Learning Tool on Fractions for Matthayomsuksa 1 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการ
เรียนรู ที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปน
เครื่องมือชวยในการ เรียนรู เรื่อง เศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ70 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนบานโคกสําราญ อําเภอบาน
แฮด จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ที่ศึกษาในภาค
เรียนที่  2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 11 คน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) จํานวน 3 วงจร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ประเภท 1)  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองและใช
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู เรื่อง เศษสวน ช้ัน
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มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 13 แผน 2) เครื่องมือ   ที่ใชสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบบันทึกการสังเกต
การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบบันทึกหลังการใชแผนการ
จัดการเรียนรู แบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ กราฟฟกออแกไนเซอร (Graphic Organizer) ใบ
กิจกรรมและแบบฝกทักษะ 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คณิตศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ยและสรุปผลการวิจัยเปนแบบความเรียง 
ผลการวิจัยพบวา  

1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรู ปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการทางสมองและใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตพลวัต เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู 
เรื่อง เศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันอุนเครือ่ง 
(Warm – up Stage) (5 นาที) เปนข้ันใหนักเรียนรวมกิจกรรมฝกสมองเพื่อผอนคลายกอนนําเขาสู
บทเรียนใหม ดวยกิจกรรมบริหารสมอง (Brain gym) และกิจกรรมการยืดเสนยืดสาย (Stretcher 
Energizer) 2) ข้ันเรียนรู (Learning  Stage) (20 นาที) เปนข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ
การเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง และใชโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิตแบบพลวัต 
เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรู ประกอบไปดวยข้ันตอนยอย 2 ข้ันตอน ไดแก (1) กระตุนความรูเดิม  (2) 
นําเสนอความรูใหม มีรูปแบบการถายทอดความรูเปนแบบคู โดยใชเทคนิคเพื่อนคูคิด (ข้ันสมองมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น)  3) ข้ันฝก (Practice Stage) (15 นาที) เปนข้ันที่นักเรียนนําความรูที่ไดเรียนมาแลว
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองรวมกันกับเพื่อนคูคิด 4) ข้ันสรุป (Conclusion Stage) (10 นาที) เปนข้ัน
ที่นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญจากบทเรียนกับเพื่อนคูคิด ในรูปแบบของกราฟฟกออแกไนเซอร 
(Graphic Organizer) 5) ข้ันนําไปใช (Application Stage) (10 นาที) เปนข้ันที่นักเรียนสามารถหา
คําตอบดวยตนเองในสถานการณแกปญหาใหมได 

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 75.91 และมีจํานวนนักเรียนรอยละ 72.73 
ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป 

คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง, โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร เรขาคณิต
พลวัต 
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ABSTRACT 

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

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

2.  Students could have average learning achievement score at 75.91 percent in 
which 72. 73 percent of them could have learning achievement score more than 70 
percent.  

Keywords: Brain – based learning model, The Geometer’s Sketchpad 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรโดยใชรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) 
ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนนัต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

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

On Infinite Sequence for Mathayomsuksa 6 

ปติพล มานิสสรณ1*, วัลลภา อารีรัตน2 และ อรุณศรี อ้ึงประเสริฐ3 

Patipon Manissorn1*, Wallapha Ariratana2 and Arunsri Eungprasert3 

1นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุมวิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2รองศาสตราจารย สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
*Email: bj_patipon@hotmail.com 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบ    
วัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6     2) 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และ 3) ศึกษาการคิดวิเคราะหของ
นักเรียน ตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/7 จํานวน 42 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558  
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู จํานวน 12 แผน 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลปฏิบัติ ไดแก  แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ใบกิจกรรม แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบทดสอบทายวงจร 3) 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละ และการสรุป
ความเรียง 
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 ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 
5 ข้ัน (5Es) ที่สงเสริมการคิดวิเคราะห เรื่อง ลําดับอนันต ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนกิจกรรมที่สงเสริมให
นักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูและรวมกันระดมความคิดเพื่อแกสถานการณปญหาตางๆที่กําหนดให 
สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ชวยให
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีข้ันตอนดังนี้ 1) ข้ันสรางความสนใจ เปนการเตรียมความ
พรอมนักเรียนโดยแจงจุดประสงคการเรียนรู ทบทวนความรูเดิม หรือนําเสนอกิจกรรม เพื่อดึงดูดความ
สนใจนักเรียนและนําเขาสูบทเรียน 2) ข้ันสํารวจและคนหา เปนการกําหนดสถานการณปญหา เพื่อนํา
นักเรียนเขาสูการศึกษาใบความรู แลวใหนักเรียนสํารวจและคนหาขอเท็จจริงจากใบความรู แทรก
ข้ันตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห ข้ันที่ 2 กําหนด
ปญหาหรือวัตถุประสงค ข้ันที่ 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ ข้ันที่ 4 พิจารณาแยกแยะ ข้ันที่ 5 สรุป
คําตอบ 3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป เปนข้ันที่นักเรียนแตละกลุมระดมความคิดใน การแกปญหาจาก
สถานการณปญหา และนําเสนอผลงานตอช้ันเรียน แทรกข้ันตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ข้ัน 4) 
ข้ันขยายความรู เปนข้ันที่ครูกําหนดตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางจากใบกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดคิด
แกปญหา แทรกข้ันตอนกระบวนการคิดวิเคราะหไว 5 ข้ัน 5) ข้ันประเมิน เปนข้ันที่ครูตรวจสอบความ
เขาใจของนักเรียน โดยใหนักเรียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูและทําแบบฝกทักษะ 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 79.71 และมีจํานวนนักเรียน 35 คน 
จากนักเรียน 42 คนคิดเปนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป 

3) นักเรียนมีความสามรถในการคิดวิเคราะห โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมการคิดวิเคราะหรอยละ 
86.19  

คําสําคัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร, รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5Es), 
ลําดับอนันต, การคิดวิเคราะห  

 
ABSTRACT 

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

The findings were as follows:  1.  the development of mathematics learning 
activities based on Inquiry Cycles ( 5Es)  model promoting analytical thinking on Infinite 
Sequence for Mathayomsuksa 6 students could support students to explore knowledge 
and join brainstorming for solving problem situations raised by teacher.  It promoted 
students to reasonably express ideas and listen to other people’s point of view.   It also 
helped them to have analytical thinking ability consisting of 5 steps.  1)  Engagement: 
teacher prepared students’  readiness by informing them learning objectives, reviewing 
previous knowledge, or raising some interesting activities for arousing their interests and 
introducing to the lesson. 2) Exploration: problem situation was raised for involving them 
to study worksheet for exploring the facts, inserted the 5 analytical thinking processes 
including (1)  determining what to be analyzed, (2)  determining problem or purpose, (3) 
determining principle or regulation, (4) differentiated consideration, and (5) summary. 3) 
Explanation: each group of students jointly brainstormed to solve problem situation and 
presenting the outcomes to the class, inserted the 5 analytical thinking processes.  4)  
Elaboration: teacher raised some examples which were different from those in worksheet 
in order to arouse students to think for solving problem and to discuss with them through 
analytical thinking steps, inserted the 5 analytical thinking processes.  5)  Evaluation: 
teacher checked students’ understanding by allowing them to summarize what they had 
been learned, as well as completing the skill exercise. 
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2.  Students could have average learning achievement score at 79.71 percent. 
There were 35 of 42 students or 83.33 percent of them having learning achievement score 
more than 70 percent.  
 3. Students could have analytical thinking ability with mean score at 86.19 percent.  

Keywords: The development of mathematical learning activities, Inquiry cycle (5Es), 
Infinite sequence, Analytical thinking 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรคัติวิสตที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนกุรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

The Development of Mathematics Learning Activities Using The 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยาเรื่อง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 2) 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน  ใหมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 และนักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และ 3) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียนที่ผานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาเรื่อง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
 ตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนนครขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปการศึกษา 2558 จํานวน 44 คน ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ 3 วงจร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ประเภทคือ 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองการปฏิบตัิ 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใบกิจกรรม แบบฝกทักษะและแบบทดสอบทายวงจร 3) 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาของโพลยา การวิเคราะหขอมลู
ใชคาเฉลี่ย รอยละและสรุปความเรียง 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1. นักเรียนที่ผานการกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวน
การแกปญหาของโพลยา เรื่อง ลําดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู คือ 1) 
ข้ันนํา เปนข้ันเตรียมความพรอมของนักเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมและแจงจุดประสงคการเรียนรู  
2) ข้ันสอน ประกอบดวยข้ันตอนยอย 3 ข้ัน ไดแก 2.1) ข้ันเผชิญสถานการณปญหาและแกปญหาเปน
รายบุคคล เปนข้ันที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจากสถานการณปญหาเปนรายบุคคล  2.2) ข้ันระดับกลุมยอย 
นักเรียนแตละกลุมรวมกันเสนอแนวคิดภายในยอยในการแกสถานการณปญหา สรุปความรูและวิธีการ
แกปญหาของของกลุมยอย เพื่อนําเสนอตอกลุมใหญ 2.3) ข้ันระดับกลุมใหญ นักเรียนแตละกลุม สง
ตัวแทนออกมานําเสนอผลงาน กลุมอื่นชวยกันอภิปรายหรือหาขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยทุกข้ันตอนยอย
ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา 4 ข้ัน คือ ข้ันที่ 1 ทําความเขาใจปญหา 
ข้ันที่ 2 การวางแผนการแกปญหา ข้ันที่ 3 ดําเนินการตามแผนและข้ันที่ 4 ตรวจสอบผล 3) ข้ันสรุป ครู
และนักเรียนชวยกันสรุปวิธีการแกปญหาหรือหลักการที่เหมาะสมที่สุด 4) ข้ันฝกทักษะ เปนข้ันที่นักเรียน
ทําแบบฝกทักษะจากสถานการณที่กําหนดใหเมื่อสิ้นสุดการเรียนแตละครั้งและ 5) ข้ันประเมิน เปนข้ันที่
ประเมินความเขาใจจากผลงานของนักเรียน ไดแก ใบกิจกรรม แบบฝกทักษะ การทํางานเปนกลุม การมี
สวนรวม การแสดงความคิดเห็น ความสนใจ การตอบคําถาม การนําเสนอผลงานและคุณภาพของช้ินงาน 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.78 และนักเรียนจํานวน รอยละ 84.09  ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 70 ข้ึนไป  3.  นักเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การแกปญหา เฉลี่ยรอยละ 92.61 โดยมีคะแนนใน ข้ันทําความเขาใจปญหา  ข้ันวางแผนการหาคําตอบ  ข้ัน
ดําเนินการตามแผนและข้ันตรวจสอบผล เฉลี่ยรอยละ 100.00, 100.00, 89.20 และ 92.61 ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต, กระบวนการแกปญหาของโพลยา 
 

ABSTRACT 

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

Keywords: Constructivist Theory, Polya’s Problem Solving Processes. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 70 2) พัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุมโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 
ผานเกณฑรอยละ 75 3) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรยีนรูรูปแบบการสอน
ซิปปารวมกับผังกราฟก รายวิชา ส 22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑรอยละ 70 กลุมเปาหมายคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนที่ 2 โรงเรียนชุมแพวิทยายน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ภาคเรียนที่  2  
ปการศึกษา 2558  จํานวน  17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน ข้ันปฏิบัติการ ข้ันสังเกตการณ
และข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติการ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู สาระที่ 5 ภูมิศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ
การสอนซิปปารวมกับผังกราฟก 2) เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติการ ไดแก แบบสังเกต
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พฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนแบบสัมภาษณนักเรียน แบบ
บันทึกผลการใชแผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม แบบทดสอบยอยทายวงจร 3) 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห ผานเกณฑ จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 82.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑ รอยละ 
70 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.82 คิดเปนรอยละ 72.73 2) นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการ
ทํางานกลุม ผานเกณฑจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด คือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑ รอยละ 75 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
16.65 คิดเปนรอยละ 92.50 3) นักเรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑจํานวน 14 
คน คิดเปนรอยละ 82.35 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ นักเรียนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ผานเกณฑ 
รอยละ 70 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.35 คิดเปนรอยละ 74.50 

คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห, ทักษะการทํางานกลุม,รูปแบบการสอนซิปปารวมกับผังกราฟก 
 

ABSTRACT 

The Purpose of this research were 1) to develop the analytical  using  cippa model 
With graphic organization  in Soc.  22103 social studies religion and culture of  Grade 8 
Students expecting at least 70 percent of the students to pass the criteria of 70 percent. 
2)  to develop group-working skill using cippa model with graphic organization  in Soc. 
22103 social studies religion and culture of Grade 8 Students expecting at least 70 percent 
of the students to pass the criteria of 75 percent.  3)  to develop learning achievement 
using cippa model With graphic organization  in Soc.  22103 social studies religion and 
culture of  Grade 8 Students expecting at least 70 percent of the students to pass the 
criteria of 70 percent. The target of the study consist of 17 grade 8 students classroom 2 
Chumpaewithayayon School.  Chumpae District Khonkaen Province Second semester of 
the 2016 academic year by Purposive Sampling 

This research was an action research.  There were planning action, observation, 
and reflective action This research instrument were divided in 3 Groups 1) The instrument 
for acting was a lesson plan using cippa model with graphic organization, on the geography 
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2) The instrument for reflection action were teaching behavior observation form, student 
behavior observation form, student interviewed form, result lesson plan form, group-
working skill assessment, and final test for end of cycle. 
3) The instrument for potential learning assessment were analytical thinking Measurement 
form, learning achievement test. 

The finding were: 1) The student score of analytical thinking development passed 
the specified Criterion were 14 Students or 82. 35 percent that was higher than the 
specified criterion which had been prescribed that 70 percent of the students made a 
mean score of 70 percent or better and student’ s average score were 21.82 or 72.73 
percent.  2)  The student score of group-working skill development passed the specified 
Criterion were 17 Students or 100 percent that was higher than the specified criterion 
which had been prescribed that 70 percent of the students made a mean score of 75 
percent or better and student’s average score were 16.65 or 92.50 percent. 3) The student 
score of learning achievement development passed the specified Criterion were 14 
Students or 82.35 percent that was higher than the specified criterion which had been 
prescribed that 70 percent of the students made a mean score of 70 percent or better 
and student’s average score were 22.35 or 74.50 percent. 

Keywords: Analytical thinking, Group-working skill, Cippa model with graphic organization 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแกน 

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

สริญญา จําปาวอ1* และ มณฑา ชุมสุคนธ 2 

1 สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
*E-mail: sarah.strawberry.angel2@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม สาเหตุและสภาพปญหาในการใช Social 
Media ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน จํานวน 398 คน ซึ่งไดมาโดย การสุม
แบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage Sampling) เครื่องมอืที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 80 ขอ 
วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา  
1) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช Social Media ดานพฤติกรรมกอนการใชงาน Social Media 

พบวา ใชเพื่อติดตอสื่อสารกับเพื่อน ผูปกครอง และคนอื่นๆที่เกี่ยวของมากที่สุด (�̅�= 4.43) ดานพฤติกรรม
ระหวางการใชงาน Social Media พบวา นักเรียนใช 2 ชม. ข้ึนไป มากที่สุด (�̅�= 4.89) ใชทุกวัน มากทีส่ดุ 
(�̅�= 4.73) ใชเวลา 19.01 น. – 05.59 น. มากที่สุด (�̅�= 4.68) คาใชจายตอเดือน 801-1,000 บาท มาก
ที่สุด (�̅�= 4.74) ใชที่บานหรือหอพักมากที่สุด (�̅�= 4.77) ใช Youtube มากที่สุด (�̅�= 4.89) ใชเพื่อ
ความเพลิดเพลินมากที่สุด (�̅�= 4.67) และมีชองทางในการใชผานโทรศัพทมือถือมากที่สุด (�̅�= 4.89) 
ดานพฤติกรรมหลังการใชงาน Social Media พบวา นักเรียนใชงานเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติมมาก
ที่สุด (�̅�= 4.38)  

2) ผลการศึกษาดานปจจัยการใชงาน Social Media พบวา นักเรียนมีปจจัยการใชงานเพื่อการ
ติดตอสื่อสารมากที่สุด (�̅�= 4.35)  
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3) ผลการศึกษาดานปญหาจากการใชงาน Social Media พบวา มีปญหา เรื่อง การใชภาษาไม
เหมาะสมมากที่สุด (�̅�= 4.26)  

4) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช Social Media ของนักเรียนสรุปไดดังนี้ คือ 
ตองการใหมีการใหใชอินเตอรเน็ตผานซิมเครือขายมือถือฟรี ตองการใหมี wifi ฟรีทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ
ไทยคลายกับในตางประเทศ ตองการใหนักเรียนแบงแยกเวลาเลนมือถือ ไมตองการใหสังคมไทยเปน
สังคมกมหนา ตองการใหผูใชมีวิจารณญาณในการแยกแยะการรับขอมูลผานสื่อออนไลนทุกชนิดวาสิ่งใด
ถูก-ผิด ตองการผูใช Social Media รับเพิ่มเพื่อนที่รูจักเทานั้นเพื่อความปลอดภัยและตองการใหผูใช  
Social Media มีใชเฉพาะเพื่อใหเกิดประโยชน  

คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช Social Media, ปจจัยของการใชงาน Social Media, ปญหาจากการใชงาน 
Social Media 

 
ABSTRACT 

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

1) The study uses Social Media behavior before using Social Media that is used to 
communicate with parents and others, the most relevant ( �̅�= 4.43) behavior during use 
Social Media found that students spend two hours or more. Most (�̅�= 4.89) for every day 
the ( �̅�= 4.73) at 19:01 pm. - 5:59 pm. most ( �̅�= 4.68) charge per month. Most 801-1000 
baht (�̅�= 4.74) using at home or the dorm (�̅�= 4.77) using the Youtube (�̅�= 4.89) for the 
most enjoyment (x = 4.67) and a channel in the past, most mobile phones ( �̅�= 4.89) 
behavior after use Social Media found that students use knowledge to further the (�̅�= 4.38). 

2) The study on the use of Social Media found that the students use to 
communicate most (�̅�= 4.35). 
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3) Study the issue of the use of Social Media found that the problem of language 
is most appropriate (�̅�= 4.26). 

4) Recommendations on the use of Social Media behavior of students is as follows: 
To provide access to the Internet via a SIM free mobile network needs to have free wifi 
in all areas, similar to those in other countries. To give students time cell division. Thailand 
does not want the society as a society face. To provide users with the information critical 
to distinguish all online media through what was - wrong. Social Media Users want to be 
friends known only for safety and require the user to Social Media is used only to provide 
benefits. 

Keywords: Behavior using Social Media, The use of Social Media, The issue of the use of 
Social Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- 65 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

64 

 

การศึกษาคานิยม 12 ประการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการดําเนนิชีวิตในสังคม จากการจดัการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
A Study of Grade 10 Students’12 National Main Values and Learning 

Achievement Using Project Based - Learning 
ดารารัตน  นาหอม1*  

1นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

*ndararut.dada@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคานิยม 12 ประการของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน รายวิชาหนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม จากการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 80 
ข้ึนไปและมีนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 80 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
หองเรียนที่ 1 ของโรงเรียนโนนคอวิทยาคม อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 39 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใชรูปแบบ  One –Shot Case 
Study เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12  ประการ และแบบวัดคานิยม 12 
ประการ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละแลวเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

ผลการวิจัยพบวา 1)  นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ ทุกดานผาน
เกณฑอยูในระดับดีและมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 100.00 และนักเรียนมีคานิยม 12 ประการ เฉลี่ย
เทากับ 81.59 อยูในระดับดี และมีนักเรียนผานเกณฑคิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 2)  
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องคานิยม 12 
ประการ เฉลี่ยเทากับ 25.74 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.80 และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 39 คนคิด
เปนรอยละ 100.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

คําสําคัญ:  โครงงานเปนฐาน, คานิยม 12 ประการ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การปฏิบัติตนตามคานิยม 12 ประการ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the learning achievement of Civics, 
Culture and Social Life Course by project base learning of grade 10 students’  that meet 
the criteria of 80/80 2)  To study students’  12 National Main Values by project -  base 
learning that grade 10 students’  were assessed at a good level and qualified 80 percent 
up.  The target group consisted of 39 grade 10 students’  in the 1st class of 
Nonkhowittayakhom School Nonkhun District, Sisaket Province in academic year 2015.  

The target group was obtained by purposive sampling technique.   
This research experimented by One–Shot Case Study model.  The experiment 

instrument was 8 hours lesson plan of project base learning for grade 10 students.  The 
instruments employed to collect data were a 30- item achievement test, the behavior 
evaluation and 12 National Main Values test. 

The findings were as follows: 1) The data analysis result found that the students 
were qualified of 100 percent in good level, which was higher than the criterion. The 
students of project based learning was qualified average score 81.59. They passed 12 
National Main Values test 100 percent, which was higher than specification. The 
criterion. 2) The learning achievement of students’ who learnt by project based learning 
of 12 National Main Values was average score of 25.74, 85.80 percent. The 39 students 
qualified of 100 percent, which was higher than 

Keywords: Project based-learning, 12 national main values, Achievement, The behavior 
of 12 national main values 
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การเปรียบเทียบทกัษะการแกปญหาและผลสัมฤทธิท์างการเรียนในรายวิชาประวัตศิาสตร
ระหวางนกัเรยีนทีเ่รียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช รูปแบบการสอน PBL 

(Problem – Based Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ 
ของนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

A Comparing of Mathayomsuksa VI Students Problem Solving Skill and 
Learning Achievement in the Course of History towards Learning Activities 
Using the Teaching Model PBL (Problem – based learning) with the dbook 

Pro Program and Normal Technique 

ภูวนาท พูนสวัสดิ์1* และ มณฑา ชุมสุคนธ2 

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
*E-mail: puvanat29@gmail.com  

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาประวัติศาสตรระหวางนักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL 
(Problem – Based Learning) รวมกับการใชโปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร ที่
เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL (Problem – Based Learning)) รวมกบั
การใชโปรแกรม dbook Pro ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 14 หองเรียน 
นักเรียนทั้งหมด 560 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กําลัง
เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอ
สวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 หองเรียน หองละ 38 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบใชหองเรียน
เปนหนวยในการสุม (Cluster Random Sampling ) ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL 
(Problem – Based Learning) รวมกับโปรแกรม dbook Pro จํานวน 12 แผน 12 ช่ัวโมง 2) แผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 12 แผน   12 ช่ัวโมง 3) แบบวัดทักษะการแกปญหา เปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 4) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
และ5) แบบวัดความพึงพอใจ เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติสําหรับการทดสอบ  t-test  แบบ  independent 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 2) ผลการเปรียบเทยีบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL (รวมกับการใช โปรแกรม dbook Pro กับหองเรียนปกต ิ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
รายวิชาประวัติศาสตร ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน PBL รวมกับการใช 
โปรแกรม dbook Pro  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

คําสําคัญ: ทักษะการแกปญหา, โปรแกรม dbook Pro 
 

ABSTRACT 

This study aimed to compare mathayomsuksa VI student’  problem solving skill 
and learning achievement in the course of history towards learning activities by using PBL 
(Problem – based Learning) with dbook  Pro Program the teaching model and the normal 
technique and to study mathayomsuksa VI students’  satisfaction towards learning 
activities by using the teaching model PBL ( Problem –  based Learning)  with dbook Pro 
Program in the course of history The population in this study were 560 students in all 14 
classrooms of mathayomsuksa VI  at Triam Udom Suksa of the Northeast school, Sawang 
Daen Din district Sakon nakon province.  The sampling in this research were 76 students 
of two mathayomsuka VI classrooms studying in second semester of two academic year 
2015 at Triam Udom Suksa of the Northeast school, Sawang Daen Din district Sakon nakon 
province:  The sampling was selected by using cluster random sampling.  The research 
methodology was Experimental research. 
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The tools used in this research were 1) 12 lesson plans using PBL teaching model 
with dbook Pro Program 2)  12 lesson plans using regular teaching model 3)  a 40 items 4 
multiple choice problem solving  skills Test 4)  a 40 items 4 multiple choice learning 
achievement Test 5)  a 10 items satisfaction questionnaire.  The data were analyzed by 
using mean standard deviation and t-test for independent samples. 

The results of this research were shown as follows:  1)  The problem-solving skills 
of mathayomsuksa VI students in the classroom that using the teaching model PBL 
(Problem – based Learning) with dbook Program was statistically higher than the students 
in the regular classroom at .01 level of significance.  2)  The learning achievement of 
mathayomsuksa VI students in the classroom that using the teaching model PBL (Problem 
–  based Learning)  with dbook Program was statistically higher than the students in the 
regular classroom at . 01 level of significance.  3)  Satisfaction of the satisfaction of 
mathayomsuksa VI students in the course of history after using the teaching model PBL 
(Problem – based Learning) with dbook Pro Program was at highest level.  

Keyword: Problem-solving skills, dbook Pro program 
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เจตคติของนกัศึกษาตอการใชสือ่ภาพยนตรในการจดัการเรียนการสอน  
วิชาสิทธิมนุษยชน : กรณศีึกษานกัศึกษาหลักสตูรนติิศาสตรบณัฑิต 

Attitude of Students toward Using Film as Instruction Media for Human 
Rights Course: A Case Study of Students of the Bachelor of Laws 

ศิรินทร อินทรวิชะ1* 

1สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ม.ราชภัฏเพชรบรุี  
*Email: sirinint@yahoo.com 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติตอการใชสื่อภาพยนตรในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน โดยประชากรของการวิจัยคือนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ช้ันปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิทธิมนุษยชน จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม
เจตคติตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชน วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา เจตคติของนักศึกษาตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียนการสอนวิชา
สิทธิมนุษยชน โดยภาพรวมอยูในระดับดี ( x  = 4.13) โดยขอที่มีระดับเฉลี่ยสูงสุด คือการใชสื่อภาพยนตร
ชวยสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจัดอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.61)  

จากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการใชสื่อภาพยนตรในการจัดการเรียน
การสอนวิชาสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการการเรยีนรูของนักศึกษาสงผลใหมภูีมิ
รูและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

คําสําคัญ: เจตคติ, สื่อภาพยนตร, วิชาสิทธิมนุษยชน 
 

ABSTRACT 

 The quantitative research aimed at studying the attitude of students toward using 
film as instruction media for human rights course.  The finite population was 23 senior 
students who enrolled in human rights course.  The subjects were asked to complete a 
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questionnaire including. The data were analyzed using descriptive statistics. The data were 
collected and analyzed for frequency, mean, and standard deviation. 
 The research found that the mean scores of attitude for using film as instruction media 
for human rights course were at a good level ( x  = 4.13). The highest level of attitude was the 
attitude of using the film to the development of students' learning ( x  = 4.61). 
 Results of this study reveal that the students had the positive attitude towards 
using film as instruction media for human rights course.  Wherewith enhance students’ 
learning skills to become knowledgeable and self-directed learners. 

Keyword: Attitude, Film, Human rights course 
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The Study Problem of English Language in High School Student of 
Narathiwat province, Thailand 

Patarapong Kroeksakul1*, Prasob Chanamuya2 and Phaisarn Keawbutdee3 

1Faculty of Environmental Culture and Ecotourism, Srinakharinwirot University Thailand 

2Sukirin Withaya, Sukirin district, Narathiwat province, Thailand. 
3Burirum Provincial Agricultural Extension Office, Thailand. 
*E-mail address: kekosakull@hotmail.com 

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

ABSTRACT 

The paper has aim for study problem has the influences to English language 
leaning of high school student in Narathiwat province, Thailand.  Methodology is 
qualitative method, so focus in the problem with English language leaning of high school 
student, the collected data from interviews 8 teacher in 7 school, and 10 student in 
school of rural area used semi – structure interview was tool for collected, and use open 
questionnaire with 456 students.  Result, found problem of English language learning in 
high school of Narathiwat province, the has 11 problems, and reading and writing its high 
correlation (R=.504). However, the problem almost to beginning from basic in the family 
and social of student and the main factors of problem are internal factors or 
environmental factors to support English learning of student.  In the reason of English 
learning problem has 10 issue and can separate 3 factors were; 1.  Indirect factors, 2) 
Teaching factors, and 3) Personal factors, are affected to the problem of English language 
learning in high school of Narathiwat province. 

Key word: English language, learning, Narathiwat Thailand. 
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นโยบายสาธารณะการตลาดโคเนือ้สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน บานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบรูณ 

The Public Policy for Market Beef Cattle to AEC by the Public 
Participation at Nong Jang Village, Nong Jang Sub-district, Bung Samphan 

District, Phetchabun Province  

สนธยา ชมพู, แขขวัญ สุนทรศาลทูล, จุฬา เจริญวงศ, ธีรภัทร กิจจารักษ,  
กฤชสร เข็มเหล็ก และ ศุภชัย คลองขยัน 

Sontaya Choompoo, Khaekwan Sunthornsaratul, Chula Charernvong, Teeraphat Kitjarak, 
Kritchasorn Kemlek and Supachai klongkhayan 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง
ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอนโยบายการตลาดโค
เนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ 3. เพื่อนําเสนอนโยบาย
การตลาดโคเนื้อในสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีสวนรวมของประชาชน โดย ผูวิจัยศึกษาแบบ
เชิงปริมาณพื้นที่เปาหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่หมูบานหนองแจง ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 377 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางโดยการเปดตาราง
ของเคชี มอแกน   การเก็บรวบรวมขอมูลและแบบสอบถาม ซึ่งเปนประเภทมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean : x ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
เ ข าสมการ (Enter Multiple Regression Analysis)  โดยใชการ วิจัย เ ชิงพรรณนา(Descriptive 
Research) 
 ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนองแจง 
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก
ทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ( x = 4.46) ดาน
สวนประสมทางการตลาด ( x = 4.39) ดานการจัดการภาคเอกชน ( x = 4.38) และ ดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( x = 4.29) ตามลําดับ 2. ปจจัยที่สงผลตอนโยบายการตลาดโคเนื้อในบานหนองแจง ตําบลหนอง
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แจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ พบวาดานระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.78) พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย ดังนี้ การเลี้ยงโคเนื้อมีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเทียบกับอาชีพการเกษตรอื่น( x = 3.07) 
การเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพที่ยั่งยืน ( x = 3.01) ทานมีความรูการเลี้ยงโคเนื้อเปนอยางดี ( x = 2.87) 
ตามลําดับ 3. เพื่อนําเสนอนโยบายการตลาดโคเนื้อในสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการมีสวนรวม
ของประชาชนจากการสอบถามทานผูทรงคุณวุฒิดานโคเนื้อไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการวิจัย
เปนอยางมาก ดังนี้ ควรใชกระบวนการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาดานการเลี้ยงโคเนื้ อ โดย
แตงตั้งคณะกรรมการรวม ของภาครัฐ ภาคเอกชน ผูมีสวนไดเสีย รวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนา
ดานการเลี้ยงโคเนื้ออยางเปนระบบมีการกําหนดแผนพัฒนาระยะสั้น ระยะยาว หนึ่งป สามป หาป โดยมี
ภาคเอกชนเปนเจาภาพหลัก ภาครัฐเปนฝายสนับสนุนและที่สําคัญจะตองมีเอกภาพในการทาํงาน 1. ควร
กระตุนใหภาครัฐพัฒนาเทคโนโลยีดานการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเปนศูนยกลางในอนุภูมิภาคประชาคมอาเซียน 
ใหมีความพรอมและเปนมาตรฐาน มีศักยภาพและมีการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนและทองถ่ิน 2. ควรพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในประเทศ โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให มีมาตรฐาน พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาศูนยกลางขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโคเนื้อ
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 3. สงเสริมใหผูประกอบการปรับปรุงกิจการใหมีมาตรฐาน โดย
มุงเนนทักษะที่เปนสากลและภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันพัฒนามาตรฐานโคเนื้ออยางจริงจัง 4. ควร
สงเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาด โดยเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารสารสนเทศ
ของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 

คําสําคัญ: โคเนื้อ  
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was 1) to study the production and marketing of beef 
cattle in Nong Jang village, Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, Phetchabun 
province 2) to study the factors that effect the policy for market beef cattle at Nong Jang 
village, Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, Phetchabun province and 3) to offer 
the policy for market beef cattle to AEC by the public participation. 
 The research study is a quantitative, the target farmers in the village of Nong Jang 
Village, Nong Jang Sub-district, Bung Samphan District, Phetchabun Province which 377 
samples were obtained from sampling through Krejcie & Morgan table.  The data was 
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collected by questionnaire which 5 types of scales levels.  The data analysis using 
percentage, mean, standard deviation and analysis of multiple regression, based on 
priority of multiple regression analysis by using descriptive research. 
The result found that: 1. The production and marketing of beef cattle in Nong Jang village, 
Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, Phetchabun province in whole aspects au 
in high level When considered in each aspect found that in high many aspects the 
descending order was the production system and the beef market ( x = 4.46), the marketing 
mix ( x = 4.39), the handling of private ( x = 4.38), and the public administration ( x = 4.29), 
respectively.  2.  The factors that effect the policy for market beef cattle at Nong Jang 
village, Nong Jang sub-district, Bung Samphan district, Phetchabun province found that 
the production and marketing of beef cattle as in whole aspect in moderate level ( x = 
2.78). When considered in each aspect found that in moderate level in every aspects, the 
descending order was the beef cattle are less risky compared to the other agriculture ( x

= 3.07), beef cattle is a sustainable profession ( x = 3.01), and know well have to take care 
beef cattle was good ( x = 2.87), respectively. 3. To offer the policy for market beef cattle 
to AEC by to ask experts in beef cattle has suggested that the benefits of research are 
enormous.  The process should be integrated in the development of beef cattle by 
appointing a joint committee of government and private stakeholders.  A common set of 
guidelines for the development of beef cattle in a systematic way.  There are plans to 
develop short term of one year, three years, five years, with the private sector as the 
main host by government support is important and needs to be unified in their work. 

The suggestion 1.  The government should encourage the development of 
technologies for beef cattle to be centered in the ASEAN region to availability and 
standards, the development potential and the involvement of the private sector and 
local communities.  2.  Should development of facilities in the country by developing a 
management system for the development of infrastructure and development center for 
information on beef cattle, domestic and neighboring countries.  3.  The encourage 
enterprises to improve business standards by focusing on the skills that are universal and 
public and private sector working together to develop a standard beef seriously.  4.  It 
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should promote and develop public relations and marketing by increasing access to 
information technology channels of cattle raisers to developing public- private 
partnerships. 

Keyword:  beef cattle 
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การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบรุี จังหวัดปราจีนบุรี 

Public Participation in Making Local Development Plans of Mueangkao 
Sub-District Municipality, Kabinburi District, Prachinburi Province 

จุฬาลักษณ กอบัวกลาง1* และประชัน คะเนวัน2 

1หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สงักัดเทศบาลตําบลเมอืงเกา 
อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี  
2หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
*E-mail: pooh_jula@hotmail.com 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาล
ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงคในศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบรุี 
จังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยการกําหนดโควตา จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการในเทศบาลตําบลเมืองเกา 
จํานวน 3 คน ผูนําชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองเกา จํานวน 12 คน โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกทั้ง 15 คน สวนการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงบริบทเนื้อหา และการวิเคราะห
เชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา โดยการรวมแสดงความ
คิดเห็น รวมเสนอปญหาความตองการ เรียงลําดับความจําเปนเรงดวน รวมตัดสินใจ รวมวางแผน 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนขอมูล วิเคราะหปญหา รวมถึงการใหขอเสนอแนะ ในสวนปญหาเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก ปญหาประชาชนไมเขารวมในการทํา
ประชาคม หรือเขารวมการประชาคมนอย และไมใหความสนใจและความรวมมือในการทําประชาคม 
ปญหาการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบยังไมทั่วถึง ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แนวทางในการแกไขปญหาการมีสวนรวมในการ
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จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู ช้ีแจงถึงความสําคัญ ประโยชนและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดทําประชาคม ใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผน ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผน บูรณาการการจัดทําแผนใหมีความสอดคลองกนั 
และตรงกับความตองการของประชาชน รวมถึงสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกลุมองคกรภาคประชาชนในพืน้ที่ 
เพื่อเปนอาสาสมัครในการสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน, แผนพัฒนาทองถ่ิน, เทศบาลตําบลเมืองเกา 
 

ABSTRACT 

The research entitled ‘The Public Participant in Making Local Development plans 
of Mueang Kao Sub-District Municipality, Kabinburi District, Prachinburi Province’ aimed at 
1)  to study the public participation in making local development plans of Mueang Kao 
Sub-district municipality, Kabinburi District, Prachinburi province. 2) to study the guideline 
to solve the problem of participation in making local development plans of Mueang Kao 
Sub- District Municipality, Kabinburi Province.  The sample was selected by purposive 
sampling by fixing quota, which consisted of 15 persons including 3 executives and civil 
servant in the Mueang Kao Sub-District Municipality, and 12 leaders and people in the 
area of Mueang Kao Sub-District Municipality by means of In-depth interviews.   The data 
analysis was content analysis and descriptive analysis.  The finding of research was as 
follows:  a study of public participation in making local development plans by overall 
revealed that the public participation included giving opinion , pointing out  problem, 
needs, arrangement of urgent needs, decision making, planning, consulting, exchanging of 
data, analysis of problem and giving suggestion.  The problems included not attending 
public hearing or less attending public hearing, not giving interests and corporation in 
public hearing, lacking of public relation to the public and lacking of knowledge, not 
understanding of role and participation in making local development plans on the part 
of people.  The guideline for solution to the problem of public participation in local 
development plan was shown as follows:  The public relation should be used to create 
awareness, and to inform about importance, benefit, details about the public hearing to 
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the public about the process of public participation in developing plan. The public sector 
that was responsible for plan making should integrate the plan making to tally with and 
meet with the needs of people, including encouragement of establishing the people’ s 
organization in the area to volunteer for encouragement of people in the area to 
participate in the local development plans making process. 

Keywords: Public participation, Local development plan, Mueang Kao Sub-District Municipality 
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การมีสวนรวมของชุมชนในแผนพฒันาตําบล กรณศีึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลโนนขวาง จังหวัดบรุีรัมย 

Community Participation in Sub-District Development Planning: A Case Study 
of Non Kwang Sub-District Organization Administration in Buriram Province 

ไพศาล แกวบุตรดี1  ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร2 ประชัน คะเนวัน3 ธนาพันธ นัยพินิจ4 สมชาติ 
แนนอุดร5 โกเมน กันตวธีระ6 อาวุธ รื่นภาคพจน7 อารีย นัยพินิจ8 และภัทรพงษ เกริกสกุล9 

Phaisan Kaewbutdee1 Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn2 Prajan Kanawan3 
Thanaphan Naipinit4 Somchart Nanudorn5 Komain Kantawateera6 Arwuth 

Reunpakpoj7 Aree Naipinit8 and Patarapong Kroeksakul9 
 

1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรมัย 31000 
2 ผูชวยศาสตราจารย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 91000 
3 รองศาสตราจารย หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรีัมย 31000 
4 อาจารย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแกน 40000 
5 กองพลทหารราบที่ 3 กองทพัภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 30000 
6 เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 
7 นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 
8 ผูชวยศาสตราจารย คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 
9 ผูชวยศาสตราจารย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล และ 
2) ศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน และประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนขวาง อําเภอบานดาน จังหวัดบุรีรัมย ในการศึกษาเชิงปริมาณผู วิจัยใชการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง ดวยแบบสอบถาม 108 ชุด และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในดานการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.48, S.D. = 0.976) ดานการวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.49, S.D. = 0.902)  ดานการนําแผนพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติ อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.42, S.D. = 0.916)  และดานการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาตําบล 
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.38, S.D. = 0.964) ในสวนของการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและการสนทนากลุมพบวาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลมีดังนี้ ควรสรางความเขาใจใหกับชุมชนในการสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาตําบล กําหนด
เปนแผนในระยะ 3 ป องคการบริหารสวนตําบลจะตองช้ีใหเห็นความสําคัญของโครงการตางๆที่จะ
นําไปสูการพัฒนาชุมชน ควรสนับสนุนใหมีการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตางๆของโครงการดวยภาค
ประชาชน และควรมีการบูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและชุมชนทองถ่ิน 
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, แผนพัฒนาตําบล องคการบรหิารสวนตําบล. 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the participation level of individuals in 
the sub-district development plan and explore the participation developmental aspects 
in the preparation of a sub- district development plan.  The sample group includes 
community members, such as members of the Sub-District Administration Organization 
Council; community leaders; and residents of Non Kwang’ s sub- district organization 
administration in the Buriram Province.  In this quantitative study, researchers used a 
purposive sample with 108 questionnaires and analyzed the data statistically, determining 
the mean and standard deviation values.  It was found that community members 
participate in the preparation of sub-district development planning at a moderate level 
( mean =  3.48, S.D.  =  0. 976) , in the actual planning of sub-district development at a 
moderate level ( mean =  3.49, S.D.  =  0.902) , and in the operation of the sub-district 
development plan at a moderate level (mean = 3.42, S.D.  = 0.916) .  Furthermore, they 
assess and follow-up with the sub-district development plan at a moderate level (mean 
= 3.38, S.D. = 0.964). The qualitative method of the study involved in-depth interviews 
and a focus group, and the researchers found that for participation in a sub- district 
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development plan, a local administrative organization should provide understanding and 
knowledge to the community about a sub-district development plan; allow three years 
to complete the sub district development plan; present the benefits and importance of 
a sub-district development planning to the community; support the plan’ s assessment 
and follow- up with civil politics; and integrate government agencies with the local 
administrative organization and the local community. 

Keywords: Participation, Development plan, Sub-district organization administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 83 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

82 

 

การวิเคราะหโครงสรางการขึ้นอยูกับกันระหวาง อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟอ
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2อาจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหโครงสรางการข้ึนอยูกับกันระหวางอัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
เงินเฟอและ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ
ประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป. ลาว) โดยใชขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราเงินเฟอและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ  ที่เปนขอมูลรายปตั้งแตป พ.ศ. 2534 
จนถึงป พ.ศ. 2558 โดยประยุกตวิธี ARMA-GJR เพื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวที่มี
ความสัมพันธที่ดีที่สุดในแบบจําลองคอปูลา (Copulas) ที่เหมาะสม ดังนั้นผลของการศึกษาครั้งนี้พบวา 
ขอมูลที่ใชในการประมวลผลในแบบจําลองคอปูลาอยูในกลุมคอปูลาสมมาตร (Symmetric Copula) 
แสดงถึงการดําเนินนโยบายการเงินของ สปป ลาว ในระยะผานมา เปนการดําเนินนโยบายที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ แตในทางตรงกันขามการประมวลผลแบบจาํลองคอปูลาอยูในกลุมของคอปูลาที่ไมสมมาตร 
(Asymmetric Copula) พบวา เมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนหรือเกิดวิฤตการทางการเงิน ซึ่งทํา
ใหการดําเนินนโยบายการเงินดังกลาวในระยะผานมาไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน 
และไมสามารถอธิบายเหตุการณดังกลาวได สงผลทําใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตที่ลดลง 

คําสําคัญ: อัตราแลกเปลี่ยน, อัตราเงินเฟอ, ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ 
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ABSTRACT 

This study was based on the analysis of Laos’ s financial structures such as 
exchange rates, inflation rates and gross domestic products (GDP). These economic factors 
are annual data during 1991 to 2015.  The ARMA- GJR was used to determine the 
association of each variable in the Copula model.  Empirically, the result estimated in 
symmetric Copula models represented the monetary policies of Laos PDR were an 
efficient implementation in the past.  However, the outcome analyzed in asymmetric 
Copula models was contrary. In other words, the monetary policies of Laos PDR was not 
appropriate when economic conditions were fluctuated in many occasions, and this can 
be one of causes that negatively impacted Laos’s economic growth. 

Keywords: Exchange rates, Inflation rates, Gross domestic products, Laos PDR 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการศึกษา หาสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อพัฒนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยอาศัยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศที่
จัดสรางขึ้น เพื่อใชในการคํานวณการเช่ือมโยงไปขางหนาและขางหลัง การจางงานและรายไดเพื่อใชเปน
แนวทางในการพิจารณาเลือกสาขาเศรษฐกิจสําคัญที่จะสามารถสรางความเติบโตงทางเศรษฐกิจและ
กําหนดนโยบายในการพัฒนาใหแก สปป.ลาว ตามแนวความคิดความเจริญเติบโตแบบอสมดุล 
(Unbalanced Growth Concept) ของ Hirschman 

ผลการเช่ือมโยงไปขางหนาและขางหลัง พบวาสาขาเศรษฐกิจสําคัญ 5 อันดับแรกที่จะสามารถ
สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ ก) สาขาอุสาหกรรมยางและปโตเคมี ข) สาขาผลิตภัณฑโลหะและ
เครื่องจักร ค)สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ง) สาขาผลิตอาหารและ จ)สาขาเหมืองแร  ผลการเช่ือมโยง
ทางดานการจางงาน พบวาสาขาเศรษฐกิจสําคัญ 5 อันดับแรกที่ทําใหเกิดการจางงานมากที่สุดในระบบ
เศรษกิจ คือ ก) สาขาการบริการ ข) สาขาการคา ค) สาขาการขนสง ง) สาขาสาธารณูปโภค และจ) สาขา
เหมืองแร ผลการเช่ือมโยงทางดานรายได พบวาสาขาเศรษฐกิจสําคัญ 5 อันดับแรกที่ทําใหสรางรายได
มากที่สุดในระบบเศรษฐกิจ คือ ก) สาขาอุตสาหกรรมยางและปโตเคมี ข) สาขาผลิตภัณฑโลหะและ
เครื่องจักร ค) สาขาการผลิตอาหาร ง) สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ จ) สาขาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the key economic sectors for 
developing Lao people’ s democratic republic by using an input and output table by 
computing production, employment and income backward and forward linkages and use 
them as tools for making decision in various economic sectors in this region according to 
the unbalanced growth concept of Hirchman. 

By focusing on forward and backward linkages, the result asserted that five highest 
key economic sectors including industrial rubber and petrochemicals, metal products and 
machinery, textile industry, food producers, and mining sector. 

The results showed that five highest ranked of key economic sectors encouraging 
employment consist of service, trade, transportation, utility of consumption, and mining 
sector. 

The results also showed that five highest ranked of key economic sectors 
encouraging income linkages consist of industrial rubber and petrochemicals, metal 
products, and machinery food producers, textile industry, and industrial action for the 
publication. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอยางยัง่ยืนของหมูบานและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสงั จังหวัดบรุรีัมย 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมลูฝอยอยางยัง่ยืนของหมูบานและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหนอง
เต็ง อําเภอกระสงั จังหวัดบุรรีัมย กลุมตัวอยางไดจากการเลอืกแบบเจาะจง โดยการกําหนดโควตา จํานวน 
15 คน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน และขาราชการและ
พนักงานของเทศบาลตําบลหนองเตง็ จํานวน 5 คน วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณกลุมตัวอยางเชิงลึก สวน
การวิเคราะหใช 2 ลักษณะ คือ วิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหาและวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบวา 
การคัดแยกขยะ ยังเปนไปอยางไมทั่วถึงมเีพียงบางครัวเรือน บางหมูบาน บางชุมชนเทานั้นที่ทําการคัด
แยกอยางถูกตองและเหมาะสม การกําจัดขยะอยางปลอดภัยเชนเดียวกัน ดําเนินการถูกวิธีและเหมาะสม
บางครัวเรือน หมูบาน ชุมชน สวนแนวทางการแกไขขอใหประชาชนและหนวยงานภาครัฐรวมมือกันปลูก
จิตสํานึก สรางความเขาใจการบรหิารจัดการขยะอยางทั่วถึง มั่นคง และยั่งยืน และสนับสนุนการจัดต้ัง
ธนาคารขยะข้ึนใหครอบคลุม ในเขตเทศบาลรวมทั้งสถานทีก่ําจัดขยะอยางถูกตองและเพียงพอ 

ความสําคัญ: ปญหา, การบรหิารจัดการ, ขยะมูลฝอย 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the problems of waste 
administration and 2) to study the sustainable tendency of waste administration of village 
and community in the area of Nongteng Sub-District Municipality, Krasang District, Buriram 
Province. The examples were 15 persons as 5 persons of Subdistrict Headman and Village 
Headman, 5 persons of Community Headman and 5 persons of Government Servant 
selected by the purposive sampling. The equipment used in this research was the in-
depth interviews. The analysis used two forms as the content and narrative analysis. The 
results of research were found that there was only the proper waste pretreatment in 
some households, some villages and communities. The sustainable tendency of waste 
administration was as; the public sector should create awareness to the people and make 
the understanding about the waste administration, as well as to support of having waste 
bank in the area of municipality. 

Keyword: Problems, Solutions, Solid waste management 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาเสา อําเภอ   หวยราช 
จังหวัดบุรีรัมย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะผูนําทองถ่ินตามความคิดเห็น
ของประชาชน ผูใหขอมูลหลักไดมาดวยการเลอืกแบบเจาะจง  โดยการกําหนดเปนโควตา จํานวน 15 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารและขาราชการ จํานวน 5 คน ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน การเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ  คือ  การวิเคราะห
ขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา ประชาชน
ตองการผูบริหารที่มบีุคลิกภาพดี มีความรูความสามารถในการบริหารจดัการงานไดดี มีวิสัยทัศนกวางไกล 
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได มีความขยันหมั่นเพียร มีมนุษยสัมพันธที่ดีบริหารงานโดยคํานึงถึง
ประชาชนเปนสําคัญสวนแนวทางแกปญหาการไดมาซึ่งคุณลักษณะของผูนําทองถ่ินตามความคิดเห็นของ
ประชาชน พบวา การเลือกผูนําทองถ่ินโดยมากจะเลือกจากการเปนเครือญาติ หรือพรรคพวกเพื่อนฝูง
กันเอง หรือมีผลประโยชนรวมกัน จึงควรใหการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะหรือ
ชุมชน ไมแบงพรรคแบงพวก ใหการประชาสัมพันธเรื่องประชาธิปไตยที่ถูกตองและเขาถึงประชาชนทุก
กลุม และการใหความรูเรื่องผลดีผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงในแบบเชิงรุก เขาถึงทุกพื้นที่ในชุมชน
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หรือหมูบาน รวมถึงการใหความรูแกประชาชนในการเขามามีสวนรวมบรหิารจัดการทองถ่ินใหมาก มีกลุม
อาสาสมัครเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนคนดี เพื่อผลประโยชนของประชาชนและทองถ่ินเอง  

คําสําคัญ: ลักษณะที่พึงประสงค, นายกองคการ, ความคิดเห็น 
 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study 1) desirable characteristics of the 
Chief Executive of Sub-district Administrative Organization by public opinion in Tasao Sub-
district Administrative Organization, Huai Rat District, Buriram Province, and 2) solutions of 
acquisition of local administrators’ characteristics according to public opinion.  Samples 
were obtained through Purposive Sampling with 15 quota samples consisting of 5 
administrators and government officers and 10, Data collected by in-depth interviews. 
Data were analyzed through 2 approaches; Content Analysis and Narrative Analysis.  The 
result found that in terms people wanted leaders with good personality, ability to 
administrate well, vision, honesty, accountability, perseverance, interpersonal relations, 
who give priority to the public.  In terms of solutions of acquisition of local administrators’ 
characteristics, it found that most local leaders were selected by relatives or friends who 
have mutual benefit.  So, there should be approaches to encourage them to create unity 
among people in community, public relations on right democracy and accessibility to all 
groups of people, proactive contribution of education on advantages and disadvantages 
of vote buying in every community, including approaches educating people on local 
administration and providing volunteers to assist and support good people for benefits of 
community and local people. 

Keywords: Desirable characteristics, Chief Executive of organization, Opinion 
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การศึกษาคณุภาพชีวิตและแนวทางการสงเสริมคณุภาพชีวิตของผูสงูอายุ 
ในเขตเทศบาลตําบลหวยหนิ อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรรีัมย 

Quality of life and promoting guidelines of the Elderly  
in HuaiHin MunicipalityNong Hong District Buriram Province 

จันทรจิรา  ธิติพิศุทธิ์กุล1* และประชัน  คะเนวัน2 

1หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และเทศบาลตําบลหวยหิน 
อําเภอหนองหงส จงัหวัดบรุีรมัย 
2อาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 
*E-mail: Janji_.ra@hotmail.com 

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
หวยหิน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ผูใหขอมูลหลักไดมาดวยการเลือกแบบเจาะจง โดยการกําหนดโควตา จํานวน 15 คน ประกอบดวย 
ผูบริหารหรือขาราชการในเทศบาลตําบลหวยหิน จํานวน 6 คน และผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหวยหิน 
จํานวน 9 คน  สวนการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงบริบทเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย 
ผลการศึกษาพบวา 1) ดานการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในลักษณะที่จะเรียกวามีคุณภาพคือ ความจําเปน
ของผูสูงอายุเกี่ยวกับมาตรฐานการเปนอยูเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความจําเปนของผูสูงอายุเกี่ยวกับ
มาตรฐาน   การเปนอยู คือ 1) การเขาถึงการรักษาพยาบาล 2) มีผูใกลชิดคอยดูแล 3) มีการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีนับเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิต สงผลตอดานรางกาย จิตใจและ
อารมณของผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ดานปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพของผูสูงอายุ 
สวนใหญปญหาที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุจะมปีญหาในเรื่องของปญหาดานสุขภาพ โรคภัยไข
เจ็บสงผลตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ และปญหาการขาดคนดูแลผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุบางกลุมไม
สามารถชวยเหลือตนเองไดจึงตองอาศัยคนคอยชวยเหลือ และผูสูงอายุบางกลุมก็สามารถที่จะชวยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวันได 3) ดานแนวทางดําเนินการอยางไรจึงจะชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ผูสูงอายุและบุคคลใกลชิดตองใหความสําคัญกับสุขภาพ การบริโภคอาหารอยาง ถูกสุขลักษณะ การ
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พักผอนใหเพียงพอ การออกกําลังกายเปนประจํา เพื่อสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ การพัฒนา
ทางดานอารมณ การสรางเสริมสุขภาพจิตที่ดี การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ การเขารวมกิจกรรมกับ
เพื่อนๆ หรือจากหนวยงานตางๆ ที่จัดข้ึน   

คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต, ผูสงูอายุ  
 

ABSTRACT 

This research, aimed to study; quality of life of the elderly in Huai Hin Municipality, 
Nong Hong District, Buriram Province, and solutions to enhance life quality of the elderly.  
Samples were obtained through Purposive Sampling with 15 quota samples consisting of 
6 administrators or government officers in Huai Hin Municipality and 9 elderly living in 
Huai Hin Municipality. Data were analyzed through Content Analysis and Narrative 
Analysis.  The result found that. 1) In terms of the living of the elderly, quality of living 
was the need of standard of living in order to attain better quality of life.  The needs of 
the elderly concerning standard of living were; 1) access to medical care, 2) supervision 
by intimates, and 3) social participation.  Good quality of life is important for living which 
results in physical, mental and emotional condition of the elderly. 2) In terms of problems 
affecting quality of life of the elderly, most problems involved with health problems 
resulted from illnesses and lack of the elderly healthcare assistants. Some elderly were 
not able to help themselves, so they needed assistants, meanwhile, some elderly were 
able to help themselves in their daily lives.  3) Guidelines on how to help the elderly 
with a better quality of life are; the elderly and intimates must pay attention to health, 
consumption of hygiene food, enough rest, exercise in order to be healthy, emotional 
development, mental strength, participation in recreation activities with friends or from 
various organization. 

Keywords: Quality of life, Elderly 
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แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบคุลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดบรุีรัมย 

Motivation to Personnel Administration Buriram.MuangBuriram 
Buriram province 

ณัฐวุฒิ  นวดกลาง1* และประชัน  คะเนวัน2 

1หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และ สังกัดองคการบรหิารสวน
จังหวัดบุรรีัมย  อําเภอเมอืง  จังหวัดบุรรีัมย 
2หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
*E-mail: Kod.dekindy@gmail.com 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 2.)เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง โดยการกําหนดเปนโควตา จํานวน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน ขาราชการ  
จํานวน 5 คน และลูกจาง จํานวน 5 คน สวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการวิเคราะห 2 ลักษณะ คือ 
การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหบริบทเชิงเนื้อหา และการวิเคราะหเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา  
 ดานปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีหลายประการเชนความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดข้ึนจนสําเร็จเปนที่
พอใจของผูบังคับบัญชา ความกาวหนาในหนาที่การงาน การมีโอกาสไดเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนตําแหนง 
และไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม คาตอบแทนและสวัสดิการ คาตอบแทนที่ไดรับ
เหมาะสมกับความรูความสามารถ สวัสดิการเรื่องการเบิกคารักษาพยาบาลและบริการดานตาง ๆ มีความ
เหมาะสม ดานการสรางแรงจูงใจในองคกร บุคลากรในองคกรขาดความสามัคคีเพราะความสามัคคีเปนสิง่
ที่ชวยใหการดําเนินงานในองคกรราบรื่นการพูดคุย ประสานงานในแตละหนวยงานลวนมีผลมาจากความ
สามัคคีทั้งสิ้น ซึ่งผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีที่ดีในองคกรไดทั้งทางตรงและทางออม
สวนแนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร ความสามัคคีของคนใน
องคกร ผูบริหารสามารถสนับสนุนใหเกิดความสามคัคีที่ดีในองคกรไดทั้งทางตรงและทางออม เชน การจัด
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กิจกรรมสัมพันธรวมกันเปดพื้นที่ใหบุคลากรทําความรูจกักัน จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ใหบุคลากร
ในหนวยงานไดทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีในองคกร  

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน , องคการบรหิารสวนจังหวัดบุรรีัมย 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1)  study work motivation of personnel of Buriram 
Provincial Administrative Organization, 2)  to study the way to solve the problem of work 
motivation of personnel of Buriram Provincial Administrative Organization, Mueang 
Buriram, Buriram Province. The sample were 15 persons obtained by purposive sampling 
of fixing quota, which consisted of five administrators, five civil servants, and five 
employees.  The data analysis was done by two methods:  the content analysis and 
descriptive analysis. The finding of research was as follows: 
 The factor affecting the work motivation of personnel was manifold, for instance, 
achievement in operation, effect of operation by duty, capacity to solve the problem  the 
most satisfaction of superior, progress in position, opportunity  get salary increase, 
promotion, faire consideration of merit, wage and welfare that were suitable to 
knowledge, capacity, reasonable welfare on the medical charge and other service. In 
aspect of creation of motivation in organization, when the personnel in the organization 
was lacked of unity which was conducive to operation of organization, conversation, and 
coordination with each public sector  were possible with  unity, in which administrator  
was able to encourage the unity in the organization directly and indirectly.  In aspect of 
the way for solution to the problem of work motivation of personnel in organization, the 
unity of personnel in the organization, the administrator encouraged the unity in the 
organization both directly and indirectly, for instance, they organized the activity to unite 
and provided an opportunity to personnel to know each other and organized the field 
trip for the personnel in the organization in order to get love and unity in the organization. 

Keywords: Motivation in operation, Buriram Provincial Administrative Organization 
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การพัฒนารูปแบบองคกรแหงความสุขในระดับชุมชนของ  
องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก  

The Happy Organizational Development of Local Villages in 
Dongmoonlek Administrative Organization  

จิรโรจน บุญราช1 และ จุฬา เจริญวงค1* 

1สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
*E-mail: chula2555@hotmail.co.th; โทร. 089-7563056 

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

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีนําเสนอการพัฒนารปูแบบองคกรแหงความสขุ ในระดับชุมชน ขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมูลเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาองคประกอบแหงความสุขในระดับชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก และ เพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบการสรางองคกรแหงความสุข จากระดบั
ชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก วิธีการดําเนินการวิจัยนี้ขอมูลทุติยภูมิ จากการคนควา 
ตํารา เอกสาร งานวิจัย เว็บไซต ที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจ โดยการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง นําประเด็นเดียวกันมาจัดอยูในหมวดหมูเดียวกันจัดทํา
ขอมูลสรุป กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินการพัฒนารปูแบบประกอบดวย นักบริหารงานองคการบรหิาร
สวนตําบล และเจาหนาที่ปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหลก็ สําหรบัการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
การนําขอมูลมาเขียนอภิปรายตามลักษณะของขอมูล ดําเนินการเรียบเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานอยูในระดับปฏิบัติการ 
รายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท และมีอายุการทํางานตํ่ากวา 5 ป แนวทางพัฒนารูปแบบการสราง
องคกรแหงความสุข พบวา 1. แนวทางการพัฒนาดานภารกิจหรืองานที่ทํา ควรใหบุคลากรไดเลือกใน
แผนงานที่ตัวเองรักและชอบ และผลักดันใหบุคลากรไดอยูใกลดูแลครอบครัว 2. แนวทางการพัฒนาดาน
เพื่อนรวมงาน  ความสัมพันธในที่ทํางาน ควรสรางใหบุคลากร คิดวาตัวเองคือสวนหนึ่งขององคกร และมี
ความหมายตอหนวยงาน 3.แนวทางการพัฒนาดานสถานที่ทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก ควรสรางให
บุคลากร พอใจในกฎระเบยีบของหนวยงาน รวมทั้งไมออกขอบังคับมากจนเกินไปจนกระทบตอการทํางาน  

คําสําคัญ: องคกรแหงความสุข 
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ABSTRACT 

This research to present the happy organizational development of local 
villages in Dongmoonlek Administrative Organization .  The research objectives were 
to examine the elements of happiness appearing in local villages in Dongmoonlek 
Administrative Organization, and to explore a methodology of the  happy 
organizational development of local villages in Dongmoonlek Administrative 
Organization.  The research methodology comprised an exploration of secondary data 
and a review of related textbooks, documents, and other research.  Meanwhile, an 
exploration of primary data was committed through collecting qualitative data from the 
structural interviews.  Then, those data was classified into the same type of group to 
summarize its implications.  A sample of the administrators and officers of Dongmoonlek 
Administrative Organization was selected to study about evaluation of pattern 
development.  Data analysis was about discussing those of data according to its 
qualifications, organizing, and describing.  

The results shown that the mostly of personnel at Dongmoonlek Administrative 
Organization aged 31-40 years. Most of them got married and finished a bachelor’s degree. 
The majority of personnel worked in operational level, earned less than 10,000 baht a 
month, and had working experience less than 5 years. The methodologies of the happy 
organizational development were found :  firstly, 1.  the development of missions 
and working roles:  the personnel were required to work their favorite operational 
jobs; moreover, they were possibly suited near the family; secondly, 2 .  the 
development of colleague: relationships in the working place – the personnel were 
motivated as they were part and important to the organization; and last, 3 .  the 
development of working place: facilities - the personnel were required to not only 
be satisfied with the organizational regulations but also with not lavish rulemaking 
which might affect their working performance.    

Keyword: Happy organization 
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บทสรปุผูบริหาร 

การประเมินสถานการณของผูชายและเยาวชนในพืน้ที่ขัดแยงชายแดนใตของประเทศไทย
และแนวทางการดูแลชวยเหลือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี 

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยที่ยืดเยื้อมาถึง 10 ป นับจากความรุนแรงที่
ปะทุข้ึนในป 2547 เกิดจากหลายปจจัยประกอบเขาดวยกัน ปจจัยหลักคือ เรื่องการเมืองแหงอัตลักษณ
และชาติพันธุ การเรียกรองสทิธิในการดํารงอัตลกัษณ ศาสนา และภาษาของตน มีการใชความรุนแรงจาก
หลายกลุมที่ตอตานรัฐอยางไมเปดเผยตัวที่ชัดเจน เพื่อลดทอนความชอบธรรมในอํานาจรัฐ ประกอบกับ
ปจจัยแทรกซอนอื่นๆ เชน เรื่องอิทธิพลและผลประโยชน การเมืองทองถ่ิน ฯลฯ ทําใหปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตคลุมเครือ ไมมีความชัดเจน และซับซอน  

 รัฐไดมีความพยายามในการแกปญหาโดยใช  2 แนวทางควบคูกันไปคือ งานดานความมั่นคงซึ่ง
เปนการใชกําลังทหารเขาจํากัดและตอบโตผูกอเหตุรุนแรง กับ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
คนในพื้นที่ ใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 206,094,440 ลานบาท สงผลใหการเกิดเหตุการณความรุนแรงหลัง 
ป 2551 ลดจํานวนลงและมีระดับคอนขางคงที่ในแตละป ซึ่งลักษณะของเหตุการณความรุนแรงยังมีความ
แปรปรวนสูงเพราะข้ึนอยูปจจัยแวดลอมทางสังคมในแตละชวง แตเมื่อพิจารณาในแงผลกระทบที่เกิดข้ึน
กลับพบวา ทั้งจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเฉลี่ยในแตละปไมไดลดลง เนื่องจากเปนการเปลี่ยนจาก
ความรุนแรงเชิงปริมาณ เปน ความรุนแรงเชิงคุณภาพ โดยเปลี่ยนยุทธวิธีการใชความรุนแรงจากการลอบ
ยิง มาเปนการใชระเบิดมากข้ึน ตอมาไดมีความพยายามแกปญหาดวยการริเริ่มกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ ระหวางรัฐบาลไทยกับตัวแทนขบวนการแนวรวมปฏิวัติแหงชาติมลายูปาตานี (BRN) ที่จัดข้ึน
อยางเปนทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งเปนการจุดประกายความหวังใหคนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต แตกระบวนการพูดคุยก็ไดหยุดชะงักจากสถานการณทางการเมืองในประเทศ 
ขณะเดียวกัน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งมีศอ.บต.เปนผูรับผิดชอบหลัก 
พบวายังไมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีนัยยะสําคัญ ขณะที่
ปญหาสําคัญทางสังคมหลายเรื่องกลับรุนแรงข้ึน ทั้งการแพรระบาดของยาเสพติด การวางงานของ
เยาวชน เปนตน เนื่องจากการสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ ยังทําในลักษณะโครงการพิเศษเปนครัง้ๆ 
ไมมีความตอเนื่องเปลี่ยนไปตามนโยบายผูบริหาร สงผลใหงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ไมไดนําไปสูการ
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พัฒนาฐานการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษาของเยาวชนที่จะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาในระยะยาวได 

สถานการณความไมสงบที่เกิดข้ึนไดกอใหเกิดผลกระทบกับคนในพื้นที่เปนวงกวางในหลายมิติ 
จากสถิติ มกราคม 2547 ถึง เมษายน 2557 มีผูเสียชีวิต 6,097 คน เปนมุสลิม 3,583 คน เปนพุทธ 
2,359 คน ผูบาดเจ็บ 10,908 คน เปนมุสลิม 3,475 คน เปนพุทธ 6,462 คน ประชาชนตองใชชีวิตอยูกับ
ความเสี่ยง อยูกับสถานการณที่มีแตความไมแนนอน สับสน และซับซอน ทั้งนี้ผูไดรับผลกระทบไมวาจะ
เปนผูชาย ผูหญิง หรือเด็ก ไมวาจะศาสนาใดก็ตาม ตางตองดูแลตัวเองไปตามวิธีของแตละคนภายใต
สถานการณความรุนแรงที่ดํารงอยู  จากประสบการณในพื้นที่ที่มีสถานการณความขัดแยงและความ
รุนแรงเกิดข้ึนทั่วโลก พบวา ผูชายมักตกเปนเปาของความรุนแรง เพราะถูกมองวาเปนคูขัดแยงที่พรอมจะ
ใชความรุนแรงตอสูกับรัฐ ดังนั้นการที่ผูชายตกเปนเหยื่อของความรุนแรงจึงเปนเรื่ องที่รับไดกวาการที่
ผูหญิงตกเปนเหยื่อ สําหรับชายแดนใตของประเทศไทยก็เชนเดียวกัน มีผูชายที่เสียชีวิตจากสถานการณ
ความไมสงบ ตั้งแตป 2547 - สิงหาคม 2557 คิดเปนรอยละ 90.68 ของผูเสียชีวิตทั้งหมด นอกจากนี้การ
ถูกเพงเล็งจับตามองจากรัฐเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูชายเกิดความรูสึกเครียด คับของใจ ประกอบกับ
การที่ไมคอยเช่ือมั่นและมีความไมไววางใจรัฐเปนทุนเดิม เมื่อรูสึกเปนฝายถูกกระทําอยางไมเปนธรรม จะ
ยิ่งเจ็บปวดและเกิดความเคียดแคน โดยเฉพาะเยาวชนชายที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม 
ไมไดถูกเตรียมความพรอมใหมีทักษะชีวิตที่มากพอ ก็งายที่จะเขารวมกับกลุมที่จับอาวุธตอตานรัฐ ดังนั้น
ผูชายและเยาวชนชายจึงเปนกลุมเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง  

ในชวงหลายปที่ผานมา กลุมนักวิจัยและนักพัฒนาตางๆ มักใหความสําคัญกับผูหญิงทีต่องใชชีวิต
ทามกลางเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรง ในขณะที่กลุมผูชายซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญ
กลับถูกละเลย และเขาถึงไดยากกวา ทําใหสังคมมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคนกลุมนี้คอนขาง
นอย ดังนั้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของผูชายและเยาวชนชายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงจึงมคีวามจําเปนอยางยิ่ง เพราะเรื่องราวชีวิตของคนกลุมนี้
ที่มักจะถูกมองวาเปนเพียงปจจัยหนึ่งในเรื่องราวความขัดแยงที่เกิดจากการตอบโตอยางไมสิ้นสุดระหวาง
สองฝาย ไดกลายเปนปจจัยสาํคัญที่กอใหเกิดความรนุแรงและการตอสู ซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน ทั้งนี้ ยุทธศาสตรและแผนการชวยเหลือผูชายและเยาวชนชาย จะเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการสันติภาพที่สามารถนําไปสูการสรางความสงบสุขที่ยั่งยืนได 

การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนไปที่กลุมเปาหมายผูชายและเยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใต เพื่อทําความเขาใจปญหา ผลกระทบที่ไดรับ และหา
แนวทางที่เหมาะสมในการดูแลชวยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิต ใหผูชายเยาวชนชายอยูอยางมีศักดิ์ศรี 
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มีคุณคาในสังคม รวมถึงไดมีสวนในการรวมแกปญหาความขัดแยง เสริมสรางสันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยทําการศึกษาถึงผลกระทบที่ไดรับและสาเหตุของผลกระทบ (Impact and Causes) ทั้งระดบั
ปจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ในมิติตางๆ ไดแก ผลกระทบดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
เศรษฐกิจและการทํามาหากิน ตลอดจนผลกระทบทางสังคม การรับมือและการปรับตัวตอผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Coping Strategy) ความตองการ (Needs) ตลอดจนบทบาทของหนวยงาน องคกรตางๆ ในการ
ดูแลชวยเหลือผูชาย เยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบ (Service Providers) โดยพยายามทําความเขาใจ 
ความรูสึก ความคิด มุมมองของผูไดรับผลกระทบ และวิเคราะหชองวางของการดูแลชวยเหลือผูชายและ
เยาวชนชาย ตลอดจนปจจัยเงื่อนไขที่ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบ ที่จะนําไปสูขอเสนอแนวทางในการ
ดูแลชวยเหลือที่สอดคลองและมีประสิทธิภาพ 

กลุมเปาหมายที่ศึกษา คือ ผูชายและเยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบในจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส แบงเปนสองกลุมคือ  กลุมที่หนึ่ง ผูชายและเยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณความไมสงบ (Direct Impact) ไดแก 1) ผูชายและเยาวชนชายที่ถูกจับกุม ดําเนินคดีความ
มั่นคง (Detainee/ Ex detainee) 2) ผูชายและเยาวชนชายที่อยูในการเฝาระวังของรัฐ (Watch List) ทั้ง
ผูที่ถูกเชิญตัวไปสอบสวน หรือ ผูที่โดนหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ3) เยาวชนชายที่สูญเสียบุคคลใน
ครอบครัวจากสถานการณความไมสงบ กลุมที่สอง ผูชายที่ไดรับผลกระทบทางออมจากสถานการณความ
ไมสงบ (Indirect Impact) เปนผูที่ไมไดรับความสูญเสียหรือความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินจาก
สถานการณความรุนแรงหรือไมไดรับผลกระทบจากคดีความมั่นคง แตไดรับผลกระทบในการดําเนินชีวิต
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก เยาวชนชายที่วางงานทั่วไป ซึ่งจําแนกตามการนับถือศาสนา 
(พุทธ - มุสลิม) การตั้งถ่ินฐาน (เขตพื้นที่ชนบทเชิงเขาหรือพื้นที่ทําสวนเขตชายฝงทะเล และเขตชุมชน
เมือง) และ ลักษณะการศึกษา 

การเก็บขอมูลทําในสองลักษณะคือ สํารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งจากในประเทศและ
ตางประเทศ กับเก็บขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางที่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้งสามจังหวัด โดย
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion ) กับกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบทั้งสิ้น 24 กลุม 
จํานวน 118 คน และสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview ) กับ กลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบ 
จํานวน 17 คน และ กับ Service Providers ทั้งที่เปนหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชนรวม 
21 หนวย / องคกร เปนจํานวน 34 คน  

จากการศึกษามีบทสรุปสําคัญตามประเด็นการศึกษาในแตละกลุมเปาหมาย ตลอดจนปจจัย
เงื่อนไขที่สงผลตอผูชายและเยาวชนชายที่ไดรับผลกระทบโดยตรงและทางออมจากสถานการณความไม
สงบ ดังนี้  
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ผูชายท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีความมั่นคง 

 ผูที่โดนคดีความมั่นคงตั้งแตป 2547- กันยายน 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,082 คน ยังมีผูที่หลบหนี
หมายจับจํานวน 1,023 คน ซึ่งผูชายที่ถูกจับกุมดําเนินคดีความมั่นคงมีทั้งผูที่ถูกจับกุมดําเนินคดีจาก
หลักฐานการเกิดเหตุ และถูกจับกุมจากการถูกซัดทอดโดยไมไดมีหลักฐานที่ชัดเจน เมื่อถูกดําเนินคดี   
รอยละ 61 ไดรับการประกันตัวและรอยละ39 ถูกคุมขังระหวางสูคดีโดยสวนใหญแตละคนจะโดนหลาย
คดี และการฟองรองการสูคดีจะทําไปทีละคดี จากสถิติพบวาแตละคดีจะใชเวลาพิจารณาประมาณ 1-2 ป 
ทําใหตองติดอยูในกระบวนการสูคดีเปนเวลานาน 

ผลกระทบที่เกิดกับผูชายที่ถูกจับกุมดําเนินคดีความมั่นคงมีทั้งระดับปจเจก ระดับครอบครัว 
และระดับชุมชน ผลกระทบระดับปจเจกที่สําคัญคือ เรื่องของความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะผูที่พน
คดีกรณีศาลยกฟอง เรื่องอิสรภาพและศักดิ์ศรีในการใชชีวิตอยางปกติหลังจากท่ีพนคดีมาแลว การ
สูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม เพราะผูถูกจับกุมคุมขังมักถูกคนในสังคมตัดสินไปแลววาเปน
คนไมดีแมภายหลังศาลจะยกฟองก็ตาม และ ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมและไมเชื่อมั่นตอ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งตลอดเวลาที่ผานมาสะทอนวา รัฐยังไมสามารถทําใหคนกลุมนี้รูสึกมั่นใจในเรื่อง
เหลานี้ได สําหรับผลกระทบสําคัญที่เกิดกับครอบครัว คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการมีคาใชจาย
ระหวางสูคดีและประกันตัว ขณะที่รายไดลดลงเนื่องจากขาดเสาหลักในการประกอบอาชีพ สวน
ผลกระทบในดานอื่นๆ เชน ความสัมพันธกับคนในชุมชน ความสัมพันธกับคนในครอบครัว ผลกระทบทาง
จิตใจ ความหวาดกลัว ซึมเศรา ความรูสึกคับแคน เกลียดชังเจาหนาที่ ฯลฯ  แมผูโดนคดีความมั่นคงจะให
ความสําคัญรองลงมา แตก็มีความจําเปนที่ตองไดรับการดูแลชวยเหลือ เพราะเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะชวย
ฟนฟูใหคนกลุมนี้และครอบครัวสามารถกลับมาใชชีวิตเปนปกติไดเร็วข้ึน 

 สําหรับบทบาทของชุมชนและสังคมในการมีสวนรวมดูแลชวยเหลือผูที่โดนคดีความมั่นคงยังไม
ชัดเจนนัก เนื่องจากการโดนคดีความมั่นคงเปนประเด็นที่ออนไหว นอกจากจะกระทบตอผูโดนคดีและ
ครอบครัวโดยตรงแลว ยังทําใหเกิดผลกระทบตอเนื่องไปถึงคนที่เกี่ยวของ ทั้งญาติพี่นอง และคนในชุมชน 
จึงทําใหคนเหลาน้ีพยายามรักษาพื้นที่ปลอดภัยของตนเอง และเขามามีสวนในการดูแลชวยเหลือผูโดนคดี
และครอบครัวคอนขางนอย ที่ผานมา การพยายามรับมือและจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะทําแบบ
ปจเจกเปนหลัก คือ ทําโดยตัวของผูชายที่โดนคดีความมั่นคงและครอบครัว โดยผลกระทบดานความ
ปลอดภัยจะรับมือและจัดการใน 3 ลักษณะไดแก 1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางและการใช
ชีวิตประจําวัน 2) หาที่อยูที่คิดวาปลอดภัยทั้งช่ัวคราวและถาวร 3) หากลุมองคกรที่จะเปนที่อิงที่ทําให
รูสึกปลอดภัยและใหคําปรึกษาได ซึ่งสวนใหญเปนองคกรเอกชน ภาคประชาสังคม เพราะไมไววางใจรัฐ 
ขณะเดียวกันชวงสามปที่ผานมาก็เริ่มมีพัฒนาการที่ทําในลักษณะของกลุม องคกร โดยมีการรวมกลุม
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ของผูโดนคดีความมั่นคงดวยกันเอง เพื่อใหเกิดการดูแลชวยเหลือกันในดานตางๆ ไดดีข้ึน เชน กลุมเพื่อน
จําเลย เปนตน สวนผลกระทบดานจิตใจจะอาศัยศาสนาและครอบครัวเปนหลักในการยึดเหนี่ยว 

 การดูแลชวยเหลือผูชายที่โดนคดีความมั่นคงจากหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของแบงไดเปนสอง
ชวงคือ ระหวางถูกจับกุมดําเนินคดี และการชวยเหลอืเยียวยาหลังจากพนคดี ในสวนการดูแลชวยเหลือ
ระหวางถูกจับกุมและดําเนินคดีมีสองลักษณะ ไดแก การชวยในการสูคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ  
กับ การสรางทางเลือกใหเขาสูกระบวนการเจรจา ซึ่งมีขอดีขอจํากัดแตกตางกัน เชน การตอสูคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม เปนการพิสูจนใหชัดเจนวาไมไดเปนคนผิด แตตองใชเวลานานทําใหเสียเวลาเสีย
โอกาสของชีวิตและยังตองเสียคาใชจายจํานวนมาก สวนการเขาสูกระบวนการเจรจาแมจะไมตองติดอยู
กับกระบวนการสูคดีเปนเวลานาน แตก็เทากับตองยอมรับวาตนเองเปนคนผิดไปโดยปริยาย และอาจ
สรางความเสี่ยงอื่นๆ ตามมาเพราะถูกมองวาเปนคนของรัฐ สําหรับการชวยเหลือเยียวยาหลังจากศาลยก
ฟอง โดยหลักแลวเปนการใหเงินชดเชยคาเสียหายจากการถูกควบคุมตัวตามนโยบายเฉพาะกิจของ 
ศอ.บต.ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเปลี่ยนผูบริหาร กลาวโดยสรุป รัฐ และองคกรที่เกี่ยวของยังไม
สามารถใหการดูแลชวยเหลือผูชายที่โดนคดีความมั่นคงไดทั้งระบบพอที่จะชวยใหคนกลุมนี้สามารถ
กลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางเปนปกติมากที่สุด 

ผูชายและเยาวชนชายท่ีอยูในการเฝาระวังของรัฐ 

 กลุมผูชายและเยาวชนชายที่ถูกเฝาระวังจากรัฐ สวนใหญจะเปนคนที่มีบทบาทเปนผูนําทาง
ศาสนา หรืออยูในระบบการศึกษาสายศาสนา เชน อุสตาซ ครูตาดีกา รวมทั้งเยาวชนในสถานศึกษาสาย
ศาสนา ตลอดจนผูที่จบการศึกษาจากประเทศโลกมุสลมิ จากขอมูลป 2547 - กันยายน 2557 มีผูถูกออก
หมาย พรก.ฉุกเฉินฯ ทั้งสิ้น 5,469 คน ผูที่ยังคงหลบหนีหมาย 891 คน ในระยะ 3-4 ปแรกของเหตุการณ
มีผูโดนหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และผูที่อยูในบัญชีเฝาระวังเปนจํานวนมาก ซึ่งถูกมองวาเปนการออกหมาย
แบบเหว่ียงแห ทําใหมีผูไดรับผลกระทบคอนขางมากในชวงดังกลาว แต ในระยะหลังมีแนวโนมดีข้ึน 
เนื่องจากการดําเนินงานของเจาหนาที่มีความชัดเจน แมนยํามากขึ้น 

 ผลกระทบสําคัญสําหรับผูชายที่ถูกเฝาระวังจากรัฐคือ ผลกระทบระดับปจเจก เรื่อง การขาด
อิสระในการดําเนินชีวิตตองอยูอยางหวาดระแวง และ การปลดหมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ท่ีไมเปนจริง
ในทางปฏิบัติ เพราะยังถูกติดตามเฝาระวังจากเจาหนาที่ความมั่นคง และความรูสึกสูญเสียสถานภาพ
การยอมรับทางสังคม ซึ่งจะมีผลมากกับผูนําหรือผูนําศาสนา สําหรับคนกลุมนี้การไดรับผลกระทบทาง
เศรฐกิจ และทางสังคมจะมากในชวงตนและจะคอยๆ ลดลงไปตามเวลาถาไมถูกดําเนินคดีความมั่นคง  
(ป.วิอาญา) และเมื่อพิจารณาผลกระทบในแตละดาน ความรุนแรงก็จะนอยกวากลุมที่โดนคดีความมั่นคง 
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ยกเวนเรื่องการรวมตัวรวมกลุมกันทํากิจกรรมสวนรวมที่จะทําไดยาก เพราะตองอยูในสายตาของ
เจาหนาที่รัฐตลอดเวลา   

 การรับมือและจัดการกับผลกระทบที่เกิดข้ึน ผูที่อยูในการเฝาระวังของรัฐใหความสําคัญกับการ
ขอปลดชื่อออกจากบัญชีการเฝาระวังของรัฐ สวน เรื่องของความปลอดภัย จะพยายามลดความระแวง
ของเจาหนาที่ความมั่นคงโดยทําใหตัวเองอยูในที่สวางมากที่สุด ทั้งการใชชีวิตประจําวันและการทํา
กิจกรรมตางๆ และเมื่อรูสึกวาอาจเกิดความไมปลอดภัยที่จะกระทบถึงชีวิตไดก็จะหลบหนี หรือไปหาทีพ่ึง่
ที่รูสึกวาสามารถคุมครองความปลอดภัยใหได สําหรับผลกระทบดานจิตใจจะใชศาสนาและครอบครัวเปน
ที่พึ่ง 

 สําหรับการดูแลชวยเหลือผูชายและเยาวชนชายที่อยูในการเฝาระวังของรัฐมีการทําใน 3 
ประเด็นคือ การปองกันการถูกละเมิดสิทธิ การขอปลดหมายพรก.ฉุกเฉินฯ และการเยียวยา ในเรื่องการ
ปองกันการถูกละเมิดสิทธิหรือการกระทําการรุนแรงจากเจาหนาที่รัฐ ผูที่มีบทบาทหลักคือ องคกรภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะศูนยทนายความมุสลิม ซึ่งไดรับความไววางใจจากผูที่อยูในการเฝาระวังของรัฐ
และครอบครัว เรื่องการขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ มีหนวยงาน องคกร เชน ศอ.บต. เครือขาย
อาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก ที่พยายามประสานขอปลดหมาย พรก.ฉุกเฉินฯ และการมีช่ือในบัญชีเฝา
ระวัง แตก็ไมสามารถรับรองผลไดยังข้ึนอยูกับนโยบายของหนวยความมั่นคงเปนหลัก สําหรับเรื่องการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบกลุมนี้ สิ่งที่ทําเปนหลักคือ การใหเงินชดเชยคาเสียหายจากการถูกควบคุมตัว 
ซึ่งเปนเพียงนโยบายเฉพาะกิจของ ศอ.บต. โดยยังไมเห็นการเยียวยาในดานอื่นๆ ที่ชัดเจนที่จะเปนการลด
เงื่อนไขความรูสึกจากการถูกกระทําโดยรัฐ 

เยาวชนชายท่ีสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากสถานการณความไมสงบ 

 เยาวชนชายอายุระหวาง 15-25 ป ที่สูญเสียคนบุคคลในครอบครัว (สวนใหญสูญเสียพอ) จาก
สถานการณความไมสงบจากการกระทําของทุกฝาย มีทั้งกรณีสถานการณความไมสงบทั่วไป จากการถูก
วิสามัญจากเจาหนาที่รัฐ และจากเหตุการณกรือเซะและตากใบทั้งที่เปนพุทธและมุสลิม จําแนกตามการ
ชวยเหลือของรัฐไดเปน 2 กลุมหลัก คือ 1) ครอบครัวที่รัฐใหการชวยเหลือเยียวยา ไดแก เหตุการณที่
ไดรับการรรับรอง 3 ฝายวาเกิดจากความไมสงบ และ เหตุการณที่เปนผูถูกกระทําจากเจาหนาที่รัฐหรือ
เหตุการณเฉพาะกรณี (กรณีตากใบ กรือเซะ ฯลฯ) และ 2) ครอบครัวที่รัฐไมใหการชวยเหลือเยียวยา 
ไดแก เหตุการณที่เปนการวิสามัญจากเจาหนาที่รัฐซึ่งรัฐเช่ือวาเปนกลุมกอความไมสงบ  

 ผลกระทบหลักที่เกิดข้ึนกับเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวคือ ผลกระทบดานจิตใจ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัว และผลกระทบดานการศึกษา ตามลําดับ การที่เยาวชนชายที่
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สูญเสียคนในครอบครัวเกิดผลกระทบดานจติใจมากเปนเพราะ ตองสูญเสียคนที่รักอยางกระทันหนัขณะที่
ยังเด็กซึ่งเปนวัยที่ยังรับกับการสูญเสียไดนอย และยังเปนวัยที่ตองการการประคับประคอง ตองการ
ตนแบบของความเปนผูชาย เมื่อตองสูญเสียไปทําใหมีผลกระทบกับตัวเยาวชนอยางตอเนื่องในระยะยาว 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดกับครอบครัวของเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัว มาจากการที่ตองขาด
เสาหลักของครอบครัว ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องไปอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องที่ครอบครัวตองแยกกันอยู หรือ 
โอกาสทางการศึกษาของลูก สําหรับผลกระทบดานการศึกษาจะสัมพันธโดยตรงกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดกับครอบครัวและสภาพจิตใจของเยาวชน ซึ่งการศึกษาจะเปนตัวกําหนดอนาคต การที่
เยาวชนตองประสบปญหาดานการศึกษาทําใหทางเลือกในอนาคตแคบลง 

 ผลกระทบตางๆ ดังที่กลาวมาขางตน จะเกิดกับเยาวชนที่สูญเสียคนในครอบครัวจากการถูก
วิสามัญมากกวากลุมอื่น เพราะไมไดรับการดูแลชวยเหลืออยางที่ควรเปน และเปนการสูญเสียที่บมเพาะ
ความเกลียดชังรัฐจากความรูสึกที่ไมไดรับความเปนธรรม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการที่รัฐจะเขาไปดูแล
ชวยเหลือ ขณะเดียวกันก็เปนเงื่อนไขสําคัญที่อาจผลักใหเยาวชนกลุมนี้หันไปใชความรุนแรงตอตานรัฐได
ในอนาคต 

 การรับมือและการจัดการกับผลกระทบที่เกิดข้ึนของเยาวชนชายที่สูญเสียคนในครอบครัวจะอิง
อยูกับแมและครอบครัวเปนหลัก เพราะลําพังตัวเยาวชนเองยังไมมีความพรอมที่จะรับมือกับปญหาหนกัๆ 
ดวยตนเอง โดยเฉพาะปญหาดานจิตใจที่บางครั้งตัวเยาวชนเองก็ไมรูวาเกิดปญหา ตองมี คนคอยดูแล
ติดตามอยางใกลชิด ความสามารถในการรับมือกับผลกระทบยังข้ึนกับอายุของเยาวชน โดยคนที่ไดรับ
ผลกระทบตอนชวงที่อายุ 15 ปข้ึนไปแลวจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดข้ึนไดดีกวาคนที่ไดรับ
ผลกระทบขณะที่ยังเด็ก และบางคนยังสามารถชวยเหลือดูแลครอบครัวไดดวย 

 การดูแลชวยเหลือที่เยาวชนชายกลุมนี้ไดรับโดยหลักคือการชวยเหลือดานทุนการศึกษา ซึ่งโดย
พื้นฐานแลวนับวาเพียงพอ แตการชวยเหลือเยียวยาของรัฐยังไมสามารถทําใหเด็กมีความมุงมั่นที่จะสราง
อนาคตที่ดีใหกับตนเอง เพราะมีเยาวชนชายในกลุมนี้จํานวนมากไมเรียนตอหลังจบมัธยมตน นอกจากนี้ 
ยังไมมีหนวยงาน องคกรใดที่เขามาสนับสนุนสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชนชายกลุมนี้โดยตรงสวนใหญจะ
ทํากับแม ทําใหเยาวชนชายที่ไมสามารถเรียนหนังสือตอ ขาดโอกาส ขาดทางเลือกใหมๆ ในชีวิต ขณะที่
การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผูไดรับผลกระทบ มีหลายหนวยงาน องคกรที่ทําอยู 
แตไมไดสนับสนุนอยางครบวงจร ผูไดรับผลกระทบจึงไมสามารถทําไดตอเนื่อง สงผลใหไมสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผูไดรับผลกระทบไดในระยะยาว 
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 โดยภาพรวมการเยียวยาของรัฐยังมีปญหาบางสวน  ไดแก ความลาชาในการเยียวยา ซึ่งเกิดจาก
ข้ันตอนการรับรอง 3 ฝายที่ตองใชเวลานาน และขาดระบบฐานขอมูลกลางทีใ่หหนวยงานที่เกี่ยวของใชได
อยางเปนปจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่อง การติดตามเยียวยาที่ทําไดไมตอเนื่อง เพราะมีขอจํากัดเรือ่ง
จํานวนบุคลากร และเรื่องสถานภาพความเปนเจาหนาที่รัฐที่เปนอุปสรรคตอการทํางานเยียวยา เชน 
ไมไดรับความไววางใจจากบางกลุม เขาทํางานในพื้นที่สีแดงไดลําบาก ที่ผานมาการที่รัฐไมดูแลชวยเหลือ
ครอบครัวที่สูญเสียจากการวิสามัญ เปนเสมือนการซ้ําเติมใหผลกระทบของคนกลุมนี้หนักยิ่งข้ึน ทําให
เยาวชนชายขาดโอกาสและทางเลือกในชีวิตที่มีอยูนอยเต็มที แมวาจะมี NGOs บางกลุมทํางานชวยเหลือ
คนกลุมนี้อยู แตก็มีกําลังไมเพียงพอ และไมสามารถชวยลดเงื่อนไขความไมพึงพอใจหรือความรูสึกปฏิเสธ
รัฐที่คนกลุมนี้มีอยูได 

เยาวชนชายวางงาน 

 การวางงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสําคัญ โดยภาพรวม
ภาวะการวางงานของเยาวชนชายในสามจังหวัดชายแดนใตคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเทศ  ดังขอมูลภาวะการวางงานของผูชายอายุ 20 - 30 ป ในสามจังหวัดชายแดนใตที่อยูในเกณฑ 8 
- 9 เปอรเซ็นต ขณะที่สวนอื่นๆ ของประเทศไทยอยูในเกณฑ 3 - 4 เปอรเซ็นต เยาวชนชายมุสลิมที่
วางงานสวนใหญเรียนจบระดับประถม จากโรงเรียนประถมสามัญในชุมชน และมัธยมตนจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในละแวกบาน และมีบางสวนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันขณะเรียนอยูระดับมัธยม 
สําหรับเยาวชนพุทธที่วางงาน สวนใหญอยูในระบบการศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ 

 ปจจัยหลักที่สงผลตอการวางงานของเยาวชนชายมี 2 ประเด็นไดแก 1) ระดับการศึกษาของ
เยาวชนชายท่ีคอนขางต่ําทําใหโอกาสทางเลือกในการทํางานนอย และ 2) ขาดแหลงงานในพ้ืนท่ี
รองรับ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสถานการณความไมสงบ การที่เยาวชนชายมุสลิมมีการศึกษา
คอนขางต่ํามีเงื่อนไขสําคัญที่เปนอุปสรรคของการเรียนคือ การใชภาษาไทยไมคลอง ขณะเดียวกันก็มี 
ปญหาดานคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา นอกจากนี้ยังมี
เงื่อนไขอื่นๆ ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไมดีซึ่งสวนหนึ่งมาจากการมีบุตรมาก ทัศนะเรื่อง
การเรียนศาสนาของครอบครัวเปนสวนหนึ่งที่ปดกั้นโอกาสการเลือกเรียนตามความสนใจทําใหเยาวชน
ขาดแรงจูงใจในการเรียน เปนตน สําหรับเยาวชนชายพุทธจะอยูในระบบการศึกษามากกวาเยาวชนชาย
มุสลิม เพราะคนพุทธสวนใหญจะเห็นความสําคัญของการศึกษาจึงพยายามสงใหลูกเรียน 



- 105 - 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

104 

 

 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการวางงาน ไดแก การขาดทักษะฝมือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดาน ผูประกอบการไมเช่ือมั่นตอแรงงานเยาวชนในพื้นที่ โอกาสการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารใน
เรื่องการพัฒนาศักยภาพและแหลงงานมีนอย การพัฒนาศักยภาพใหเยาวชนชายยังไมสามารถทําใหไป
ประกอบอาชีพไดจริง ทั้งนี้ยังมีปจจัยเสริมที่สําคัญตอการเรียนและการวางงานของเยาวชนชายมุสลิมคือ 
การมีทัศนคติที่มองวาคนที่เรียนนอยและวางงานถือเปนเรื่องธรรมดาไมเปนปญหา ขณะเดียวกัน 
สถานการณความไมสงบที่เกิดข้ึนก็เปนปจจัยหนุนที่สงผลตอการวางงานและการใชชีวิตโดยทั่วไปของ
เยาวชนชายใหลําบากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเยาวชนชายมุสลิมที่ตกเปนกลุมเปาหมายถูกจับตามองจากฝาย
ความมั่นคง 
 เมื่อพิจารณาตามลักษณะภูมินิเวศประกอบ พบวา การตั้งถ่ินฐานและที่อยูอาศัยก็มีผลตอฐานะ
ความเปนอยูและการวางงานของเยาวชน  เยาวชนชายที่อยูบริเวณชายทะเลสวนใหญจะมีปญหาทาง
เศรษฐกิจซึ่งสงผลตอการเรียนตอมากกวาเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ขณะเดียวกัน ก็มีขอจํากัดเรื่องการทํามา
หากินเพราะมีฐานทรัพยากรคอนขางจํากัด และไมมีแหลงงานรองรับการประกอบอาชีพ เมื่อเทียบกับ
พื้นที่สวนหรือเขตเมือง 
 ที่ผานมาหนวยงานรัฐไมไดกําหนดเยาวชนชายเปนกลุมเปาหมายสําคัญที่จะตองใหการสนับสนนุ
อยางจริงจังและตอเนื่อง จึงไมมียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการพัฒนาเยาวชนชาย ทําใหเยาวชนชายไมไดรับ
โอกาสการพัฒนาเทาที่ควร ทั้งดานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูและทักษะชีวิต ซึ่งเปนพื้นฐาน
สําคัญตอการใชชีวิตและการประกอบอาชีพของเยาวชนชาย สําหรับกลุมองคกรภาคประชาสังคม องคกร
พัฒนาเอกชน โดยภาพรวมยังไมมีทิศทางในการพัฒนาเยาวชนชายที่ชัดเจน แมจะมีศักยภาพในการ
ทํางานเสริมศักยภาพของเยาวชนไดดี แตก็มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่ไมสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ จะเห็นวามีหลายหนวยงาน องคกรที่สงเสริมดานอาชีพแตไมคอยประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร เพราะยังไมสามารถหนุนเสริมไดอยางครบวงจรทั้งเรื่องการเสริมทักษะความรู การลงทุนผลิต 
การตลาด และขาดกระบวนการติดตามสนับสนุน ประเมินผลอยางตอเนื่อง และสิ่งสําคัญที่หนวยงาน 
องคกรที่ใหการชวยเหลือเยาวชนชายพึงระวัง คือ ตองไมทําใหการชวยเหลือสนับสนุนเปนการไปสราง
ความรูสึกแตกแยกระหวางคนพุทธ - มุสลิมที่เปราะบางอยูแลวใหมากขึ้น เพราะเยาวชนพุทธมองวาการ
สนับสนุนของหนวยงาน องคกรตางๆ ที่ผานมาสวนใหญใหการสนับสนุนเยาวชนมุสลิมเปนหลัก ทําให
เยาวชนพุทธรูสึกไมไดรับความเทาเทียม ไดรับโอกาสนอยกวาเยาวชนมุสลิม 
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ผลกระทบในมิติหญิงชาย 

 สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใตเมื่อมองในมิติหญิงชาย พบวามีผลกระทบเกิด
ข้ึนกับทั้งผูชายและผูหญิง สําหรับผูชาย การที่สังคมทั่วไปมองวาเปนคูขัดแยงและเปนผูกระทําความ
รุนแรง ทําใหสังคมมองขามผูชายในฐานะที่เปนเหยื่อของความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงจากการ
จับกุม คุมขัง หรือกระทั่งกรณีการถูกวิสามัญ สังคมก็จะยอมรับได ซึ่งความรูสึกจะตรงขามหากสิ่งเหลาน้ี
เกิดข้ึนกับผูหญิง ขณะเดียวกัน มีการปรับบทบาทระหวางชายหญิงทั้งในระดับครอบครัวและในสังคม 
เนื่องจากผูชายในพื้นที่โดยรวมตองลดบทบาทของตนเองลง ทั้งเรื่องการทํามาหากินเลีย้งดูครอบครัว การ
เขาไปมีสวนรวม มีบทบาทในชุมชนและสังคม เพื่อไมใหถูกเพงเล็งจากเจาหนาที่รัฐและดวยเหตุผลเรื่อง
ของความปลอดภัย โดยเฉพาะผูชายที่โดนคดีความมั่นคงและอยูในการเฝาระวังของรัฐ ทําใหผูชายรูสึก
สูญเสียสถานภาพของความเปนผูนําซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากในสังคมมุสลิม ในทางกลับกันการที่บทบาท
ผูชายตองจํากัดลงสงผลใหผูหญิงตองแบกรับภาระเพิ่มข้ึน ทั้งการทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ตลอดจนการ
เขามามีบทบาทตอชุมชน และออกหนาทําภารกิจทางสังคมแทน พรอมกับที่ตองเผชิญความกดดันจาก
การไมยอมรับบทบาทการนําของผูหญิงในบางดานสําหรับสังคมมุสลิม และบทบาทบางอยางที่ผูหญิงไม
สามารถทําแทนผูชายได เชน การเปนผูนําและเปนแบบอยางใหกับลูกที่เปนผูชาย 

 การปรับบทบาทของผูหญิงยังสงผลในสังคมวงกวางในจังหวัดชายแดนใต ไดแก การที่ผูหญิงใน
ครอบครัวที่ไดรับผลกระทบสวนหนึ่งเริม่เขามามีบทบาทในการทํางานเยียวยาชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
รายอื่นๆ กับการทํางานเคลื่อนไหวสังคมรณรงคใหยุติความรุนแรงตอกลุมเปราะบาง และใหความรูเรื่อง
สิทธิมนุษยชน เปนตน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการดูแลชวยเหลือผูชายและเยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบ มีทั้งปจจัยที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการไดรับผลกระทบและปจจัยแวดลอมอันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบ ซึ่ง
เปนเงื่อนไขสําคัญที่เมื่อมีการปรับปรงุ หรือพัฒนาใหดีข้ึน จะทําใหการชวยเหลือดูแลผูชาย เยาวชนชายที่
ไดรับผลกระทบเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถคลี่คลายปญหาและผลกระทบที่ไดรับ อีกทั้งยังมีสวน
ในการลดเงื่อนไขสถานการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ไดในระยะยาว ทั้งนี้ปจจัยที่สงผลกระทบ
โดยตรงไดแก 1) กระบวนการยุติธรรมยังมีชองวางที่ไมสามารถสรางความเช่ือมั่นใหประชาชนในพื้นที่
และยังไมมีเปาหมายที่จะนําไปสูยุติธรรมสมานฉันทที่ชัดเจน  2) การเยียวยายังไมสามารถฟนฟูความรูสกึ
ของผูไดรับผลกระทบและสรางความไววางใจที่มีตอรัฐได  สําหรับปจจัยแวดลอม ไดแก 1) การทํางาน
ของหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตถูกครอบดวยมิติความมั่นคงมากเกินไป 2) ความ
หวาดระแวง ไมไววางใจระหวางคนพุทธ-มุสลิมในพื้นที่ 3) การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตผูชาย เยาวชน
ชายในพื้นที่ยังไมถูกใหความสําคัญเทาที่ควร ทั้งที่เปนกลุมที่ เปนเงื่อนไขสําคัญตอสถานการณความไม
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สงบในพื้นที่ 4) การสื่อสารยังไมสามารถสรางความรู ความเขาใจตอสถานการณความรุนแรงและความ
ขัดแยงในพื้นที่ใหกับคนในสังคมไดเพียงพอที่จะนําไปสูการเสริมสรางสันติภาพได 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. สรางความเขมแข็งใหกับระบบและกระบวนการยุติธรรมทางกฏหมาย และมีเปาหมาย
ไปสูยุติธรรมสมานฉันท โดยสรางความชัดเจนในกระบวนการตรวจคน จับกุมและเชิญตัวมาสอบปากคํา
ปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการดําเนินคดีใหกระชับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผูโดนคดีความมั่นคงและ
ครอบครัวบังคับใชกฏหมายอยางเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรมเพื่อใหประชาชนเช่ือมั่นตอ
กระบวนการยุติธรรม และใชยุติธรรมสมานฉันท และ/หรือยุติธรรมทางเลือกโดยอาศัยพื้นฐานกฏหมาย
และสถาบันที่มีอยูในพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน มาตราที่  21 หรือพระราชบัญญัติองคกรอัยการ 
มาตราที่ 21 นอกจากนี้ควรมีกลไกที่ชวยเหลือดานความเปนธรรมแกผูไดรับผลกระทบ ที่ดําเนินการโดย
ภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา โดยมีตัวแทนองคกรดานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ ซึ่งมีความเปนกลางและไดรับการยอมรับจากหลายฝายเขามารวม  

 2. ปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ โดยสรางทัศนคติเชิงบวกระหวางเจาหนาที่
และประชาชนในพื้นที่ สรางทัศนคติเชิงบวกตอกระบวนการสันติภาพใหเจาหนาที่รัฐและคนในสังคม
ตลอดจนศึกษาบทเรียนทั้งที่ทําสําเร็จ และไมสําเร็จ สรางการเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุง และ
ปองกันไมใหมีการทํางานที่ผิดพลาดซ้ํา  

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพงานเยียวยาโดยใชแนวทางการมีสวนรวม และใหความสําคัญกับการ
ฟนฟูความรูสึกและศักดิ์ศรีของผูไดรับผลกระทบและฟนคืนความสัมพันธของคนในพ้ืนท่ี  โดย
สนับสนุนใหกลไกทางสังคมที่มีอยูในพื้นที่แสดงบทบาทในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลักอันไดแก 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุมผูไดรับผลกระทบดวยกัน ทําความเขาใจ
หลักเกณฑการเยียวยากับผูไดรับผลกระทบและครอบครัวอยางชัดเจน และสื่อสารสรางความเขาใจกับ
สังคม เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกัน และพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางงานเยียวยา เพื่อใหทุกฝายที่
เกี่ยวของสามารถเขาถึงและชวยเหลือเยียวยากลุมเปาหมายไดอยางทันทวงที มีการติดตามประเมินผลได
อยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของผูไดรับผลกระทบโดยมี
ระบบประเมินคัดกรองจากผูเช่ียวชาญ และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ที่สําคัญรัฐควรเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายรวมถึงครอบครัวที่สูญเสียจากการถูกวิสามัญ เพื่อลด
เงื่อนไขความไมพึงพอใจและความรูสกึปฏิเสธรัฐที่อาจพัฒนาไปเปนการใชความรนุแรงตอตานรฐัในอนาคต 
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 4. กําหนดใหผูชาย เยาวชนชาย เปนกลุมเปาหมายสําคัญท่ีตองใหการสนับสนุนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 

 ดานเศรษฐกิจและสังคม สงเสริมอาชีพอยางครบวงจรใหกับผูชายและเยาวชนชาย โดยคํานึงถึง
อาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของแตละกลุม สนับสนุนใหเปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางใน
พื้นที่ โดยพัฒนาทักษะฝมือ ทักษะทางธุรกิจ ตลอดจนการเขาถึงแหลงเงินทุนสรางแหลงงานรองรับ ดวย
การสงเสริมการลงทุน การประกอบการขนาดใหญที่สอดคลองกับการผลิตของพื้นที่  โดยจัด
สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ตองสรางพื้นที่
กิจกรรมสําหรับผูชาย เพื่อสรางคุณคาในตนเองและสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 ดานการศึกษา เสริมโอกาสดานการศึกษา เพื่อใหเยาวชนชายเขาสูการศึกษาในระบบใหมากทีส่ดุ 
ทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ พัฒนาทักษะภาษาไทยใหเยาวชนชายมุสลิม ใหมีทักษะทั้งการอาน เขียน 
และพูดที่ดีข้ึน เพื่อใหมีความมั่นใจในการสื่อสาร และสามารถใชในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับผูชายเยาวชนชายที่ไมสามารถเขาเรียนในระบบไดควรสงเสริมการเรียนวิชาชีพระยะสั้นที่
เหมาะสม และตรงกับความตองการ  

 5. กระตุน สนับสนุนผูชาย เยาวชนชายท่ีไดรับผลกระทบ ใหมีการรวมตัวเปนเครือขาย ทั้งใน
ลักษณะเครือขายที่เปนกลุมเดียวกันและเครือขายที่ขามกลุมเพื่อใหเปนพื้นที่ที่สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณความคิดความรูสึก เรียนรูการปรับตัว มีสังคมที่จะคอยชวยเหลือกัน และสรางโอกาสใหมๆ 
ในการพัฒนาตนเองและยกระดับไปสูการชวยเหลือผูอื่น 

 6. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาทักษะชีวิตใหเยาวชนชาย โดยสงเสริมการ
เรียนรูใหเปดโลกทัศน สรางแรงบันดาลใจ ความมุงมั่นกระตือรือรน เสริมศักยภาพความเปนผูนํา ผาน
การฝกอบรม การทํากิจกรรมเชิงสรางสรรคทางสังคมและวัฒนธรรม เรียนรูจากพื้นที่ตนแบบหรอืเยาวชน
ตนแบบ และมีหนวยใหคําปรึกษาเด็กและเยาวชนที่เปนมืออาชีพ เพื่อใหเยาวชนชายสามารถอยูในสังคม
พหุวัฒนธรรมและปรับตัวใหทันกับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงได 

 7. สรางบรรยากาศทางสังคมของการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยสรางการเรียนรู 
และทําความเขาใจระหวางวัฒนธรรมในคนกลุมตางๆ เชน เสริมสรางความสัมพันธเยาวชน คนรุนใหมใน
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผานการเรียนและทํากิจกรรมรวมกันในวัยเด็ก สรางพื้นที่กิจกรรม
รวมทั้งในระดับชุมชนและระหวางชุมชนเพื่อใหไดแลกเปลีย่นเรียนรูศาสนา วัฒนธรรมระหวางกัน และให
โอกาสผูที่มีความเห็นตางเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
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 8. ฟนฟูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหชุมชนเปนพ้ืนท่ีความไววางใจและมี
บทบาทในการดูแลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ โดยการสรางพื้นที่การเรียนรู ชองทางการสื่อสารใน
ชุมชน เสริมศักยภาพดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ รัฐกับชุมชนควร
รวมกันวางแนวทางการดูแลเด็กกําพรา เพื่อใหการดูแลเด็กกําพราทําไดอยางครอบคลุมในทุกมิติ 

 9. การสื่อสารตองสรางความรูความเขาใจ ท่ีจะนําไปสูการเสริมสรางสันติภาพ โดยการ
สื่อสารตองไมเปนการเพิ่มความรูสึกและบรรยากาศที่แตกแยก ตองทําดวยความระมัดระวัง ตรวจสอบ
ขอมูลอยางรอบดาน โดยเฉพาะในประเด็นที่ออนไหว นอกจากนี้ การสื่อสารควรเปลี่ยนใหเปนภาพที่
สมดุลหรือขาวสารในดานบวก รายงานสถานการณเชิงสรางสรรค สื่อสารเรื่องราววิถีชีวิต อัตลักษณ และ
ความแตกตาง หลากหลายทาง สังคมวัฒนธรรม รวมทั้งใหความรูที่ถูกตองในกระบวนการยุติธรรม 
รายงานใหเห็นความกาวหนาของขบวนการเคลื่อนไหวในภาคสังคม เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการสราง
สันติภาพและสงเสริม การไมใชความรุนแรงในการแกปญหาของทุกฝายเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมและเอื้อตอการสรางสันติภาพ 
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ภาคผนวก 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกบัการสรางสันติภาพ 
ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ สถาบนัสันตศิึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยมีความสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการตางๆ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพื่อทําใหเกิดการถายทอดองค
ความรูแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําใหนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มารวมประชุมไดสรางเครือขายในการวิจัย
เพื่อการพัฒนาตอไป ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย
ตลอดจนการสรางประสบการณดานงานวิจัยในระดับชาติ  ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เปนวัน
สันติภาพสากล (International Day of  Peace หรือ World Peace Day) ที่สถาบันสันติศึกษาได
ตระหนักถึงความสําคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใตช่ือ “ประชุมวิชาการระดับชาติ : การ
วิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ”  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการเสนอผลงานวิจัยประจําปในสาขาตาง ๆ จํานวน 6 สาขา ไดแก 

สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชาสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และสาขาทีเ่กี่ยวของ 

2. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการ ไดแก อาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพรความรูในสาขาดังกลาวให
กวางขวางยิ่งข้ึน ซึ่งสงผลในการนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. เพื่อกระตุนและสงเสริมใหนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารยในมหาวิทยาลัยตระหนักและ
เห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการงานวิจัยตอไป  
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4. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ระหวางนักวิชาการในภาครัฐ
และเอกชนอันจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพื่อการแกไขปญหาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศในอนาคต เพื่ อสงเสริมและสรางเครือขายงานวิชาการงานวิจัยและ
สถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการผลงานวิจัย
ในระดับชาติ 

5. เพื่อใหนักวิชาการทางดานสังคมศาสตร ไดตระหนักถึงบทบาทในการสรางสันติภาพแก
สังคม และประเทศ 

สาขาการประชุมวิชาการ 
สาขาวิชาความขัดแยงและสันติศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวิชาสังคมศาสตร 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
สาขาวิขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสาขาที่เกี่ยวของ 

รูปแบบในการจัด 
เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย เรื่องละ 20 – 25 นาที 
เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร เรื่องละ 1 บอรด 
การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ 

ระยะเวลาการสงผลงาน 
 ตั้งแต 30 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2559 

หนวยงานหลักในการจัดการ 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ระยะเวลาการประชุม 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2559 ทัศนศึกษาเกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย 
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อัตราคาลงทะเบียน 
ผูมาประชุมและนําเสนอผลงาน  800 บาท 
ทัศนศึกษาเกาะปนัง (2 วัน 1 คืน)   3,000 บาท  

สถานท่ี 
ชวงเชา หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ชวงบาย หองประชุมและหองบรรยาย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูเขารวมประชุม 
อาจารย ขาราชการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย และขอคนพบใหม ซึ่งเปน
ประโยชนตอการพัฒนาทางวิชาการ และการแกไขปญหาของประเทศชาติ ผู เขาประชุมมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และประสบการณซึ่งกนัและกัน ซึ่งจะนําไปพัฒนาและแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานได ผูเขาประชุมมีความรูและวิสัยทัศนที่กวางไกลมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน ทําใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ     รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม   กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
ดร. นิวดี สาหีม      กรรมการ 
นางสาวเพ็ญนภา  พัทรชนม    กรรมการ 
นายกิตติพัฒน ตั้งโพธิธรรม    กรรมการ 
นายพัทธนันท ลิ่มอรุณวงศ    กรรมการ 
นางสาวมุลยานา ดะอุแม     กรรมการและเลขานุการ  
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ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย ประชัน คะเนวัน    มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
รองศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย สุทธิศักดิ์ ดือเระ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มนตรี เพชรนาจักร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.นิวดี สาหีม      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

     
การประเมินผล  
   ใชการประเมินผลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยมีเปาหมายไดรับคา
ประเมินความพึงพอใจเกิน 3.51 ในคะแนนเต็ม 5 
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 คําสั่งสถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ท่ี     033       / 2559 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ :  
การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ 

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

   ดวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีกําหนดจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ ในวันที่ 21 -23 กันยายน พ.ศ. 2559 ข้ึน 
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในสาขาตางๆ ทางดานทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ ตลอดจนเทําใหเกดิ
ความรวมมมือทางวิชาการ 
 
   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 (6) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 จึง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตรกับการสรางสันติภาพ 
ดังตอไปนี้ 
 

คณะกรรมการจัดประชุม 
1. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ     รองประธานคณะกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
6. นางสาวเพญ็นภา  พัทรชนม    กรรมการ 
7. นางสาวเกศฤดี บุญรัตน    กรรมการ 
8. นายกิตติพัฒน ตั้งโพธิธรรม    กรรมการ 
9. นายพัทธนันท ลิ่มอรุณวงศ    กรรมการ 
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10. นางสาวชวัลรัตน  บุญกาญจน    กรรมการ 
11. นางสาวรจิเรข  เจรญิด ี    กรรมการ 
12. นางรุงนภา  อัครบวร     กรรมการ 
13. นางสาวจุฑามาส  อินอุทัย    กรรมการ 
14. ดร.นิวดี สาหีม     กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวมุลยานา ดะอุแม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี กําหนดรูปแบบการจัดการประชุมวิชาการระดบัชาติ ตลอดจนดูแลความพรอม
และความเรียบรอยเพือ่ใหการจัดประชุมวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
คณะกรรมการบรรณาธิการ  
1. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ดร.ชิดชนก เชิงเชาว   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ธรรมสัจการ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหีม  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ประชัน คะเนวัน   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.รงค บุญสวยขวัญ   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ดร.อุมาพร มุณีแนม   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย กรกฎ ทองขะโชค   กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพร  บุญมาก  กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีย นัยพินิจ   กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรพงษ เกริกสกุล  กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี  กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ  กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัคคกร ไชยพงษ  กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บูฆอรี ยีหมะ   กรรมการ 
17. ดร.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ     กรรมการ 
18. ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน     กรรมการ  
19. ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี    กรรมการ 
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20. ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศวิวัชร    กรรมการ  
21. ดร.นิวดี สาหีม     เลขานุการ 

หนาท่ี คัดสรร กลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา และแกไขถอยคํา
หรือ รูปแบบนําเสนอใหถูกตองกอนการเผยแพรใน Proceeding 

 
คณะกรรมการฝายประชาสมัพันธ  ตอนรับ และประเมินผล 

1. นางสาวชวัลรัตน  บุญกาญจน   ประธานกรรมการ 
2.  นายกิตติพัฒน ตั้งโพธิธรรม   กรรมการ  
3.  ดร.นิวดี สาหีม     กรรมการ  
4.  นางสาวมุลยานา ดะอุแม    กรรมการ  
5.  นางสาวรจิเรข  เจรญิด ี    กรรมการ  

 หนาท่ี ประชาสัมพันธงานประชุม จัดเตรียมปายช่ือ กระเปาเอกสาร ตอนรบัผูเขารวม
ประชุม รบัลงทะเบียน ประเมินผลการประชุม และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝายการเงินและพัสด ุ
1.  นางรุงนภา  อัครบวร    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจุฑามาส  อินอุทัย    กรรมการ            

หนาท่ี  ประสานงานดานการเงิน เพือ่ใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
รับผิดชอบดาน การเบิกจาย การจัดซื้อจัดจาง คาตอบแทน จัดทําสรุปรายงานคาใชจาย
งบประมาณ เสนอผูบริหาร และอื่นๆตามที่ไดรบัมอบหมาย   

  
  คณะกรรมการฝายอาหาร 

1.  นางสาวมุลยานา ดะอุแม    ประธานกรรมการ
 2.  ดร.นิวดี สาหีม     กรรมการ  

3.  นางสาวรพีพร บญุมาล ี    กรรมการ  

หนาท่ี  ดูแลเรื่องรายการอาหาร  ดูแลสถานที่รบัประทานอาหารของผูเขารวมประชุม
และงาน ที่ไดรบัมอบหมาย 
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  คณะกรรมการฝายสถานที่ ยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ 
1.  นางสาวเกศฤดี บุญรัตน    ประธานกรรมการ 
2.  นายพัทธนันท ลิ่มอรุณวงศ    กรรมการ  

 
หนาที่  ดูแลความพรอมของสถานที่ตลอดงาน  ประสานงานการขอใชหองประชุม 
ขอรถรับสง วิทยากรที่สนามบิน-โรงแรม-สถานที่ประชุม ดูแลเรื่องอุปกรณในหองที่ใช
ประชุมทุกหอง  บันทึกภาพบรรยาการประชุม จัดทําเกียรติบัตร ดูแลการลงทะเบียน
ออนไลน และงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้จนเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  24 มิ.ย. 2559 
 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       
      (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ) 

    ผูอํานวยการสถาบันสันติศึกษา 
 

 

 





ปกหลัง


