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ค าน า 

ด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก าหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ: วัน
สันติภาพสากล ครั้งที่ 2  “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพ่ือสังคม” ในวันที่ 21 กันยายน 2560  ณ ห้อง FMS 
3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และสถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายในการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาต่อไป อีกทั้ง วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of 
Peace หรือ World Peace Day) สถาบันสันติศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในวันดังกล่าว จึงก าหนด
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2  
“50 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม” โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพ”  การเสวนา ในหัวข้อ “ม.อ. กับการสร้างสันติภาพ
เพื่อสังคม” และการน าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
โดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จ านวน 14 บทความ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจาก 11 มหาวิทยาลัย และ การจัดเสวนา หัวข้อ “การจัดการความ
ขัดแย้งและสันติศึกษา: บทเรียนจากชุมชนภาคใต้” ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน และ
ผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ชายแดนใต้คณะผู้ด าเนินงานการจัดประชุมวิชาการ  
ใคร่ ขอขอบคุณวิทยากร ตลอดจนผู้น าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะท างานจากสถาบัน
สันติศึกษา และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่มีส่วนร่วมส าคัญในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กันยายน 2560 
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สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศไทย การขับเคลื่อน 
และการสนับสนุนการวิจัยจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยใน
ระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ การที่มหาวิทยาลัยจะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนา
ผลงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับจากระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นั้น บุคลากรและนักศึกษาจ าเป็น
จะต้องมีพ้ืนที่ที่สร้างโอกาสในการเสนอผลงาน และเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องกัน ทั้งจากในสถาบันเดียวกันและสถาบันอื่นๆ ภายในประเทศ  

ในการนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันสันติศึกษา อันเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดพ้ืนที่ให้นักวิจัยได้น าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ด้วย
การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพ่ือสังคม” ใน
วันที่ 21 กันยายน 2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาและนักวิชาการได้น าเสนอผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพ่ือท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท าให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายในการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาต่อไป 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เปิดโอกาส ให้กับอาจารย์
นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือ
เป็นเครือข่ายการสร้างสรรค์งานวิจัย และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้ในอนาคต 

สุดท้ายนี้ ผมในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัย
ทุกท่านที่ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณค่า จนท าให้การน าเสนอผลงานระดับชาติครั้งนี้ มีความ
สมบูรณ์ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ 

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สารจากผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นองค์กรใน
การสร้างองค์ความรู้ และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านสันติภาพ และพัฒนากระบวนการในการแก้ปัญหา
หรือความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเน้นปัญหาในสังคมไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้ และเชื่อมโยงกับ
กระบวนการสร้างสันติภาพระดับสากล อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีวัฒนธรรมสันติภาพ (Culture of 
Peace) เพ่ือให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  

การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพ่ือสังคม” ใน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ปีนี้มีได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นองค์
ปาฐก  บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพ” โดยมีนักศึกษา นักวิจัย และ
นักวิชาการได้น าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ เพ่ือท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
เพ่ือให้ผู้ที่มาร่วมประชุม สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิจัยเพ่ือการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ 
วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World 
Peace Day) ที่สถาบันสันติศึกษาได้ตระหนักว่าเป็นวันที่มีความส าคัญ โดยองค์กรสหประชาชาติได้
ประกาศให้เป็นวันที่หยุดใช้ความรุนแรงทั่วโลก และหยุดการท าสงครามตลอดทั้งวัน เพ่ือมุ่งหวังให้เคารพ
ต่อชีวิตทั้งมวล เคารพศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้น หรือล าเอียง ไม่ใช้ความรุนแรงในทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 

การที่จะให้ผู้คนตระหนักถึงวันนี้ส าคัญ เริ่มต้นจากความสงบภายในจิตใจของแต่ละบุคคล เป็น
ความสงบ “เพียงหนึ่งนาท”ี ซึ่งท าให้ตระหนักถึงตัวเองรู้เท่าทันตัวเอง ที่จะใช้สติปัญญา แก้ปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยสันติวิธี  

สถาบันสันติศึกษาขอขอบคุณคณาจารย์ ทั้ง 11 มหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา 
และคัดเลือกบทความ ขอบคุณวิทยากร องค์ปาฐก ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มาเป็น
ประธานเปิดงาน และอาจารย์นักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมงาน 
 
 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย กาญจนสุวรรณ 

ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้รัฐล้มเหลวในการ
แก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการ
ก าหนดนโยบายและน ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู  ด าเนินการวิจัยโดยชาวไทยมุสลิม
เชื้อสายมลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล
ที่ใช้ได้รับมาจากเอกสารและ มีจัดท าโฟกัสกรุ๊ปจ านวนสามกลุ่ม กลุ่มละ 10 คนรวมจ านวน 30 คน และ
สัมภาษณ์ผู้น าในพ้ืนที่อีกจ านวน 6 คนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
แต่มีการน าเอาเชิงปริมาณบางส่วนมาใช้โดยมีการจัดท าชุดแบบสอบถามจ านวน 500 ชุด สอบถามผู้น า
ชุมชนในพ้ืนที่  วิเคราะห์จาก 7 ตัวแปรอิสระ คือ 1) กระแสโลกาภิวัตน์ 2) การกดดันของเจ้าหน้าที่ความ
มั่นคง 3) การเลือกปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ 4) ความเคร่งครัดในศาสนา 5) ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลง 6) การ
หวงแหนในอัตลักษณ์ และ 7) สถานภาพด้อยทางการศึกษา โดยการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่มาจากตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระที่มีความถี่สูงสุดและมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปจะถือเป็น
ค่าความเป็นไปได้  ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพพบว่า รูปแบบการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ 
การกระจายอ านาจให้มีภาษามลายูที่เท่าเทียมกันกับภาษาราชการ และผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง     ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่า การกดดันของเจ้าหน้าที่ความม่ันคงมีค่าความเป็นไปได้ร้อย
ละ 61.7   กระแสโลกาภิวัตน์ มีค่าร้อยละ 59.6  ความเคร่งครัดในศาสนามีค่าร้อยละ 59.6  4) การหวง
แหนในอัตลักษณ์มีค่าร้อยละ 58.0  ล าดับที่ 5) สถานภาพด้อยทางการศึกษามีค่าร้อยละ 57.4  และล าดับ
ที่ 6) การเลือกปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนมีค่าร้อยละ 53.2  ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ มีค่าความเป็นไปได้น้อย 

ค าส าคัญ: ความล้มเหลวในการแก้ปัญหา, สังคมและเศรษฐกิจ, พ้ืนที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู ,  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ABSTRACT 

 This research project was aimed to 1) study why the state failed to solve the 
social and economic problems in the southern border provinces and 2) to find out a 
suitable model for their policy into these areas. It utilized the ethnic Malay-Muslims from 
5 southern border provinces (Yala, Satun, Pattani, Narathiwat and Songkhla) as the 
sampling group.   It is designed into a qualitative method. The data were collected from 
some document concerned and also from three focus-groups with totaling 30 people, 10 
people per each. In addition, it also interviewed with 6 local leaders from Pattani, Yala 
and Narathiwat.  However, a quantitative technique is also utilized for this research. It 
prepared a set of questionnaires to ask the respondents to obtain some values which 
might be related with the problem.  This study analyzed 7 independent factors:  1) 
influential globalization, 2) security pressure, 3) discrimination, 4) religious belief, 5) 
attitude change, 6) tenacious identity   and 7) poor education. It measured a relation 
between a set of precondition (independent factors) and a set of occurrence (dependent 
factor) to obtain the probability of this research.  For the output of this measurement, 
the biggest frequency or the higher degree than 50% that is accounted as the 
probability. In the qualitative technique, it has found that decentralization of a system is 
the primary approach for those local people, Malay language would be an official 
language the same as Thai and the position of governor would be elected directly in the 
Muslim populated areas. And, in the quantitative technique, it has found that the 
security pressure stay at 61.7%, the influential globalization at  59.6%, the religious belief 
at 59.6%, the tenacious identity at  58.0%, the poor education  at 57.4%, and the 
discrimination  at 53.2%. The other factors have little probability. 

Keywords:  Failure in Resolution, Social and Economic, Ethnic Malay-Muslims Populated 
Area, Southern Border Provinces 
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บทน า 

บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา อาจเป็นกุญแจส าคัญประการหนึ่งสู่ความ
เข้าใจในการศึกษาความล้มเหลวของรัฐต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  สถานภาพ
ทางการเมือง โดยเฉพาะการต่อต้านรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ถือเป็นการรณรงค์ยุทธศาสตร์
แบ่งแยกดินแดนที่มีศูนย์กลางอยู่ในเขตดินแดนที่เรียกว่า “ปาตานี”  คือในส่วนที่เป็นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการก่อความไม่สงบที่ลุกลามไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เกิดการขู่เข็ญไปถึง
เมืองหลวงของประเทศคือกรุงเทพมหานคร ความขัดแย้งเหล่านี้ได้คร่าชีวิตประชาชนไม่น้อยกว่า 3,000 คน
ในรอบสิบปีที่ผ่านมา 

หากจะจัดล าดับเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานั้น  บทความนี้ขอเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ในวันที่ 
28 เมษายน พ.ศ. 2547 มีกลุ่มฝุายต่อต้านมากกว่า 100 คน ได้ท าการโจมตีปูอมต ารวจจ านวน 10 แห่งที่
จังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา (AFP, 22 November 2006) มีจ านวน 32 คนที่ปักหลักต่อสู้กับฝุายรัฐ
อยู่ที่มัสยิดกรือเซะ  อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2547 (ปีเดียวกัน) ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีการ
ปราบปรามชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูอย่างรุนแรงที่ประท้วงอยู่บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรอ าเภอตากใบ 
ในจังหวัดนราธิวาส  มีชายในพ้ืนที่ 6 คนถูกจับ จึงเกิดการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชายทั้ง 6 
คนดังกล่าว แต่ทางต ารวจได้ขอก าลังจากทหารเพ่ือเข้าไประงับเหตุการณ์ ท าให้ชาวบ้านเสียชีวิตในที่เกิด
เหตุทันทีจ านวน 7 คน และผู้ที่ถูกจับกุมอีกจ านวน 78 คนเสียชีวิต (The Nation, 28 October 2006:3) 
จากการถูกวางทับซ้อนกันในรถบรรทุก 

ส่วนเหตุการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสจะมีโครงสร้างที่
คล้ายคลึงกัน คือประชากรส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกร ประชากรมีแนวโน้มด้วยอัตราการเกิดที่เพ่ิม
สูงขึ้นและย้ายถิ่นเข้ามากกว่าการย้ายออก (ทะเบียนราษฎร์ , กรมการปกครอง, 2557) ซึ่งประชากรส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 86.3 นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามลายูติดต่อถึงกันและกันในชีวิตประจ าวัน  

และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจจึงเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ และเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง 

ฉะนั้น บทความวิจัยเรื่อง “ความล้มเหลวของรัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2557” จึงเป็นการตรวจสอบ
โจทย์ปัญหาคือ “เพราะเหตุใด รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
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2) เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการก าหนดนโยบายและน ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อ
สายมลายูในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องนั้นพอจะสรุปสาเหตุความล้มเหลวของรัฐในการแก้ปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ประวัติศาสตร์เชิงจารีตของเมืองปัตตานี นโยบาย
ของรัฐไทย และการกระท าอย่างไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อคนมุสลิมมลายูปาตานี 

สุจิตต์ วงษ์เทศ (2555) ได้ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กล่าวว่า สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของแหลมมลายู เรียกว่า “มาลัยประเทศ” ส่วนดินแดนที่
อยู่ทางเหนือข้ึนไปเรียกว่า “สยามประเทศ” ส่วนคนในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่ดึกด าบรรพ์ไม่ได้เรียกว่า 
“คนไทย” แต่สมมติเรียกกันราวหลัง พ.ศ. 1700 เฉพาะคนพวกหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาเท่านั้น ใน พ.ศ. 2482 รัฐบาลตรากฎหมายให้เรียกคนทั้งประเทศว่า “คนไทย” 

อาริฟิน บินจิ อับดุลลอฮฺ ลออแมน ซูฮัยมีย์ อิสมาแอล (2556) กล่าวสรุปเรื่อง ปาตานี
ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายูว่า ปาตานีหมายถึงอาณาจักรมลายูในอดีตก่อนตกเป็นเมืองขึ้น
ของสยาม  ปัจจุบันชาติพันธุ์มลายูคือ ผู้ใช้ภาษามลายูที่มาจากภาคใต้ของเกาะสุมาตรา 

สมชาย วิรุฬหผล (2558) เขียนเรื่อง จากนูซันตาราสู่มหานครปัตตานี กล่าวว่า ชนชาติพันธุ์มลายู
ถือก าเนิด แผ่อิทธิพล และมีการวิวัฒนาการต่อเนื่อง เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเลด้วยเส้นทางสาย
ไหมที่เป็นเส้นทางการค้าแลกเปลี่ยนสินค้า และก่อให้เกิดการผสมผสานของอารยธรรมระหว่างตะวันตก
และตะวันออก 

ณรงค์ ศรีสวัสดิ์และสุริยะ สะนิวา (2558) กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่องการศึกษาสังเคราะห์ความรู้
ด้านพหุสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในปี พ.ศ. 2490 
หะญีสุหลงในฐานะประธานสมาคมอิสลามพลังปัตตานีได้ท าหนังสือเขียนข้อเรียกร้อง 7 ข้อ แสดงความไม่
พอใจต่อพฤติกรรมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนชาวมลายูปาตานีคือ 1) ต้องมีการเลือกตั้งผู้ที่จะมี
อ านาจเต็มเพ่ือปกครองสี่จังหวัด และผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพ้ืนที่ต้องถือก าเนิดในพ้ืนที่ 2) ภาษา
มลายูต้องเป็นภาษากลางที่ต้องใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 3) ภาษีที่เก็บได้ให้ใช้
ภายใน 4 จังหวัดนี้เท่านั้น 4) ร้อยละแปดสิบของข้าราชการทั้งหมดต้องเป็นชาวมลายู 5) ขอให้ภาษา
มลายูควบกับภาษาไทยเป็นภาษาราชการ  6) กฎหมายอิสลามต้องได้รับการรับรองและมีผลบังคับใช้ใน
ศาลชารีอะห์แยกออกจากศาลจังหวัดและมีกอฎีเป็นผู้พิพากษา  7) ค าว่า “เชื้อชาติมลายู” ต้องได้รับการ
ประกาศให้เป็นอัตลักษณ์ในส ามโนครัวของชาวมุสลิมในสี่จังหวัด  

บทความวิจัยนี้ ได้ยึดถือแนวคิดของท่าน  Anthony D. Smith (1981) และ Samuel P. 
Huntington (1991) มาเป็นกรอบการวิจัย ซึ่ง Anthony D. Smith (1981) ในต าราที่ชื่อว่า “ethnic 
revival” มีความเชื่อว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อยนั้น จะเป็นไปในลักษณะจากความ
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รุนแรงระดับต่ าสุดสู่ความรุนแรงระดับที่สูงขึ้นเป็นล าดับจนถึงขั้นสุดท้ายคือ การรวบรวมดินแดนเพ่ือสร้าง
ประเทศที่เป็นเผ่าเดียวกัน  ส่วน Samuel P. Huntington (1991) ในต าราที่ชื่อว่า “third wave” มี
ความเชื่อว่า ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น จะไม่ได้อยู่กับที่ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความเติบโตทางเศรษฐกิจ  ระบบการปกครองที่เปิดกว้าง และ
การเป็นอยู่ในลักษณะสมานฉันท์ของพหุวัฒนธรรม   

วิธีด าเนินการวิจัย 

บทความวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ข้อมูลต่างๆ ที่น ามาวิเคราะห์จึงเป็น
ข้อมูลที่ได้รับมาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  รวมทั้งการสร้างแบบสอบถามเพ่ือถามผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวไทยเชื้อสายมลายู ทั้งนี้เ พ่ือให้ได้ค าตอบค าถามหลักคือ “เพราะเหตุใด รัฐล้มเหลวใน
การแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”    

บทความวิจัยนี้ มีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านเชิงคุณภาพนั้น มีการสร้างเครื่องมือโดย
ออกแบบสอบถามเพ่ือการจัดท าโฟกัสกรุ๊ปโดยเฉพาะ กลุ่มละ 10 คน ทั้งหมดมีจ านวน 3 กลุ่ม ในสาม
จังหวัด จังหวัดละกลุ่ม รวมจ านวนทั้งหมด 30 คน ซึ่งข้อมูลจากโฟกัสกรุ๊ปและการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน
แบบตัวต่อตัว จ านวน 6 คน ดังกล่าวถือเป็นข้อมูลหลักเชิงคุณภาพเพ่ือหาเหตุผลจากค าตอบของโจทย์
ปัญหา “รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”  

ค าถามเชิงคุณภาพนั้น เป็นลักษณะการสนับสนุนเหตุผลต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยแบ่งออกเป็นดังนี้คือ  ค าถามการสัมภาษณ์เจาะลึก  ตัวอย่างคือ 1. ท่านมีวิธีการสร้าง
บรรยากาศพหุสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร 2. อัตลักษณ์ของคนมลายูปาตานีมีความ
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานีอย่างไร 3. การศึกษาของเด็กมุสลิมระดับโรงเรียนปอเนาะ ตาดีกา และ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เห็นต่างหรือไม่ อย่างไร 4. ความขัดแย้งและความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลักอะไรบ้าง  5. ท่านคิดว่า เราจะสร้างสันติภาพ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่ อย่างไร และ 6. รูปแบบที่เหมาะสมในการก าหนดนโยบายและ
น ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูควรเป็นอย่างไร   

ส่วนเชิงปริมาณนั้น มีการสร้างแบบสอบถามแบบเจาะจง (purposive method) สอบถามผู้น า
ชุมชน จ านวน 500 คน  แบ่งออกเป็นจังหวัดปัตตานีจ านวน 150 คน จากอ าเภอสายบุรี อ าเภอมายอ 
และอ าเภอเมือง จังหวัดยะลาจ านวน 150 คน จากอ าเภอบันนังสตา อ าเภอเมือง และอ าเภอรามัน 
จังหวัดนราธิวาสจ านวน 200 คน จากอ าเภอบาเจาะ อ าเภอสุไหงโกลก อย่างไรก็ตาม ใบสอบถามที่ได้รับ
กลับได้เพียง 380 ชุด จากจ านวน 500 ชุด คิดเป็นร้อยละ 76  

การหาค่าความเป็นไปได้ (probability) นั้นจะได้จากผลลัพธ์ (output) ที่ได้รับมาจากการวัด
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุดเงื่อนไขที่ก าหนด (preconditions) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (occurrence) 
คือ รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ค าถามเชิงปริมาณ เป็นรูปแบบปลายปิด ตัวอย่างค าถามที่ถามในรูปแบบเชิงปริมาณคือ  1) การ
กดดันจากเจ้าหน้าที่ฝุายความม่ันคง เป็นสาเหตุสาเหตุของความล้มเหลวของรัฐในการแก้ปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ 2) อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุสาเหตุของ
ความล้มเหลวของรัฐในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่  3) ความ
เคร่งครัดในศาสนา เป็นสาเหตุสาเหตุของความล้มเหลวของรัฐในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่  4) การหวงแหนในอัตลักษณ์ เป็นสาเหตุสาเหตุของความล้มเหลวของรัฐใน
การแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่  5) สถานภาพด้อยทางการศึกษา 
เป็นสาเหตุสาเหตุของความล้มเหลวของรัฐในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้หรือไม่  6) การเลือกปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นสาเหตุสาเหตุของความล้มเหลวของรัฐในการ
แก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ และ 7) ทัศนคติเปลี่ยนแปลงด้านลบ 
เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของรัฐในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือไม่  

ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคม
และเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และ 2) เพ่ือหารูปแบบที่
เหมาะสมในการก าหนดนโยบายและน ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพ้ืนที่ห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผลสรุปเชิงคุณภาพพบว่า การกระจายอ านาจให้มีภาษามลายูที่เท่าเทียมกันกับภาษาราชการ 
และผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

ผลสรุปจากการส ารวจเชิงปริมาณ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเรียงจากปัจจัยล าดับที่มีค่าความเป็นไปได้มากสุดสู่ปัจจัยที่
ล าดับค่าความเป็นไปได้น้อยสุดดังนี้คือ ล าดับที่ 1) การกดดันจากเจ้าหน้าที่ฝุายความมั่นคง โดยมีค่าความ
เป็นไปได้ร้อยละ 61.7 ล าดับที่ 2) อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์มีค่าความเป็นไปได้ร้อยละ 59.6 ล าดับที่ 
3) ความเคร่งครัดในศาสนามีค่าความเป็นไปได้ร้อยละ 59.6  ล าดับที่ 4) การหวงแหนในอัตลักษณ์มีค่า
ความเป็นไปได้ร้อยละ 58.0  ล าดับที่ 5) สถานภาพด้อยทางการศึกษามีค่าความเป็นไปได้ร้อยละ 57.4  
ล าดับที่ 6) การเลือกปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนที่มีค่าความเป็นไปได้ร้อยละ 53.2  และล าดับที่ 7) ทัศนคติ
เปลี่ยนแปลงด้านลบมีค่าความเป็นไปได้ร้อยละ 49.0 

อภิปรายผล 

การกดดันจากเจ้าหน้าที่นั้น แม้ว่าจะมีความส าคัญมาก แต่ก็ดูเสมือนดาบสองคม ทั้งนี้ ผู้ตอบ
ค าถามเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในนโยบายของรัฐ   ซึ่งความเคลื่อนไหวใดๆ  ที่เป็นความ
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เคลื่อนไหวด้านการเมืองแล้วก็จะถูกเพ่งเล็งจากฝุายรัฐบาลเป็นพิเศษ ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ 
กลุ่มวาดะห์ (Al-Wahdah)  ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ทั้งๆ  ที่กลุ่มวาดะห์มีความเคลื่อนไหวด้าน
การเมืองทางสายกลางตามระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย  และร่วมมือกับพรรคฝุายรัฐบาล
ในการจัดตั้งพรรคการเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด  แต่ก็ถูกใส่ความต่อ
สาธารณะโดยผ่านทีวีเกือบทุกช่องว่า “วาดะห์” คือ “เอกราช” นี่แสดงถึงการมีอคติที่สูงมากของฝุาย
บ้านเมือง ทั้งๆ ที่ค าว่า “วาดะห์” หมายถึง “เอกภาพ” นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ก าลังจ ากัด
สิทธิทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู   

จากการสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์นั้น ผู้ตอบค าถามเชื่อว่าประเทศมาเลเซีย
ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู แต่เป็นการช่วยเหลือทางด้านสิทธิมนุษยชน  เพราะว่า
ประเทศมาเลเซียให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยทั่วไปโดยตลอด  ซึ่งมิใช่แต่เฉพาะชาวมลายูมุสลิมจากจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เท่านั้น  แต่จะรวมไปถึงชาวกัมพูชา  ชาวบอสเนีย  และชาวเวียดนามที่ลี้ภัยสงคราม  ซึ่งผู้
อพยพเหล่านั้นจะได้รับการโอนสัญชาติมาเลเซีย ปัจจุบัน ชาวกัมพูชาที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาเลเซีย 
ได้อาศัยพักพิงอยู่อย่างถาวรในเขตอ าเภอกูวอมูซัง  รัฐกลันตัน (ที่ติดเขตแดนกับวีลายะห์เปอร์ซูกูตูวัน ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของกรุงกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย)  ส่วนชาวบอสเนียจะอยู่ ใน
กรุงกัวลัมเปอร์ และชาวบอสเนียส่วนใหญ่จะได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอิสลาม
นานาชาติแห่งมาเลเซียโดยไม่จ ากัดจ านวน   ส่วนความช่วยเหลือจากประเทศอินโดนีเซียประชาชนเห็นว่า 
ประเทศอินโดนีเซียมีการยึดถือความเป็นชาตินิยมมลายูสูงมาก  มีความภาคภูมิใจที่ได้กอบกู้เอกราชจาก
ฮอลันดา ท าให้ประธานาธิบดีบุงซูการ์โนได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งชาติอินโดนีเซีย  ปัจจุบัน 
นักศึกษาชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าศึกษาต่อประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น ทั้งนี้
จะเกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาที่ได้รับนั้นเอง จะเห็นว่า กระแสโลกาภิวัตน์มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถ
ส่งผลกระทบต่อรัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส่วนความเคร่งครัดทางศาสนานั้น ผู้ตอบค าถามเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของรัฐ  
ศาสนาอิสลามสอนให้ชาวมุสลิมมีพลังในการพัฒนาชีวิต  ให้รู้จักความพอดี  พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  และ
ด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า มีแบบอย่างการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
อย่างแน่นแฟูน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนการพัฒนาต่างๆ จะต้องให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าขนบธรรมเนียมประเพณีรักความสงบสุข  และ
อิสลามสอนให้ชาวมุสลิมสร้างบรรยากาศของการสร้างสมานฉันท์กับคนต่างศาสนิก นั่นคือธาตุแท้ของคน
ไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู คือเป็นผู้รักสงบ รักศาสนา และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตนอย่าง
เคร่งครัดมากกว่าศาสนิกอ่ืนๆ   

ส าหรับความเห็นเกี่ยวกับการหวงแหนในอัตลักษณ์นั้น ความล้มเหลวของรัฐเกิดขึ้นจากความไม่
เข้าใจในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และศาสนา สิ่งที่จ าเป็นส าหรับคน
ในพ้ืนที่คือ การสนับสนุนงบประมาณและทุนอุดหนุนด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และด้าน
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ภาษาแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาแก่ทุกศาสนาในพื้นท่ีตามสัดส่วนที่แท้จริงของประชากร ผู้น าชุมชนส่วน
ใหญ่ เชื่อว่าภาษามลายูเป็นภาษาที่มีตัวตนและเป็นภาษาหลักในพ้ืนที่ หากการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในพ้ืนที่เช่น รูปแบบการบริหารการปกครองในพ้ืนที่นี้ ควรให้มีการกระจายอ านาจ
อย่างแท้จริง โดยมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการโดยตรง และภาษาราชการควรเปิดกว้างให้มีภาษามลายูควบคู่
ไปกับภาษาไทยเช่นเดียวกับรัฐ ควีเบก ของประเทศแคนาดา พูดอีกอย่างคือ ใช้การปกครองของรัฐควีเบก
มาเป็นรูปแบบในการบริหารการปกครอง แล้วปัญหาก็จะหมดไป  เพราะถือเป็นการพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

ส าหรับด้านเศรษฐกิจนั้น กลุ่มผู้น าอ านาจรัฐทุกระดับในส่วนกลาง ภูมิภาค จนถึงชุมชนท้องถิ่น
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่า การพัฒนาสังคมไทยทั้งระบบใหญ่ของรัฐไทยและระบบย่อยของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอย่างมีแบบแผนที่ท าให้ประชาชนทุกชนชั้นในสังคม
มีการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม   

ส่วนสถานภาพด้อยทางการศึกษามีส่วนต่อความล้มเหลวของรัฐ ประชาชนเชื่อว่าระดับการศึกษา
ของชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นหากเทียบกับ 15-20 ปีที่แล้ว 
ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ประชาชนชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมีการตื่นตัวต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ที่
เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ การมีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในปัจจุบัน) ที่ตั้งอยู่ที่ต าบล
เขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่ งเปิดสอนอยู่หลายคณะอย่างเช่น คณะอิสลามศึกษาและ
ประวัติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร และคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
นอกจากนี้ ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนนั้น นอกจากภาษาไทยแล้ว ยังมีหลายสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตร
นานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับเป็นภาษาสื่อกลาง โดยมีนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศ
ประมาณ 20 ประเทศ  และในบรรดานักศึกษาต่างประเทศเหล่านั้น มาจากประเทศจีนแผ่นใหญ่เป็นกลุ่ม
ที่ใหญ่ที่สุด สิ่งนี้ เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า  คนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูมีการตื่นตัวทาง
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ส่วนอีก 2 ปัจจัยคือ การเลือกปฏิบัติ และทัศนคติเปลี่ยนแปลงด้านลบนั้นจะมี
ผลกระทบต่อรัฐล้มเหลวน้อย จึงไม่มีการอภิปรายในที่นี้ 

สรุปแล้ว สาเหตุที่รัฐล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีความเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุ รวมถึงการกดดันจากเจ้าหน้าที่ฝุาย
ความมั่นคง อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ความเคร่งครัดในศาสนา การหวงแหนในอัตลักษณ์ สถานภาพ
ด้อยทางการศึกษา และการเลือกปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่   

ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมในการก าหนดนโยบายและน ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสาย
มลายูในพ้ืนที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ น าการปกครองของรัฐควีเบกของประเทศแคนาดามาเป็น
รูปแบบในการบริหารการปกครอง 
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ข้อเสนอแนะ 

ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ทุกสถานการณ์ ทุกเผ่าพันธุ์ และทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง และไปจนถึงระดับประเทศ  หรือระหว่างประเทศ หรือ
ระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยภายในประเทศ  ปัญหาส าคัญอยู่ที่ว่า  จะท าอย่างไรเพ่ือให้เกิด การ
บริหารงานในท่ามกลางของความขัดแย้งนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ  
จากบทความนี้ Huntington กล่าวไว้อย่างน่าสนใจสามแนวทางที่อาจขจัดความขัดแย้งลงได้ และน าไปสู่
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจคือ 1. แนวทางพัฒนาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน   2. แนวทางพัฒนาระบบการเมืองให้มีความเป็นเสรีมากขึ้น และ 3. แนวทางพัฒนาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้นมาในสังคม 
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บทคัดย่อ 

เหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรง จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
สาธารณะมีผู้คนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อธิบายลักษณะของเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อ าเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา 
สะบ้าย้อย และนาทวี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อเหตุการณ์ความขัดแย้ง
รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database; DSID) ตั้งแต่มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่าความถี่ ร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) ผล
การศึกษา พบว่า เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุมีร้อยละ 24.3 และตัวแปรที่มีผลต่อ
เหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่กระทบต่อเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ ได้แก่ ปีที่เกิดเหตุ ลักษณะของพ้ืนที่ 
รูปแบบของเหตุการณ์ คู่ขัดแย้ง และประเภทของเหตุการณ์  

ค าส าคัญ: ความขัดแย้งรุนแรง, จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้หญิง, เด็ก, ผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT 

The violent conflict in the deep south of Thailand mostly occurs in the public area that 
relevant to men women children and elderly. This study aims to describe the 
characteristics of the incidents impacting women, children, and the elderly and to 
examine the association between relevant variables and the violent conflict on women, 
children, and the elderly. The cases of intentionally caused injuries in the three southern 
border provinces of Thailand (Pattani, Yala, Narathiwat) and in four districts of Songkhla 
province (Chana, The Pa, Saba Yoi and Na Tawi), between January 2004 to the end of 
December 2016 were collected by Deep South Incident Database (DSID). Frequency and 
percentage were used to describe the magnitude of the violent incidents. The chi-square 
test was used to investigate the association between determinants and outcome. The 
results showed that the percentage of the violent incidents of attack on women, 
children, and elderly was 24.3. The year, area, form of incident, conflict parties and 
incidents type were associated with the violent incidents of attack on women, children, 
and elderly.  

Key words: Violent conflict, Southern Thailand, Women, Children and the elderly 
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INTRODUCTION 

The violent conflict in the deep south of Thailand escalated since 2004 until April 2017. 
There have been 19,279 incidents causing 6,544 deaths and 12,963 injuries (Jitpiromsri, 
2017). Women victim numbers are lower than those for men (Chirtkiatsakul, Kuning, 
Mcneil, & Eso, 2014). The conflict in southern Thailand is ultimately a political problem 
(Jitpiromsri, 2010). In almost all incidences automatic weapons and explosive devices 
have been used in order to have maximum damaging impact on the victims. With such 
deadly weapons the resulting deaths and injuries cannot be avoided. Such violence has 
especially been committed in public spaces, such as near schools, hospitals, markets 
and religions places. One of the major ways the international human rights community 
endeavored the prevention of violence against women was though an international 
agreement, specifically the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women (CEDAW) (Merry, 2003). Very little research exists on the impact of 
conflict on children Therefore, this study aim is to explore of the prevalent of violent 
conflict impact on women, children and elderly. In addition this work will describe the 
characteristics of the range of impacts on women, children and elderly. 

Definitions of violence and places of 

Armed conflict is often used to replace the term ‘‘war’’ as there are legal complexities 
surrounding definitions of war and the changing nature of violent political conflict. 
Normally, war suggests armed conflict between two states, but we are now increasingly 
experiencing internal armed conflicts, wars within states, and often conflicts involving 
non-state actors such as private armies and locally armed militia. Conflicts in the Middle 
East have highlighted the immense impact of both terrorism and massive armed 
operations on people’s lives and livelihood.  

Incidences of conflict refers to incident occurring in the five southernmost provinces 
(Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla and Satun) which involve violence related to the 
ongoing conflict within the southernmost region. 
Violent Conflict refers to different forms of conflicts between individuals and groups 
involving physical harm which lead deaths, injuries, property damage, and other forms of 
loss. 
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The Deep South of Thailand - for the proposed study, The Deep South of Thailand 
includes the province of Narathiwat, Pattani, Yala and 4 Districts in Songkhla. 

Violent incident: A violent incident is characterized by a single location and multiple 
acts of violence. 

Form of incident 
Single incident - refers to one incident where the perpetrator acts upon the victims with 
one type of action such as an assailant shooting, a paramilitary ranger to death. 

Children - for the proposed study, Children is defined as individuals under 18 years old. 

Elderly – for the proposed study, Elderly is defined as people who is at least 60 years of age. 

Conflict Parties: 
One sided action refers to the violent action by armed group or security forces or 

militias armed by government towards general civilians only.  
Two sided action refers to the violent action by armed group or security forces or 

militias armed by government engage each other. Although there might be civilians 
among any group, it is still considered to be two-sided.  

Types of Incident: 

Type of violence inflicted on victims with or without weapons, equipment, tools, or any 
objects can be categorized as follows: 
1. Shooting refers to use of handgun, infantry gun, domestically produced gun, or replica 
gun to attack others by shooting to cause physical harm. 
2. Bombing refers to use of conventional explosive devices and improvised explosive 
devices in various forms including planting, throwing, mining, incendiary explosive, 40mm 
grenade launcher or M-79 in any public or private area with an intention to cause 
physical and mental harm to others. 

OBJECTIVES 

1. To describe the characteristics of the incidents impacting women, children, and 
the elderly. 

2. To examine the association between relevant variables and the violent conflict 
on women, children, and the elderly. 
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LITERATURE REVIEW 

Civilians protection of is an international issue. Women and children, are innocent and 
vulnerable. The gendered emphasis in the literature focusing on vulnerable groups such 
as ‘‘women, children and elderly’’ has obscured the gender-based vulnerabilities that 
civilian males also face in armed conflict, including risks of forced recruitment, arbitrary 
detention, and execution (IASC, 2006). Children are an especially vulnerable population 
and need to be properly protected in conflict (Seaman, 2005). In the context of armed 
conflict, women, children and the elderly are innocent victims who deserve and require 
active international protection (Niehaus, Costa Rica Delegate to the Security Council, 
February 1999) 

Women, children and the elderly a special vulnerable group, especially 
vulnerable during violent conflicts, as these groups are always targets. The multiple 
violent incidences demonstrate the need for greater awareness that these groups need 
special protection. 

There is high risk to women, children and the elderly of being targeted in armed 
conflict. The death and injuries in this vulnerable group has enormous emotional impact 
on their communities. For example, on April 19, 1995, domestic terrorists used an 
ammonium nitrate truck bomb for attack in Oklahoma City USA. Nineteen American 
children have been killed and 47 were injured in this incident (Quintana and Parker, 
1997). On September 2004, the terrorist invaded a school in Beslan, Russia and seized 
more than 1300 adults and children hostages that caused the death of 329 persons, 
more than half of them children (Moscardino, Scrimin, Capello, & Altoe, 2010)  

Moreover, children are often collateral victims in terrorist incidents in urban areas 
even though children were not the primary targets. Few researches exists on the impact 
of conflict children. Trauma data from suicide bombings in Israel shows terror-related 
injuries in children were more severe than non-terror-related injuries, increasing the 
demand for acute care of children (Aharonson-Daniel, Peleg, & Waisman, 2003).  
Moreover, injury severity among children caused by explosions is significantly higher than 
children injured by shootings (Amir et al., 2005).  

Most international protection agencies are coordinated under the Inter-Agency 
Standing Committee including the World Health Organization (WHO), the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR); the International Committee of the Red Cross 
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(ICRC). Both of the latter organizations are mandated to protect war-affected population 
in general (Carpenter, 2005). Thailand was ratified United Nations Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) on 9 August 1985 and 
its optional protocol in 2000  

METHODOLOGIES 

This study is the retrospective cross-sectional study with secondary data. The incidents 
occurred in the three southern border provinces of Thailand (Pattani, Yala, Narathiwat) 
and four districts of Songkhla province (Chana, The Pa, Saba Yoi and Na Tawi). The 
intentional injury incidents during January 2004 to the end of December 2016 were 
collected. The data from the police reports on the incidences were obtained and 
validated by the Deep South Incident Database (DSID). The descriptive statistics included 
the analysis of year, province, area, form of incident, conflict parties and type of 
incidents. The outcome of the study is the violent incidents attacked to women, 
children and the elderly. 

RESULTS 

During 2004 to 2016, the data cover 9,557 incident against targeted victims. The overall 
incidences against women, children and the elder are 2,324 violent events (24.3%). 
Table 1 shows the characteristics of the violent conflict incidents. The greater risk factors 
are year, area, form of incidents, conflict side and type of incidents. The year 2006 and 
2007 have higher risk than the others. In municipal areas, women, children and elderly 
were more likely to affect to violence incidents (86.3%) than the other. The incidents 
from shooting was 72.4% which higher than the explosion incidents or other form of 
incidents.  

 
Determinants 

Incident (Total=9,557)   
P-value No (n=7,233) Yes (n=2,324) 

Province     0.329 
  Songkhla 229 (3.2) 85 (3.7)   
  Pattani 2,497 (34.5) 771 (33.2)   
  Yala 1,843 (25.5) 622 (26.8)   
  Narathiwat 2,664 (36.8) 846 (36.4)   



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 18 - 

 
Determinants 

Incident (Total=9,557)   
P-value No (n=7,233) Yes (n=2,324) 

Years     <0.001 
  2004 548 (7.6) 106 (4.6)   
  2005 715 (9.9) 190 (8.2)   
  2006 739 (10.2) 261 (11.2)   
  2007 861 (11.9) 351 (15.1)   
  2008 497 (6.9) 129 (5.6)   
  2009 548 (7.6) 153 (6.6)   
  2010 530 (7.3) 183 (7.9)   
  2011 504 (7.0) 178 (7.7)   
  2012 539 (7.5) 170 (7.3)   
  2013 548 (7.6) 179 (7.7)   
  2014 451 (6.2) 182 (7.8)   
  2015 383 (5.3) 120 (5.2)   
  2016 370 (5.1) 122 (5.2)   

Area     <0.001 
  Municipal 6,731 (93.1) 2,005 (86.3)  
  Non-municipal 502 (6.9) 319 (13.7)   

Form of incidents       0.024 
  Single incidents 6,761 (93.5) 2,140 (92.1)  
  Others 472 (6.5) 184 (7.9)   

Conflict parties     <0.001 
  One side 4,428 (61.2) 1,812 (78.0)  
  Two side 2,805 (38.8) 512 (22.0)   
Type of incidents     <0.001 
  Shooting 5,380 (74.4) 1.683 (72.4)  
  Bombing 1,111 (15.4) 462 (19.9)   
  Others 742 (10.3) 179 (7.7)   
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DISCUSSION AND CONCLUSION 

The data showed that violent conflict incidents in southern Thailand impact on women, 
children and the elderly were significantly in association with year, area, form of 
incidents, Conflict parties and type of incidents. The results show that the level of 
intensity of the violence fluctuated during the past 13 years. There were two periods 
with high levels corresponding to year 2007 (2,409 violent events) and year 2012 (1,851 
violent events). This phenomenon could represent a repeating pattern of violence with 
peaks occurring every five years (Jitpiromsri, 2017).   

As a policy recommendation, clear strategies need to be developed and civil society 
networks need to be empowered to protect women, children and the elderly. 
Commitment to such strategies is an important issue that requires further dialogues in 
the contexts of discussions on the special safety zones in public spaces. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 ราวปี 2009 เป็นต้นมาแนวคิดเรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (self-determination) 
ถูกพูดถึงมากข้ึนในสนามความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้1 แนวคิดนี้ถูกอ้าง แย่งชิงความหมายและการ
ตีความโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝุาย ตัวแสดงในความขัดแย้งมีมุมมองต่อแนวคิดดังกล่าวแตกต่างกัน ทั้ง
เห็นว่าเป็นหลักการพ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย สุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงไปจนถึงเกี่ยวข้องกับการ
แบ่งแยกดินแดน ความสับสนไม่ลงรอยกันในเชิงแนวคิดท าให้สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองไม่ถูก
ถกเถียงเพ่ือพัฒนาหรือก่อให้เกิดรูปธรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ งานวิจัยชิ้นนี้ส ารวจมโนทัศน์และ
พลวัตว่าด้วยสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองของตัวแสดงในพ้ืนที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผลการศึกษาพบว่ามโนทัศน์เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดดังกล่าวที่แตกต่างกันของคู่ขัดแย้งหลักเกิดจากการรับรู้และเลือกรับวาทกรรมประวัติศาสตร์ที่
แตกต่าง ส่งผลต่อวิธีการตีความและการอ้างกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิในการก าหนดชะตา
กรรมตนเองต่างกัน การตีความและการอ้างมีลักษณะประชันขันแข่ง แย่งชิงอ านาจน าในการบอก ‘ความ
จริง’ ต่อสาธารณะ ซึ่งล้วนเป็นไปเพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ทางการเมืองของตัวแสดงต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ตัวแสดงในความขัดแย้งมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่ต่างเห็นความส าคัญของแนวคิดสิทธิในการ
ก าหนดชะตากรรมตนเองที่มีมุมมองต่อแนวคิดนี้ในฐานะเงื่อนไขของความขัดแย้งที่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่
ถกเถียงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ค าส าคัญ: สิทธิ, การก าหนดชะตากรรมตนเอง, ความขัดแย้ง, จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 
 
 
 

                                                           
1 สัมภาษณ์องค์กรประชาสังคมกลุ่มแรกที่ริเริ่มการรณรงค์แนวคิดสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

mailto:wrd.prw@gmail.com
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ABSTRACT 

 The conceptions of right to self-determination has been widely discussing in 
public space since 2009 by the campaign of civil society organization. Right to self-
determination by itself was claimed and interpreted by actors which are stakeholders in 
conflict space. There are different perspectives on right to self-determination e.g. general 
principle in democracy, cause of internal security problem, or even significance of 
separatism. This confusion of the idea of right to self-determination has yet to debate for 
sake of clarity and to bring about to alternative political structures. Therefore, this 
research explores the conceptions and dynamics of right to self-determination of actors 
in the southern border provinces of Thailand by using documentary and in-depth 
interviewing methods. The study found out that contrast idea of right to self-
determination are depend on different historical discourses. It influences actors the way 
they interpret international law relating to right to self-determination. There is 
hegemonic competition in explaining ‘truths’ in public sphere in order to supporting 
each political agenda. However, each actors in this conflict space realized that right to 
self-determination is a significant conflict conditions and requires space for debating and 
interchange of learning. 

Keywords: right, self-determination, conflict, southern border provinces of Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 23 - 

บทน า 

 สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองในเป็นแนวคิดที่ขับเคลื่อนอยู่ในปฏิบัติการทางการเมืองใน
ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทว่าสิทธิดังกล่าวรวมถึงรูปธรรมทางการเมืองอันเป็นผลที่จะเกิดจาก
การอ้างสิทธินี้ยังยังคลุมเครือ แม้แต่ในบริบทการพูดคุยของคู่ขัดแย้งหลักก็แทบไม่แตะประเด็นเหล่านี้
อย่างตรงไปตรงมา ทั้งที่โดยเนื้อหาของการเรียกร้องการต่อสู้ของขบวนการที่ผ่านมาแทบทั้งหมดเป็นเรื่อง
การพยายามสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองทั้งสิ้น แนวคิดว่าด้วยสิทธิในการก าหนด
ชะตากรรมตนเองในมุมของรัฐมีท่าทีเคลือบแคลงเมื่อตัวแสดงอ่ืน ๆ อ้างถึงแนวคิดดังกล่าว และเกรงว่า
ขอบเขตของเนื้อหานั้นจะน าไปสู่รูปแบบการเมืองซึ่งเกินเลยไปจากกรอบรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย2 ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าตัวแสดงในความขัดแย้งเข้าใจและคาดหวังต่อแนวคิดสิทธิในการก าหนดชะตา
กรรมตนเองแตกต่างกันและความเข้าใจนั้นก็มีพลวัตตามสถานการณ์ การศึกษาเพ่ือแสดงภาพ ‘การด ารง
อยู่’ ‘ภาวะปัจจุบัน’ รวมทั้ง ‘ความเปลี่ยนแปลง’ ของแนวนี้จึงน่าจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ถกเถียง และท าความ
เข้าใจแนวคิด รวมทั้งเจตจ านงทางการเมืองของตัวแสดงต่าง ๆ ในความขัดแย้งซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในห้วง
เวลาของการพยายามก่อร่างกระบวนการสันติภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. ส ารวจมโนทัศน์ และเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อมโนทัศน์เรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (self-
determination) ของตัวแสดงในพ้ืนที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 
2. ศึกษาพลวัตของมโนทัศน์เรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (self-determination) ในพ้ืนที่
ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย   

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

วาทกรรม (discourse) 
 มิเชล ฟูโกต์ศึกษาวาทกรรมและอ านาจผ่านปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) ซึ่งเป็นการ
กระท า (Action) ที่มีการหมุนเวียน ปะทะ ประสาน เปลี่ยนแปลง มีการส่งเสริมและขัดแย้งกัน ท าให้
ความรู้กับอ านาจเป็นเสมือนเหรียญสองด้านที่แยกกันไม่ออก3  ในทัศนะของฟูโกต์ ความรู้ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง รวมทั้งมโนทัศน์หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวเองแต่เกิดจากการท างานของวาทกรรมที่เป็น

                                                           
2 ดู “บิ๊กตู่ กร้าวปัด 5 ข้อเสนอบีอาร์เอ็น” หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2556 (http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=132956) , 
“ประเมินวงถกบีอาร์เอ็น กับ 3 ประเด็นที่ต้องคุย” ส านักข่าวอิศรา (http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=130919), “สมช.ปัดไม่รับ 5ข้อบีอาร์
เอ็นบี้ลดเหตุรุนแรง นัดคุยใหม่13 มิย.” หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2556 (http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=132539) และ 
รายงานพิเศษ "ขบวนการรับพูดคุยปราศจาก 5 ข้อเรียกร้องแต่มีเง่ือนไข" ของ อัศโตรา ชาบัต ซึ่งตอนหนึ่งระบุถึงปัญหาของข้อเรียกร้องข้อที่ 4 ของบีอาร์เอ็น ว่า “ข้อที่ 
4. มีปัญหาแน่นอน เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยอมรับสิทธิความเป็นเจ้าของหรือสิทธิอธิปไตย (hak pertuanan) ของชาวมลายูปาตานีเหนือดินแดนปาตานี ข้อนี้รัฐบาลไทย
รับไม่ได้ถึงแม้บีอาร์เอ็นได้ส่งเอกสารมากกว่า 30 หน้าชี้แจงไปแล้ว” (https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=
TVRReE9UWTNOVGMyTXc9PQ==) 
3 ธีรยุทธ บุญม ีใน “มิเชล ฟโูกต์ (Michel Foucault)” หน้า 114 

http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=130919
http://wbns.oas.psu.ac.th/shownews.php?news_id=132539)%20และ
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ระบบการผลิตสร้างความหมาย ความเชื่อ ระเบียบต่าง ๆ ผ่านกระบวนการใช้ภาษา เมื่อความเชื่อเหล่านั้น
ถูกผลิตซ้ าโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้ พูด จึงเกิดการสถาปนา ‘ความรู้’ หรือ ‘ความ
จริง’ บางอย่างขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ถูกให้คุณค่า ถูกบอกซ้ าจนสิ่งนั้นกลายเป็นที่ยอมรับโดย
กว้างขวางในสังคม อีกด้านหนึ่ง นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) วิเคราะห์ภาษาเพ่ือท าความ
เข้าใจสังคม แสดงให้เห็นปฏิบัติการทางวาทกรรมซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ และความเป็นไป
ของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคม อยู่ในฐานะ ‘ผู้ก าหนด’ และ ‘ผู้ถูกก าหนด’ ไปพร้อม
กันตลอดเวลา (Jorgensen and Phillips อ้างใน สมัชชา นิลปัทม์ และรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช , 2556) 
แต่วาทกรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภาษา (Language) การพูด หรือการเขียนเท่านั้น มันยังหมายรวมถึง
กระบวนการผลิต (Constitute) ความหมาย และเอกลักษณ์ (Identity) ของสิ่งต่าง ๆ ในโลกรอบตัว
มนุษย์ ที่นอกจากจะท าหน้าที่สถาปนาความรู้ ความจริงและก าหนดตัวตนของมนุษย์แล้ว วาทกรรมยังท า
ให้สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับในสังคมด้วย ดังนั้น ในทางกลับกัน การที่สิ่งหนึ่งได้รับการ
ยอมรับ จึงส่งผลให้เกิดการเก็บก้ันอัตลักษณ์หรือความหมายบางอย่างให้ไม่หลงเหลือพ้ืนที่การด ารงอยู่ ไม่
ถูกใช้ ไม่ได้รับความนิยม หรือเลือนหายไปได้ด้วยเช่นกัน กระบวนการดังกล่าวด าเนินไปได้ด้วยภาคปฏิบัติ
ของวาทกรรม หรือปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discoursesive Practice) อาทิ คุณค่า จารีต ประเพณี 
ความนึกคิด ความเชื่อ ที่อิงแอบอยู่กับสถาบันทางสังคมท่ียึดโยงผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน4 
 พ้ืนที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกหนึ่งสนาม (Field) แห่งการต่อสู้ทางวาทกรรม 
กล่าวคือ นอกจากเป็นสนามต่อสู้เชิงกายภาพแล้วยังเป็นสนามที่มีการต่อสู้ทางความคิดด้วย ประเด็นสิทธิ
ในการก าหนดชะตากรรมตนเองเป็นหนึ่งในการต่อสู้ทางวาทกรรมที่มีลักษณะปะทะ ต่อรอง มีการช่วงชิง
อ านาจในอธิบาย ชุดความคิดสองแนวทางที่ไม่ลงรอยกันด ารงอยู่ในพ้ืนที่ ด้านหนึ่งเป็นค าอธิบายเรื่องสิทธิ
ก าหนดชะตากรรมตนเองที่อยู่ในขอบเขตของหลักบูรณภาพแห่งดินแดน ส่วนอีกด้านคือการก าหนดชะตา
กรรมตนเองที่ขยายระดับที่ใหญ่และอันตรายกว่าสู่เรื่องเอกราชและการแบ่งแยกดินแดนซึ่งถือเป็นการท้า
ทายชุดความคิดแบบแรกอย่างที่สุด  
สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (right to self-determination)  
 สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18 จากกระแสชาตินิยมของชนกลุ่ม
น้อยในอาณาจักรต่าง ๆ ในยุโรปที่พัฒนาการจิตส านึกความเป็นชาติและแนวคิดสิทธิทางการเมือง 
(political rights) เหนือดินแดนบ้านเกิด ท าให้เกิดกระแสการปลดแอกตัวเองออกจากการเป็นอาณานิคม 
(The Process of Decolonization) โดย The Principle of Rights to Self-Determination ปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในกฎบัตรสหประชาชาติในช่วง ค.ศ.1945 มีแนวคิดเบื้องต้นว่า ประชาชน
ต้องมีอิสระในการตัดสินใจเลือกทิศทางการเมืองของตนเอง ต่อมาในปีค.ศ.1960 มติสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติรับรองหลักการสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง โดยก าหนดเนื้อหา เรื่อง การให้เอก

                                                           
4 ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ ใน “วาทกรรมการเมือง (Discourse)” บทความเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักข่าวประชาไท 
http://prachatai.com/journal/2010/12/32341 
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ราชแก่ดินแดนอาณานิคม (Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples) ดังมาตรา 1.1 มติที ่1514 ระบุว่า  “กลุ่มชนทั้งปวงมีสิทธิในการก าหนดชะตา
กรรมตนเอง โดยสิทธิดังกล่าวพวกเขามีเสรีภาพในการตัดสินใจในสถานะทางการเมือง  การพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเสรี” มติดังกล่าวท าให้ดินแดนภายใต้อาณานิคมเป็น
อิสระ อย่างไรก็ตาม กฎบัตรดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงเนื้อหาสาระของสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง
เอาไว้ละเอียด และสหประชาชาติไม่ได้เห็นว่าการก าหนดชะตากรรมของแต่ละชาติเป็นสิทธิทางกฎหมาย 
(legal rights) แต่เป็นเพียงหลักการทางการเมือง (political principle) เท่านั้น5  
 เมื่อสิ้นสุดยุคอาณานิคม สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองไม่ได้รับรองการแบ่งแยกดินแดนอีก
ต่อไป เป็นเพียงหลักการหนึ่งในกฎบัตรสหประชาชาติที่รับรองสิทธิของชนพ้ืนเมืองที่รัฐภาคีต้องเคารพ แต่
ก็ยังมีการแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นหลังศตวรรษที่ 20 ที่อ้างหลักการก าหนดชะตากรรมตนเองอยู่บ้าง 
เรียกว่าการก าหนดชะตากรรมท่ีไม่ใช่เงื่อนไขของอาณานิคม ซึ่งมีเงื่อนไขบริบทที่เฉพาะเจาะจง เช่น มีการ
ปกครองโดยเผด็จการ การกดขี่ทางชาติพันธุ์ การบังคับให้เคารพศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มีปัญหาชนกลุ่ม
น้อยรุนแรง ซึ่งมีผลให้องค์กรระหว่างประเทศแทรกแซงและเกิดการบังคับใช้สิทธิในการก าหนดชะตา
กรรมเพ่ือแยกดินแดนได้ (ทิฆัมพร, 2556) 
 สิทธิก าหนดชะตากรรมตนเอง หรือเรียกว่าการก าหนดเจตจ านงตนเอง ถือเป็นสิทธิของประชาชน
ในการแสดงเจตนารมณ์ (Will of The People) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิในการก าหนดชะตา
กรรมตนเองภายใน (Internal Right to Self-determination) เป็นการมุ่งเปลี่ยนแปลงมิติภายในรัฐ 
เช่น การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กติกา อัตราภาษี หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เป็น
นโยบายภายในประเทศ เป็นการที่ประชาชนจะสามารถบรรลุเปูาหมายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมภายใต้กรอบเกณฑ์ที่สังคมวางร่วมกัน และสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองภายนอก 
(External Right to Self-determination) หมายถึงการก าหนดเจตจ านงของประชาชนเพ่ือน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพ คือแยกตัวออกจากรัฐเดิมทั้งในแง่ของประชากรและดินแดน6 มักเป็นผล
สืบเนื่องมาจากปัญหากลไกการใช้สิทธิในการก าหนดชะตากรรมภายในล้มเหลว กดดันให้ชนบางกลุ่มไม่
สามารถก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตในแบบที่ต้องการได้จนน าไปสู่ความต้องการแบ่งแยกดินแดน7    
 สิทธิก าหนดชะตากรรมตนเองจึงเป็นหลักการที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการปกครองภายในรัฐ มี
ทั้งกรณีที่ใช้เพ่ือแยกดินแดนและไม่ใช่ สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองเป็นเรื่องเฉพาะที่แต่ละพ้ืนที่
ตีความ ให้ความหมาย และน ามาใช้แตกต่างกัน  

                                                           
5 ซาฮารี เจ๊ะหลง เขียนรายงานพิเศษลงเว็บไซต์ส านักสื่อวาร์ตานี (Wartani) สื่อทางเลือกหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี กล่าวถึงแนวทางออกจากปัญหา
การเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีด้วยวิธีการลงประชามติและหลักการก าหนดชะตากรรมตนเอง 
6 ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์, และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (ม.ป.ป.). ประชามติกับผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาควิเบกและไครเมีย. วารสาร
การเมือง บริหารและกฎหมาย, 7(3), หน้า 545-563. 
7 โปรดดู หลักการก าหนดใจตนเอง the principle of right to self-determination จุลสารความม่ันคงศึกษา ฉบับที่ 122 



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 26 - 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research) ทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ รัฐ ขบวนการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยปา
ตานี8 และกลุ่มองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวอยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเลือกตัวแทนขั้น
แรกอ้างอิงจากสถานะของตัวแทนในการเป็นสมาชิกของรัฐ ขบวนการ และภาคประชาสังคม การมี
บทบาทในความขัดแย้ง ประกอบกับการอ้างอิงข้อมูลกลุ่มตัวแทนจากงานโครงการ “การส ารวจความ
คิดเห็นประชาชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 (Peace Survey)”9 
จากนั้นใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากตัวแทนในขั้นแรกเพ่ือเลือก
สัมภาษณ์ตัวแทนล าดับถัดไป โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งตั้งแต่พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.
2560 เป็นช่วง 13 ปี ที่ความขัดแย้งมีจุดพลิกผันส าคัญส่งผลต่อทั้งนโยบายรัฐและท่าทีของขบวนการ โดย
ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) เพ่ือท าความเข้าใจนัยยะที่เปลี่ยนไปของแนวคิดสิทธิ
ในการก าหนดชะตากรรมตนเองจากฝุายต่าง ๆ  

ผลการศึกษา 

 ข้อค้นพบเบื้องต้นท าให้เห็นภาพของการเคลื่อนตัวของวาทกรรมสิทธิในการก าหนดชะตากรรม
ตนเองจากบริบทหลังการล่าอาณานิคมเข้ามาสู่สนามความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติการทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั้งการต่อต้านอ านาจรัฐ การต่อรองกับความไม่ยุติธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง
ต่อผู้ปกครองต่างเชื้อชาติ ท าให้นักเคลื่อนไหวเริ่มเห็นความเป็นไปได้และความเข้ากันได้ของหลักการ สิทธิ
ในการก าหนดชะตากรรมตนเองที่ถูกใช้ในต่างประเทศว่าจะมีประโยชน์ต่อการต่อสู้ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เมื่อหลักการและที่มาที่ไปของแนวคิดดังกล่าวถูกผนวกเข้ากับความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของ
รัฐปัตตานี จึงเกิดการต่อสู้ในประเด็นการถูกล่าอาณานิคม การถูกพรากสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือ
ดินแดน การเคลื่อนไหวของประชาสังคมบางกลุ่มสอดรับกับข้อเรียกร้องของขบวนการติดอาวุธที่เป็นคู่
ขัดแย้งหลัก เป็นไปเพ่ือการตอบโต้และต่อรองกับอ านาจของรัฐไทยที่มีเหนือกว่าในแง่การก าหนดรูปแบบ
ทางการเมือง คือใช้วิธีการอิงอ านาจทางกฎหมายที่กว้างกว่าอ านาจรัฐ นั่นคือกฎหมายระหว่างประเทศ 

                                                           
8 งานศึกษาชิ้นนี้ใช้ค าว่า ขบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานี เพื่อเรียกรวมกลุ่มผู้เห็นต่างหรือกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐ ทั้งที่ต่อสู้ในทางการเมืองและการทหาร 
9 โครงการส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ด าเนินการและเผยแพร่ครั้งแรกในช่วงต้นปี 2559 ส ารวจ
ประชาชน 1,650 คน ซึ่งได้ใช้วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ประชาชนในพื้นที่ (1,500 ตัวอย่าง) และผู้น าทางความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ (150 คน) 
ส าหรับกลุ่มผู้น าทางความคิด ในข้ันแรกใช้วิธีการเชิญเครือข่ายประชาสังคมมาระดมความคิดและเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ในกลุ่มองค์กรตามหลักเกณฑ์การมีบทบาทในพื้นที่
ความขัดแย้ง (โดยค านึงถึงสัดส่วนความเหมาะสมด้านพื้นที่ ศาสนา เพศ และอายุด้วย) เพื่อให้ได้รายชื่อกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 50 คน 
จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่าง 50 คนดังกล่าว เสนอรายชื่อบุคคลที่ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกคนละ 10 ชื่อ (โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น สามารถสะท้อนเสียง
ประชาชน มีเครือข่ายกว้างขวาง มีความน่าเชื่อ ได้รับการยอมรับ เป็นต้น) จากนั้นคณะท างานจะพิจารณาความถ่ีของรายชื่อที่ถูกเสนอ ประกอบกับเง่ือนไขที่ว่า รายชื่อที่
ถูกเสนอนั้นจะต้องมาจากการเสนอของผู้น าความคิดในรอบก่อนหน้านี้อย่างน้อย 2 คน ท้ายที่สุด ผู้น าทางความคิดจ านวน 100 คนแรกจากการจัดล าดับตามเกณฑ์
ข้างต้น จะถูกใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความคิดเห็นในโครงการส ารวจดังกล่าว 
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อย่างไรก็ดี ปัญหาของการอ้างหลักกฎหมายหรือกติการะหว่างประเทศมีความท้าทายอยู่ที่การตีความและ
การปรับใช้ การตีความสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองโดยเจ้าหน้าที่รัฐไทย ขบวนการต่อสู้เพ่ือปา
ตานีและภาคประชาสังคมจึงเหลื่อมซ้อนกัน มีทั้งส่วนเห็นร่วมและเห็นต่าง แง่หนึ่งอยู่บนฐานความเข้าใจ
แบบสิทธิในการก าหนดชะตากรรมภายใน คือ การที่ประชาชนเป็นผู้ก าหนดรูปแบบทางการเมือง มีอ านาจ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่วนอีกแง่หนึ่ง คือความเข้าใจ และเลือกใช้สิทธิในการก าหนด
ชะตากรรมตนเองภายนอก  การเชื่อมโยงเงื่อนไขการเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนที่ปรากฏในกฎหมาย
ระหว่างประเทศมาใช้ โดยข้อค้นพบจากการศึกษาชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ปัญหาว่าด้วยสิทธิความเป็นเจ้าของ และการสู้เพื่อแยกดินแดน 
 หลังปี 2013 การแสดงออกของขบวนการที่หันหน้าเข้าสู่การเจรจาอย่างเปิดเผย แม้เอกสาร
ทางการในระหว่างการพูดคุยไม่ปรากฏถ้อยค าตรงอย่าง merdeka (เอกราช) แต่ค านี้ก็ถูกพูดโดยตัวแทน
บีอาร์เอ็นที่อ่านแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ พร้อมกับวลีที่แสดงให้เห็นว่าขบวนการยังคงมีเจตจ านงที่
ต้องการให้รัฐไทยยอมรับว่าสิทธิของคนมลายูปาตานีถูกพรากไป และชาวมลายูในนามองค์กรปลดปล่อย
ปาตานีต้องการคืนมาซึ่งสิทธิเหนือดินแดนปาตานี ซึ่งในแง่เปูาหมายก็ตรงกับความเข้าใจของฝุาย
เจ้าหน้าที่รัฐ ว่าขบวนการยังคงมีจุดมุ่งหมายเดิมคือ เอกราช10 
 การรวมกลุ่มเป็นองค์กรร่วมของขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานีในชื่อ มาร่าปาตานี เปิดตัวต่อ
สาธารณะในปี 2015 เป็นการหันเหทิศทางของขบวนการมาสู่ยุทธวิธีทางการเมืองมากขึ้น มาร่าฯ ยืนยัน
ว่าขบวนการยังไม่ละทิ้งปณิธานเดิมในการ ‘เรียกร้องเพ่ือเอกราชปาตานี11 ขณะเดียวกันก็ยืนยันหลักการ
เคลื่อนไหวในกรอบ ‘สิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง’ ซึ่งเป็นเนื้อหาปรากฎในกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) ซึ่งมาร่าฯ เห็นว่าสมควรได้รับการอภิปรายถกเถียงอย่างจริงจัง เพราะเป็นประเด็นใจกลางความ
ขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากกว่า 200 ปี12  
 “ใครที่มาปกครองเรา ยึดครองเรา เราเรียกว่า penjaja แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ colonial ใน
โลกของนูซันตาราหรือโลกมลายู ถ้าคนอินโดนีเซีย penjaja ของเขาคือชาวดัชต์ ส าหรับคนมาเลเซีย 
penjaja ของเขาคือคนอังกฤษ ส าหรับชาวมินดาเนา/โมโร penjaja ของเขาคือสเปน และส าหรับคนปา
ตานี penjaja ของเขาคือสยาม หมายถึงใครก็ตามที่มาบุกรุก มาครอบครองดินแดนของเรา เราเรียกว่า 
penjaja  แต่ในภาษาอังกฤษไม่มีค าใดที่แปลตรงกับ penjaja ก็เลยยืม colonial เพราะว่าอังกฤษก็เป็น 
colonial power ฮอลันดา/ดัชต์ สเปน ฝรั่งเศส ก็เป็น colonial power มีรัฐในอาณานิคมทั้งสิ้น เวลา
คนปาตานีมองรัฐไทยก็จะมองว่า การเกิดมาเป็นรัฐไทยเขาได้ดินแดนมาจากไหน เขาไปตีพม่า ล้านนา 

                                                           
10 ค าสัมภาษณ์ของพล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 
11 อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/7212 
12 อาบูฮาฟิซ อัลฮากิม  ในปาฐกถา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
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เขมร ลาว รัฐมลายู แล้วเกิดเป็นสยาม ดังนั้นในความคิดคนมลายูนี่ก็เป็นลักษณะของเจ้าอาณานิคมหนึ่ง 
แต่เนื่องจากมีความต่างตรงที่เขาอยู่ชิดพรมแดนไม่ได้ข้ามทะเลมา แต่เราก็ยังเรียกว่า penjaja” 
 ค าบอกเล่าของหนึ่งในสมาชิกขบวนการปลดปล่อยปาตานีข้างต้นสะท้อนมุมมองต่อการถูก
ครอบครองดินแดนโดยไม่ชอบธรรมของรัฐต่อรัฐในอดีตในมุมของคนมลายู เขาเห็นว่าการถกเถียงเรื่อง
ถ้อยค าเพ่ือเข้าหลักเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ หรือไม่นั้นเป็นเรื่อง politicalized คือท าให้เป็นการเมือง  ไม่ว่า
จะถูกเรียกว่าเป็นอาณานิคมหรือไม่ แต่สิ่งที่สยามกระท าต่อปัตตานีในอดีต คือภาพรวมของการยึดครอง
ดินแดนทีไ่ม่ใช่ของตน และปกครองด้วยความไม่ยุติธรรม 
 สิทธิความเป็นเจ้าของของกลุ่มเชื้อชาติมลายูที่กระบวนการกลืนวัฒนธรรมในระยะต่อมาสร้าง
ปัญหาให้การเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ไทยคือสัญชาติมลายูคือเชื้อชาติ แต่ของเรานี่
ไปเชื่อว่าสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยมันผิดตรงนี้ ที่บอกว่าไปหลอกเขาคือหลอกตรงนี้ คุณจะมาบอกว่าเป็น
เชื้อชาติไทยได้อย่างไรพูดภาษาไทยก็ไม่ได้แต่งกายก็ไม่ใช่”13 การสร้างชาติที่พยายามท าให้คนในขอบเขต
ทางภูมิศาสตร์มีส านึกความเป็นชาติเดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกัน ท าให้ชนกลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถมีวิถีชีวิต
ตามครรลองความเชื่อของตนเอง “จริง ๆ แล้วการที่เราจะก าหนดชะตากรรมของเราก็ต้องเป็นกลุ่มคน
ของแต่ละชุมชนเองซึ่งสอดคล้องกับค าพูดของพระผู้เป็นเจ้าที่ว่า พระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของ
กลุ่มชนใดจนกระทั่งกลุ่มชนนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเอง ค านี้ส าหรับคนที่เป็นอิสลามถือว่าพระ เจ้า
พูดถึงกลุ่มชนไม่ได้พูดถึงคนเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าพูดถึงกลุ่มชนจึงหมายความว่าเป็นเรื่อง
ของกลุ่มคน ดังนั้น การก าหนดชะตากรรมของตนเองก็ต้องมีอ านาจในการจัดการตัวเอง”14 
 เมื่อเอกราชและสิทธิความเป็นเจ้าของยังเป็นประเด็นส าคัญตลอดมา คู่ขัดแย้งที่เป็นฝุายเรียกร้อง 
ดินแดน และการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ ‘คืนมา’ เพ่ือ ‘จัดการตนเอง’ อย่างขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานี 
จึงมียุทธวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งเปูาหมายของตัวเอง การอ้างถึงสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบรรลุเปูาหมายนั้น อย่างน้อยที่สุดก็เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนว่าสิทธิ
ในการก าหนดชะตากรรมตนเองนั้นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่กฎหมายระหว่างประเทศให้การรับรอง โดยสิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลกโดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือแบ่งแยก แม้ขบวนการที่จับอาวุธจะ
ไม่ได้ปฏิบัติการรณรงค์ในประเด็นนี้อย่างเด่นชัด แต่พูดถึงสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองเกิดขึ้นแล้ว
ในพ้ืนที่  
 กลุ่มนักศึกษาในพื้นที่กลุ่มหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นองค์กรทางการเมืองที่ผลักดันแนวคิดเรื่องสิทธิในการ
ก าหนดชะตากรรมตนเอง15 โดยราวปี 2009 มีความพยายามสร้างพ้ืนที่สร้างความรับรู้ในสิทธิพ้ืนฐานว่า
ด้วยสิทธิในการก าหนดอนาคตทางการเมืองของประชาชน หวังเป็นตัวกลางในการเปิดพ้ืนที่การถกเถียง

                                                           
13 สัมภาษณ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 
14 สัมภาษณ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 
15 นายทหารระดับสูงของกอ.รมน. และข้าราชการฝุายฝุายพลเรือนระดับสูง ลงความเห็นตรงกันว่า การด าเนินการของนักศึกษากลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากขบวนการบี
อาร์เอ็นแน่นอน และเห็นว่าไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภาคการเมืองของขบวนการต่อสู้เพื่อปาตานีในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในขณะที่นักศึกษากลุ่มนี้อธิบายยืนยันว่าพวกเขาใช้เงินจากการบริจาคเพื่อขับเคลื่อนงานและไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากขบววนการติดอาวุธใด ๆ  
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เรื่องความต้องการที่แท้จริงของคนปาตานี ย้ าว่าประชาชนในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คนมายูมุสลิม แต่
หมายรวมถึงคนชาติพันธุ์ไทย จีน ชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและไม่ใช่ศาสนาอิสลามด้วย  
 “สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการที่ประชาชนจะสามารถพูดหรือฝันถึงอนาคตทางการเมืองในแบบที่พวก
เขาอยากจะเป็นได้ พ้ืนที่นี้จะเปิดโอกาสให้กับทุกแนวคิดแม้กระทั่งความคิดที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธตลอด
มา นั่นคือ การแยกประเทศ”16 
  เยาวชนกลุ่มนี้ยืนยันว่าพวกเขาควรมีสิทธิที่จะพูด แต่สุดท้ายแล้วเปูาหมายท้ายสุดของการ
เคลื่อนไหวของประชาชนก็ต้องใช้มติเสียงส่วนใหญ่ของคนทุกคนในพ้ืนที่ ว่าจะเอาหรือไม่เอารูปแบบ
การเมืองแบบใด อย่างไร และตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว มติของเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องถือเป็นข้อยุติ
แม้ว่าอาจจะไม่ตรงใจพวกเขาก็ตามที17  

RSD ในมุมรัฐและขบวนการฯ 

 ความไม่ไว้วางใจและยอมรับไม่ได้ของรัฐไทยต่อประเด็นดังกล่าว ที่ชัดเจนมากเหตุการณ์หนึ่งคือ 
เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารปลดปูายข้อความ self-determination ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และ
เยาวชนปาตานี หรือ PERMAS ที่แขวนไว้หน้ามัสยิดบ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการต้อนรับเดือนรอมฎอน และวันฮารีรายอ อิดิ้ลฟิตตรีของชาวมุสลิม เมื่อวันที่ 
3 กรกฎาคม 255918 ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐฝุายความมั่นคงเห็นว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็น ‘หมากทางการเมือง’ อย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการที่ต่อสู้อยู่กับรัฐพยายาม
ใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือ ‘ฟอก’ ตัวเอง ให้มีความชอบธรรมในทางกฎหมาย เป็น ‘ผู้
ปลดปล่อย’ ไม่ใช่ ‘ผู้ก่อการร้าย’ เปลี่ยนบริบทการต่อสู้ที่เรียกว่าสงครามอสมมาตรซึ่งคู่ขัดแย้งมีสถานะไม่
เท่ากันให้กลายเป็นคู่ขัดแย้งที่มีสถานะเท่ากันในอาณาบริเวณการตีความของกฎหมายระหว่างประเทศ 
 ข้าราชการพลเรือนที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงคนหนึ่งเชื่อว่า การพูดเรื่องการก าหนดชะตากรรม
ตนเองเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของรัฐ การเผยแพร่อุดมการณ์หรือแม้แต่ความรับรู้ความ
เข้าใจเรื่องการก าหนดชะตากรรมตนเองอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการรณรงค์
เพ่ือแบ่งแยกดินแดน แม้เชื่อว่าความเป็นไปได้นั้นแทบเป็นศูนย์ ด้วยความซับซ้อนของการเมืองโลกและ
เงื่อนไขทางกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่อาจนอนใจหรือใจกว้างมากพอที่จะเปิดพ้ืนที่ต่อการท าความ
เข้าใจและการพูดประเด็นนี้ในที่สาธารณะ รัฐมีท่าทีแข็งกร้าวที่จะไม่ยอมให้ความเสี่ยงเล็กน้อยนี้สร้าง
ปัญหาในอนาคต 

                                                           
16 สัมภาษณ์เยาวชนสมาชิกกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง 
17 สัมภาษณ์เยาวชนสมาชิกกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง 
18 หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว กลุ่มนักศึกษาได้ชี้แจงถึงความหมายของ self-determination ว่าเป็นเพียงหลักสิทธิว่าด้วยการก าหนดชะตากรรมตนเอง ตามมติสมัชชา

ใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อค.ศ.1960 เท่านั้น ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เยาวชนรวมตัวกันที่หน้ามัสยิดกรือเซะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รณรงค์ชูปูาย ข้อความ self-

determination เพื่อแสดงจุดยืนในการอ้างสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง 
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 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝุายความมั่นคงมีท่าทีระแวดระวังในการพูดถึงสิทธิก าหนด
ชะตากรรมตนเอง ขณะเดียวกันก็เริ่มมีทิศทางของการพยายามท าความเข้าใจสิทธิดังกล่าวมากขึ้น ด้วย
ตระหนักดีว่าพวกเขาเองก็ไม่มีความรู้อย่างละเอียดในเชิงหลักการของสิทธิในการก าหนดชะตากรรม
ตนเอง โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านนโยบายทั้งที่เกี่ยวกับในและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยเฉพาะเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองว่าจะก่อให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน
ได้อย่างไร  
 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารมีท่าทีกังวลและอ่อนไหวกับประเด็นการเรียกร้องสิทธิในการก าหนด
ชะตากรรมตนเอง หน่วยงานด้ายนโยบายกลับมีท่าทีเปิดกว้างและดูเหมือนจะไม่เป็นกังวลว่าการเรียกร้อง
สิทธิก าหนดชะตากรรมตนเองในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถน าไปสู่การบังคับใช้สิทธิก าหนดชะตา
กรรมตนเองเพ่ือแบ่งแยกดินแดนได้ เหตุผลหลักคือ ไม่มีเงื่อนไขใดสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการแทรกแซงจาก
องค์กรระหว่างประเทศได้อย่างที่หลายฝุายกังวล ทั้งประเด็นการอ้างว่าสยามล่าอาณานิคม ซึ่งเป็นการอ้าง
แบบผิดบริบท รัฐปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของสยามในช่วงที่ดินแดนแถบนี้เป็นรัฐโบราณ และเป็นการได้มา
จากการชนะสงคราม ไม่ถือว่าเป็นการล่าอาณานิคม19  ปัจจุบันรัฐบาลไทยเปิดกว้างมากถึงมากที่สุดในการ
ให้ประชาชนก าหนดอนาคตตนเองได้ผ่านรูปแบบการเมืองแบบตัวแทน มีความพยายามเปิดพ้ืนที่ทางการ
เมือง ไม่มีเงื่อนไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง รวมทั้งประเด็นที่ยังคงถกเถียงกันเรื่องการขัดกันทาง
อาวุธ (Armed Conflict) ก็ไม่อาจท าให้เกิดการแทรกแซงจากข้างนอกได้  
 “หากนับว่าความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการขัดกันทางอาวุธ ICRC คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศจะสามารถแทรกแซงหรือที่เขาบอกว่ามาคุ้มครองโจร แต่ก็ไม่น่ากังวลขนาดนั้น
เพราะเจนีวาคอนเวนชั่น มีพิธีสารเพ่ิมเติม (Additional Protocol) ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ย่อย ๆ เช่น 
ระดับความรุนแรง การมีกองก าลัง มีระบบขนส่งต่าง ๆ ซึ่งไทยไม่ได้เป็นภาคีเลย ดังนั้น ในเชิงหลักการก็
ไม่มีสภาพบังคับใช้อยู่แล้ว  แต่รัฐบาลไทยก็ต้องปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง เพราะตามหลักกฎหมายแพ่ง ถ้าเรา
ไม่ปฏิเสธว่าเราไม่ใช่ armed conflict ก็เข้าหลักเกณฑ์กฎหมายปิดปาก คือ ไม่ปฏิเสธก็หมายถึง
ยอมรับ”20   
 ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าท าให้ทราบว่า 
กองทัพเองมีความพยายามใช้งานเชิงวิชาการในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยเห็นว่า สิทธิก าหนดชะตา
กรรมตนเองที่ใช้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกใช้อย่างผิดเงื่อนไขและเป็นเพียงการบิดเบือนหลักการ
เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ขับเคลื่อนเพ่ือเอกราชปาตานีเท่านั้น ค าอธิบายของความเห็นนี้มีว่า การอ้าง
เรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรม ไม่ได้เป็นสิทธิพลเมือง แต่เป็นมติ 1514 ของสหประชาชาติ ที่ออกมา
ในบริบทการรับรองการปลดแอกรัฐชาติที่ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศเจ้าอาณานิคมดังนั้น 
ประชากรทีเ่ป็นสมาชิกของรัฐชาตินั้น ๆ จึงมีสิทธิในการก าหนดอนาคตทางการเมืองของพวกเขาเองได้โดย

                                                           
19 เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ right to self determination ของกระทรวงการต่างประเทศ 
20 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานความม่ันคงด้านนโยบาย 
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อิสระ ปราศจากการครอบง าของรัฐชาติอ่ืน เป็นกระแสการปลดแอกตัวเองจากเจ้าอาณานิคมทั่วโลกแต่ใน
กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่ที่มีการประชาสัมพันธ์และปลูกฝังแนวคิดทางประวัติศาสตร์
ชาตินิยมมลายูอยู่แล้ว ประกอบกับความพยายามใช้ความรุนแรงเพ่ือปฏิเสธอ านาจรัฐอย่างยาวนานไม่
ประสบความส าเร็จ จึงเกิดการใช้ทุนเดิมคือส านึกประวัติศาสตร์ของเชื้อชาติมลายู ประวัติศาสตร์การถูก
กดขี่และเงื่อนไขความอยุติธรรมในอดีตมาสวมกับหลักการสากลแบบบิดเบือนเพ่ือท าให้ประชาชนคล้อย
ตาม ที่เห็นชัดเจนคือการอ้างว่าปาตานีเป็นรัฐที่ถูกสยามล่าอาณานิคม ทั้งที่การที่ปาตานีตกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสยาม เป็นลักษณะความสัมพันธ์ธรรมดาทั่วไปของรัฐจารีต ในช่วงที่ปาตานีเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ปา
ตานียังไม่เป็นรัฐชาติ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการตกเป็นอาณานิคม ขบวนการจึงไม่สามารถอ้างสิทธิใน
การก าหนดชะตากรรมตนเองด้วยเงื่อนไขการเป็นอาณานิคมได้ ข้อเรียกร้องของบีอาร์เอ็นรวมทั้งค าแถลง
ของมาร่าปาตานี ที่อ้างว่ารัฐไทยเป็นนักล่าอาณานิคมสยามนั้นก็เพ่ือสื่อสารไปยังนานาชาติว่าปาตานีเป็น
อาณานิคมที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย ท าให้นานาชาติเห็นว่าการอ้างสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง
ของขบวนการและแนวร่วมมีลักษณะสากลและมีความชอบธรรมในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศ21  
 ดังนั้นปัญหาที่รัฐกังวลคือการไม่ต้องการให้น าความขัดแย้งในพ้ืนที่ภาคใต้ไปสู่พ้ืนที่ทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ไม่ต้องการให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามายุ่งเก่ียวไม่ว่าทางใดก็ตาม โดยต้องการให้เรื่อง
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องภายใน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่รัฐไทยเป็นฝุายควบคุมสถานการณ์ ซึ่งในทางปฏิบัติ
เรายังเห็นความลักลั่นระหว่างเรื่องภายใน และเรื่องระหว่างประเทศ กล่าวคือ เราจะอธิบายการตกลง
พูดคุยสันติภาพที่มีมาเลเซียเป็นผู้อ านวยความสะดวกว่ายังเป็นเรื่องภายในได้อย่างไร เป็นเรื่องเข้าใจได้ว่า
การที่ไทยเกรงว่าเมื่อมีผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ใช่มาเลเซียเข้ามาด้วยจะท าให้ความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องนานาชาติ
ที่อาจบานปลายไปสู่การรณรงค์ลงประชามติและน าไปสู่การแยกดินแดน  แต่การที่ไทยขอให้มาเลเซียเข้า
มาเป็นคนกลางในความขัดแย้งนี้เองแสดงถึงปัญหาว่าไทยไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ 22 จึงไม่อาจ
ปฏิเสธการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของนานาชาติในฐานะคนกลางหรือผู้สังเกตการณ์ 
 การพูดคุยสันติภาพในปี 2013 เป็นต้นมา เป็นจุดเปลี่ยนผ่านครั้งส าคัญของขบวนการต่อสู้เพ่ือปา
ตานีที่ให้ความส าคัญกับการเจรจา พยายามหาทางเลือกในการบรรลุข้อเรียกร้องโดยไม่ใช้ความรุนแรง แม้
ยังมีบางกลุ่มในขบวนการยังคงยืนยันการใช้อาวุธสู้กับรัฐไทยแต่ท่าทีของพวกเขาคือ หากกลุ่มที่ใช้สันติวิธี
ในการจัดการปัญหาเริ่มมีลู่ทางในการบรรลุความต้องการโดยไม่เสียเลือดเนื้อ ความเข้มข้นของการใช้
อาวุธประหัตประหารกันก็อาจลดลง สมาชิกคนหนึ่งในมาร่าปาตานีเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนจับอาวุธและ
ยึดมั่นในแนวทางดังกล่าวมานานจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อและยุทธวิธีง่าย ๆ แต่การเปิดพ้ืนที่ การพูดคุย 
และการแสดงความจริงใจที่จะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยของรัฐไทยน่าจะส่งผลแง่บวกในการท าให้กลุ่มติด
อาวุธเข้ามาร่วมบนโต๊ะการพูดคุยได้มาก หนึ่งในความพยายามล่าสุดของรัฐบาลไทยและมาร่าปาตานี ที่ท า

                                                           
21 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) 
22 การเริ่มต้นการคุยสันติภาพครั้งล่าสุด คือ 1 ธันวาคม 2014 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเดินทางมาที่ประเทศมาเลเซียเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการพูดคุย (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกมาร่าปาตานี) 
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ข้อตกลงนโยบายการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย (safety zone) นั้น ในมุมของมาร่าฯ safety zone ไม่ได้
หมายความเฉพาะพ้ืนที่ปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงทางกายภาพแต่เป็นความปลอดภัยในการแสดง
ความคิดเห็นในพ้ืนที่สาธารณะด้วย พวกเขาจะรอดูว่าหลังจากนี้ ประชาชนจะมีเสรีภาพในการ ‘พูด’ 
แนวคิดและรูปแบบการเมืองการปกครองได้มากน้อยเพียงใด 

RSD ในแบบ ‘ชาวบ้าน’ 

 นอกเหนือจากการถกเถียงเรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองระหว่างคู่ขัดแย้งหลักและ
องค์กรประชาสังคมอยู่ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีในมุมของประชาชนทั่วไปที่เป็นส่วนหนึ่งในปัญหาความ
ขัดแย้งในฐานะสมาชิกทางสังคมที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนที่มีข้อพิพาท ความเข้า ใจเรื่องสิทธิในการ
ก าหนดชะตากรรมของคนกลุ่มนี้อยู่ในบริบทของการด ารงชีวิตที่ไม่ได้ไกลไปกว่าเรื่องการท ามาหากิน และ
การมีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบกันมา ไม่มีประเด็นที่รัฐต้องกังวลเพียงแต่ต้องเริ่มต้นที่
การยอมรับความจริงว่า คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนมลายู และรัฐบาลไทยต้องให้เสรีภาพใน
การคิดและการพูดของประชาชน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้กว้างขวาง ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือ
การท าให้เกิดการปกครองตนเองในประเทศนั้น ๆ และต้องเป็นไปในระดับที่มีประสิทธิภาพ กระจาย
อ านาจให้ประชาชนก าหนดชีวิตตัวเองได้  
 เหตุที่รัฐไทยกลัวการปกครองตนเองเป็นเพราะความไม่เข้าใจ มองว่าถ้ามีการปกครองพิเศษแล้ว
ต่อไปจะเกิดการแบ่งแยกดินแดน ทั้งที่มีตัวอย่างของการให้สิทธิปกครองตนเองหลายรูปแบบที่อยู่ร่วมกัน
ได้ ทั้งมาเลเซีย หรือประเทศในยุโรป “เมื่อเขาอยู่อย่างมีความสุขพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเชื่อว่าไม่มีใครคิด
อยากจะแยกดินแดนเพราะการที่จะหาความทุกข์ใส่ตัวไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์”…“การปกครองแบบรวม
ศูนย์ของรัฐไทยเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่มีประเทศใดในโลกท ากัน และแน่นอนว่าขัดกับหลักการก าหนดชะตา
กรรมตนเองด้วยเพราะที่จริงแล้วการก าหนดชะตากรรมตนเองหมายถึงว่ าหากคนในต าบลใดต าบลหนึ่ง
ต้องการจะท าอะไรโดยไม่ผิดกฎหมายอาญา ไม่ผิดรัฐธรรมนูญ  ไม่ผิดกับกับศีลธรรมหรือกระทบความสงบ
สุขก็สามารถท าได้ทุกอย่าง”23 
 ในแง่วัฒนธรรม เป็นเรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติมลายู ในเรื่องการท ามาหากินเป็น
เรื่องปากท้อง “การที่เราไปสัมผัสกับชาวบ้านมาท าให้เรารู้ถึงวิธีชีวิตของเขารู้ว่าเขาอยากท าอะไรอยาก
คงไว้ซึ่งอะไรเช่นเรื่องการท ามาหากินก็อยู่กับภาคเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางศาสนาเพราะ
มุสลิมนี้วิถีชีวิตของเขาที่เหมาะสมที่สุดคือภาคเกษตรเพราะมีเวลาส าหรับนมัสการพระเจ้า ฉะนั้น
ผู้ปกครองต้องก าหนดว่าต้องมีการปกครองให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตแล้วเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขมีความ
ภาคภูมิใจ”24 

                                                           
23 สัมภาษณ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 
24 เพิ่งอ้าง 
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 ความเข้าใจและความคาดหวังต่อการก าหนดชะตากรรมตนเองในมุมของชาวบ้าน จึงเ ป็น
ความหมายแบบการก าหนดชะตากรรมตนเองภายใน ( internal self-determination) ที่หมายถึงการที่
ประชาชนสามารถก าหนดอนาคตตนเองในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมรูปแบบโดย
ปฏิบัติการเหล่านั้นไม่กระทบกับหลักบูรณภาพแห่งดินแดน แต่เมื่อใดก็ตามที่การก าหนดจัดการตนเองไม่
สามารถท าได้ ปฏิบัติการทางสังคมก็อาจเคลื่อนเข้าสู่รูปแบบการก าหนดชะตาความหมายที่สอง คือ การ
เรียกร้องสิทธิก าหนดชะตากรรมตนเองภายนอก (external self-determination) อันเกิดจากการ
ก าหนดชะตากรรมตนเองภายในถูกปฏิเสธหรือกระท าได้ไม่เต็มที่ น าไปสู่การเรียกร้องการก าหนดชะตา
กรรมตนเองเพ่ือแบ่งแยกดินแดน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเงื่อนไขในการก าหนดชะตากรรมตนเองภายนอกถูก
ลดทอนลงมาก จากการปรับท่าทีของเจ้าหน้าที่รัฐในการส่งเสริมการก าหนดชะตากรรมตนเองภายใน 
ประกอบกับท่าทีการประนีประนอมของฝุายขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานี อย่างน้อยที่สุดกลุ่มมาร่าปาตานี มี
ท่าทีเห็นด้วยกับสันติวิธีมากกว่าการใช้ก าลัง   

สรุป 

 แนวคิดสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองจากบริบทต่างประเทศท าให้เห็นว่าสามารถน าไปสู่
การแบ่งแยกดินแดนได้โดยการอ้างหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการให้สิทธิในการก าหนดอนาคต
ทางการเมืองของประชาชนให้ได้ตัดสินใจใหม่ผ่านกระบวนการลงประชามติ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ก าหนดชะตากรรมตนเองภายนอก อย่างไรก็ตาม การเกิดการใช้สิทธิก าหนดชะตากรรมตนเองเพ่ือการ
แบ่งแยกดนิแดนไม่ได้เกิดข้ึนโดยง่าย มีเงื่อนไขส าคัญ อาทิ มีความขัดแย้งที่เป็นการขัดแย้งกันทางอาวุธ มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ กลุ่มคู่ขัดแย้งมีอัตลักษณ์เฉพาะของตัวเอง 
ถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และมีประเด็นสิทธิในการปกครองดินแดนมาแต่เดิม ซึ่งบางเงื่อนไขรัฐบาลไทย
พยายามลดข้อจ ากัด ในขณะที่บางเงื่อนไขก็ยังมีการถกเถียงกันในเชิงหลักการ 
 การที่นักวิชาการบางส่วนยืนยันว่าความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการขัดกันทางอาวุธ  
แต่ฝุายความมั่นคงไทยโดยเฉพาะกองทัพมองว่าปฏิบัติการของขบวนการที่ใช้อาวุธในพ้ืนที่เป็นลักษณะ
ของการก่อการร้าย (terrorism)25 เพราะค าเรียกที่ต่างกันนี้มีผลต่อแนวทางและวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับกลุ่มผู้ก่อการ ดังนั้น นัยยะของการพยายามแย่งชิงการนิยามทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็นสถานะของสถานการณ์ เงื่อนไข การอ้างประวัติศาสตร์ชุดต่าง ๆ รวมทั้งข้อกฎหมาย เป็นลักษณะ
ของการแย่งชิงอ านาจน าในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมีเบื้องหลังเป็นความคาดหวังและเปูาประสงค์
ทางการเมืองของตัวแสดงในความขัดแย้งที่มีจุดยืนต่างกัน 
 เมื่อมีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองในพ้ืนที่ แม้จะเน้นเรื่องการ
ให้เสรีภาพในการแสดงออกและการกระจายอ านาจเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น แต่ก็สะเทือนถึงเจ้าหน้าที่ฝุายความมั่นคงที่กังวลว่าขอบเขตของการแสดงออกนั้น
                                                           
25 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทหาร หนึ่งในคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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จะบานปลายไปถึงขั้นการเรียกร้องแยกดินแดน ในขณะที่องค์กรประชาสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเห็น
ว่า การพูดเรื่องการก าหนดอนาคตของคนปาตานีจะท าให้เห็นทางออกจากความขัดแย้ง กล่าวคือ การโยน
อ านาจการตัดสินใจกลับไปยังประชาชนให้แสดงออกว่าพวกเขาอยากอยู่ในสังคมแบบใด การเมืองหน้าตา
อย่างไร แม้กระทั่งการปกครองแบบพิเศษหรือการสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระก็ควรได้รับโอกาสให้ถูก
อภิปรายเพ่ือให้เห็นข้อดี ข้อด้อย เพ่ือว่าท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้เลือกเส้นทางของพวกเขา เอง แต่แม้
จะมีผู้เห็นว่าประชาชนน่าจะถกเถียงเรื่องการแบ่งแยกดินแดนได้โดยเสรีในบริบทของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย พวกเขาเห็นความเป็นไปได้ของเรื่องนี้ริบหรี่มาก เพราะโดยหลักการเป็นไปตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งไทยเข้าร่วมเป็นภาคีโดยมีผลบังคับใช้มา
ตั้งแต่ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) นั้น ไทยได้แถลงข้อสงวนในทางกฎหมายไว้ว่า การก าหนดชะตากรรมตนเอง 
ไทยไม่ได้หมายความถึงการแบ่งแยกดินแดนด้วย26 
 สาเหตุหลักของการที่ตัวแสดงต่าง ๆ ในความขัดแย้งมองสิทธิในการก าหนดชะตากรรม และมี
ความกังวล และความคาดหวังที่แตกต่างกัน เป็นเพราะการเลือกรับและผลิตซ้ าวาทกรรมประวัติศาสตร์ที่
แตกต่าง ด้านหนึ่งอยู่บนฐานประวัติศาสตร์แบบไทยเป็นศูนย์กลาง อีกด้านหนึ่งชูประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของชนชาติมลายู ดังนั้นจึงน ามาสู่การแย่งชิงพื้นที่ ‘ความจริง’ การการพยายามอธิบาย เผยแพร่ และชวน
เชื่อ ชุดความจริงที่ต่างฝุายต่างเชื่อว่า ‘จริงกว่า’  อันน าไปสู่การตีความกฎหมายระหว่างประเทศที่
แตกต่างกัน และเป็นไปเพื่อรองรับจุดยืนของคู่ขัดแย้งที่ต่างกัน นั่นคือ บูรณภาพแห่งดินแดนไทย และเอก
ราชของปาตานี 
 คนในกองทัพเห็นว่าความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากการจัดการปัญหาอาชญากรรม
และความรุนแรงทางกายภาพแล้ว ต้องแก้ปัญหาความไม่ลงรอยกันของประวัติศาสตร์ และการบิดเบือน
ความจริงด้วย และกองทัพจ าเป็นต้องต่อสู้ด้วยข้อมูลเหมือนกัน แม้จะอ้างเช่นนั้นแต่สิ่งที่พบในการ
แก้ปัญหาของรัฐเมื่อมีตัวแสดงอ่ืน ๆ พูดถึงสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองกลับเป็นการใช้อ านาจทาง
กฏหมายเรียกบุคคลเข้าพบเพ่ือ ‘ปรับทัศนคติ’ และจ ากัดกรอบพ้ืนที่ในการพูด ท าให้เกิดค าถามว่า การ
กระท ากับแนวคิดสวนทางกันนี้จะท าให้การแก้ปัญหาที่จะสู้ด้วยข้อมูลที่จริงกว่ามีประสิทธิภาพได้อย่างไร?   
 แม้การเรียกร้องสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองจะเป็นไปได้ว่าจะน าไปสู่การแบ่งแยก
ดินแดน และเป็นความชอบธรรมตามหลักการระหว่างประเทศในบางเงื่อนไข แต่รัฐไทยมีข้อจ ากัดในทาง
กฎหมาย คือ นอกจากรัฐธรรมนูญมาตรา 1 ระบุว่า ประเทศไทยไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้ว ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) 27  ซึ่งไทยไม่ได้เป็นภาคีในพิธีสาร
เพ่ิมเติมที่จะท าให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาแทรกแซงได้ นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐบาลไทยได้มีค าแถลงตีความ (Declaration) /ข้อสงวน (Reservation) 

                                                           
26 สัมภาษณ์องค์กรนักศึกษาที่ขับเคลื่อนเรื่องการก าหนดชะตากรรมตนเองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
27 อนุสัญญาเจนีวา 1949 เป็นสนธิสัญญาหว่างประเทศ 4 ฉบับ ที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์หลักในการปฏิบัติต่อเหยื่อของสงครามอย่างมีมนุษยธรรม มีเนื้อหามุ่งจ ากัดผลกระทบ
ของความขัดแย้งทางอาวุธ เช่น การคุ้มครองทหารบาดเจ็บ การคุ้มครองแชลยสงคราม และการคุ้มครองพลเรือน โดยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อเดือน
ธันวาคม ค.ศ.1954  



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 35 - 

ว่า “การใช้สิทธิการก าหนดเจตจ านงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า อนุญาตหรือสนับสนุนการกระท าใด ๆ 
ที่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดน” เท่ากับว่า แม้ที่สุดแล้วการอ้างหลักการในการก าหนดชะตากรรมตนเอง
เพ่ือสนับสนุนการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานีจะชอบธรรมด้วยเงื่อนไขใดก็ตาม การอ้างการ
ก าหนดชะตากรรมตนเองเพ่ือร้องขอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองการปกครองก็ไม่สามารถไปไกล
จนถึงขั้นแบ่งแยกดินแดนเป็นรัฐอิสระได้  ยังไม่นับรวมปัญหาความชอบธรรมว่าด้วยการเป็นตัวแทนของ
ขบวนการต่อสู้เพ่ือปาตานี ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงหรือไม่ เมื่อ
ล าพังการอ้างว่าปฏิบัติการใช้อาวุธในพ้ืนที่ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนนั้นไม่เพียงพอจะอ้างว่าพวกเขา
เป็นตัวแทนในการแสดงเจตจ านงของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งมีความหลากหลายทั้งหมด  
 อย่างไรก็ตาม เหนือไปจากการแย่งชิงการตีความและอธิบายเรื่องสิทธิในการก าหนดชะตากรรม
ตนเอง คือภาพการสั่นคลอนวาทกรรมรัฐเดี่ยวที่มีลักษณะรวมศูนย์อ านาจการจัดการอย่างเข้มข้นด้วยวาท
กรรมการกระจายอ านาจและการปกครองรูปแบบอ่ืนที่ก าลังท้าทายอย่างเงียบ ๆ  โดยมีแนวคิดเรื่องการ
ก าหนดชะตากรรมตนเองเป็นเครื่องมือในปฏิบัติการท้าทายนั้น ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ดูเหมือนว่าทั้ง
ฝุายรัฐและฝุายขบวนการ ต่างไม่เชื่อว่าประชาชนในพ้ืนที่ ‘คิดเองเป็น’ รัฐไม่เปิดพ้ืนที่ในการแสดงออก
อย่างเต็มที่แก่ประชาชนบางกลุ่มที่คิดต่างจากตนเพราะเชื่อว่าจะเป็นการชักจูงประชาชนส่วนที่เหลือให้
คล้อยตาม ในขณะที่ฝุายขบวนการเองก็ไม่ได้มีวิธีการที่น่าเชื่อถือที่จะแสดงว่าตนเองเป็นตัวแทนของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ข้อสังเกตนี้มาจากยุทธศาสตร์ข้อหนึ่งของทั้งรัฐไทยและขบวนการติดอาวุธที่
เหมือนกัน คือการ ‘แย่งชิงมวลชน’ ซึ่งเป็นไปในลักษณะ ‘ชวนเชื่อ’ และใช้ความหวาดกลัวบังคับ 
ปฏิบัติการทั้งของขบวนการติดอาวุธและรัฐไม่มีใครสะท้อนความต้องการให้ประชาตัดสินใจ ‘ด้วยตัวเอง’ 
การใช้หลักการสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเองที่ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของปัจเจกบุคคล จะไม่สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง ไม่ว่ารูปแบบการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังอยู่กับ
รัฐไทยหรือไม่ก็ตาม 
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บทคัดย่อ 

การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันของคนในสังคมซึ่งปัจจุบันมี
ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ท าให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้น การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
ชายแดนใต้ของประชาชนภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคใต้ 
ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการโดยองค์การสหประชาชาติด้านการพัฒนา โดยกิจกรรมโครงการนั้น
ด าเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารในสามรูปแบบ ได้แก่ การผลิตสื่อ การอบรมผู้น า และการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
1,002 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ผ่านช่องทางของสื่อสันติภาพรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น  Facebook, Website และ Line มากที่สุด  ผ่านช่องทางตัวบุคคล (ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา)  
และสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ Sinaran และ Patani Minguan) อยู่ในล าดับรองลงมา และผ่านสื่อช่องทาง
ของศูนย์การเรียนรู้น้อยที่สุด และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
นอกจากนี้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านอายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไป
พัฒนารูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขยายพื้นที่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่ชายแดนใต้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ค าส าคัญ: การสื่อสารเพ่ือสันติภาพ, ช่องทางการสื่อสาร, กระบวนการสันติภาพ 
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ABSTRACT 

It is widely believed that communication plays an important role in peace building 
process; thus, emerging of communication for peace discourse should be investigated. 
The present work aims to examine the communication pattern and efficiency of peace 
media through the information exposure observation under Southern Thailand 
Empowerment and Participation Project II (STEP II). On the basis of survey approach, 
1,002 qualified participants, who live in Pattani province, Yala province and Narathiwat 
province were enquired. The results were recorded and stored in Epi-Data program. 
Further, descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard Deviation) and 
inferential statistics (t-test and analysis of variance (ANOVA)) were used to analyses the 
data for the purpose of this study. The study reveal that, according to peace media 
activities, the majority of participants generally accessed information on peace process 
through online platforms, like Facebook and website, and offline channels, such as 
newspapers and leaders, respectively. In comparison, in term of measures of information 
exposure communication coverage in mass media were more effective than leaders’ 
capacity building program and learning center. Additionally, it was found that individual’s 
understanding on positive peace process was at a high level. Additionally, the difference 
in personal characteristics, such as age and occupation, affected individual’s 
understanding differently. In this way, it is hoped that peace media will be considered as 
a supportive mechanism for hopeful peace process in the southernmost of Thailand.  

Keywords: Communication for Peace, Platform Communications, Peace Process 
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บทน า 

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนใต้ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกว่าหนึ่งทศวรรษตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 
ชินวัตรได้ก าหนดให้มีการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ กระบวนการดังกล่าวด าเนินเรื่อยมาจนกระทั่ง
รัฐบาลคนปัจจุบันภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการยกระดับการพูดคุยเพ่ื อ
สันติภาพจังหวัดชายแดนใต้เป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้
อย่างเป็นรูปธรรม (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2559) การพูดคุยเจรจาสันติสุขระหว่างรัฐบาลไทย
กับตัวแทนของกลุ่ม BRN เป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝุาย 
ในขณะเดียวกันองค์กรภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนร่วมและสื่อสารให้ทั้งสองฝุาย ไม่ใช้อาวุธ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดีระหว่างการเจรจา ภายหลังจากการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ ท าให้เกิดการตื่นตัว
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้เป็นอย่างมาก องค์กรที่ท างานด้าน
สันติภาพทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้ วิทยาลัยประชาชน ส านักปาตานีรายา 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ เครือข่ายชาวพุทธเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 
เป็นต้น ได้มีการขับเคลื่อนการสื่อสารเพ่ือสันติภาพทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ ผ่านการจัดกิจกรรม 
การผลิตสื่อ การอบรม การสัมมนา เพื่อให้คนในพ้ืนที่เองได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
นี้มากข้ึน แต่กระนั้นก็ตาม เหตุการณ์ในพ้ืนที่ก็ยังคงยืดเยื้อและด าเนินต่อไป เฉกเช่นเดียวกับประสบการณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบางประเทศ อาทิ ประเทศศรีลังกา เป็นต้น ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่โดยเฉพาะ
สายสื่อสารมวลชนมีพยายามร่วมกันสื่อสารผ่านสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย โดยแบ่งปันและเพ่ิมช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลเพือ่การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ให้เกิดขึ้น โดยทุกคนต่างสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสาร ทั้งการให้ข้อมูลและภาพผ่านสื่อออนไลน์ เพ่ือลดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความ
รุนแรง เพ่ือก้าวไปสู่กระบวนการสันติภาพเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่ได้  (สมัชชา นิลปัทม์, 2559) นอกจากนี้สื่อ
ท้องถิ่นเองก็มีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งส่งต่อข้อมูลในพ้ืนที่ให้แก่สื่อกระแสหลักและสังคมวงกว้างได้
รับรู้ในการสื่อสารและสะท้อนเรื่องราวในพ้ืนที่ ทั้งนี้คนในพ้ืนที่เองจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและ
มุมมองสันติภาพเชิงบวก โดยเฉพาะความเข้าใจบริบทของความขัดแย้งในทุกมิติให้รอบด้าน  รวมทั้ง
จะต้องพิจารณาแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารท่ามกลางความ
ขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ จะช่วยให้ผู้ท าหน้าที่สื่อสารทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อทางเลือก สื่อท้องถิ่น 
และนักวิชาการในพื้นที่ได้เรียนรู้การสื่อสารเพื่อน าไปสู่กระบวนการสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

บทบาทการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ อาจจะแยกเป็นสองระดับ คือ การสื่อสารในระดับ
ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ช่วยเปิดพ้ืนที่ปลอดภัย ส าหรับให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความหวาดกลัวและความหวัง และอีกระดับคือบทบาทสื่อที่อยู่ในฐานะสื่อมวลชน 
ในกระบวนการสันติภาพ การสื่อสารเพ่ือการขยายพ้ืนที่การรับรู้ด้านกระบวนการพูดคุยสันติภาพไม่
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สามารถหยุดชะงักได้ ควรท าให้พ้ืนที่ของการสื่อสารสาธารณะมีชีวิตและยังคงต้องสื่อสารในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ต่อไป เพ่ือความหวังของคนในพ้ืนที่จะให้สันติภาพเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต ดังนั้น การศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ประเมินระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประสิทธิภาพของสื่อสันติภาพในหลายรูปแบบ ที่ต่างท าหน้าที่ให้
ข้อมูล สร้างความเข้าใจ คลี่คลายความขัดแย้งของคนในและนอกพ้ืนที่ อีกทั้งยังช่วยหนุนเสริมการสื่อสาร
ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการเข้าถึงข้อมูลของคนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาการรับข้อมูลข่าวสารกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ของประชาชนภายใต้โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคใต้ (STEP II)  

2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ของประชาชนภายใต้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคใต้ (STEP II)  

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ของประชาชน
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

กรอบและแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1: กรอบและแนวคิดของการวิจัย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาการรับข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาและความเป็นปรนัยจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 ท่าน จ านวน 1,002 ชุด ซึ่ง

การรับรู้ข่าวสารกระบวนการสันติภาพชายแดน

ใต้ของประชาชนภายใต้ 

โครงการ STEP II 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 อาย ุ

 เพศ 

 ระดับการศึกษา 

 อาชีพ  

 ภูมิล าเนา 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

สันติภาพชายแดนใต้ของประชาชน ภายใต้

โครงการ STEP II 
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แบบสอบถามมีทั้งหมด  19 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพผ่านโครงการ STEP Project 
II Output 1 จ านวน 4 ข้อ ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ จ านวน 8 ข้อ ตอน
ที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน 2 ข้อ โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณา และการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง 
โดยผู้วิจัยให้สิทธิในการตัดสินใจกับผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการที่เป็นคนท างานในพ้ืนที่ และมี
ประสบการณ์ด้านการท างานด้านสันติภาพมาอย่างน้อย  5 ปี เป็นคนคัดเลือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม   

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายข้อมูลที่

รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง เช่น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น และใช้สถิติเชิงอนุมาน t-test และ ANOVA ในการ
ทดสอบความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ และกลุ่มที่ไม่เคย
ผ่านการเข้าร่วมโครงการมาก่อน  

การบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Epi-Data Version 3.1 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ก่อนน ามา

วิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป และใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกราฟ (R Development 
Core Team, 2010) 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงเป็นจ านวน และร้อยละ ของอายุ 

เพศ การศึกษา อาชีพ และ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดังภาพที่ 2 จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า อายุ: ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของกลุ่มอายุทั้งหมด 
รองลงมาคือ ผู้ที่มีช่วงอายุ 25-29 ปี, ต่ ากว่า 20 ปี, 30-34 ปี, 35- 39 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้น
ไป โดยคิดเป็นร้อยละ 23.8, 14.0, 12.3, 11.2 และ 9.6 ตามล าดับ เพศ : เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.3 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.8 ระดับการศึกษา : ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
49.2 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 44.9 และระดับปริญญาโท และ ปริญญาเ อก
ตามล าดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 0.4 ตามล าดับ ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน: พบว่า ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใน
ปัตตานี รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 40.7, 32.8, 21.7 และ 4.0 
ตามล าดับ ในส่วนของผู้ที่ตอบจังหวัดอ่ืนๆ คือ กรุงเทพมหานครฯ กระบี่ และพัทลุง อาชีพ: พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 22.8 รองลงมา มีอาชีพ แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป, 
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ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว, เกษตรกร ท านา ท าไร่ ท าส่วน ท าการประมง, ข้าราชการ พนักงาน หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐวิสาหกิจ, อุซตาส ครูสอนตาดีกา และ ครูสอนศาสนา, ลูกจ้างโครงการ เจ้าหน้าที่
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน โดยคิดเป็น ร้อยละ 22.8, 18.0,17.2, 16.5, 13.6, 46 และ 
1.5  ตามล าดับ  นอกจากนี้ ยังพบอีกว่ามีผู้ว่างงานจ านวน 21 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 2.1   

 

 
ภาพที่ 2: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพผ่านโครงการ STEP Project II Output 1   
การประเมินการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพผ่านโครงการ STEP II Output  1 ที่

ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP นั้น พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.36) มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆของโครงการ STEP II โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 33.73 เคยได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
STEP และจากจ านวนผู้ที่เคยรับรู้ดังกล่าว เข้าถึงข้อมูลสันติภาพจากสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, 
Twitter Line  และ Website ต่างๆ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.73 ของผู้รับรู้ทั้งหมด รองลงมา พบว่า 
สื่อกระแสหลัก (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ), บุคคล (ครอบครัว ญาติ เพ่ือน), เครือข่าย
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สันติภาพในพ้ืนที่ โดยคิดเป็นร้อยละ 27.10, 20.99, และ 19.27 ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้ข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ STEP Project II Output 1 จากงานสัมมนา และกิจกรรมที่ทางเครือข่าย
ได้จัดขึ้นอีกด้วย แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3: แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project) 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆผ่านเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก STEP II 
Output  1 ทั้งในรูปแบบการผลิตสื่อ การอบรม และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พบว่า ผู้ที่เคยเข้าร่วม
โครงการภายใต้การสนับสนุนจาก STEP II Output 1 จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และจากผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นผู้ที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อเพ่ือการ
สื่อสารชายแดนใต้/ปาตานี (โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้: DSJ) โดยคิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาคือ 
โครงการอบรมผู้น าท้องถิ่นกับพ้ืนที่สนทนาสันติภาพเชิงบวก (วิทยาลัยประชาชน: PC) และโครงการเครือข่าย
น าร่อง Kampong Damai ศูนย์การเรียนรู้สันติภาพชุมชน (ส านักปัตตานีรายาเพ่ือสันติภาพ: LAMPAR) โดย
คิดเป็นร้อยละ 34.68 และ 18.52  ตามล าดับ นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากทาง
โครงการ STEP เช่น โครงการวิจัยการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดรายการวิทยุ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของ
ผู้ที่เคยเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ STEP Phase I และ STEP Phase II แสดงดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 5 การรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายในพ้ืนที่ ในรูปแบบต่างๆ พบว่าจากจ านวนผู้ที่สนใจ
และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ จ านวน 715 คน คิดเป็นร้อยละ 71.36 ซึ่งเป็น 2 
ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และพบว่าคนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ
สันติภาพผ่านช่องทาง Facebook (DSJ-โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้/โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้-ศูนย์เฝูา
ระวังสถานการณ์ภาคใต้-DSJ/dsj.school) สูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 23.64 รองลงมาคือ ผู้น าท้องถิ่น/
ท้องที่ (อบต./ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน), เวบไซต์ http://www.deepsouthwatch.org/,  หนังสือพิมพ์ 
sinaran, สื่อออนไลน์ Patani Minguan, ผู้น าศาสนา และ ศูนย์ Kampong Damai–ชุมชนสันติธรรม 
โดยคิดเป็นร้อยละ 17.29, 16.02, 11.19, 10.42, 10.08 และ 3.09 ตามล าดับ  

http://www.deepsouthwatch.org/
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ภาพที ่4: แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมกับโครงการ STEP Project II Output 1 

 
ภาพที่ 5: แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ 

 
ภาพที่ 6: แสดงจ านวนและร้อยละความถ่ีของการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในพ้ืนที่

ของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส าหรับความถี่ของการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ดังแสดงในภาพที่  6 
พบว่า เห็นว่าคนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.30 ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
เป็นรายเดือน รองลงมา รายสัปดาห์ รายวัน นาน ๆ ครั้ง และไม่แน่นอน โดยคิดเป็น ร้อยละ 26.64, 
24.04, 5.22 และ 0.79 ตามล าดับ และยังพบอีกว่ามีผู้ที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ
สันติภาพร้อยละ 6.01 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพใช้ค าถามในการประเมินจ านวน 8 ข้อ แบ่งข้อค าถาม

เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ข้อค าถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในลักษณะ ถูก-
ผิด และก าหนดเกณฑ์ของระดับคะแนนส าหรับข้อค าถามดังกล่าว และในส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการให้
ความหมายค าว่า สันติภาพ  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้ตอบค าถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ   

ประเด็นค าถาม ถูก ผิด สรุปผล 
- กระบวนการสันติภาพ รัฐไม่สามารถด าเนินการได้เพียงผฝุาย

เดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ  
จ านวน 914 64 

มากที่สุด 
ร้อยละ 93.46 6.54 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ จ านวน 881 98 
มากที่สุด 

ร้อยละ 89.99 10.01 
- ผู้น าชุมชน มีส่วนช่วยในการผลักดันกระบวนการสันติภาพให้

เดินหน้า 
จ านวน 827 146 

มากที่สุด 
ร้อยละ 84.99 15.01 

- ความเข้มแข็งของชุมชนจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อ
กระบวนการสร้างสันติภาพ 

จ านวน 829 147 
มากที่สุด 

ร้อยละ 84.94 15.06 
- การพูดคุย และการเจรจาสันติภาพคือแนวทางยุติการใช้ความ

รุนแรง 
จ านวน 719 259 

มาก 
ร้อยละ 73.52 26.48 

- การสื่อสารข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจ าเป็นในการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพ 

จ านวน 829 149 
มากที่สุด 

ร้อยละ 84.76 15.24 
- การมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพสามารถเริ่มต้นได้จาก

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่บิดเบือน 
จ านวน 858 120 

มากที่สุด 
ร้อยละ 87.73 12.27 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ตอบค าถามจ านวน 1,002 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ แสดงดังตารางที่ 1 โดยข้อค าถามกระบวนการสันติภาพ 
รัฐไม่สามารถด าเนินการได้เพียงผ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นข้อที่มีการตอบ
ถูกสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.46 ในทางกลับกัน ข้อค าถามที่มีการตอบผิดมากที่สุดคือ การพูดคุย และการ



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 47 - 

เจรจาสันติภาพคือแนวทางยุติการใช้ความรุนแรง โดยรวมคะแนนของผู้ที่ตอบผิด คิดเป็นร้อยละ 26.48 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าข้อค าถามอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด และข้อดังกล่าวเมื่อแปรผลแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เข้าใจในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ประเด็นค าถามอ่ืนๆ เข้าใจในระดับมากที่สุด  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย ผลจากการวิจัยแสดงดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
สันติภาพ กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนา 

ตัวแปร 
 

n Mean S.D Test p-value 

1.  อายุ 

  1.  ต่ ากว่า 20 ปี 140 5.971 1.538 F-test = 
2.265 

 
 
 

 

0.046* 
 
 
 
 
 

  2. 20-24 ปี 281 5.810 1.741 

  3. 25-29 ปี 238 6.000 1.402 

  4. 30-34 ปี 123 6.165 1.228 

  5. 35-39 ปี 116 6.307 1.256 

  6. 40 ปีขึ้นไป 95 6.121 1.389 

2.  เพศ 

  1. ชาย 449 6.021 1.511 t-test =0.031 
 

0.975 
   2. หญิง 524 6.018 1.485 

3. ระดับการศึกษา 

      1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 450 5.986 1.514 F-test = 
0.736 

 
 

0.531 
 
 
 

  2. ปริญญาตรี 493 6.031 1.476 

  3. ปริญญาโท 36 6.371 1.165 

  4. ปริญญาเอก 4 6.000 2.000 

4. อาชีพ  

  1. ท านา/ท าสวน/ ท าไร่/ประมง 165 6.069 1.397 F-test = 
2.731 

 
 
 

0.005*** 
 
 
 
 

  2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 172 5.806 1.534 

  
3. ข้าราชการ/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ 

136 6.037 1.368 

  4. แม่บ้าน/รับจ้างทั่วไป 180 5.825 1.512 
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ตัวแปร 
 

n Mean S.D Test p-value 

  5. นักเรียน/นักศึกษา 228 5.938 1.739  
 
 
 
 

 
 
 
 

  6. อุซตาส/ครูสอนตาดีกา/ครูโรงเรียนเอกชน 46 6.644 0.933 

  
7. ลูกจ้างโครงการ/เจ้าหน้าที่องค์กรภาค
ประชาสังคม/NGO/CSO 

6 6.000 1.265 

  8. นักพัฒนาเอกชน/พนักงานเอกชน  9 6.889 0.333 

  9. ว่างงาน 21 6.700 0.733 

5. ภูมิล าเนา 

  1. ปัตตานี                  408 5.964 1.495 F-test = 
1.945 

 
 
 
 
 

0.085 
 
 
 
 
 

  2. ยะลา 217 6.104 1.482 

  3. นราธิวาส             329 5.981 1.455 

  4. สงขลา 25 6.480 0.872 

  5. พัทลุง กระบี่ และ กทม. 12 5.083 3.118 

  6. กรุงเทพฯ 3 7.000 0.000 

จากการวิเคราะห์ความต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย โดยใช้วิธี One-way ANOVA กับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และที่อยู่อาศัย ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลท า

ให้การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% โดยช่วงอายุที่ 35-39 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้สูงที่สุด และ

ช่วงอายุ 20-24 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ต่ าที่สุด ในส่วนของอาชีพ พบว่า 

อาชีพที่มีการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้สูงสุดคือ นักพัฒนาเอกชน /พนักงานเอกชน 

โดยมีค่าเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้เท่ากับ 6.889 คะแนน ส่วนอาชีพที่มีการ

รับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ต่ าที่สุดคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการ

รับรู้เท่ากับ 5.806 คะแนน ในขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา และที่อยู่อาศัยไม่ได้ท าให้การรับรู้เกี่ยว

กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7: แสดงความต่างของคู่เฉลี่ยในแต่ละปัจจัยส่วนบุคคล 

ในส่วนของการวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจความหมายของค าว่า “กระบวนการสันติภาพ” 
โดยให้เลือกตอบได้ 3 ข้อ ที่คิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 1002 คน ล าดับที่ 1 ร้อยละ 64.27  ให้ความหมาย “สันติภาพ” คือ  ไม่มี
ความรุนแรง ล าดับที่ 2 ร้อยละ 57.19 มองว่ามีความยุติธรรมและความเป็นธรรม ส่วนล าดับที่ 3  คือ มี
อิสรภาพและเสรีภาพ ร้อยละ 52.40 นอกจากนี้ ยังมีการให้ความหมายค าว่าสันติภาพอีกหลากหลาย
นอกเหนือจากตัวเลือกที่ให้ เช่น การรับฟังเสียงของประชาชน มีรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
และ RSD (Right to Self Determination) หรือ หลักการการก าหนดชะตากรรมตนเองของสหประชาชาติ
ที่ให้สิทธิกับทุกชนชาติในการก าหนดอนาคตตนเองอย่างเสรี ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
สันติภาพชายแดนใต้ครั้งที่ 1 (Peace Survey 1) และการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
สันติภาพชายแดนใต้ครั้งที่ 2 (Peace Survey 2) โดยมีค่าร้อยละ ที่ใกล้เคียงกัน แต่ล าดับการจัดเรียง
ต่างกัน (เครือข่าย Peace Survey, 2559) ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8: แสดงจ านวนและร้อยละของการให้ความหมายค าว่า “สันติภาพ” 

ตารางที่ 3: แสดงผลการวิเคราะห์การทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
สันติภาพชายแดนใต้ กับกลุ่มที่เคย เข้าร่วมโครงการ STEP Project II และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 

ตัวแปรก าหนด ไม่เคย เคย t-test df. p-value 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ STEP Project 
II Output 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP 

ค่าเฉลี่ย 5.97 6.14 -1.5972 411.54 0.111 
SD 1.55 1.31 

การมีส่วนร่วมกับโครงการ STEP Project II 
Output 1 

ค่าเฉลี่ย 5.97 6.08 
-1.104 734.76 0.2699 

SD 1.55 1.39 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “กระบวนการ
สันติภาพ” ผ่านเครือข่ายสันติภาพในพ้ืนที่ 

ค่าเฉลี่ย 5.49 6.20 -5.8583 378.63 < 0.0001 
SD 1.79 1.32 

การวิเคราะห์ความต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ 
โดยแยกตามกลุ่มของผู้ที่เคยและไม่เคย ในสามประเด็นต่างๆดังนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ 
STEP Project II การเข้าร่วมโครงการ STEP Project II การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
ชายแดนใต้ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพผ่าน
เครือข่ายในพ้ืนที่ มีผลต่อคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความ
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เชื่อมั่น 99% (P < 0.01) โดยกลุ่มที่เคยติดตาม รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพมีค่า
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ สูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยติดตามและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารกระบวนการสันติภาพ 0.71 คะแนน ในทางกลับกันการมีส่วนร่วมกับโครงการ STEP Project II 
Output 1 และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ STEP Project II Output 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 
UNDP ไม่ส่งผลต่อคะแนนการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3  

สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ STEP Project II แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ และสื่อเป็นสิ่งส าคัญ และมีความจ าเป็นในการช่วยขับเคลี่อน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มที่มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้
ดีกว่ากลุ่มที่ ไม่มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดก ารสื่อสารเ พ่ือสันติภาพ 
(Communication for Peace) ที่เน้นไปที่เปูาหมายของการสื่อสารที่มีกระบวนการสันติภาพเป็น
องค์ประกอบเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสันติภาพและกระบวนการท างานเชิงพ้ืนที่ โดยผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีสื่อออนไลน์เป็นหลัก เช่น  
Facebook Website Line เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการติดตามข้อมูลกระบวนการสันติภาพสูงที่สุด ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสื่อเพ่ือสันติภาพ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวลักษณ์ จ่างกระมลและ
อมรรัตน์ ชนะการณ์ (2557) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง สื่ อทางเลือกยุคดิจิตอลกับผลประโยชน์สาธารณะ : 
กรณีศึกษาการเป็นพ้ืนที่กลางเพ่ือสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ที่พบว่าสื่อในพ้ืนที่ยังคงแสดงบทบาท
หลักในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ นอกจากนี้ตัวบุคคล (ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา)  
และสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ Sinaran และ Patani Minguan) ก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
กระบวนการสันติภาพ ที่คนผู้คนให้ความสนใจเช่นเดียวกัน ในส่วนของความถี่ในการรับข้อมูลพบว่า ผู้คน
ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ระดับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ และ
อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลท าให้การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการ
ขับเคลื่อนของสื่อในการสื่อสารเพ่ือสันติภาพได้อย่างดี โดยสามารถน าผลการศึกษาที่ได้นี้ไปต่อยอดทาง
ความคิดและการปฏิบัติ เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของสื่อสันติภาพในพ้ืนที่ชายแดนใต้ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันกระบวนการสันติภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ไปปฏิบัติ และศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมือง
แห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา 
จ านวน 397 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนประชากร มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
  ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์
ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลาอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสมานฉันท์ในสังคม และด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยด้านการพัฒนา
องค์การคือ ปัจจัยภาวะผู้น าและปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน า
นโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติ โดยปัจจัยภาวะผู้น ามีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 2 ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลร่วมในการพยากรณ์ประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ไปปฏิบัติ ร้อยละ 42.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติ
ของเทศบาลนครยะลาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ, ประสิทธิผล, นโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์, การพัฒนาองค์กร  
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ABSTRACT 

The objectives of this study were to examine the effectiveness of the implementation of 
the harmonized city policy in Yala Municipality, and to investigate organizational 
development factors affecting the effectiveness of the implementation of the 
harmonized city policy in Yala Municipality. The sample group consisted of 397 residents 
of Yala City Municipality recruited using stratified random sampling method.  A 
questionnaire was used to collect data, and the statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, comparison of means test, one-way 
ANOVA and multiple regression analysis. 

The study found that the overall effectiveness of the implementation of the harmonized 
city policy in Yala Municipality was at a high level. When considered by item, it was 
found that the aspect of safety of life and property and daily life, the aspect of social 
harmony, and the aspect of exemplary organization were at a high level, especially the 
aspect of exemplary organization had the highest mean followed by social harmony, and 
safety of life and property and daily life, respectively. For organizational development 
factors, leadership, and people participation were the factors positively affected the 
effectiveness of the implementation of the harmonized city policy in Yala Municipality at 
the significance level of .05. Leadership had more influence than people participation; 
however, these two factors together could significantly predict 42.10 percent of the 
effectiveness of the implementation of the harmonized city policy. The results of the 
study further indicated that people with different personal factors, which were 
extraneous variables-gender, age, marital status, level of education, occupation, monthly 
income of the household and the length of time living in the area-did not significantly 
have different opinions on the effectiveness of the implementation of the harmonized 
city policy in Yala Municipality. 

Keywords: Policy Implementation, Effectiveness, Harmonized City Policy, Organizational 
Development 
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บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ยึดกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 โดยวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืนพร้อมกับให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
มีรายได้สงู มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขขับเคลื่อนด้วย 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ทั้งนี้หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เป็นเรื่องส าคัญและน่าสนใจในปัจจุบันคือเรื่องของความมั่นคง โดยหมายความ
รวมไปถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ตั้งเปูาหมายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยกระบวนการสันติสุขและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ ผ่านแนวทางและวิธีการสร้าง
สังคมแห่งความสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ ที่ยืดเยื้อและสะสมมาเป็นระยะเวลานานถึง 
13 ปี ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก โดยมีผู้เสียชีวิต จ านวน 6,850 ราย 
บาดเจ็บ จ านวน 12,547 ราย และรัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาไปแล้ว จ านวน 264,953 ล้าน
บาท (ศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ภาคใต้: ออนไลน์. ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2560) ปัญหาดังกล่าวส่งผล
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลาและ
นราธิวาส รวมถึงพ้ืนที่รอยต่อเขตอ าเภอของจังหวัดสงขลา เกิดความหวาดกลัวจนไม่กล้าประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข มีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝุาย เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา
และภายในกลุ่มศาสนาเดียวกันเอง เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีอคติและความเกลียดชัง
จากการรับรู้ประวัติศาสตร์ที่ผิดเพ้ียน ตลอดจนเรื่องของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่เป็นความรู้สึกในชาติพันธุ์
มลายู ซึ่งแสดงออกในการใช้ภาษามลายูท้องถิ่น (ภาษายาวี) วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบมลายู
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน (ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ , 
2550: ออนไลน์) จนน าไปสู่สถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น  
 เทศบาลนครยะลาได้ให้ความส าคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ก าหนดนโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
4 กลยุทธ์คือ การสร้างเครือข่ายรักษาความปลอดภัย สร้างกิจกรรมการอยู่ร่วมกัน การส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมือง (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครยะลา พ.ศ. 
2560-2563, 2559) อันน าไปสู่การด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้นโยบายบรรลุประสิทธิผล ขณะที่
หลักการบริหารงานของเทศบาลนครยะลา ได้ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเป็นอย่างมาก เห็น
ได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นในทุกๆ 
มิติและทุกระดับ ประกอบกับภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีนครยะลา นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ เป็นผู้
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ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ พยายามที่จะกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
รู้สึกรักและหวงแหนท้องถิ่น จากบริบทของหลักการบริหารงานและภาวะผู้น า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญส่งผล
ให้เทศบาลนครยะลาได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านการพัฒนาองค์การ (วรเดช จันทรศร, 2551) จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้ศึกษาการน า
นโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา อย่างไรก็ตามนโยบายสาธารณะจ านวน
มากที่ผ่านการกลั่นกรองว่าเป็นความคิดท่ีดีแต่เมื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนงานหรือโครงการ
และน าไปปฏิบัติจริงแล้วนั้น พบว่าบางนโยบายสามารถบรรลุเปูาหมายเกิดประสิทธิผลขึ้น และบาง
นโยบายเกิดความล้มเหลว โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ผันแปรให้เกิดผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ดังนั้น ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ไปปฏิบัติและศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมือง
แห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินผลและปรับปรุงนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
ตามอ านาจหน้าที่และบริบทของพ้ืนที่ได้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนคร
ยะลา 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่ง
ความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการน านโยบาย 
 การศึกษาการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลาครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้วัดประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอและอธิบาย
แนวคิดการวัดประสิทธิผลไว้อย่างหลากหลาย โดย วรเดช  จันทรศร (2551: 104-109) ได้เสนอแนวคิดใน
การวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ สามารถวัดจากผลรวมของ 3 มิติ ได้แก ่
 มิติที่ 1 การวัดผลของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต้องมีการวัดทั้งกระบวนการโดยเริ่มจาก
จุดเริ่มต้นของการน านโยบายไปปฏิบัติจนถึงจุดที่สิ้นสุดของนโยบาย การวัดผลตั้งแต่ต้นจนจบถึงเป็นหัวใจ
ที่ท าให้รู้ได้ว่าวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของนโยบายโดยรวม จะสามารถบรรลุความส าเร็จได้หรือไม่
เพียงใด เสนอให้พิจารณาผลที่ได้จากนโยบาย 3 ประการคือ 1) ผลผลิตสามารถวัดได้โดยการใช้เกณฑ์ด้าน
ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่ายคุณภาพและความพึงพอใจ 2) ผลลัพธ์คือ ผลที่เกิดต่อจากผลผลิตสามารถวัดได้
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โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายได้รับจากนโยบายและ 3) ผลลัพธ์บั้นปลายกล่าวคือ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์โดยรวมส่งให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 มิติที่ 2 ความส าเร็จของนโยบายจะต้องเป็นความส าเร็จอย่างแท้จริงซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
เงื่อนไข 4 ประการคือ 
  (1) นโยบายต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อนโยบายอื่นๆ   
  (2) ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือในของผลนโยบาย 
  (3) นโยบายต้องไม่มีปัญหาทางด้านมาตรการของนโยบายที่น าไปปฏิบัติ  
  (4) ความส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องไม่มีปัญหาทางด้านมนุษยธรรมหรือ   
ศีลธรรม 
 และมิติที่ 3 นโยบายของรัฐนอกจากมุ่งให้เกิดความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติและไม่
ก่อให้เกิดผลเสียหรือปัญหากับนโยบายหรือโครงการอ่ืน แล้วผลรวมความส าเร็จของนโยบายแต่ละ
นโยบายจะก่อให้เกิดผลรวมของการน านโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายน าไปสู่ความส าเร็จโดยรวมของ
ประเทศได้เพียงใด  
  จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงวัด
ประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติ โดยวัดจากมิติของผลลัพธ์เชิงความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกิดขึ้น สามารถบรรลุเปูาหมายของนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์มากน้อย
เพียงใดและอยู่ในระดับใด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 วรเดช  จันทรศร (2551) ได้ท าการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 6 ตัวแบบ 
ได้แก่ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบด้านการจัดการ ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ ตัวแบบทาง
กระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมืองและตัวแบบเชิงบูรณาการ โดยตัวแบบการน า
นโยบายไปปฏิบัติด้านการพัฒนาองค์การมีความเหมาะสมใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย เนื่องจากมีความสอดคล้องกับบริบทในการบริหารงานของเทศบาลนครยะลาที่ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นอย่างมากและได้ด า เนินการในทุกระดับทุกมิติ  ประกอบกับภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ พยายาม
กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกรักและหวงแหนท้องถิ่น สังเกตได้จากเทศบาลนครยะลาได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทองค าครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และยั งได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจ าปี 
2559 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการน านโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ไปปฏิบัติ 2 ปัจจัยได้แก่ ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสรุปสาระส าคัญของ
แนวคิดไว้ดังนี้ 
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2.1 ตั วแบบกา รน า น โ ยบาย ไปปฏิ บั ติ ด้ า น กา ร พัฒน าองค์ ก า ร  ( Organization 
Development Model)  

ตัวแบบนี้เน้นพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การ
ท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและการสร้างความผูกพันยอมรับร่วมกัน โดยมองว่าปัจจัยที่
จะส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติคือ การท าให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งและมีความส าคัญต่อการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2551) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
เฉพาะ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 2.2 แนวคิดผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  
      ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ตามใหสู้งขึ้นกว่าความคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีศักยภาพ
มากขึ้น ท าให้เกิดการตะหนักรู้ในภารกิจของกลุ่มและองค์การ มีการจูงใจผู้ตามให้มอง    เกินกว่าความ
สนใจ ประโยชน์ส่วนตนไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การและสังคม ซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้ จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ (ศศิภา 
พิทักษ์ศานต์, 2556: 32-33) 
   1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
   2. การสร้างแรงบันดาลใจ  
   3. การกระตุ้นทางปัญญา  
   4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 สรุป ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่ผู้น าสร้างอิทธิพลต่อผู้ตามให้เกิดแรง
บันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท างานเพ่ือกลุ่มหรือองค์กร        ให้บรรลุ
ความส าเร็จเจริญเติบโตและพัฒนา เนื่องจากนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้า งไกล มี
ความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ พยายามกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ
สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้สึกรักและห่วงแหนท้องถิ่นจากพฤติกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกปัจจัย
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาใช้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติ
ของเทศบาลนครยะลาในครั้งนี้ 

 2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
       Cohen & Uphoff (1981, อ้างถึงใน ชาตรี  สองศรี, 2542) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม
เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้  
  ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
  ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม    
  ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
  ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ 
 เทศบาลนครยะลาได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเมืองยะลาภายใต้แนวทาง 3 R ได้แก่         1) 
Re-Structure การปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและคมนาคม 2) Re-Positioning การวาง
ต าแหน่งเมืองยะลาให้เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์ และ 3) Re-image การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
เมืองยะลา ซึ่งนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการบริหารงานของเทศบาล
นครยะลา โดยการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์ มีจุดเน้นที่การปูองกันความขัดแย้งและพยายามลด
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่มิใช่ภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยรูปแบบการใช้ก าลัง
ทางอาวุธ หรือการเจรจาไกล่เกลี่ยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยตรง 

 3.1 เป้าหมายของนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ 
  1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้                
อย่างปกติสุข    
  2. ประชาชนมีความสมานสามัคคี ไม่เกิดความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนา  
  3. สามารถเป็นต้นแบบและน าไปสู่การถอดบทเรียนด้านความสมานฉันท์  

 3.2 การน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปสู่การปฏิบัติ 
      เมื่อนายกเทศมนตรีนครยะลาในฐานะฝุายบริหาร ได้ก าหนดนโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักการบริหารงานของเทศบาลนครยะลาแล้วนั้น ได้มีการแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ โดยน าเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ในกระบวนการจัดแผนพัฒนาเทศบาล และก าหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ในสังคม ขับเคลื่อน
ด้วยกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ  
  1. การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยโครงการ
ฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารส าหรับประชาชน ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุวชนปูองกันภัยเทศบาลนครยะลา เป็นต้น  
  2. สร้างกิจกรรมให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย โครงการออร์เคสตร้าเยาวชน
เทศบาลนครยะลา ค่ายเยาวชนส านึกรักท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
นครยะลา ธรรมะสัญจรและค่ายพุทธบุตร เป็นต้น 
  3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายและครอบคลุมทุกเชื้อชาติ ศาสนา 
ประกอบด้วยโครงการชักพระ รอมฎอนสัมพันธ์ ไหว้พระจันทร์และ Melayu day @ Yala เป็นต้น 
  4. การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมือง ประกอบด้วยโครงการ ติดตั้งไฟประดับเมือง 
มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน การชกมวยไทยไฟต์ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศ
ไทยและปั่นแลนิบง ยลเมืองยะลา เป็นต้น 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลด้านการพัฒนาองค์การเป็นปัจจัยที่สามารถท าการวิเคราะห์ผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติได้และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จได้ดี ซึ่งปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลการน า
นโยบายไปปฏิบัติจากผลการศึกษาของ อิทธิชัย  สีด า (2553) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
น านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ และ ศศิภา  พิทักษ์ศานต์ (2556) 
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน    ไปปฏิบั ติ กรณีศึกษา 
อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
 ในขณะที่นักวิจัยบางส่วนยังพบว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติจากผลการศึกษาของ เกสสุนี  ทวิแก้ว (2557) เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล และ     สุภาวดี  พงษ์
เสนาะ (2556) เรื่องการประเมินผลการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    ไปปฏิบัติ  อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่   

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น า 

 การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

 การกระตุ้นทางปัญญา 

 การสร้างแรงบันดาลใจ 

 การใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ 

 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 การตัดสินใจ 

 การด าเนินกิจกรรม 

 รับผลประโยชน์ 

 ติดตามประเมินผล 

 

 
ประสิทธิผลในการน านโยบาย

เมืองแห่งความสมานฉันท์     
ไปปฏิบัติ 

 ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ด้านความสมานฉันท์ใน
สังคม 

 ด้านการเป็นองค์กร
ต้นแบบ 

 
ตัวแปรแทรกซ้อน 

 เพศ 

 อายุ 

 สถานภาพ 

 ระดับการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได้ของครัวเรือน 

 ระยะเวลาอยู่ในพื้นท่ี 
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6. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิผลการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา อยู่ใน
ระดับมาก  
 2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์  ไป
ปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา 
 3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ยะลา จ านวน 61,220 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 397 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน
ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา ผ่านการทดสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน มีค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.952 และเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยการประสานความร่วมมือผ่านประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนเทศบาล
นครยะลา ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ที่สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ จ านวน  322 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 81.11 (Response Rate) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test  F-
test และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษา 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.40 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 
24.80 มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 58.70 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 38.50 ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ร้อยละ 29.80 มีรายได้ของครัวเรือนต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 47.50 โดยอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลนครยะลามากกว่า 20 ปี ร้อยละ 64.60 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์
ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา 
 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาล
นครยะลาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณาแยกรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบ ด้านความสมานฉันท์ในสังคมและด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา 
 จากการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านภาวะผู้น า 
     ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีนครยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งหาก
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา ตามล าดับ 
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
             การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณารายด้าน 
ด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการด าเนินกิจกรรม ด้านการรับผลประโยชน์และ  ด้านการ
ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด าเนินกิจกรรม ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการติดตามประเมินผล ตามล าดับ 
   3. ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่ง
ความสมานฉันท์ไปปฏิบัติ 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อ
ประสิทธิผลการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยภาวะผู้น า และปัจจัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไป
ปฏิบัติ โดยปัจจัยภาวะผู้น ามีอิทธิพลมากกว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวมี
อิทธิพลร่วมในการพยากรณ์ประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ ไปปฏิบัติ ร้อยละ 
42.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก าหนดให้เป็นตัวแปรแทรกซ้อน 
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครัวเรือนต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลนโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ประสิทธิผลการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของ
เทศบาลนครยะลา อยู่ในระดับมาก 
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  ผลการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาล
นครยะลา โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาประสิทธิผลการน านโยบายเมืองแห่งความ
สมานฉันท์ไปปฏิบัติรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
โดยสอดคล้องกับข้อมูลทุติยภูมิคือ รายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครยะลาประจ าปี 2559 ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ในสังคม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก จากผลการศึกษาสามารถอธิบายผลได้ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

   เทศบาลนครยะลาได้สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ทุกๆ ชุมชน โดยการจัดตั้งชุดปฏิบัติการชุมชน (ชป.) การสนับสนุนวิทยุเครื่องแดงและอุปกรณ์ต่างๆ  
พร้อมกับจัดฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารส าหรับภาคประชาชน การฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกๆ ปี ผลจากการด าเนินโครงการจึงเป็น
การเตรียมความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลนครยะลาได้บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง เช่น ต ารวจ ทหารและหน่วยเฉพาะกิจ เป็นต้น ท าให้การด าเนินงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครยะลาเกิดเอกภาพเป็นอย่างมาก 

  2. ด้านความสมานฉันท์ในสังคม  
      เทศบาลนครยะลาได้ใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางให้คนมาอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ผ่านการด าเนินโครงการออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นท าให้เด็กและเยาวชนต่าง
ศาสนาได้มาอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน จึงท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดนตรีออร์เคสตร้าซึ่งมีความ
คลาสสิค จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เด็กและเยาวชนมีความอ่อนโยน ลดการซึมซับความรุนแรงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ และยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองของเด็กอีกด้วย 
นอกจากนี้ผลการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนส านึกรักท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ ได้ปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดี รักถิ่นที่อยู่อาศัย เกิดการรับรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และรู้สึกถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

  3. ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบ  
     จากหลักการบริหารงานและผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม เด่นชัด ส่งผลให้เทศบาล
นครยะลาได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ประชาชนจึงเกิดความภาคภูมิใจและให้การยอมรับในองค์กร มี
ความเชื่อมั่นและคาดหวังต่อทิศทางการด าเนินงานขององค์กร อีกทั้งยังมีความคิดเห็นว่าเทศบาลนคร
ยะลาเหมาะสมแก่การเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัย
และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  
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 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายเมืองแห่ง
ความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา 
  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน า
นโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยสอดคล้องกับตัวแบบทาง
ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการพัฒนาองค์การของ วรเดช  จันทรศร (2551) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อิทธิชัย  สีด า (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ ศึกษากรณีผู้น านโยบายไปปฏิบัติในจังหวัด
ปัตตานี พบว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิภา  พิทักษ์ศานต์ (2556) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปปฏิบัติ กรณีศึกษาอ าเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่าภาวะผู้น าวิสาหกิจชุมชนส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ได้ค านึงถึงปัจเจกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพ้ืนที่
เข้าถึงทุกกลุ่มคนอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงท าให้
ประชาชนรู้สึกไว้วางใจ และมีความยินดีที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้น าของเทศบาลนครยะลากับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
น านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการน านโยบายเมืองแห่งความสมานฉันท์ไปปฏิบัติของเทศบาลนครยะลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยสอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาองค์การของ วรเดช  จันทรศร (2551) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกสสุนี  ทวิแก้ว 
(2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมส่งผลต่อระดับความส าเร็จของ
การน านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี  พงษ์เสนาะ (2556) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการประเมินผลการน านโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไปปฏิบัติ อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าการมีส่วนร่วมส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เทศบาลนครยะลาได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
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เกิดข้ึนในทุกๆ มิติ และทุกระดับโดยการเปิดเวทีให้ประชาชนเข้าร่วมเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น โครงการสภาประชาชน สภากาแฟ เทศบาลสัญจร ศูนย์ประสานงาน
สวัสดิการประชาชน และประชุมคณะกรรมการชุมชนประจ าเดือน เป็นต้น โดยน าปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะ จัดท าเป็นฐานข้อมูล (Data Base) ใช้ประกอบการตัดสินใจก าหนดเป็นนโยบายหรือ
ด าเนินการต่างๆ และได้สร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาคม เข้ามาร่วมในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินตามแผนพัฒนา
เทศบาลและการบริหารงานของเทศบาลนครยะลา  
 ทั้งนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บริบทของเทศบาลนครยะลาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่สถานการณ์ความไม่
สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นข้อจ ากัด/อุปสรรคขององค์กรในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดย
ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติด้านการพัฒนาองค์การของ วรเดช จันทรศร (2551) สามารถ
ใช้ได้และเกิดผลได้จริงกับเทศบาลนครยะลา หากหน่วยงานให้ความส าคัญในพฤติกรรมและวัฒนธรรม
องค์กร โดยเฉพาะด้านภาวะผู้น าและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นที่น่าสนใจว่าการน า
นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ ในส่วนของจังหวัด
ปัตตานีและนราธิวาส หากได้ค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยผันแปรผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จึงมีโอกาสสูงที่นโยบายเหล่านั้นจะประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายของนโยบายนั้นได้ อีกทั้งยังเป็น
การร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในการ
สร้างความสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรประสานหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและเพ่ิมความรัดกุมในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
บริเวณท่ีมีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาดสด หรือย่านการค้าต่างๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา 
 2. การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นควรพิจารณาทั้งปัจจัยภายในองค์กรคือปัจจัยภาวะผู้น าและปัจจัย
ภายนอกคือการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือยังคงรักษาและเพ่ิมประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
อีกท้ังยังเป็นความท้าทายขององค์กรที่จะด าเนินการอย่างไรให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระในมิติอ่ืนๆ ที่ครอบคลุมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาองค์การ
ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ด าเนินการส าเร็จด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่
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ศักยภาพในการจัดการความขดัแย้งของผู้น าชุมชนต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา   

Potential of Conflict Management of Community Leaders in Koh-Saba  
Sub-District, Thepa District, Songkhla Province 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้น าชุมชนใน
ต าบลเกาะสะบ้า  อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลกับผู้น า
ชุมชน จ านวน 8 คน และประชาชนในชุมชนต าบลเกาะสะบ้า 8 หมู่บ้าน จ านวนหมู่บ้านละ 10 คน แจก
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 88 ชุด จากการศึกษา พบว่า ผู้น าชุมชนสามารถใช้ศักยภาพในการจัดการความ
ขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ส่วนรวม ซึ่งศักยภาพในการจัดการความขัดแย้ง
ประกอบด้วยด้านการหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้น าชุมชนสอดคล้องกับศักยภาพ
ความเป็นผู้น า ด้านการหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและผู้น าชุมชน
สอดคล้องกับหลักการจัดการความขัดแย้ง และด้านความแตกต่างทางศาสนามีผลกระทบต่อชุมชนใน
ระดับท่ีน้อยมาก 

ค าส าคัญ: การจัดการความขัดแย้งผู้น า ศักยภาพ ชุมชน  สงขลา 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to study the potential of conflict management of 
community leaders In Koh-saba sub-district, Thepa district, Songkhla province. The 88 
questionnaires were used as instrument. Participants were from 8 communities’ leaders 
and 80 people in Koh-saba communities from each village. The study found that 
community leaders applied their potential to solve the conflict efficiently and it was also 
beneficial to communities. Regarding to conflict resolution, community leaders relate 
with their potential. In the part of conflict resolution between the community leaders 
and people in communities, it has correlate with conflict management principles and in 
the part of different of religious has a least impact to communities. 

Keyword: Conflict management, Leaders, Communities, Potential, Songkhla 
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บทน า 

 ชุมชนต าบลเกาะสะบ้าอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างกัน การอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่ยากต่อการท าความ
เข้าใจ อาจมีบางสถานการณ์ของการอยู่ร่วมกันเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของความไม่เข้าใจกันระหว่าง
การใช้ชีวิตที่มีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกัน ดังนั้นบุคคลที่ส าคัญในการเชื่อมรอยต่อของความ
ขัดแย้งคือผู้น าชุมชน ในการท าหน้าที่ผู้น าชุมชนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องให้ความยุติธรรมทั้งสอง
ฝุาย ความส าคัญของศักยภาพความเป็นผู้น าในชุมชนมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติ หรือในส่วนของการสั่งการให้ชาวบ้านหรือผู้
ตามในชุมชนปฏิบัติตามล้วนเป็นสิ่งส าคัญทั้งสิ้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าชุมชนต้องน า
ศักยภาพของความเป็นผู้น ามาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวบ้านหรือผู้ตามในชุมชนได้เห็นถึง
ความเป็นผู้น าที่สามารถน าพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ความปรองดองและความอยู่ดีมีสุข จากความส าคัญ
ดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาศักยภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้น าชุมชนในต าบลเกาะ
สะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาศักยภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้น าชุมชนต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา   

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

 1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น า (Behavioral theories) เป็นการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.1940 -1960 
แนวคิดหลักของทฤษฏี คือ ให้มองในสิ่งที่ผู้น าปฏิบัติและชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้น าและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน นักทฤษฏีที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ Kurt Lewin Rensis Likert and Mouton และ Douglas 
McGregor  
 2.ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or contingency leadership theory) เป็นทฤษฎีที่น า
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของผู้น ามาพิจารณาว่ามีความส าคัญต่อความส าเร็จของผู้บริหารขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
หรือสถานการณ์ที่อ านวยให้ผู้น าได้น าเอาแนวทางแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับภาวการณ์ในขณะนั้นๆ   
 3.ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership theory) เป็นทฤษฎีของ
การศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และมีการ
กระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ เป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า  
 4. ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ Thomas-Kilmann model เกิดจาก
นักจิตวิทยาสองท่านคือ Kenneth Thomas และ Ralph Kilmann โมเดลนี้แสดงให้เห็นว่าแต่ละบุคคล
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เลือกแนวทางการรับมือกับความขัดแย้งอย่างไร โดยมีห้าทางเลือกที่มักใช้ในกระบวนการรับมือความ
ขัดแย้ง ซึ่งก็คือ การแข่งขัน (competing) การโอนอ่อน (accommodating) การหลีกเลี่ยง (avoiding) 
การอ่อนข้อ (compromising) และ ประสานงานร่วมกัน (collaborating) 
 
 การศึกษาศักยภาพภาวะผู้น าและการจัดการความขัดแย้งในการปกครองชุมชนต าบลเกาะสะบ้า 
อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลามีกรอบแนวคิดเพ่ือให้การศึกษาวิจัยในประเด็นด้านศักยภาพ ด้านกระบวนการ 
และการจัดการความขัดแย้ง เอ้ือต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนต าบลเกาะสะบ้า  เพ่ือให้เข้าถึง
มุมมองถึงการท างานที่มีศักยภาพ กระบวนการท างานที่เป็นระบบและเข้มแข็ง และการจัดการความ
ขัดแย้งที่สามารถหาข้อตกลงอย่างลงตัว จึงใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้วิจัยเลือกใช้ผู้น าท้องที่ใน
ชุมชนจ านวน 8 คน และประชาชนในชุมชนต าบลเกาะสะบ้าอีกจ านวน 80 คนเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องศักยภาพของผู้น าในชุมชนต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาอมีระเบี ยบ
การวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างวิธีสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้น าในชุมชนซึ่งมาจาก 8 หมู่บ้านในต าบลเกาะสะบ้าจ านวนชุมชนละ 1 คน โดยเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ของแต่ละต าบลเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความจ าเป็นต้องใช้ทักษะของความเป็น
ผู้น าชุมชนในการบริหารปกครองชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
 ตัวแทนประชาชนในชุมชนต าบลเกาะสะบ้า จ านวนหมู่บ้านละ 10 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลเนื่องจาก
บุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกิดจากการบริหารปกครองของผู้น าชุมชน ซึ่งสามารถสะท้อน
ภาพการท างานของผู้น าชุมชนได้เป็นอย่างดี 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยชุดค าถามที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบโดยการกาเครื่องหมายและการเขียนตอบ เป็นการนิยามถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
ส่วนบุคคล แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามให้ตอบเกี่ยวกับรายละเอียด
ส่วนตัว เช่น ชื่อ – สกุล เพศ อายุ รายได้ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ศาสนา และความคิดเห็นต่อผู้น า 
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม 5 ระดับเพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อศักยภาพการท างานของผู้น าที่มีต่อชุมชน 
และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 
 ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดระดับความพึงพอใจจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
 1.00 – 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 2.34 – 3.66  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 3.67 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามจากการศึกษาเอกสารกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
การวิจัย เพื่อออกแบบข้อค าถามการวิจัย จากนั้นจึงน าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและให้
ค าแนะน า แล้วจึงปรับแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสมและน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามข้อมูลโดยตรงจากประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนต าบลเกาะสะบ้าทั้ง 8 หมู่บ้าน 
 2. น าแบบสอบถามลงพื้นที่สอบถามประชาชนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
กับผู้ใหญ่บ้านจาก 8 หมู่บ้าน และสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenient sampling) กับตัวแทน
ประชาชนในหมู่บ้านอีกจ านวนหมู่บ้านละ 10 คน 
 4. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วนของแบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้จ านวน ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่องศักยภาพของผู้น าชุมชนต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลาสามารถ
น าเสนอผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
45 
43 

 
51.10 
48.90 

อาย ุ
   15 – 25 ปี 
   26 – 35 ปี 
   36 – 49 ปี 
   50 - 59 ปี 
   60 ปี ขึ้นไป 

 
15 
25 
22 
15 
11 

 
17.00 
28.40 
25.00 
17.00 
12.50 
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ลักษณะข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
รายได้  
   ต่ ากว่า 5,000 บาท 
   5,000 – 15,000 บาท 
   15,001 – 25,000 บาท 
   มากกว่า 25,000 บาท 

 
9 
35 
32 
12 

 
10.20 
39.80 
36.40 
13.60 

การศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมตอนต้น 
     มัธยมตอนปลาย 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
11 
16 
30 
19 
12 

 
12.50 
18.20 
34.10 
21.60 
13.60 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     หย่าร้าง 
     หม้าย 

 
30 
52 
3 
3 

 
34.10 
59.10 
3.40 
3.40 

อาชีพ 
     เกษตรกร 
     ธุรกิจส่วนตัว 
     รับจ้างทั่วไป 
     รับราชการ 
     อ่ืนๆ 

 
39 
18 
15 
12 
3 

 
44.30 
20.50 
17.00 
13.60 
4.50 

ศาสนา 
     พุทธ 
     คริสต์ 
     อิสลาม 

 
58 
6 
24 

 
65.9 
6.8 

27.30 
ผู้น ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด 
     ไม่มี 
     มีปานกลาง 
     มีมาก 
     มีมากท่ีสุด 

 
10 
22 
44 
12 

 
11.40 
25.00 
50.00 
13.60 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.90 และเพศชายจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 อายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 
26-35 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 และต่ าที่สุดอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป รายได้ส่วนใหญ่ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 5,000-15,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 และต่ าสุดอยู่
ในช่วงต่ ากว่า 5,000 บาท การศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วง มัธยมตอนปลาย จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 รองลงมาอยู่ในช่วงปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 และ
ต่ าที่สุดอยู่ในช่วงประถมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 สถานสภาพส่วนใหญ่ของผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในสถานภาพสมรส จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาอยู่ในสถานภาพโสด 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 และต่ าสุดอยู่ในสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.40 และหม้าย จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 3.40 เช่นกัน อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เกษตรกร จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมาอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.50 และต่ าท่ีสุดอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 และ
ต่ าสุดนับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่าผู้น ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมีมาก จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาอยู่ในระดับมีปาน
กลาง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และต่ าที่สุดอยู่ในระดับไม่มี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.40 

ตารางท่ี 2 การแสดงความพึงพอใจในศักยภาพการท างานของผู้น าที่มีต่อชุมชน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านศักยภาพของผู้น า 

- ศักยภาพของผู้น าในการด าเนินตามแผนการพัฒนา
ชุมชน 

- ศักยภาพที่ดีของผู้น าในการพัฒนาชุมชน 

- ศักยภาพในการบริหารงานของผู้น าชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน 

- ศักยภาพในการให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสัยแก่
ชาวบ้าน 

 
3.63 

 
3.59 
3.47 

 
3.48 

 
1.05 

 
.97 
.92 

 
1.09 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

สรุปด้านศักยภาพของผู้น า 3.54 1.01 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการแก้ปัญหา 

- มีวิธีการขจัดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้อย่าง

 
3.47 

 
1.21 

 
ปานกลาง 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ยุติธรรม 

- พยายามให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดจากคนในชุมชน 

- การหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้น าชุมชน 

- การหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิด
ระหว่างคนในชุมชนและผู้น าในชุมชน 

 
3.68 

 
4.28 

 
3.73 

 
1.11 

 
1.18 

 
1.10 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

สรุปด้านกระบวนการแก้ปัญหา 3.79 1.13 มาก 
ด้านบทบาทของผู้น าชุมชน 

- ความพร้อมของผู้น าในการพัฒนาชุมชน 

- มีบทบาทส าคัญที่ดีต่อการเป็นผู้น าชุมชน 

- ความแตกต่างทางศาสนามีผลกระทบต่อการพัฒนา
ชุมชนเพียงใด 

 
3.51 
3.55 
1.70 

 
1.28 
1.15 
1.26 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 

สรุปด้านบทบาทของผู้น าชุมชน 2.92 1.23 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมความพึงพอใจด้านกระบวนการแก้ปัญหาของศักยภาพการ
ท างานของผู้น าที่มีต่อชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 รองลงมาคือด้าน
ศักยภาพของผู้น ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.54 และด้านบทบาทของผู้น าชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อยเท่ากับ 2.92 ตามล าดับ 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาศักยภาพในการจัดการความขัดแย้งของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน 8 
หมู่บ้านของต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยท าแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 88 
คนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได้
ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.10 อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 28.40 
รายได้อยู่ในช่วง 5,000 – 15,000 ร้อยละ 39.80 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21.60 
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สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.10 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 44.30 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 65.9 ผู้น าชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในระดับมีมาก ร้อยละ 50 
2. ความพึงพอใจในศักยภาพการท างานของผู้น าที่มีต่อชุมชน 
 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในศักยภาพการท างานของผู้น าที่มีต่อชุมชนพบว่าด้าน
กระบวนการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.79 ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า การหา
ทางออกเก่ียวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้น าชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28) รองลงมาได้แก่ 
การหาทางออกเก่ียวกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดระหว่างคนในชุมชนและผู้น าในชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.73) 
พยายามให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 3.68) และ
มีวิธีการขจัดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย = 3.47) ตามล าดับ  
 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าผู้น าชุมชนสามารถใช้ศักยภาพในการ
จัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลประโยชน์ที่ดีแก่ส่วนรวม เนื่องจากผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญกับชาวบ้าน รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ยกย่องและเป็นมิตรให้เกียรติกับทุกคน เพ่ือที่จะ
ได้พัฒนาชุมชนร่วมกันให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเพ่ือให้ชาวบ้านได้เห็นความเป็นผู้น าที่ สามารถ
น าพาพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ความปรองดองและความอยู่ดีมีสุข 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ได้สะท้อนและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของผู้น า
ชุมชนที่มีความส าคัญต่อการบริหารปกครองชุมชนนับเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในการน าไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
ความยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้น ามีศักยภาพการท างานเหมาะสมกับการเป็นผู้น าชุมชน 
ซึ่งทั้งนี้หากมีการร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเพ่ิมความร่วมมือกันระหว่างผู้น าชุมชนและชาวบ้าน
จะท าให้ผู้น าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนเป็นที่พ่ึงพาของประชาชน และสามารถท าให้ชุมชนมีการ
พัฒนาได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. เนื่องจากชุมชนที่ผู้วิจัยได้ศึกษามีจุดเด่นกระบวนการแก้ปัญหา ผู้น าชุมชนรวมถึงคนในชุมชน
ควรรักษาและส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป ควรสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมของชุมชนที่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้น าเป็นบุคคลอ่ืนแต่ยังคงสามารถรักษาศักยภาพด้าน
นี้ให้คงอยู่ในชุมชนต่อไปได้ 
 2. ควรยกและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนให้สูงขึ้นโดยการเตรียมความพร้อมของผู้น าในการ
พัฒนาชุมชน ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจมีกระบวนการพัฒนาเช่นการอบรมให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่ผู้น า
ชุมชนทั้งก่อนการเข้ามาเป็นผู้น าชุมชนและระหว่างการเป็นผู้น าชุมชน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน 
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 3. ควรมีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างผู้น ากับผู้ตามเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีให้คงอยู่ต่อไป
เนื่องจากชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมความร่วมมือจะสามารถช่วยสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนไว้ได้ 
 4. เนื่องจากงานวิจัยเป็นการศึกษาแบบส ารวจ ดังนั้นหากมีการต่อยอดการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัย
ควรศึกษาโดยใช้กระบวนการเชิงคุณภาพควบคู่ด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน  

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้น าชุมชนต าบลเกาะสะบ้าและชาวบ้านต าบลเกาะสะบ้าที่ให้ความร่วมมือตอบ
แบบสอบถาม ท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การไม่ขอประกันตัว
ของเด็กและเยาวชน ศึกษาถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและ
เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัว ศึกษาถึงปัจจัยที่
เป็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดและพัฒนาระบบการ
ประกันตัวต่อการขอขอปล่อยตัวชั่วคราว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นต ารวจ จ านวน 73 คน เจ้าหน้าที่ สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 119 คน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนที่กระท า
ผิด จ านวน 155 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 347 คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค าส าคัญ  : การปล่อยตัวชั่วคราว, การประกันตัว, สิทธิเด็ก  
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ABSTRACT 

 This research study was on “Factors related to refusal of temporary release for 
juveniles at Observation and Protection Centers.” The purposes of this study are the 
following; to investigate the situations of the refusal of temporary release; to study the 
attitude and level of satisfaction of parents, police, and staff members at the 
Department of Juvenile Observation and Protection located in the provinces outside 
Bangkok in relation to the bail system; to examine obstacles and to find solutions to the 
problems in order to set directions to help improve the system. With a total of 347 
participants, there are 73 policemen, 119 staff members of the Juvenile Observation and 
Protection Center, and 155 juveniles’ parents; Statistic analysis included: Frequency, 
Percentage, Mean, and Standard Deviation. The following are the results: 

Keywords: Pretrial Release, Bail, Right of the Child 
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บทน า 

 “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน” ถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มีความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขในการแก้ไขปัญหา
การไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยจากสภาพการณ์การไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิ จ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯ ทั่วประเทศในปี 2547 เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 95.02และไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 4.98 ปี 
2548 เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 
94.89 และไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวคิดเป็นร้อยละ 5.11ซึ่งแนวโน้มเด็กที่ไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวมีแนวโน้ม
สูงขึ้นดังกล่าวฯ  การศึกษาวิจัย“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงสภาพการณ์การไม่ขอประกันตัว
ของเด็กและเยาวชนตลอดจนศึกษาถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจ
และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัว ศึกษาถึงปัจจัย
ที่เป็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดและพัฒนาระบบการ
ประกันตัวต่อการขอขอปล่อยตัวชั่วคราว สภาพการณ์การไม่ขอประกันตัวของเด็กและเยาวชน  ศึกษาถึง
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัว และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค 
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดและพัฒนาระบบการประกันตัวต่อการขอขอ
ปล่อยตัวชั่วคราว  โดยผลจากการศึกษาดังกล่าวจะน ามาสู่การการก าหนดพัฒนาระบบ และวิธีการประกัน
ตัวเพ่ือขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรม   และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านกระบวนการ
ยุติธรรมของสังคมไทยที่สามารถน ามาช่วยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ กฎเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือคืนเด็กๆและเยาวชนเหล่านี้สู่อ้อมกอดของสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

 การศึกษา“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาถึงสภาพการณ์การไม่ขอประกันตัวของเด็กและเยาวชนตลอดจนศึกษาถึงความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัว 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ก าหนดและพัฒนาระบบการประกันตัวต่อการขอขอปล่อยตัวชั่วคราว สภาพการณ์การไม่ขอประกันตัว
ของเด็กและเยาวชน 
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3. เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัว 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การศึกษา“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน”โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. ศึกษาถึงสภาพการณ์ของการไม่ขอประกันตัวของเด็กและเยาวชนตลอดจนศึกษาถึงความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัว ทั่วประเทศ และ 

2. ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ก าหนดและพัฒนาระบบการประกันตัวต่อการขอขอปล่อยตัวชั่วคราว สภาพการณ์การไม่ขอประกันตัว
ของเด็กและเยาวชน    ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัวและปัจจัยที่เป็นปัญหา 
อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดและพัฒนาระบบการประกันตัวต่อการ
ขอขอปล่อยตัวชั่วคราว  ในด้านหลักประกัน  ด้านผู้ปกครอง ด้านเจ้าหน้าที่  ด้านความปลอดภัยของเด็ก 
และปัจจัยในด้านบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษา“ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน”โดยเป็นการศึกษาจากข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ต ารา หนังสือ วารสาร 
รายงาน ผลงาน รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ตลอดจนมีการทบทวนวรรณกรรม อาทิปรัชญาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกระผิด และกระบวนการ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประวัติความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนในไทยและในต่างประเทศ สถานการณ์  เหตุผล ความจ าเป็น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอ
ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ระบบแนวทางในการ
ด าเนินงานเป็นต้น  ตลอดจนการศึกษาภาคสนาม โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นต ารวจ จ านวน 73 คน 
เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 119 คน บิดามารดา หรือผู้ปกครอง เด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด จ านวน 155 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 347 คน  จ านวนทั้งสิ้น 44 จังหวัด โดยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษาวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” พบว่าความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง 
ต ารวจ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับมาตรการประกันตัว พบว่า บิดา
มารดา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาตรการการประกันตัวในด้านนโยบาย วิธีการปล่อยชั่วคราว 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว หลักฐานเอกสารประกอบกับการยื่นขอปล่อยตัว
ชั่วคราว การมอบอ านาจ การใช้หลักทรัพย์ หลักประกัน วิธีการด าเนินการขอปล่อยชั่วคราว การก าหนด
จ านวนเงินที่ต้องช าระในกรณีผิดสัญญาประกัน และการถอนหลักประกัน ส าหรับด้านอัตราค่าประกันตัว
เด็กและเยาวชน บิดามารดา ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ยังไม่พอใจ ความคิดเห็นของบิดามารดา 
ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ ยวกับการปล่อยตัว
ชั่วคราว หลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ในภาพรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด ความคิดเห็นของ
ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการการประกันตัวส่วน
ใหญ่เห็นด้วย กล่าวโดยสรุปดังนี้  

1. สภาพการณ์การไม่ขอประกันตัวของเด็กและเยาวชนตลอดจนความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับ
มาตรการประกันตัวพบว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยปัจจัยที่เป็น
ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของ บิดามารดา ผู้ปกครอง คือปัจจัยด้านตัวเด็กและเยาวชน ปัจจัยด้าน
คดี เช่น ความรุนแรงของคดี และปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ตามล าดับ ปัจจัยที่เป็น
ปัญหา อุปสรรคต่อการไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ในการขอปล่อยชั่วคราว ปัจจัยด้านเงื่อนไขสัญญาประกัน และปัจจัยด้าน
ประเภทคดีท่ีกระท าผิด ตามล าดับ ความคิดเห็นของต ารวจ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม ต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า ส่งผลกระทบในระดับ
มาก โดยส่งผลต่อกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและ
สถานแรกรับ รองลงมาส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตามล าดับ 
  2. ปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก าหนดและ
พัฒนาระบบการประกันตัวต่อการขอขอปล่อยตัวชั่วคราว สภาพการณ์การไม่ขอประกันตัวของเด็กและ
เยาวชน พบว่าปัจจัยด้านนโยบายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรก าหนดนโยบายด้านการ
ปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ด้านเด็กและเยาวชน ควรให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ควรช่วยเหลือและควรสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการกระท าผิดให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การพิจารณาขอปล่อยตัวชั่วคราว ด้านบิดามารดา ผู้ปกครอง ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว ด้านหลักฐานเอกสารประกอบการยื่นค า
ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ประเภทคดีที่กระท าผิด หลักเกณฑ์การขอปล่อยตัวชั่วคราว ควรปรับปรุง
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เกี่ยวกับเกณฑ์ในเรื่องคดีที่กระท าผิดให้ชัดเจนประกอบการพิจารณาขอปล่อยตัวชั่วคราว ควรปรับเกณฑ์
ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวส าหรับดีที่กระท าผิดที่มีโทษสูงสุด โดยควรพิจารณาเกี่ยวกับประวัติและ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนประกอบการขอปล่อยชั่วคราว หากมีประวัติและพฤติกรรมไม่มีเรื่อง
เสียหายร้ายแรง ก็ควรจะได้รับการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ด้านอัตราค่าประกันตัวเด็กและเยาวชน กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว มีปัญหากับบิดามารดา ผู้ปกครองไม่มี่ที่อยู่อาศัย 
และสภาพแวดล้อมไม่เป็นคุณ ได้พักพิงชั่วคราวในระหว่างที่ได้รับการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราว ด้าน
กลุ่มมิจฉาชีพ หรือแก็งค์มิจฉาชีพ ควรขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสอดส่องดูแลเด็กและ
เยาวชน ด้านระบบและแนวทางในการขอปล่อยตัวชั่วคราว วิธีการปล่อยและขั้นตอนในการปล่อย กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบและแนวทางในการขอปล่อย
ชั่วคราว วิธีการปล่อยและขั้นตอนการปล่อยให้ใช้เวลาสั้นลง และลดขั้นตอนไม่ให้ยุ่งยากซับซ้อน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการขอปล่อยชั่วคราว กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรจัดท าสื่อและเอกสารเผยแพร่
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการขอปล่อยชั่วคราวด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรปลูกจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการ
ท างานกับเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองในการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการขอ
ปล่อยชั่วคราว 
 3. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัวพบว่า บิดามารดา ผู้ปกครอง เห็นด้วย
มากที่สุดว่าเด็กและเยาวชนสามารถประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมา การ
ยื่นขอประกันตัวเด็กและเยาวชนใช้เวลาประมาณ 30 นาที และ ผู้ปกครองหรือผู้ประกันต้องช าระเงินค่า
ประกัน และท าใบนัดฟังคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ธุรการคดี ตามลับ ตามความคิดเห็นของต ารวจ และ
เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เห็นด้วยมากว่าด้านบุคลากรบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการขอปล่อยชั่วคราว มีความตั้งใจปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอปล่อยชั่วคราวดี
รองลงมา ประเภทคดีที่กระท าผิด คดีบางประเภทที่ปล่อยชั่วคราวไปอาจเป็นอันตรายต่อสังคม และด้าน
บิดามารดา ผู้ปกครองควรได้รับค าปรึกษา เพ่ือเข้าใจปัญหาของเด็กหรือเยาวชนก่อนมอบตัวเด็กหรือ
เยาวชนกลับไป 

สรุปผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษาวิจัย “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” พบว่า สภาพการณ์การไม่ขอประกันตัวของเด็กและเยาวชน
ตลอดจนความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัวพบว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการไม่



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 86 - 

ขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคคือปัจจัยด้านตัวเด็กและเยาวชน ปัจจัยด้านคดี เช่น 
ความรุนแรงของคดี และปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการ
ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวในภาพรวม  ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ในการขอปล่อยชั่วคราว ปัจจัยด้านเงื่อนไข
สัญญาประกัน และปัจจัยด้านประเภทคดีที่กระท าผิด ความคิดเห็นของต ารวจ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับผลกระทบในภาพรวม ต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว พบว่า 
ส่งผลกระทบในระดับมาก  ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค ก าหนดและพัฒนาระบบการประกันตัวต่อการขอขอปล่อยตัวชั่วคราว สภาพการณ์การไม่ขอ
ประกันตัวของเด็กและเยาวชน  คือการก าหนดนโยบายด้านการปล่อยตัวชั่วคราวให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ ด้านเด็กและเยาวชน ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรช่วยเหลือและควรสร้างจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อการกระท าผิดให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาขอปล่อยตัวชั่วคราว ด้านบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง เกี่ยวกับ
การขอปล่อยตัวชั่วคราว ด้านหลักฐานเอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ประเภทคดีที่
กระท าผิด หลักเกณฑ์การขอปล่อยตัวชั่วคราว ควรปรับปรุงเก่ียวกับเกณฑ์ในเรื่องคดีท่ีกระท าผิดให้ชัดเจน
ประกอบการพิจารณาขอปล่อยตัวชั่วคราว ควรปรับเกณฑ์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวส าหรับดีที่กระท าผิด
ที่มีโทษสูงสุด โดยควรพิจารณาเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนประกอบการขอปล่อย
ชั่วคราว และประการสุดท้าย ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ต ารวจและ
เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการประกันตัวพบว่า บิดามารดา 
ผู้ปกครอง เห็นด้วยมากที่สุดว่าเด็กและเยาวชนสามารถประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ตลอด 24 
ชั่วโมง และ ผู้ปกครองหรือผู้ประกันต้องช าระเงินค่าประกัน และท าใบนัดฟังคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่
ธุรการคดี ในด้านบุคลากรบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการขอปล่อยชั่วคราว มีความตั้งใจปฏิบัติงานและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอปล่อยชั่วคราวดี และในด้านบิดามารดา ผู้ปกครองควรได้รับค าปรึกษา เพ่ือ
เข้าใจปัญหาของเด็กหรือเยาวชนก่อนมอบตัวเด็กหรือเยาวชนกลับไป 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยจากการศึกษาถึง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

1. นโยบายการให้ประกันตัวเด็กและเยาวชนหรือปล่อยตัวชั่วคราวเป็นนโยบายที่เอ้ือแก่เด็กและ
เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่มีผู้ค้ าประกันที่เป็นตัวบุคคล ท าให้ไม่มี
ความเสมอภาค เป็นการเปิดโอกาสให้เฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง 
และด ี
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2. ควรก าหนดวงเงินประกัน หรือหลักประกันที่ต่ ากว่าในคดีผู้ใหญ่กระท าผิด หรือควรก าหนด
วงเงินประกันพอเป็นพิธีเท่านั้น หากจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสได้ประกันตัวหรือ
ปล่อยตัวชั่วคราวโดยเท่าเทียมกัน 

3. ควรจัดให้มีกองทุนประกันตัว เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวไม่สามารถประกันตัว
เด็กหรือไม่มีผู้มาประกันตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชน รวมทั้ง สอดคล้องกับกฎอันเป็น
มาตรฐานชั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารความยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน 

4. ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีสถานะที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือที่อยู่ในระหว่างการ
ท างาน เจ็บปุวย ได้รับการพิจารณาให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวเป็นอันดับแรก 

5. การให้ประกับตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่ควรวิตกกังวลว่าเด็กและ
เยาวชนที่ปล่อยตัวไปแล้วจะหลบหนี เพราะพึงระลึกถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 ด้วยว่าในกรณี
ที่เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด กฎหมายยังไม่ให้เด็กต้องรับโทษ 
เพียงแต่ให้ศาลมีอ านาจที่จะด าเนินการว่ากล่าว ตักเตือน แล้วปล่อยตัวไป หรือมอบตัวให้บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครอง เป็นผู้ดูแลสามารถกระท าได้ และมีอายุกว่า 14 ปี หากไม่เกิน 17 ปี ก็สามารถใช้วิธีการตาม
มาตรา 74 ได้ หากศาลเห็นเป็นการสมควร หรือหากเด็กและเยาวชนหลบหนีก็พิจารณาออกหมายเรียก
หรือหมายจับได ้
 นอกจากนี้ กรณีที่ผู้อ านวยการสถานพินิจฯ หรือศาลมอบตัวเด็กหรือเยาวชนไว้กับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ หรือบุคคลที่องค์การอ่ืนตามมาตรา 50 หรือมาตรา 
89 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 91 ก็ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานพินิจ 
หรือศาล ออกหมายเรียกให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมาสถานพินิจหรือศาล หากไม่มาหรือไม่ส่งตัวเด็กหรือ
เยาวชนโดยจงใจ หรือไม่มีเหตุผลสมควร ก็สามารถสั่งให้บุคคลนั้นช าระเงินจ านวนไม่เกิน 5,000 บาท แก่
สถานพินิจ หรือศาล แล้วแต่กรณี แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้มีการปล่อยตัว
ชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่การใช้มาตรการตามมาตรา 89 หรือ มาตรา 91 
น้อยมาก ซึ่งควรจะใช้เพิ่มมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือด้วยดียิ่งจาก   คณะผู้ร่วมวิจัยอัน
ได้แก่ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช   ผศ.ดร.สุดจิต  เจนนพกาญจน์  ผศ.สุมน ถนอมเกียรติ  อ .เสาวภา 
ไพทยวัฒน์  และเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม ตลอดจน  บิดามารดา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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 หากผลการวิจัยครั้งนี้ได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราว การก าหนดพัฒนา
ระบบ และวิธีการประกันตัวเพ่ือขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรม 
คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณความดีนี้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้น ที่มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ กฎเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการด าเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ศึกษาถึงผลการฝึกอบรม การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิต ศึกษาแก้ไข
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อเด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัว เพ่ือศึกษาความต้องการในการ
ขอรับบริการสังคมด้านต่าง ๆ และ แนวทางในการจัดบริการสังคมในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน
ภายหลังปล่อย ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการให้ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตาม สอดส่อง ดูแลและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและ
เยาวชนภายหลังปล่อย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดที่ได้รับการปลดปล่อยจากศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2547 จ านวน 223 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบิดามารดาหรือญาติพ่ีน้อง หรือนายจ้างของเด็กและเยาวชน จ านวน 500 คน และนัก
สังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและประเมินผล เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จ านวน 31 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะวิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค าส าคัญ : การติดตาม, ประเมินผล, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 
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ABSTRACT 

 This research is titled “Follow-up and Evaluation of Juveniles after Release from 
Juvenile Training Centres,” The Department of Juvenile Observation and Protection.  
 The five purposes of this study are the following : 1) To study the juveniles’ 
lifestyles after releases; 2) To study the outcome of the juvenile treatment, 
rehabilitation, and development programs in changing the juveniles’ behavior; 3) To 
study the causal factors and the possible solutions to recidivism problems, and study 
the obstacles to their livelihood; 4) To study for appropriate ways to improve the 
juveniles, including social supports after releases; and 5) To study possible guidelines 
cooperating with multiple agencies to follow up, identify and provide appropriate 
services to serve the needs of the released juveniles. 
 The population include in this study were 233 juveniles released from the 
Juvenile Training Centres throughout the country from January to December 2004. Five 
hundred of the juveniles’ family members and employers were also included in this 
study as well as 31 social workers who completed the follow-up and evaluation 
procedures. The instrument used in this study was a questionnaire that these researchers 
had developed. The statistical analysis was conducted using the ready-made Social 
Science Research Computer Program. The present results consist of frequencies, 
percentages, mean, and standard deviations. 

Keyword : Follow-up , Evaluation , Training Centres 
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บทน า 

 การศึกษาวิจัย“การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการ
ติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขการกระท าผิดซ้ าภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยศึกษาถึงผลการฝึกอบรม การ
บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  
ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดซ้ า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิต   ศึกษาแก้ไขแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อเด็กและเยาวชน
ภายหลังการปล่อยตัว เพ่ือศึกษาความต้องการในการขอรับบริการสังคมด้านต่าง ๆ และ แนวทางในการ
จัดบริการสังคมในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยและ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการให้
ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตาม 
สอดส่อง ดูแลและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย เพ่ือน าเสนอแนวทางหรือ
รูปแบบที่ได้จากการศึกษาถึงการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ผลการฝึกอบรม การ
บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
ซ้ าของเด็กและเยาวชน ฯ  อันจะน ามาบูรณาการเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการกลับคืนเยาวชนคนดีสู่สังคม 
ต่อไป  

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

 การศึกษาวิจัย“การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการ
ติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาถึงผลการฝึกอบรม การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดซ้ า ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 
 3. เพ่ือศึกษาแก้ไขแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อเด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัว 
เพ่ือศึกษาความต้องการในการขอรับบริการสังคมด้านต่าง ๆ และ แนวทางในการจัดบริการสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยและ 
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 4. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการให้ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตาม สอดส่อง ดูแลและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและ
เยาวชนภายหลังปล่อย 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

 การศึกษา“การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” มีขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาถึง“การ
ติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”จากเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ   รวมทั้งสิ้นจ านวน 17 แห่ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2547 
จ านวน 223 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบิดามารดาหรือญาติพ่ีน้อง หรือนายจ้างของเด็กและเยาวชน จ านวน 
500 คน และนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและประเมินผล เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
จ านวน 31 คน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาวิจัย “การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย
จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”โดยเป็นการศึกษาจาก
ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ต ารา หนังสือ วารสาร รายงาน ผลงาน รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชน
ภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน     
ตลอดจนการศึกษาภาคสนาม โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดที่ได้รับการ
ปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2547 
จ านวน 223 คน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบิดามารดาหรือญาติพ่ีน้อง หรือนายจ้างของเด็กและเยาวชน จ านวน 
500 คน และนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและประเมินผล เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะวิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปและอภิปรายผลจากการศึกษาวิจัย 

 ผลจากการศึกษาวิจัย“การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ในการศึกษาถึงการด าเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ศึกษาถึงผลการฝึกอบรม การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและ
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เยาวชนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน ฯ  สรุปและ
อภิปรายผลตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  1. การด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
  - การอยู่ในความปกครองของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันโดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะอยู่ในความปกครองหรืออาศัยกับบิดามารดา 
  - แนวทางการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันส่วนใหญ่จะศึกษาและเรียนต่อ และเด็กและเยาวชนจะประกอบอาชีพ 
  - การว่างงาน ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกันโดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชน
ยังไม่มีงานท า เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาต่ า 
  - การศึกษาวิชาสามัญ และการศึกษาต่อ ทุกกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
โดยส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3) 
  - การฝึกวิชาชีพและการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อย
แล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ส่วนใหญ่ 150 – 199 บาทต่อวัน เด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาในการท างาน กลุ่มตัวอย่างบิดามารดา หรือผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าขณะรับการฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน พบว่า มีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนใหญ่จะฝึกวิชาชีพ ช่างปรับอากาศ โดย
ส่วนใหญ่คิดว่าไม่แน่ใจว่าผลของการฝึกวิชาชีพจะสามารถประกอบอาชีพภายหลังปล่อยได้ ส าหรับความ
คิดเห็นของนายจ้าง พบว่า ระยะเวลาที่เด็กและเยาวชนเข้ามาท างาน คือ 1-6 เดือน และส่วนใหญ่ความรู้
ความสามารถที่เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมมาเกี่ยวข้องกันมากกับงานที่เยาวชนท าอยู่และเยาวชน
สามารถน าไปใช้ได้ โดยรายได้ของเด็กและเยาวชนมีรายได้ต่ า 5,000 ต่อเดือน โดยเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่มีความตั้งใจในการท างานดี การท างานของเด็กและเยาวชนอยู่ในขั้นดีมาก โดยยังไม่ปรากฏ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ขณะที่เด็กและเยาวชนท างาน เด็กและเยาวชนไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา 
ท าให้ในการท างานของเด็กและเยาวชนท าให้นายจ้างไม่รู้สึกหนักใจ 
  - การบรรพชา อุปสมบท ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนได้บรรพชา หรืออุปสมบทแล้ว ซึ่งผล
ของการบรรพชาหรืออุปสมบทท าให้เด็กและเยาวชนดีขึ้น 
  - การหลบหนีออกจากบ้าน หรือเร่ร่อน หลังจากได้รับการปล่อยตัวแล้ว ส่วนใหญ่ เด็ก
และเยาวชนกลับมาอยู่ในครอบครัวและสังคม เด็กและเยาวชนมีการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งบิดามารดา
ผู้ปกครองมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ไม่มีปัญหา ส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปรึกษาบิดามารดา ส าหรับเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจาก
บ้านส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเพราะความเยาว์วัยและเพ่ือนชักชวน 
  - การบ าบัดรักษาเมื่อเจ็บปุวยภายหลังจากเด็กและเยาวชนได้รับการปล่อยตัว เด็กและ
เยาวชนจ านวนหนึ่ง เข้ารับการบ าบัดรักษาด้วยโรคประจ าตัว และบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดประเภท
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ของยาเสพติดที่ใช้คือ ยาบ้า หลังจากการรักษาอาการเจ็บปุวยแล้วส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ดี ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เจ็บปุวยด้วยการสเพยาเสพติดมีสาเหตุเกิด
จากเพ่ือนชักชวน 
  - การยอมรับในตัวเด็กและเยาวชนของครอบครัว ชุมชน และสังคมภายหลังปล่อย ส่วน
ใหญ่เป็นที่ยอมรับภายหลังปล่อย 
  - การใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์
ในการเล่นกีฬากลางแจ้ง โดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เห็นว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างโดยรายการ
โทรทัศน์ 
 2. ผลการฝึกอบรมและการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในเชิงบวกและลบของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
  โดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจบหลักสูตร และคุณภาพของกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดี และมีความเหมาะสม ส าหรับผลการฝึกอบรมและการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ในทางท่ีดีขึ้น โดยบิดามารดา ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ การ
ฝึกอบรมมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
 3. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดซ้ าและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
 ตามความคิดเห็นของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง มีความคิดเห็นว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และปัจจัยที่เป็นสาเหตุ คือ การคบเพ่ือน ส่วนปัจจัยที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดซ้ า ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยของเด็กและเยาวชน ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว และ
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุจากสื่อและการสื่อสารมวลชน ส่วนความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
กระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนเกิดจากปัจจัยเกี่ยวกับศูนย์ฝึกและอบรมฯ เช่น การไม่มีการจ าแนก
ประเภทเด็กและเยาวชน การฝึกอบรม ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขาดระบบการบ าบัด 
ระบบการฝึกวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าและ
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย คือ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ต้องมีการท าจ าแนกประเภท ต้อง
พัฒนาระบบการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู การเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพให้ทัดเทียมกับระบบการฝึก
วิชาชีพภายนอก เป็นต้น 
 4. ความต้องการในการขอรับบริการสังคมด้านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดบริการสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและ
เยาวชน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการสังคม
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และการสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พบว่า ก่อนที่เด็กและ
เยาวชนจะปล่อย บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าเด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย และไม่คิดว่าเด็กและเยาวชนจะมีปัญหาและไม่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือบริการด้านสังคม
ใดๆ และตามความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห์ พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่ได้จัดเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยได้มีการประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนมีความต้องการรับการ
สงเคราะห์ โดยต้องการทุนการศึกษา ค่าเดินทาง ทุนประกอบอาชีพ 
 5. แนวทางในการให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและ
เอกชนในการติดตามสอดส่องดูแล และการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
คือ 
 5.1 กระทรวงยุติธรรม ควรเป็นหน่วยงานหลักเพ่ือด าเนินการจัดท าความร่วมมือและการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนในการติดตาม สอดส่องดู แล และให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
 5.2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์กรเครือข่ายและแผน
แม่บท ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรก าหนดนโยบายเรื่องการติดตาม สอดส่องดูแล และการให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยให้ชัดเจนร่วมกัน 
 5.3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์การเครือข่าย ภาครัฐ
และเอกชนควรส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติร่วมกัน โดยก าหนดนโยบายและแผนแม่บท หลักการด าเนินงานเรื่องนี้ร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการ
แห่งชาติดังกล่าวนี้จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา แก้ไข ปัญหาในการติดตามผลปัญหาการด าเนินการสอดส่อง
ดูแล และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.4 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมควรจัดท า Flow Chart การ
ด าเนินการติดตาม สอดส่องดูแล และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนองค์กร
เครือข่าย ภาครัฐอ่ืนและเอกชนอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพ่ือท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในการ
ประสานการท างานและร่วมมือกัน 
 5.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์กรเครือข่ายภาครัฐ
อ่ืน และเอกชน ควรจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีด าเนินการ และการขอรับบริการด้านการติดตาม
สอดส่อง ดูแล และการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
ชัดเจน 
 5.6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมควรจัดท าท าเนียบองค์กร
หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการติดตาม สอดส่อง ดูแล และการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก
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และเยาวชนภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้กับนักสังคม
สงเคราะห์ในศูนย์ฝึกต่าง ๆ ได้น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
 5.7 คณะกรรมการยุติธรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ควรท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานในด้านนี้ต่อไป และหากพบว่ามีปัญหาควรท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรึกษาหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาต่อไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมจัดท า ท าเนียบ
องค์กรหน่วยงานเครือข่ายเหล่านี้ ส าหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 5.8 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการติดตาม 
สอดส่องดูแล และการสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนภายหลังต่อไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม จัดท าท าเนียบองค์กรหน่วยงานเครือข่ายเหล่านี้ ส าหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยควรส่งเริมให้เด็กและเยาวชนจะอยู่ใน
ความปกครองหรืออาศัยกับบิดามารดา ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวและสังคม ให้เด็กและเยาวชน
มีการปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนการยอมรับในตัวเด็กและเยาวชนของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ภายหลังปล่อย  2. การฝึกอบรมและการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในเชิงบวกและลบของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย   โดยมี
กิจกรรมการส่งเสริมให้บิดามารดา ผู้ปกครอง และนักสังคมสงเคราะห์ เข้ามามีส่วนในการฝึกอบรมมีผล
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  3. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เด็กและเยาวชนกระท าผิด
ซ้ าและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย   
ได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับครอบครัว และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุจากสื่อและการสื่อสารมวลชนมีความสัมพันธ์
เกี่ยวกับการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าและการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย คือ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ต้องมีการท าจ าแนกประเภท ต้องพัฒนา
ระบบการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู การเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพให้ทัดเทียมกับระบบการฝึกวิชาชีพ
ภายนอก  4. ความต้องการในการขอรับบริการสังคมด้านต่าง ๆ และแนวทางในการจัดบริการสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย  ควรมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีการ
ประสานงานกับเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐบาลและเอกชน การสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนภายหลังปล่อยในด้านทุนการศึกษา ค่าเดินทาง ทุนประกอบอาชีพ  และประการสุดท้าย 5. 
แนวทางในการให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนในการ
ติดตามสอดส่องดูแล และการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย คือ  กระทรวง
ยุติธรรม ควรเป็นหน่วยงานหลักเพ่ือด าเนินการจัดท าความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนในการติดตาม สอดส่องดูแล และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและ
เยาวชนภายหลังปล่อย  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์กรเครือข่าย
และแผนแม่บท ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรร่วมกันก าหนดนโยบายเรื่องการติดตาม สอดส่องดูแล และการ
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยให้ชัดเจนร่วมกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ยุติธรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพ่ือก าหนดนโยบายและแผนแม่บท ร่วมกัน เพ่ือร่วมกันท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษา แก้ไข ปัญหาในการติดตามผลปัญหาการด าเนินการสอดส่องดูแล และให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ควรท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในด้านนี้ต่อไป ตลอดจนมีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย “การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย
จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ในการศึกษาถึงการ
ด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ศึกษาถึงผลการฝึกอบรม การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน ฯ  
สรุปล าดับหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1. ด้านนโยบาย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและจริงจัง
เกี่ยวกับการติดตามผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยและการสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนภายหลัง
ปล่อย เนื่องจากงานดังกล่าวนี้ เป็นงานที่มีความส าคัญและจ าเป็น เพราะงานดังกล่าวจะส่งผลสัมฤทธิ์
ให้แก่กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งระบบ 
 2. หากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก าหนดให้การติดตามผลเด็กและเยาวชนภายหลัง
ปล่อยและการสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยเป็นนโยบายที่ส าคัญ และเป็นบทบาทหน้าที่
และภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมควรหาวิธีการหรือแนวทางในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณให้มากท่ีสุด และขอรับการสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยแก่เด็กและเยาวชน และการติดตามผล
ภายหลังปล่อยอย่างจริงจัง ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ให้งานสงเคราะห์ภายหลังปล่อยและติดตามประเมินผลภายหลังปล่อยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควรมี
อัตราก าลัง งบประมาณอย่างเพียงพอ และได้สัดส่วนกับจ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปลดปล่อย 
 - การปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ที่อยู่ของเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์
ในการติดตามผล โดยเฉพาะที่อยู่ให้มีความสมบูรณ์เป็นจริง แผนที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 
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 - จัดท าระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเมื่อมี
ปัญหาเดือดร้อนในด้านต่างๆ 
 3. เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2544 ให้กรมคุมประพฤติรับผิดชอบด าเนินการสงเคราะห์ผู้กระท าผิดภายหลังปล่อยและพ้นจากการคุม
ความประพฤติ ซึ่งหมายรวมถึงเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด แต่การดูแลภายหลังปล่อยก็ยังเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญ จึงท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในแนวทางการปฏิบัติงานที่แท้จริงว่าเมื่อโอนภารกิจงานด้าน
สงเคราะห์ภายหลังปล่อยไปแล้ว ขอบเขตการท างานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะสามารถด าเนินการได้ในระดับใดเมื่อเด็กและเยาวชน รวมทั้ง 
ครอบครัวพ้นไปจากอ านาจการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไปแล้วประกอบกับเมื่อถูก
โอนงานไปแล้วก็หมายถึงไม่มีงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงานท าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความ
คล่องตัว และเกิดการท างานทับซ้อนระหว่างกรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ดังนั้น ในการท างาน กรมคุมประพฤติควรต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปท างาน ร่วมกันโอยต้องมีส่วนร่วมใน
การดูแลเด็กและเยาวชนตั้งแต่ขั้นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพ่ือจะได้รู้จักเด็กและเยาวชน และ
ครอบครัว และการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยรวมทั้ง การติดตามผลภายหลังปล่อยเป็นไป
ได้อย่างเหมาะสม 
 4. ในการด าเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมควรปรับปรุงด าเนินการตั้งแต่รับตัว
เด็กและเยาวชนอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งขั้น
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย การติดตามและประเมินผลภายหลังปล่อย
อย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอนการด าเนินการกลับคืนสู่สังคม ดังนี้ 
  4.1 การจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้การ
คุ้มครองและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม และการบริการที่ส าคัญ 
โดยมีการประเมินความเสี่ยงและการศึกษา วิเคราะห์เต็มรูปแบบ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหา ได้แก่ การ
จ าแนกประเภทซ้ า การจ าแนกเพ่ือการบ าบัด ฟ้ืนฟู และการจ าแนกเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
  4.2 ควรจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมในการควบคุมดูแล และฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเมื่อ
กลับคืนสู่สังคม ซึ่งนับเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โดยชุมชนจะต้องเข้ามารับผิดชอบในการดูแลเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวออกไปจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บริการที่จัดให้แก่เด็กและ
เยาวชนในช่วงนี้ ได้แก่ 
   4.2.1 การก าหนดให้เด็กและเยาวชนทุกรายที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนได้รับการคุมประพฤติทุกรายอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี 
   4.2.2 ควรจัดหาอาสาสมัครในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย
ตัว หากเด็กและเยาวชนอยู่ภายใต้การคุมประพฤติภายหลังปล่อยก็จะมีพนักงานคุมประพฤติและ
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อาสาสมัครซึ่งอาจจะเป็นกรรมการสงเคราะห์ หรือผู้พิพากษาสมทบหรืออาสาสมัครในชุมชนจากองค์กร
เครือข่ายเป็นผู้ติดตามดูแล 
   4.2.3 ควรจัดการศึกษาสายสามัญที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภายในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนประสงค์จะศึกษาต่อหรือยังศึกษาไม่จบภาคบังคับ 
   4.2.4 ควรพัฒนาทักษะทางด้านงานอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน กรณีที่เด็กและ
เยาวชนยังไม่มีทักษะเพียงพอ จ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกทักษะเพ่ิมเติม หรือจัดให้มีการศึกษาต่อสายอาชีพ
กับสถาบันทางการศึกษาด้านงานอาชีพอ่ืน ๆ หรือการฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติม 
   4.2.5 ควรจัดหาสถานที่บ าบัด ฟ้ืนฟูด้านยาเสพติดและด้านสุขภาพจิตแก่เด็ก
และเยาวชนส าหรับให้การบ าบัดแก่เด็กและเยาวชน ในกรณีที่พบว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะกลับไปใช้สารเสพ
ติด หรือมีอาการปุวยทางด้านจิตใจ 
   4.2.6 ควรจัดหาที่พักอาศัย หรือการจัดให้มีสถานสงเคราะห์ภายหลังปล่อยใน
กรณีที่พบว่าการกลับไปอยู่ในสังคมของเด็กและเยาวชนยังคงเป็นปัญหา ขาดผู้ดูแลหรือผู้ปกครองไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่พร้อมที่จะรับเด็กและเยาวชนกลับไปดูแล หรือเด็กและเยาวชนประสบปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนเองได้ ซึ่งนอกจากการจัดที่พักอาศัยแล้ว สถานสงเคราะห์
ภายหลังปล่อยควรมีบริการให้ค าแนะน าปรึกษา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สามารถด าเนินการในเชิงบูรณาการ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือเหมาะสมอย่างทันท่วงที และ 
 5. ควรจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมระยะยาวภายหลังการปล่อยตัว โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มี
การท างานร่วมกับองค์กรเครือข่าย การติดตามดูแลเด็กและเยาวชนเป็นรายคน รวมทั้งการจัดหาเครือข่าย 
องค์กร บริการสังคมและองค์กรในชุมชน เพ่ือให้บริการแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งนี้ไม่อาจส าเร็จลุล่วงลงได้อย่างสมบูรณ์ หากปราศจากความร่วมมืออย่างดียิ่ง”จาก
คณะผู้ร่วมวิจัยอันได้แก่  รศ.ดร.ทัศนีย์  ลักขณาภิชนชัช  ผศ.ดร.สุดจิต  เจนนพกาญจน์ ตลอดจนนัก
สังคมสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู และนายจ้างของเด็กและเยาวชน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนับว่าเป็นประโยชน์อย่างดี
ยิ่งต่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานด้านการฝึกอบรมการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดอย่างมีประสิทธิผล คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 หากผลการวิจัยครั้งนี้ได้มีส่วนในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิดภายหลังปล่อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน คณะผู้วิจัยก็ใคร่ขอขอบคุณความดีนี้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
ทุกคน 
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สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพื้นที่  
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์บ่งชี้สถานการณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มี
อยู่ในปัจจุบัน โดยการสอบถาม แบบตรวจสอบระบบบ าบัด เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการน้ าเสีย รวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยน าข้อมูลที่ได้มาเสนอประเด็นปัญหาที่พบส าหรับการจัดการน้ า
เสียแบบมีส่วนร่วมโดยประยุกต์ใช้วิธีแผนผังอิชิคะวะ ได้แก่การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การจัดล าดับ
ความส าคัญ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยน าเสนอสภาพปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูล 

ค าแนะน าทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาสามารถใช้งานได้จริงเพียงสองแห่งคือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่และ
เทศบาลนครสงขลา ซึ่งพบปัญหาด้านการรวบรวมน้ าเสียได้น้อยกว่าน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริงและระบบที่
ออกแบบไว้ และมีการรวบรวมน้ าเสียกับน้ าฝนเจือปนผ่านรางน้ าเปิดท าให้ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนในน้ า
เสียชุมชนมีค่าต่ าก่อนเข้าระบบ ส่วนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องของ เทศบาลเมือง
สะเดา เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองปากพะยูน และ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี ไม่สามารถใช้
งานได้ ซึ่งสามารถสรุปปัญหาในภาพรวมแบ่งเป็นสองด้านคือ ด้านวิศวกรรมและด้านการจัดการ โดย
แบ่งเป็นด้านนโยบาย ด้านปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ด้านระบบรวบรวมน้ าเสีย ด้านระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบน าร่อง และด้านการควบคุมระบบ ปัจจัยด้านการควบคุมระบบมีความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ไม่มีบุคลากรดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบน าร่องโดยตรง ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีการตรวจสอบระบบบ าบัดอย่างต่อเนื่อง  สุดท้ายคือไม่มีเครื่องเติมอากาศ
ส ารอง 

ค าส าคัญ: ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบรวมและน าร่อง แผนผังอิชิคะวะ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  
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ABSTRACT 

This research was a survey study to identify the situation of the municipal wastewater 
treatment plants by query, check list of treatment system for analyzed the causes and 
solutions to the problem of wastewater management include the suggestion for solving 
the problem of wastewater management in municipal wastewater treatment plants in 
Songkhla lake basin. This research showed the information of issues for participatory 
wastewater management by applying the Ishikawa diagram that presented the problems 
encountered by data collection and technical advice based on environmental 
engineering. From surveyed municipal wastewater treatment plants in Songkhla lake 
basin found that the current wastewater treatment plants is actually only available in 
two places: Central wastewater treatment plants liked Hatyai city municipality and 
Songkhla city municipality but there had problem of collecting wastewater that less than 
the actual wastewater and plants designed and collected rainwater through the open 
gutter effect lowers the carbon to nitrogen values in wastewater before entering the 
plants. The pilot municipal wastewater treatment plant in Municipality of Sadao, 
Phatthalung, Pakpayun and Klongri sub district administrative organizations were not 
available, which can be summarized as two parts in engineering and management like 
personnel, raw materials, tools, and processes, that show the most important factor was 
personal factor. Frist was no direct personnel to control pilot municipal wastewater 
treatment plants, no knowledge of wastewater treatment plant, there was no 
continuous monitoring system; Finally, no backup aerator. 

Keywords:  Central and Custer Municipal Wastewater Plants, Ishikawa Diagram, Songkhla 
Lake Basin. 
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บทน า 

ปัญหามลพิษทางน้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เป็นปัญหาส าคัญที่เกิดจากน้ าเสียจากชุมชน 
อุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และนากุ้ง ส่งผลให้คุณภาพน้ าในล าคลองและทะเลสาบเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ าเสียชุมชนมีปริมาณและความสกปรกสูงมากเมื่อค านวณและรายงานเป็นค่าภาระบรรทุก
สารอินทรีย์เทียบกับภาระบรรทุก (Loading) ของสารอินทรีย์ที่ปล่อยทิ้งจากน้ าเสียแหล่งอ่ืนๆ และน้ าทิ้ง
ชุมชนมักมีสารอินทรีย์ที่ตรวจวัดในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) หรือซีโอดี 
(Chemical Oxygen Demand, COD) ในปริมาณต่ า เนื่องจากน้ าทิ้งเหล่านั้นผ่านการบ าบัดด้วยระบบ
บ าบัดตามบ้านเรือน เช่น บ่อเกรอะ ที่บ าบัดของเสียจากส้วมในแต่ละบ้านเรือน และผ่านระบบรวบรวมน้ า
เสียรวมน้ าฝนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ท าให้ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ าเสียชุมชนมีค่าต่ า  
แต่จะพบสารประกอบอินทรีย์ โดยเฉพาะในรูปไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง หากน้ าเสียไม่ได้มีการบ าบัด
ด้วยระบบบ าบัดที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้แหล่งน้ าเกิดปรากฏการณ์ Eutrophication (Chislock, M. 
F. et al. 2013) อันเนื่องมาจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสถูกสาหร่ายดึงไปใช้ในการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจนที่ไม่มีการบ าบัดจะส่งผลต่อแหล่งน้ าที่มีความเค็ม 
เนื่องจากเป็นธาตุอาหารจ ากัด ((Thomann and Linker. 1998) อ้างโดย ธงชัย. 2544) การจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหนึ่งในมาตรการหลัก ในการ
ควบคุมและปูองกันมลพิษทางน้ าที่จะเกิดขึ้น  

ในระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการน้ าเสียชุมชนเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะด้านการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ทั้งสิ้น 108 แห่ง เป็นภาคใต้ทั้งหมด 17 แห่ง มีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 
1,310,929 ลบ.ม.ต่อวัน ปริมาณน้ าที่ระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่สามารถบ าบัดได้ 313,050 ลบ.ม. ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละของน้ าเสียที่บ าบัดได้เท่ากับ 23.9  (กรมควบคุมมลพิษ. 2558ก) ซึ่งมีหลายแห่งที่ประสบ
ปัญหาในการเดินระบบและการดูแลรักษา ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ก็ยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณที่จะน ามาก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียท าให้ไม่สามารถก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้กับทุกชุมชนได้ เช่น ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งรองรับน้ าเสีย
ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ
รวมเพียง 6 แห่ง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองรี จังหวัดสงขลา และ เทศบาลเมืองปากพะยูน เทศบาลเมืองพัทลุง อย่างไรก็ตามยังมีปริมาณ
ความสกปรกของน้ าเสียจากชุมชนขนาดเล็กอีกจ านวนมากที่ยังไม่สามารถจัดการได้ สาเหตุที่ส าคัญของ
การเสื่อมคุณภาพของแหล่งน้ าเนื่องมาจากการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่ได้ท าการบ าบัดน้ าเสียให้
ได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กฏหมายก าหนดไว้ซึ่งแหล่งน้ าเสียมาจากน้ าเสียชุมชนน้ าเสีย อุตสาหกรรมและ
น้ าเสียเกษตรกรรมร้อยละ 70  20 และ 10 ตามล าดับ (กรมควบคุมมลพิษ. 2556) จากข้อมูลดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าการเสื่อมคุณภาพของแหล่งน้ ามีสาเหตุหลักเนื่องมาจากน้ าเสียชุมชนและยังคงมีแนวโน้ม
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เพ่ิมขึ้นตราบใดที่สาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของแหล่งน้ ายังไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องหรือท าให้ลด
จ านวนลงอย่างเป็นระบบและระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพต่ าเป็นสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลท าให้เกิดการ
เน่าเสียของแหล่งรองรับน้ าทิ้งตามมา 

หากต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องค านึงสถานการณ์การบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา โดยเฉพาะเรื่องการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ
ปริมาณภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือเป็นให้เพ่ือเป็นข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและทบทวนเอกสารโดยเน้นพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นหลัก
มีกรอบการวิจัย มุ่งเน้นเพ่ือศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. บ่งชี้สถานการณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนใน พ้ืนที่ลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการท าวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. การบริหารจัดการระบบบ าบัดเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการลงทุนในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชนจนถึงปัจจุบัน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในบางพ้ืนที่ใช้รูปการบ าบัดน้ าเสียมากกว่า 1 รูปแบบ อาทิ 
เช่น ใช้ระบบบ่อปรับเสถียร (SP) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์ (CW)  หรือ ใช้ระบบบ่อปรับเสถียร (SP) ร่วม
กบระบบเอเอส (AS) เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นต้น (กรม
ควบคุมมลพิษ. 2558ข) 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบรวมและแบบน าร่องในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  
ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีทั้งระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เช่น ระบบบ าบัด

น้ าเสียรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา และ ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาด
เล็กแบบน าร่อง เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี 
จังหวัดสงขลา และ เทศบาลเมืองปากพะยูน เทศบาลเมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

3. แนวทางการจัดการน้ าเสียชุมชน  
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กรมควบคุมมลพิษจึงได้จัดท าร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชนของประเทศ      พ.ศ.
2560 – 2579 (กรมควบคุมมลพิษ. 2560) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชนใน
ภาพรวมของประเทศและบูรณาการการด าเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้จัดท าแผนปฎิบัติการจัดการน้ าเสียชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้
กรอบแนวคิด 3 ประเด็น ประกอบด้วย การจัดการน้ าเสียชุมชน ณ แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสียชุมชน
แบบรวมศูนย์และน าน้ าทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่วนแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชนของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2579 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ผลการศึกษา 

1. สถานการณ์ของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 
ตารางที่ 1 สถานะและปริมาณน้ าเสียชุมชนที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

สถานที่ การรองรับน้ าเสีย/ปริมาณน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นจริง/น้ าเสียเข้าระบบ 

(ลบ.ม./วัน) 

สถานะ*** 

เทศบาลนครหาดใหญ่ 138,000/173,802**/34,760* ด าเนินระบบ 
เทศบาลนครสงขลา 35,000/21,403**/7200** ด าเนินระบบ 
เทศบาลเมืองสะเดา 50/120/ไม่มีน้ าเสียเข้าระบบ*** ไม่สามารถด าเนินระบบได้ 
เทศบาลเมืองพัทลุง 50/200/ไม่มีน้ าเสียเข้าระบบ*** ไม่สามารถด าเนินระบบได้ 
เทศบาลเมืองปากพะยูน 50/120/ไม่มีน้ าเสียเข้าระบบ*** ไม่สามารถด าเนินระบบได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี 50/120/ไม่มีน้ าเสียเข้าระบบ*** ไม่สามารถด าเนินระบบได้ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดชุมชนในลุม่น้ าทะเลสาบสงขลา 

ส ารวจระบบบ าบดัน้ าเสียชุมชนท่ีมีอยู่ที่ในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

การสอบถาม แบบตรวจสอบระบบบ าบัด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัการน้ าเสีย 
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หมายเหตุ;  *ข้อมูลจาก เทศบาลนครหาดใหญ่. 2559 **ข้อมูลจาก ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2560 ***ข้อมูลจากการส ารวจลงพ้ืนที่จริง 
 จากการส ารวจสถานะและปริมาณน้ าเสียชุมชนที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา พบว่า มีเพียงระบบบ าบัดน้ าเสียแบบรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลาที่
ด าเนินระบบ แต่ยังประสบปัญหาน้ าเสียเข้าระบบจริงโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 20 ของน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริง 
ตารางที่  2  สถานการณ์ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

สถานที่ ภาพประกอบ หมายเหตุ 
เทศบาลนคร
หาดใหญ่ (บ่อผึ่ง
ร่วมกับบึงประดิษฐ์) 

 

ปริมาณน้ าเข้าระบบน้อยกว่าที่
ออกแบบไว้ และมีปริมาณค่าคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนต่ าเนื่องจากเป็นระบบ
รวมน้ าฝนก่อนเข้าระบบ 

เทศบาลนครสงขลา 
(บ่อเติมอากาศ
ร่วมกับบ่อผึ่ง) 

 

มีการซ่อมบ ารุ ง เครื่องเติมอากาศ
ตลอดเวลาและมีปริมาณค่าคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนต่ าเนื่องจากเป็นระบบ
รวมน้ าฝนก่อนเข้าระบบ 

เทศบาลเมืองสะเดา 
(ถังกรองแบบเติม
อากาศสัมผัส) 

 

ไม่ได้เดินระบบอย่างต่อเนื่องท าให้
ระบบไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันไม่มี
การด าเนินระบบ 
 

เทศบาลเมืองพัทลุง
(ถังกรองแบบเติม
อากาศสัมผัส) 

 

ขาดการดูแลและซ่อมบ ารุงระบบปั๊ม
ท าให้ไม่สามารถด าเนินระบบได้ 
ปัจจุบันไม่มีการด าเนินระบบ 

เทศบาลเมืองปาก
พะยูน (ถังเกรอะ
ร่วมกับระบบบ่อ) 

 

ไม่มีบุคลากรดูแลระบบท าให้ระบบล่ม 
ไม่สามารถกู้ระบบคืนได้ ปัจจุบันไม่มี
การด าเนินระบบ 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองรี (ถัง
เกรอะร่วมกับระบบ
บ่อ)  

ขาดการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ระบบไม่มีประสิทธิภาพในการบ าบัด 
ปัจจุบันไม่มีการด าเนินระบบ 
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จากตารางที่ 1 และ 2 ส ารวจระบบบ าบัดชุมชนแบบรวมและแบบน าร่องในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาทั้งหกแห่ง พบว่าปัจจุบันสามารถใช้งานได้จริงเพียงสองแห่งคือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนคร
หาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา ซึ่งพบปัญหาด้านการรวบรวมน้ าเสียได้น้อยกว่าน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริงและ
ระบบที่ออกแบบไว้ ส่วนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องของเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาล
เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองปากพะยูน และ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมี
ความจ าเป็นต้องศึกษาสาเหตุของปัญหาจากการเก็บรวมรวมข้อมูลของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็ก
แบบน าร่องในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2. สาเหตุของปัญหาจากการเก็บรวมรวมข้อมูลของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องใน

ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
ผู้วิจัยน าผลการด าเนินงานจากการสอบถาม แบบตรวจสอบระบบบ าบัด การส ารวจ และการ

วิเคราะห์ตัวอย่าง มาสรุปสาเหตุของปัญหาด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนขนาดเล็ก โดยแบ่งกลุ่มของสาเหตุ
ปัญหาได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ด้านระบบรวบรวมน้ าเสีย 
ด้านระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบน าร่อง และด้านการควบคุมระบบ พร้อมทั้งใช้องค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการจัดการน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กใน
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  

ตารางที ่3 สาเหตุของปัญหาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

ปัญหา การตรวจสอบ สาเหตุ 
1. นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานด้านการ

จัดการน้ าเสียสู่การปฏิบัติไม่
ชัดเจนขาดปัจจัยด้านทรัพยากร
ต่างๆ  

- นโยบายไม่ชัดเจน ไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่าง เป็น
รูปธรรม 
- ไม่มีแผนงาน โครงการในการ
ด าเนินงาน 

2. ปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย 
2.1 อัตราการไหลของน้ าเสียเข้า
ระบบไม่สม่ าเสมอ 

วัดอัตราการไหลของน้ าเสียใน
ช่วงเวลาต่างๆ พบว่า ปริมาณ
ของน้ าเสียเข้าสู่ระบบมีความ
แตกต่างกันมากในแต่ละ
ช่วงเวลาและไม่มีถังปรับเสถียร 

-  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
ก่อให้เกิดน้ าเสียแตกต่างกันใน
แต่ละช่วงเวลา 

- ระบบรวบรวมน้ าเสียไม่มีถัง
ปรับเสถียร 

2.2 ลักษณะสมบัติของน้ าเสียไม่
เหมาะสม 

เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ลักษณะ
สมบัติน้ า เสียก่อนเข้ าระบบ
บ าบัด พบว่า น้ าเสียจากอาคาร

- กิ จ กร รม ให้ บ ริ ก า รแต่ ล ะ
ประเภทก่อให้เกิด น้ าเสียที่มี
สมบัติแตกต่างกัน เช่น การซัก
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ปัญหา การตรวจสอบ สาเหตุ 
ต่ า ง ๆ  มี ลั ก ษ ณ ะ ส ม บั ติ ไ ม่
เหมาะสม เช่น ค่าความเป็นกรด
ด่างสูง ธาตุอาหารน้อย 

ล้าง การใช้ห้องน้ า เป็นต้น 

3.ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน 
3.1การไหลย้อนกลับของน้ าเสีย มีน้ าขังอยู่ภายในระบบรวบรวม 

เกิดกลิ่นจากการย่อยสลายแบบ
ไม่ใช้อากาศ มีปริมาณน้ าเสีย
เข้าระบบบ าบัดน้อยลง 

- การอุดตันภายในระบบ
รวบรวมน้ าเสียจากขยะท าให้มี
การไหลย้อนกลับจากน้ าเสีย 
- การอุดตันของตะกอนหนัก 

3.2 น้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

วัดระดับน้ าภายในระบบบ าบัด
เพ่ิมขึ้น หรือ อัตราไหลเพ่ิมมาก
ขึ้ น ก ว่ า ป ก ติ  ไ ด้ แ ก่  น้ า ฝ น 

น้ าประปาและน้ าใต้ดิน 

- ระบบท่อล าเลียงน้ าประปา 
- ระบบรวบรวมน้ าเสียช ารุด 
- บริเวณรอยต่อระหว่างขอบ
ปากบ่อกับระบบช ารุด 
-ระบบบ าบัดช ารุด 

3.3 กลิ่น พบภายนอกอาคารบริเวณที่มี
การอุดตัน มีฝูาไขขยะจ านวน
มาก 

-มีสาเหตุมาจากการอุดตันและ
การช ารุดของระบบรวบรวมน้ า
เสียและบ่อดักกลิ่น 

4.ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบน าร่อง 
4.1 ปัญหาถังกรองแบบเติมอากาศสัมผัส  
4.1 .1  ระยะเวลาเก็บกักน้ า 

(HRT) น้อย 
วัดปริมาณของตะกอนจมตัว
ภายในถังเกรอะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

20  ของปริมาตรถั ง  และวัด
อัตราการไหลมีปริมาณน้ าเสีย
เข้าระบบเกินค่าการออกแบบ 

-ปริ ม าตรของถั ง ลดลงจาก
ปริ ม าณตะก อนจมตั ว ม า ก
เกินไป 
-อั ต ร าก า ร ไหลของน้ า เ สี ย
เพ่ิมข้ึน 

4.1.2 ตะกอนลอยมากเกินไป หากมีปริมาณมากเกินไปจนล้น
ออกมาภายนอกถัง ท าให้มีกลิ่น 

หากหลุดเข้าไปในถังเติมอากาศ 

อ า จ จ ะ เ กิ ด ภ า ว ะ  Shock 
loading ได ้

-มีปริมาณของน้ ามันหรือไขมัน 
-เกิดก๊าซจากการย่อยสลายแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนดันตะกอนให้
ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ า 
-มีขยะลอยในระบบ 

4.1.3  ไม่มี เครื่องเติมอากาศ
ส ารอง 

วัดค่าพีเอช ควรอยู่ในระหว่าง 

7.6-9.1 
-เกิดจากกระบวนการซักล้าง 
-ไม่มีบ่อพักปรับปรุงสมบัติก่อน
ปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบัด 
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4.2 ถังเกรอะร่วมกับระบบบ่อ 
4.2.1 อายุตะกอนมาก อายุตะกอนมีค่ า เป็นอนันต์ 

เนื่องจากไม่สามารถวัดอายุ
ตะกอนได้ ไม่มีการไหลออกของ
ตะกอนจากถังแบบมีตัวกลาง
เกาะติดจุลินทรีย์ 

-ไม่สามารถตรวจวัดค่าอายุ
ตะกอนได ้
-ควรวัดอัตราการหายใจของ
จุลินทรีย์โดยตรวจวัดภายใน
ระบบปิด 

4.3 น้ าทิ้ง 
4.3.1 อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนต่ า 

อั ต ร า ส่ ว น ค า ร์ บ อ น ต่ อ
ไนโตรเจนต่ า เนื่องจากปริมาณ
สารอินทรีย์ในรูปไนโตรเจนยัง
สู ง  ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ บ า บั ด
คาร์บอนได้เป็นหลัก 

-ต้องมีการลดไนโตรเจนของน้ า
ทิ้งซึ่งอาจจะใช้ระบบพืชหรือ
เพ่ิมปฎิกิริยาดีไนตรีฟิเคชันเพ่ือ
เ พ่ิมประสิทธิภาพการก าจัด
ไนโตรเจนในน้ าทิ้ง 

5. การควบคุมระบบบ าบัด 
5.1 บุคลากร 
5.1.1 ไม่มีบุคลากรดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบน าร่อง
โดยตรง 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นช่างหรือ
เจ้าหน้าที่  ขาดความรู้  ความ
เข้าใจในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

-ขาดแคลนบุคลากร 
-อบรมเพ่ิมเติมการดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

5.1.2 ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการควบคุมระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

พบว่า ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการควบคุมระบบ หรือ
เรื่องที่อบรมไม่สามารถน ามาใช้
กับระบบบ าบัดน้ าเสียแบบน า
ร่อง 

-มอบหมายคนไม่ตรงกับงานที่
ปฎิบัติ 
-ไม่มีประสบการณ์หรือความ
เข้าใจด้านการจัดการน้ าเสีย 

5.2 เครื่องมือ อุปกรณ ์
5.2.1 ขาดแคลนเครื่องมือใน
การด าเนินงาน 

พบว่า ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์
และวัสดุในการด าเนินงาน เช่น
ชุดทดสอบพารามิเตอร์ควบคุม
พารามิเตอร์ 

-สภาพช ารุดจากการใช้ งาน
หรือไม่ รับการบ ารุ งรั กษาที่
ถูกต้องและสูญหาย 
-ไม่ได้มีการจัดท าแผนงาน 
-ชุดทดสอบพารามิเตอร์ควบคุม
มีราคาแพง  

5.2.2 กระบวนการดูแลระบบ พบว่า ไม่มีคู่มือหรือแนวทางใน
การควบคุมระบบ ปฎิบัติงานไม่

-ไม่มีแผนงาน/โครงการในการ
ด าเนินงาน 
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ถูกต้อง -ไม่มีความรู้  ความเข้า ใจใน

ระบบบ าบัด 
-ไม่มีคู่มือการปฎิบัติงาน 

  
ด าเนินงานเก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยการสอบถามและแบบตรวจสอบระบบบ าบัด ผู้วิจัย

น าข้อมูลที่ได้ทั้งสองส่วนและน าเสนอประเด็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปส าหรับการจัดการน้ าเสียแบบมีส่วน
ร่วมโดยประยุกต์ใช้วิธีแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Kaoru. 1968) ได้แก่การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

การจัดล าดับความส าคัญ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยผู้วิจัยน าเสนอสภาพ
ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านวิชาการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (สมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. 2545)  เพ่ือประกอบในการจัดการแนวทางการจัดการน้ าเสียของระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องที่เหมาะสมในตารางที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการค้นหาสาเหตุของปัญหาการจัดการน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องด้วยเทคนิค 

Ishikawa Kaoru. (1968) 

3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่อง 
จากปัญหาในการจัดการน้ าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยและผู้ควบคุมและดูแลระบบบ าบัดน้ า

เสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่อง ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเสียระบบบ าบัดชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่อง 

ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน ข้อเสนอแนะ 
1.ไม่มีบุคลากรดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสียชุมชนแบบน าร่อง

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นช่างหรือ
เจ้าหน้าที ่ขาดความรู้ ความ

ควรมีแผนนโยบายแต่งตั้งบุคคล
รับผิดชอบและการจัดอบรม



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 111 - 

ปัญหา ข้อมูลสนับสนุน ข้อเสนอแนะ 
โดยตรง เข้าใจในระบบบ าบัดน้ าเสีย ด้านการดูแลระบบบ าบัด าน้ า

เสียชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
2.ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

พบว่า ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการควบคุมระบบ หรือ
เรื่องที่อบรมไม่สามารถน ามาใช้กับ
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่ 

ควรจัดให้มีการอบรม ก าหนด
กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ควบคุมและ
ผู้ปฎิบัติ มีการประเมินผลก่อน
และหลัง มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

3.ไม่มีการตรวจสอบระบบ
บ าบัดอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสอบระบบ การ
ควบคุมระบบ การวิเคราะห์
พารามิเตอร์ ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อ
อุปกรณ์เสียหาย ก็ไม่สามารถ
เดินระบบได้อย่างสมบูรณ์ 

ตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ผู้
ตรวจสอบ ผู้ควบคุม และ
ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการตาม
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานระบบ
บ าบัด 

4.ไม่มีเครื่องเติมอากาศส ารอง เครื่องเติมอากาศช ารุด หยุดการ
ท างาน ส่งผลท าให้เกิดกลิ่นและ
ประสิทธิภาพการบ าบัดลดลง 

จัดให้มีการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศอย่าง
สม่ าเสมอ และระบบควบคุม
การเติมอากาศแปรผันตาม
อัตราการไหลเข้าของน้ าเสีย 

สรุป 

จากการศึกษา พบว่าปัจจุบันระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาสามารถใช้งานได้
จริงเพียงสองแห่งคือ ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา ซึ่งพบปัญหาด้าน
การรวบรวมน้ าเสียได้น้อยกว่าน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริงและระบบที่ออกแบบไว้ และมีปัญหาการรวบรวมน้ าเสีย
และมีปริมาณน้ าฝนเจือปนผ่านรางน้ าเปิดท าให้ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนในน้ าเสียชุมชนมีค่าต่ าก่อนเข้า
ระบบ ส่วนระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องของเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองพัทลุง 
เทศบาลเมืองปากพะยูน และ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งสามารถสรุปปัญหา
ในภาพรวมของการจัดการน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็กแบบน าร่องในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาโดยแบ่งเป็นสองด้านคือ ด้านวิศวกรรมและด้านการจัดการ โดยแบ่งเป็นด้านนโยบาย 
ด้านปริมาณและลักษณะสมบัติของน้ าเสีย ด้านระบบรวบรวมน้ าเสีย ด้านระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบ
น าร่อง และด้านการควบคุมระบบ โดยพบว่า ปัจจัยด้านควบคุมระบบมีความส าคัญมากที่สุด คือ ไม่มี
บุคลากรดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบน าร่องโดยตรง ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ไม่มีการตรวจสอบระบบบ าบัดอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายคือ ไม่มีเครื่องเติมอากาศส ารอง 
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ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการศึกษาความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระบบบ าบัดน้ าเสียแบบน าร่อง
กับระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบรวมต่อจ านวนประชากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา  

2) ศึกษาอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลา  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาสภาพการณ์ของความร่วมมือและบริบทพ้ืนที่ในการ
จัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2.ศึกษาระดับความไว้วางใจ ระดับการสื่อสาร และระดับ
ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 3.ศึกษาอิทธิพลของความ
ไว้วางใจ และการสื่อสาร ที่มีต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
การวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ (Mixed Method) จากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน องค์กรสาธารณประโยชน์ 
และผู้ประกอบการเอกชน ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเก็บแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 
SPSS for Windows Version 16.0 ในการประมวลผลและน าเสนอข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการณ์ของความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการวางแผน 
การด าเนินงานร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามและประเมินผลแทบจะไม่มีความร่วมมือ
เกิดข้ึน หรือมีความร่วมมือกันน้อยมากตัวแปรความไว้วางใจในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตัวแปรการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และตัวแปรด้านความร่วมมืออยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.60 จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วยด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Beta =.534) และการสื่อสารมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (Beta =.354)  ตามล าดับ กล่าวคือ ผู้ที่ให้ความไว้วางใจสูงจะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มให้ความร่วมมือ
ในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสูง  

ค าส าคัญ: ความร่วมมือ, การจัดบริการสาธารณะ, องค์กรสาธารณประโยชน์ 
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ABSTRACT 

The study on Collaboration in Public Services of Community Based Tourism: A Case Study of 
Klongdan Waterfront Market Ra – Nod District, Songkhla Province aims to 1. Study the 
conditions of collaboration and context of public services of community base tourism. 2. 
Study measure the reliability level of communication and level of collaboration in public 
services of community base tourism And  3. Study the influence of reliability and 
communication on the collaboration in public services of community base tourism by Mixed 
Methods Research using Exploratory Sequential Design. The study is conducted in two phases: 
qualitative study from entering the survey area, research documents, and interview 15 
informants. Then, quantitative study is conducted by collecting a total of 94 questionnaires 
from all the respondents. They made up of both public and civil society, such Klongdan Sub-
District Administrative Organization, Klongdan Buddhist Lifestyle Community Public & Civil 
Society Organizations and private entrepreneurs. The research instrument are a semi-
structured interview and questionnaires, descriptive statistics data analysis, inferential statistics 
including percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, skewness, kurtosis, 
correlation coefficient and multiple regression analysis. The collaboration in the area of public 
services of community base tourism, planning and decision making, collaboration of the Sub-district 
Administrative Organization and the , Klongdan Buddhist Lifestyle Community Public & Civil 
Society Organizations and private entrepreneurs, presently is hardly occurred, and the 
collaboration is relatively fragile. Moreover, collaboration in resource allocation is reduced and there 
is hardly collaboration in follow up and evaluation. The overall level of reliability in collaboration in 
the area of public services of community based tourism is low to moderate. The highest average 
values is resource allocation, the second highest is joint collaboration. The lowest average value is 
follow up and evaluation, respectively. The overall level of communication on the collaboration in 
public services of community base tourism is low. 

Keywords: Collaboration, Public Services, Civil Society Organizations  
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บทน า 

การพัฒนาระบบราชการของประเทศไทยที่ผ่านมา ภายหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 
2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2545 มาตรา 3/1 แสดงให้เห็นถึงการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าภารกิจของรัฐตามวิถีของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มีการก าหนดแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติ ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ก าหนด
กรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยการใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวน า มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
(Collaboration) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2559) การมุ่งเน้นผลงานและการ
เปลี่ยนบทบาทจากผู้บริหารมาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ การปฏิรูประบบราชการ โดยการบริการ
สาธารณะนั้นจะต้องมุ้งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีผลสัมฤทธิ์เป็นตัวชี้วัด (ธนวัฒน์ พิมลจินดา, 2554; 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2556) มีสาระส าคัญ คือ การมุ่งเน้นความรับผิดชอบและสร้างความร่วมมือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความร่วมแรงร่วม
ใจ เป็นกลไกท าให้เกิดการบริหารของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน กระบวนการท างานรูปแบบใหม่ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ โดย 
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และการตรวจสอบจากประชาชนถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทางการบริหารและการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น อันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน เพ่ือสงวน ธ ารงไว้ซึ่งทรัพยากรให้มีความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในอนาคตได้ 

ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถดึงเอาความได้เปรียบทาง
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนมาใช้ในการสร้างมูลค่า และรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นย่อมมีผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพ มีรายได้เสริมจากการน าเอาทรัพยากรที่เป็น
ต้นทุนทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญามาก่อให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่ให้คงอยู่ พัฒนาพ้ืนที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ร่วมกัน (Creating Shared Value: CSV) หากแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการโดยไม่มี
เปูาหมาย ก็มิอาจจะประสบความส าเร็จในสิ่งที่ต้องการตามเปูาหมายนั้น การน าเอาทรัพยากรมาใช้อย่าง
ไม่รู้คุณค่าก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมที่ตามมาอย่างไม่สามารถฟ้ืนฟูรักษาได้ ทั้งนี้การไม่ตระหนักถึง
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ การ
รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์ และไม่เห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวอย่าง
อนุรักษ์ (พันธุ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์, 2543) ทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความไว้วางใจ และความ
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ร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมในท้องถิ่นกับภาครัฐ ที่สามารถด าเนินการพัฒนา หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ต้องการโดยสอดคล้องกับทรัพยากรทางการบริหารและศักยภาพของชุมชน
พ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนา แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยการด าเนินการนั้น
จะอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
ภารกิจที่ต้องการจะด าเนินการให้ลุล่วง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะและการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน การส ารวจพื้นที่โดยเบื้องต้นจากการสังเกตการณ์ และการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่ม
ผู้น าชุมชน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ความร่วมมือในการจัดท า
บริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบจากชุมชน ผู้วิจัย
พบว่าชุมชนมีโอกาสมากกว่านี้หากได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงการท าความเข้าใจร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปัจจุบันมีหน่วยงานเพียง
บางส่วนให้ความสนใจในความเป็นชุมชนวิถีพุทธคลองแดนที่มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต และ
ประเพณีจึงเสนอการให้ความร่วมมือในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชน 
พ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะที่สามารถถอดบทเรียนและศึกษากระบวนการด าเนินงานของรัฐ และชุมชนได้ จาก
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงใน
ด้านการจัดการท่องเที่ยวและการันตีด้วยรางวัลจากการเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างมากมาย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของความร่วมมือและบริบทพ้ืนที่ในการการจัดบริการสาธารณะ         
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2. เพ่ือศึกษาระดับความไว้วางใจ ระดับการสื่อสาร และระดับความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความไว้วางใจ และการสื่อสาร ที่มีต่อความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ของตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนดจังหวัดสงขลา 
2. การสื่อสารมีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ของตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนดจังหวัดสงขลา 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

การบริการสาธารณะแนวใหม่เป็นการให้บริการแก่สาธารณะโดยตอบสนองความต้องการของ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
มุ่งเน้นถึงความส าคัญและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การเพ่ิมความยืดหยุ่นในโครงสร้างการ
บริหารราชการอันเนื่องมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ให้มีความสอดรับกับปัจจุบันและ
เน้นกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือผลสัมฤทธิ์อันเป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชน
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ยุติธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ความคาดหวังในการด าเนินงานในระบบราชการเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความร่วมมือ จากผู้ที่เข้า
มามีส่วนร่วม เพ่ือมุ่งหมายให้ประสบความส าเร็จจากการด าเนินการ เหตุนี้จึงมีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่จะเป็นในการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน (Behrens, 2014) การบริหาร
ราชการแบบร่วมมือกัน ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaboration) หรือการ
อภิบาลผ่านความร่วมมือ หมายถึง การบริหารราชการที่มีผู้แทนจากภาครัฐโดยตรงเพียงหนึ่งคนหรือ
มากกว่า ผู้แทนที่ไม่ใช่ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NPOs) เป็นผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในองค์ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ และมีกระบวนการตัดสินใจตกลงร่วมกันอย่างเป็น
ฉันทามติ สนับสนุนซึ่งกันและกันและ ความสมัครใจ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการก าหนดวัตถุประสงค์
ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติหรือการบริหารกิจการสาธารณะ ตลอดจนการส่งมอบบริการสาธารณะอัน
เป็นภารกิจหนึ่งของรัฐ (สถาพร เริงธรรม และอภิชัย พันธเสน, 2553) สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นจากองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมท างานร่วมกัน (O’Flynn, 2009) 
การบริหารราชการแบบร่วมมือเป็นการส่งเสริมการให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และลดความขัดแย้ง ดึง
ศักยภาพที่มีความโดดเด่นจากภาคส่วนต่าง ๆ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และยังเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะได้ (Entwistle & Martin, 2005; 
Bryson, Crosby & Stone, 2006) 
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กรอบแนวคิดการิวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

วิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้แบบแผนเชิงส ารวจ (Exploratory Sequential 
Design) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยท าการศึกษาเป็น 2 
ระยะ ได้แก่การศึกษาเชิงคุณภาพจากการเข้าสู่พ้ืนที่ส ารวจข้อมูล ค้นคว้าเอกสาร สอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 15 คน จากนั้นท าการศึกษาเชิงปริมาณจากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 94 ชุดจากสมาชิกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจากนั้น วิเคราะห์ประมวลผล แล้วจึงน าผลการวิจัยสรุป
ตีความร่วมกัน 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาเชิงคุณภาพ

มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐระดับผู้บริหารองค์กร   
จ านวน 4 คน 2) ผู้ให้ข้อมูลระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 คน 3) ผู้ให้ข้อมูลภาคประชาสังคมระดับผู้น า
องค์กร จ านวน 4 คน 5) ตัวแทนจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 5 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 15 คน  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง          

(Purposive sampling) โดยเก็บแบบสอบถามจาก บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน

ความไว้วางใจ 

- การวางแผนและการตัดสินใจ 
- การด าเนินงานร่วมกัน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การติดตามและประเมินผล 

ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้าน
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

- การวางแผนและการตัดสินใจ 
- การด าเนินงานร่วมกัน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การติดตามและประเมินผล 

 

การสื่อสาร 

- การวางแผนและการตัดสินใจ 
- การด าเนินงานร่วมกัน 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การตดิตามและประเมินผล 

 

ตัวแปรตาม (dependent Variable) 



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 121 - 

ทั้งหมด จ านวน 48 คน สมาชิกชุมชนวิถีพุทธคลองแดนองค์กรสาธารณะประโยชน์ทั้งหมด จ านวน 39 คน 
และผู้ประกอบการเอกชน ได้แก่ เจ้าของตลาดนัดชุมชน เจ้าของรีสอร์ทในชุมชน เจ้าของปั๊มน้ ามัน และ
เจ้าของร้านค้าชุมชน จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการจด
บันทึกในแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และจากการบันทึกเสียงมาวิเคราะห์เพ่ือแยกข้อมูลออกเป็นประเด็น
ในแต่ละด้าน ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของความร่วมมือและบริบทพ้ืนที่
ในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการตีความตามหลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
และข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสภาพแวดล้อมน ามาใช้เป็นข้อมูลเสริมเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน ชุมชนวิถีพุทธ

คลองแดน องค์กรสาธารณะประโยชน์ และผู้ประกอบการเอกชน น ามาเป็นข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 และ 3 โดยการน าค าตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามในแต่ละชุดมาแปลงเป็นตัวเลข รหัสข้อมูล 
จากนั้นบันทึกรหัสข้อมูลดังกล่าวประมวลผลค่าสถิติที่ต้องการโดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง ( Inferential 
Statistics) และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ความไว้วางใจและการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้โดยโปรแกรมการค านวณค่าสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows Version 
16.0 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 สภาพการณ์ของความร่วมมือและบริบทพ้ืนที่ในการการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 94 คน พิจารณาสภาพการณ์ของความร่วมมือเป็นราย
ด้าน ผู้วิจัยพบว่า ด้านความร่วมมือด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงานร่วมกัน ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร และ ด้านการติดตามและประเมินผล แทบจะไม่มีความร่วมมือ เหตุเพราะแต่ละภาค
ส่วนด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของความร่วมมือเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กร
สาธารณประโยชน์ จากเดิมมีการจัดท าแผนแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการพัฒนาตลาด
ริมน้ าคลองแดนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัด แต่เนื่องด้วยเหตุมีการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร 
เปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการพัฒนาจึงท าให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดความไม่คล่องตัว ในขณะเดียวกันชุมชนด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมจึงการจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นั้น 
ได้รับสิทธิตามกฎหมายในเรื่องของการบริหารจัดการโดยเปรียบเสมือนองค์การองค์การหนึ่ง ท าให้มีการ
บริหารจัดการได้คล่องตัวความร่วมมือด้านการวางแผนและการตัดสินใจในปัจจุบันจึงแทบจะไม่เกิดข้ึน 

ด้านการด าเนินงานร่วมกัน การด าเนินงานร่วมกันค่อนข้างเปราะบางเพราะองค์กรบริหารจัดการ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็น
จ านวนมาก 

ด้านการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากพ้ืนที่ตลาดริมน้ าคลองแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโดยชุมชนให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน เป็นเหตุให้มีหน่วยงานจากภายนอก
ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานราชการและเอกชนให้ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริม ทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ การ
จัดการท่องเที่ยวตลาดริมน้ าคลองแดนจึงสามารถเติบโตและพัฒนาได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกและผู้ที่
มีความสนใจให้การสนับสนุน องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแล ให้การ
สนับสนุน ฟ้ืนฟู จึงถูกลดบทบาทลงเนื่องจากการด าเนินการจัดบริการสาธารณะภายใต้ความรับผิดชอบที่
มีหลายมิติ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการให้ทันท่วงที 

ด้านการติดตามและประเมินผล แทบจะไม่มีความร่วมมือด้านการติดตามและประเมินผล เหตุ
เพราะแต่ละภาคส่วนด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเองและมีการจัดคณะท างานท าการประเมิน
ของตนเอง ความร่วมมือด้านการติดตามและประเมินผลจึงแทบจะไม่มี และจากผลการศึกษาระดับความ
ไว้วางใจ  

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความไว้วางใจ ระดับการสื่อสาร และระดับความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า ความไว้วางใจในการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 ตัวแปรด้านการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และตัวแปรด้านความ
ร่วมมืออยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.60  ปัจจัยด้านความไว้วางใจในการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  โดยรวมอยู่ในระดับน้อยไปจนถึง
ปานกลาง เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร 
(X= 2.64) รองลงมาได้แก่การด าเนินงานร่วมกัน (X= 2.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การ

ติดตามและประเมินผล (X= 2.57) ตามล าดับ  ปัจจัยด้านการสื่อสารในการจัดบริการสาธารณะด้านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ การวางแผนและการตัดสินใจ   
(X= 2.59) และการด าเนินงานร่วมกัน (X= 2.59) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาได้แก่การจัดสรร

ทรัพยากร (X= 2.57)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่การติดตามและประเมินผล (X= 2.43) 

ตามล าดับ และปัจจัยด้านความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดริมน้ า
คลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไป
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หาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่การจัดสรรทรัพยากร (X= 2.64) รองลงมาได้แก่ การวางแผน

และการตัดสินใจ และการด าเนินงานร่วมกัน (X= 2.63) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่การติดตามและ

ประเมินผล (X = 2.51) ตามล าดับ   

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือความไว้วางใจ และการสื่อสาร กับตัว
แปรตามคือ ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Beta =.534) และการ
สื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Beta =.354) ตามล าดับ  

สรุป 

สภาพการณ์ของความร่วมมือและบริบทพ้ืนที่ในการการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ าคลองแดน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของ
ความร่วมมือเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความร่วมมือด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน
ร่วมกัน ด้านการจัดสรรทรัพยากร และด้านการติดตามและประเมินผล แทบจะไม่มีความร่วมมือ เหตุ
เพราะแต่ละภาคส่วนด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง 

ระดับการสื่อสาร และระดับความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พบว่า ตัวแปรความไว้วางใจในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดริมน้ าคลองแดน 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแปรด้านการสื่อสารอยู่ในระดับน้อย และ
ตัวแปรด้านความร่วมมืออยู่ในระดับน้อย  

นอกจากนั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือความไว้วางใจ และการสื่อสาร 
กับตัวแปรตามคือ ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยพบว่า ผู้ที่มี
ความไว้วางใจในการวางแผน การด าเนินงานร่วมหัน การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามและ
ประเมินผลสูง จะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มให้ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Jennifer Elizabeth Behrens (2014) ที่ศึกษาเรื่อง ความเป็นผู้น าในความ
ร่วมมือการบริหารราชการ: ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าและผลการด าเนินงานร่วมกัน
ของผู้บริหารฝุายบริการในพ้ืนที่ท้องถิ่น และสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรพล มณีกูล (2014) ศึกษาเรื่อง 
ความไว้วางใจของผู้ส่งออกอาหารไทยที่มีผลต่อความผูกพัน และความร่วมมือในการบริการรับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจในตัวผู้น ามีความสัมพันธ์กับความร่วมมือ และยังมี
ความสอดคล้องกับ Clark (2002) ที่ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ – เอกชน ที่
ก่อตั้งโรงเรียนใหม่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของภาคีความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ และเอกชนอย่างมีนัยส าคัญคือความร่วมมือ และนักวิชาการอีกท่านคือ Fernandez (2004) 
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ศึกษาเรื่อง อธิบายถึงประสิทธิผลของการท าข้อตกลง: การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการท าสัญญาเพ่ือให้
บริการระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีนัยส าคัญ มีความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ง ในขณะที่ วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ (2558) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และความไว้วางใจของประชาชน ที่มีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การตอบสนองต่อความต้องการบริการสาธารณะ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม หรือการสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชนมีข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิฑูรย์ ทองฉิม 
และศศิวิมล สุขบท (2549) ศึกษาเรื่อง แนวคิดการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ ที่พบว่า จะต้องอาศัยโดยการมุ่งเน้นการก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่ส าคัญ ร่วมไปถึงการการเข้าใจรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งต้องอาศัยแนวทาง ซึ่งมี
ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นองค์ประกอบ  

ข้อเสนอแนะ  

1. จากการศึกษาพบว่า สภาพการณ์ของความร่วมมือและบริบทพ้ืนที่ในการการจัดบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนปัจจุบันมีความร่วมมือกันค่อนข้างน้อย การให้บริการสาธารณะด้าน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน น้ า ไฟฟูา ถนนหนทาง ส่วนความร่วมมือด้าน
อ่ืน ๆ อาทิ การวางแผนและการตัดสินใจการด าเนินงานร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามและ
ประเมินผลมีน้อยมาก ควรจะต้องจัดให้มีเวทีส าหรับการได้พูดคุยท าความเข้าใจทรรศนะแนวทางการ
จัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  

2. จากการศึกษาพบว่า ระดับความไว้วางใจ ระดับการสื่อสาร และระดับความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวม โดยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการด าเนินงานร่วมกัน ด้านการจัดสรรทรัพยากร และด้านการติดตาม
และประเมินผล เมื่อน ามาพิจารณาปัจจัยการสื่อสารจะเห็นได้ว่า การสื่อสารต่อระดับความร่วมมืออยู่ใน
ระดับที่น้อยในทุกด้าน รองลงมาเป็นเรื่องของความไว้วางใจ หากได้มีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ของความร่วมมืออาจลดลง เนื่องจากการสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจและความไว้วางใจใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

3. จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของ ความไว้วางใจ และการสื่อสาร ที่มีต่อความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้านความไว้วางใจในด้านการวางแผน ท าให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านการวางแผนและการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
อีกท้ังการสื่อสารด้านการติดตามและประเมินผล จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการติดตามและประเมินผล 
และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการสื่อสารในด้านการด าเนินงานร่วมกันอย่าง การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้น า
องค์กร/ชุมชน หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร เสียงตามสาย หรือจากสมาชิก/เจ้าหน้าที่อบต.เกี่ยวกับการ
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ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การน า
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาพิจารณาร่วมกัน 
การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้น าองค์กร/ชุมชน หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร เสียงตามสาย หรือจาก
สมาชิก/เจ้าหน้าที่อบต. เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน หรือ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้น าองค์กร/ชุมชน หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร เสียงตามสาย หรือ
จากสมาชิก/เจ้าหน้าที่อบต. เกี่ยวกับการประสานงานกับองค์กร/ชุมชนของตนเองให้เข้าร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน หากได้รับการสื่อสารประสานงานระหว่างกันมากข้ึน ก็จะท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามและประเมินผล ท าให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเป็นความร่วมมือจากต่างภาคส่วนแต่มีจุดร่วมคือพ้ืนที่ที่เป็น
เจ้าของร่วมกัน 
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ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา 

The Democratic Citizenship of Populations in Songkhla Province  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วัดระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนจังหวัดสงขลา 2) เปรียบเทียบความแตกต่างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ระหว่างประชาชนจังหวัดสงขลา ตามเขตการเลือกตั้ง โดยใช้แบบวัดความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนจังหวัดสงขลา จ านวน 800 คน จาก 2 เขตการเลือกตั้ง เก็บข้อมูลจากตัวแทนเขต
การเลือกตั้งละ 400 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษา พบว่า 

1) ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลาภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลามีความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ด้านให้ความส าคัญ
กับวิถีวัฒนธรรมสูงที่สุด รองลงมา ด้านให้ความส าคัญกับชุมชนของตน และด้านให้ความส าคัญกับ
อิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้าและทันสมัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.79 และ 3.70 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58, 0.63 และ 0.69 ตามล าดับ 

2) ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลาตามเขตการ
เลือกตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเขตการเลือกตั้งที่ 128  มีความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยสูงกว่า เขตการเลือกตั้งที่ 229 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ตามล าดับ) 
ผู้วิจัยจึงทดสอบโดยการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

ค าส าคัญ: ความเป็นพลเมือง, ระบอบประชาธิปไตย, จังหวัดสงขลา , เขตการเลือกตั้ง 
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ABSTRACT 

There are two objectives of this research 1) to measure democratic citizenship of 
Songkhla people 2) to compare democratic citizenship among Songkhla people 
according to electoral districts. By using the citizen model, 800 people from the two 
constituencies from Songkhla province. Data from 400 Election Commissioners were 
collected by simple random sampling. 

1) The Citizen citizenship in Songkhla Province is very high. The mean was 3.85. The 
standard deviation was 0.54. The people in Songkhla are democratic citizens. The 
emphasis is on the highest culture, followed by the importance of the community. And 
the importance of freedom of information is progressive and modern. The mean was 
3.99, 3.84 and 3.71, and the standard deviation was 0.58, 0.59 and 0.62, respectively. 

2) The Democratic citizenship of Songkhla province by electoral region was statistically 
significant at the 0.05 level. The first polling area was higher democratic citizenship. 
Election area 2 (mean = 4.07, standard deviation = 0.48 and mean = 3.62, standard 
deviation = 0.50, respectively). All aspects were statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords:  Citizenship, Democracy, Songkhla Province, Electoral district    
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บทน า 

ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่ง ที่ ให้ความส าคัญกับ

ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน โดยใช้

อ านาจนี้ผ่านทางองค์กรทางการเมืองต่างๆ ที่มนุษย์ได้ตกลงกันด้วยความสมัครใจ ท าสัญญากันเพ่ือก่อตั้ง

รัฐ ให้ท าหน้าที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ (John Locke อ้างใน บูฆอรี ยีหมะ, 2559) โดยยึด

หลักในการปกครองด้วยความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน เพราะอ านาจอธิปไตยที่แท้จริง(การบริหารอ านาจ

รัฐ)นั้นมาจากเสียงข้างมากของปวงชนที่เป็นพลเมืองประเทศ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  คุณค่าของ

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีต่อบุคคล  โดยระบอบนี้มองว่าบุคคลมีสิทธิ  เสรีภาพ  และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์เท่าเทียมกัน  โดยการที่คนจะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริง  คือจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผู้อื่น เพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และ

ประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเอง ดังวาทะของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอร์น 

(Abraham Lincoln) ที่กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ

เพ่ือประชาชน”การที่ประชาชนจะปกครองตนเองได้จะต้องมีเสรีภาพอย่างแท้จริง  สังคมใดที่ประกอบไป

ด้วยบุคคลที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีคุณค่า และเป็นสังคมท่ีน่าอยู่อาศัย 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไร้เสถียรภาพ หากบุคคลหรือสมาชิกที่เป็นพลเมืองของ
สังคมขาดแบบแผนของความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมที่เป็นประชาธิปไตย สอดคล้องกับบทความเรื่องการ
วัดความเป็นพลเมือง (Measuring Citizenship) ของถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี  แสงมหะหมัด (2555) ที่
น าเสนอไว้ว่าความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นค าที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญแต่ประชาชนจะต้องเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยด้วย  การด าเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ เ อ้ือต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอาจประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้ คือ ด้านวิถีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ด้านการ
ให้ความส าคัญกับชุมชนของตน และด้านการให้ความส าคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้าและทันสมัยของ
คนในชุมชน  

ด้วยปัจจุบันสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสังคมชนบทเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมเมือง
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีไอที ที่ให้ความส าคัญ
กับความทันสมัยของคนในชุมชน เพราะการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้บรรทัดฐานของ
สังคมเปลี่ยนไป  พฤติกรรมของคนไร้ระเบียบวินัยขาดจิตส านึกมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) รวมทั้งความไม่เป็นระเบียบของคนในสังคม เป็นปัญหาและ
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อุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศ  เพราะในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันกันเพ่ือการขับเคลื่อนเข้าสู่
สังคมแห่งประสิทธิภาพ ประชาชนในสังคมจึงจ าเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เรื่อยมา  ในกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์จะยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป  ทั้งนี้ประชาชนจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ จะต้องค านึงถึงสถานภาพ  
บทบาท  สิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีสอดคล้องกับวาทะที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยของ
ท่านพุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) วาทะหนึ่งว่า “ประชาธิปไตยผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ใหญ่ มิใช่ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นใหญ่ถ้าประชาชนเลว ประเทศก็ฉิบหาย” ดังนั้นการที่บุคคล
จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้นั้น จึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่  ต้องปฏิบัติและมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ ด้วยการเป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่นประชาชนจึงมีความส าคัญอย่างมากในระบอบประชาธิปไตย 

พลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะที่ส าคัญในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ก็คือเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและ
คุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ด ารงตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตาม
หลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ดังนั้นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นหลักการส าคัญที่
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้ และการที่ประชาชนปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีของสังคมย่อมส่งผลต่อประเทศ คือ สังคมและประเทศมีการพัฒนา สังคมมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ และสมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สังคมประชาธิปไตยที่ดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงการขาด
ซึ่งความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความส าคัญของการเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของประชาชนที่เป็นพลเมืองของ
ประเทศว่า  ประชาชนทุกคนมีส่วนในการช่วยให้ประเทศเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาไปได้ คณะผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความเป็นพลเมืองของประชาชนจังหวัดสงขลาเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างพ้ืนที่ 2 เขตการ
เลือกตั้ง ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นพลเมืองในจังหวัด
สงขลาต่อไป  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวัดระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหว่างประชาชน

จังหวัดสงขลาตามเขตการเลือกตั้ง 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน กลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองระหว่างประชาชนใน
จังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง และสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่
ประชาชนแต่ละพ้ืนที่ โดยการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  2  ระยะ   โดยระยะที่ 1   เป็นการ
ส ารวจความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน กลุ่มจังหวัดสงขลา -สตูล ว่ามีความ
เหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร และในระยะที่ 2 เป็นการน าหลักสูตรการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามลักษณะ
ความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่มาใช้พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ แต่การน าเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้จะน าเสนอเพียงการศึกษาในระยะแรกที่เป็นการส ารวจความเป็น
พลเมืองของจังหวัดสงขลาเท่านั้น  โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการท าวิจัย และน าเสนอตามเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นการแสดงถึง
รายละเอียดในส่วนของความหมายของพลเมือง จริยธรรมแบบพลเมือง และการวัดความเป็นพลเมืองที่อยู่
บนพื้นฐานของจริยธรรมแบบพลเมือง 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่ พึงประสงค์  (Normative 
Citizenship) เป็นการแสดงถึงรายละเอียดในส่วนของแนวคิดด้านลักษณะของความเป็นพลเมืองของ
ประชาชน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความเป็น
พลเมืองของประชาชน พบว่า คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดีสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ ความ
เป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับวิถีวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับชุมชนของตน และ
ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้า และทันสมัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของถวิลวดี บุรีกุล (2555) ที่ได้ศึกษาคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์หรือที่ควรจะ
เป็น (Normative Citizenship) ของประชาชนในประเทศไทย สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ความ
เป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับวิถีวัฒนธรรม เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น 
2. ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับชุมชนของตน เช่น การยอมเสียสละเวลาท างานเพ่ือส่วนรวม และ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน 3. ความเป็นพลเมืองที่ให้ความกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้า และ
ทันสมัย เช่น มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีการติดตามผลและวิเคราะห์การท างานเชิงนโยบาย
ของภาครัฐ และสามารถวิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา
ตามแนวทางของคุณถวิลวดี บุรีกุล (2555) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับวิถีวัฒนธรรม เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวิถี
วัฒนธรรมของพลเมืองที่ต้องให้ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการปฏิบัติตามกฎหมาย  

2.1.1 การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นการให้สัตยาบันในการมอบ
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สิทธิของตนเองให้กับตัวแทนซึ่งเป็นกระบวนการที่น ามาเสริม “ทฤษฎีตัวแทนประชาชน” ในเรื่อง การร่าง
รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายหรือกิจการของท้องถิ่น เป็นต้น 

ความส าคัญของการเลือกตั้ง คือการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามาปกครองและสามารถสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่สังคมส่วนรวมได้ เพ่ือช่วยลดความตึงเครียด ความขัดแย้งทางการเมืองประกอบกับการสร้าง
บูรณาการทางการเมืองโดยการระดมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากประชาชน 

หลักการส าคัญของการเลือกตั้งคือ  ต้องเป็นการเลือกตั้งที่อิสระและมีการแข่งขันอย่างเสรี  
อาจจะมีหน่วยงานกลางที่คอยควบคุมไม่ให้การเลือกตั้งมีความสกปรกในการลงคะแนนเสียง โดยการให้
ความเสมอภาค (one man one vote) และการลงคะแนนเสียงในที่ลับตามก าหนดเวลาและเป็นไปตาม
กฎหมาย  ซึ่งในประเทศไทยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งคนที่ได้รับการเลือกตั้งจะเป็ นผู้ที่ได้
เสียงข้างมากจากประชาชนและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะมีเวลาในการด ารงต าแหน่งจ ากัดตามที่ได้บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ  เช่น ใน 4 ปี หรือ 5 ปี  เป็นต้น 

การเลือกตั้ง เป็นกระบวนการทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนโดยการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเพ่ือท าหน้าที่ในสภาและในรัฐบาล สอดคล้องทฤษฎี
สัญญาประชาคม (The Social Contract Theory) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ที่ยอมตกลงกันกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาร่วมกัน เพ่ือเป็นวิถีวัฒนธรรมร่วมกันที่ทุกคน
จะต้องปฏิบัติ ซึ่งมีนักคิดท่ีส าคัญดังนี้ 

Thomas Hobbs (1588-1679 AD. อ้างใน บูฆอรี ยีหมะ, 2559) กล่าวว่า มนุษย์มีสิทธิตามกฎ
ธรรมชาติ (Natural Law) กฎธรรมชาติสามารถเข้าใจได้โดยการใช้เหตุผล แต่ในสังคมมนุษย์คนที่เข้มแข็ง
กดข่ีคนที่อ่อนแอ ท าให้ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวาย โหดร้าย เพ่ือให้สังคมมนุษย์มีสันติ มนุษย์จึงยอมมอบ
สิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้กับองค์อธิปัตย์ ให้มีอ านาจสิทธิขาดในการปกครองรัฐ  

John Locke (1632-1704 AD.อ้างใน บูฆอรี ยีหมะ, 2559) กล่าวว่า มนุษย์มีเหตุผล สภาพตาม
ธรรมชาติของมนุษย์มีแต่สันติสุข แต่เพ่ือหาหลักประกัน แก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง มนุษย์ได้ตกลงกันด้วยความ
สมัครใจเป็นเอกฉันท์ ท าสัญญาเพ่ือก่อตั้งรัฐขึ้น เพ่ือให้รัฐท าหน้าที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ 
(ชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สิน) 

Jean Jaques Rousseau (1912-1778 AD.อ้างใน บูฆอรี ยีหมะ, 2559) กล่าวว่า สภาพ
ธรรมชาติไม่น่าอยู่ มนุษย์จึงตกลงกันเป็นเอกฉันท์ที่จะก่อตั้งชุมชนทางสังคม Social Community และ 
อ านาจอธิปไตยมีอยู่ในมนุษย์ทุกรูปทุกนาม เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จนเกิดสังคมขึ้นก็ได้สัญญา ก่อ
พันธะผูกพันกันโดยชัดเจนว่า จะมอบอ านาจที่ตนมีอยู่ให้กับสังคมร่วมกัน เรียกว่า สัญญาประชาคม 
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และเป็นผู้อยู่ใต้อ านาจอธิปไตยที่มอบไว้แก่สังคม  

จากแนวคิดทั้งสาม ทฤษฎีสัญญาประชาคมจึงหมายถึง การที่ปัจเจกชนทุกคนยอมยกสิทธิตาม
ธรรมชาติ ให้แก่องค์อธิปัตย์ Sovereign ซึ่งองค์อธิปัตย์จะต้องสนองตอบต่อเจตจ านงทั่วไป (General 
Will) ของชุมชน อ านาจอธิปไตยเป็นของชุมชนและอยู่ที่ชุมชน 
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เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
1. รัฐมีที่เกิดมาจากมนุษย์ หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ 
2. การสร้างรัฐนี้มนุษย์มีเจตนาที่แน่นอน 
3. มนุษย์รวมกันท าสัญญาระหว่างกันเป็นผลท าให้เกิดรัฐ 
4. สัญญานี้มีผลผูกพัน มนุษย์คู่สัญญา 
5. รัฐและรัฐบาลเกิดข้ึนจากสัญญา 
6. รัฐและรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมท าสัญญาคือประชาชน 
นอกจากนี้ยังสอดรับกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ.1948) ที่ก าหนดว่า “เจตจ านง

ของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจรัฐบาลของผู้ปกครอง เจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการ
เลือกตั้งอันสุจริต” 

ดังนั้นการเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวิถีวัฒนธรรมที่
มนุษย์ทุกคนจะยินยอมยกสิทธิของตนเองให้กับผู้ปกครองรัฐโดยผ่านการเลือกตั้งโดยสุจริตเท่านั้น 

2.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย ประชาชน

จ าเป็นจะต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของอ านาจอธิปไตยของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยว่ามีขอบเขต
อย่างไร อ านาจที่ตนเองมีและอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนจึงเป็น authority ในทางกฎหมาย
มหาชน อ านาจคือ สิทธิหรือความสามารถอันยิ่งใหญ่ที่จะบังคับเอาแก่ผู้อ่ืนได้ อ านาจอธิปไตยจึงเป็น
อ านาจที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของประเทศ 

แนวคิดและความหมายของอ านาจอธิปไตย 
รากฐานของรัฐคือ อ านาจและอ านาจเกิดจากความยินยอมเชื่อฟังของประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับ

อ านาจอธิปไตยจะอิงกับพระเจ้า ธรรมชาติ และชาติ ในแต่ละรัฐต้องมีอ านาจหนึ่งที่อยู่เหนือองค์กรต่างๆ 
คืออ านาจอธิปไตย และเรียกผู้ที่มีและใช้อ านาจนี้ว่า องค์อธิปัตย์  

ค าว่าอ านาจอธิปไตย หมายถึง เหนือกว่า อ านาจอธิปไตยเป็นที่มาของอ านาจรัฐซึ่งสมบูรณ์สูงสุด 
ยั่งยืน ถาวรและแบ่งแยกไม่ได้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจสูงสุดเป็นของประเจ้า 
ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์ 
ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน 
ความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยของคนไทย คนไทยเชื่อในเรื่องของกรรม นิยัติกรรมนิยม และ

การปกครองของกษัตริย์ช่วยให้มนุษย์พ้นจากสภาพอนาธิปไตยโดยเน้นผู้ปกครองเป็นศูนย์กลางของสังคม
และยังเชื่อว่าผู้ปกครองมีเทวนุภาพและพุทธานุภาพ “อ านาจเด็ดขาด ที่มี คณุธรรม” 
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วิธีการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชน 
อ านาจอธิปไตยไม่ใช่หลักกฎหมาย แต่เป็นหลักการปกครอง ซึ่งมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากได้

กล่าวถึงวิธีการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนได้แก่  Montesquieu ในหนังสือชื่อ Spirit of Law ที่ได้
เสนอไว้ว่า “…เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่า คนทุกคนที่มีอ านาจย่อมหลงระเริงใช้อ านาจเกินกว่าที่ควร
ต่อเมื่อพบอุปสรรคขัดขวาง เมื่อนั้นจึงจะหยุดยั้งลง อย่าว่าแต่อะไรเลย แม้แต่คุณธรรมก็ยังต้องมีขอบเขต
จ ากัด…”และได้เสนอหลักการในทุกรัฐว่าควรมีอ านาจอยู่สามอย่างด้วยกันคือ 1) อ านาจนิติบัญญัติ เป็น
อ านาจเกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปของรัฐ และเป็นอ านาจในการตรากฎหมาย 2) อ านาจ
ปฏิบัติการ เป็นอ านาจในการใช้หรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เรียกว่าอ านาจบริหารซึ่งขึ้นอยู่กับ
กฎหมายมหาชน และ 3) อ านาจในการวินิจฉัยอรรถคดี หรืออ านาจตุลาการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุ้มครอง
และให้หลักประกันกับราษฎร อ านาจเหล่านี้หากมีการก้าวก่ายกันก็จะน าไปสู่การเผด็จการได้โดยง่าย ถ้า
แยกกัน ค้านกัน ก็จะเสี่ยงต่อการถูกใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรมน้อยลง 

ทฤษฎีการครอบง า 
Antonio Gramsci (1891-1937 อ้างถึงใน วัชรพล พุทธรักษา, 2551) มองว่าประวัติศาสตร์ของ

มนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งทางความคิด ซึ่งน าไปสู่การต่อสู้ทาง
ความคิดระหว่างคนกลุ่มต่างๆ เพราะคนกลุ่มต่างๆ พยายามที่จะยัดเยียดความคิดของกลุ่มตนให้กับคน
กลุ่มอ่ืนๆ โดยกระบวนการทางการเมืองและสังคม โดยความคิดของเขาตั้งอยู่บนฐานคิดของมาร์กซิส
เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม และการถ่ายทอดอุดมการณ์ของชนชั้นน าผู้เป็นเจ้าของทุนและปัจจัยการผลิต 
โดยมาร์กซ์ได้แบ่ง “ระดับ” (levels) ของโครงสร้างทางสังคมออกเป็น 2 ระดับ คือ โครงสร้างส่วนบน 
(Superstructure) หรือโครงสร้างในระดับการเมือง-กฎหมาย และโครงสร้างส่วนล่าง (Infrastructure) 
หรือเศรษฐกิจ ซึ่งเขามองว่าโครงสร้างส่วนบนกับส่วนล่างต้องมีความสมดุลกัน ต่างส่วนต่างก าหนดปัจจัย
ซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในความคิดของมาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมนั้นกลับมีความเห็นว่าปัจจัยทาง
เศรษฐกิจหรือโครงสร้างส่วนล่างเป็นตัวก าหนดปัจจัยทางการเมืองและกฏหมายหรือโครงสร้างส่วนบน 

แนวคิดเรื่อง Hegemony เสนอว่า การที่สังคมทุกวันนี้ยังคงสามารถด ารงอยู่ได้ต้องมีการสืบทอด
ค่านิยมและความคิดโดยอาศัยกลไกของสังคม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลไกด้านการ
ปราบปราม (Repressive Apparatus) เช่น กฎหมาย ต ารวจ การลงโทษ และกลไกด้านอุดมการณ์ 
(Ideological Apparatus) เช่น โรงเรียน ครอบครัว ศาสนา การกล่อมเกลาทางสังคมและการเมือง ซึ่ง
ต้องมีการผลิตซ้ า (reproduce) ทางความคิด ค่านิยม และความเชื่อถ่ายทอดส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น ระหว่าง
กลไกทั้งสอง Gramsci ให้ความส าคัญกับกลไกด้านอุดมการณ์เป็นหลัก เพราะเป็นกลไกที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพท างานอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวัน มีลักษณะเป็นไม้นวมมากกว่าไม้แข็งและท าให้ผู้คน
สามารถยอมรับได้อย่างยินยอมพร้อมใจ (consent) การ Hegemony จะไม่ใช้ก าลังกดบังคับด้วยความ
รุนแรง แต่จะใช้การโน้มน้าวกล่อมเกลาให้ยินยอมพร้อมใจ เมื่อความคิดนั้นกลายเป็นความคิด ค่านิยม
หลักของสังคมแล้ว ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็จะกลายเป็นคนผิดปกติ แปลกประหลาด และแปลกแยกจากสังคม 
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ดังนั้น การใช้อ านาจของประชาชนและผู้ปกครองก็เป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิบั ติตาม
กฎหมาย ที่เป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่ปราศจากอ านาจ
ครอบง าจากผู้ปกครอง 

2.2 ความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับชุมชนของตน เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การเป็นพลเมืองที่ต้องให้ความส าคัญกับชุมชนของตน โดยการยอมเสียสละเวลาท างานเพ่ือส่วนรวม และ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน  

2.2.1 เสียสละเวลาท างานเพื่อส่วนรวม 
  การท างานเพ่ือส่วนรวม เป็นการท างานของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง มี

ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่
คล้ายคลึงกัน มีการเกื้อกูลการเป็นอยู่ร่วมกัน (Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English (1994, p.233) ดังนั้น การท างานเสียสละเพ่ือส่วนรวมจึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันทางสังคมของบุคคลไปจนกระทั่งระดับสังคม ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เราต้องมีการ
ติดต่อสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันสอดคล้องกับ ทฤษฎีปริวรรตนิยมหรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน 
(Exchange Theory) ของ โฮเมนส์ ที่เป็นหลักทฤษฎีหนึ่งของสังคมวิทยาที่สามารถน าแนวความคิดไป
ใช้ได้กับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลที่มีการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เราและต้องมีผู้เสียสละการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม โดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โฮเมนส์ (George  Homans) จึงพัฒนาทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนจากการทดลองของสกินเนอร์ (B.F. Skinner) ที่ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมของนกพิราบโดย
วางเงื่อนไขการให้รางวัล คือ เมล็ดข้าว ถ้านกพิราบ ไปจิกที่ปุุมอ่ืนก็จะได้รับการลงโทษโดยจะมี
กระแสไฟฟูาดูดอ่อน ๆ จนเกิดความเจ็บปวด และระคายเคือง ต่อไปนกพิราบก็เกิดการเรียนรู้ต่อ
พฤติกรรมของตนและจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ตนเองได้ประโยชน์ คือ จิกปุุมที่ตัวมันจะได้เมล็ดข้าวกิน
เมื่อมันต้องการอาหาร  

โฮเมนส์ จึงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งไม่แตกต่างจากสัตว์อ่ืน คือคนเราจะคบหา
สมาคมกันอย่างใกล้ชิดหรือขึ้นอยู่กับการสนองตอบความต้องการและท าประโยชน์ช่วยเหลือกันมากน้อย
เพียงไรขึ้นอยู่กับความต้องการและผลประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนที่อยู่ร่วมกัน ในด้าน
เศรษฐกิจการสูญเสียประโยชน์ได้รับรางวัลและการได้ก าไรเป็นความรู้สึกส านึกพ้ืนฐานในการคบหา
สมาคม การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี การให้บริการแก่อีกฝุายหนึ่งก็ดี คนเราก็จะแสดงพฤติกรรมต่อ
ผู้อ่ืน ซึ่งจะท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากที่สุดถึงจะสูญเสียอะไรไปแล้ว ผลตอบแทนก็คือรา งวัลหรือ
ก าไรจ านวนมากจากผู้อื่นเป็นการสนองตอบ 

นักทฤษฎีการแลกเปลี่ยนอีนคนหนึ่ง คือ เบลา (Peter M. Blau) ได้ย้ าถึงสิ่งที่จะได้รับการตอบ
แทนเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนเราคบหาสมาคมกัน นอกจากการแลกเปลี่ยนให้ระดับปัจเจกชนแล้ว เบลา ยังได้
ขยายถึงการกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การจัดสร้างที่พักผู้โดยสารของผู้สมัครในสมัย
เลือกตั้ง เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่กว้างออกไปในระดับสังคมด้วย (Johnson, 1981 : 362) การ
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ที่ผู้เลือกตั้งบางส่วนไปเลือกผู้แทน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินกับทรัพย์สินผลประโยชน์ ความยก
ย่อง ความสะดวกสบาย หรือต าแหน่งหน้าที่ที่คาดว่าจะได้รับ ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ใช้เงินบ้าง 
ผลประโยชน์บ้าง การยกย่องนับถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันบ้างหรือต าแหน่งหน้าที่บ้างให้แก่ผู้สนับสนุน
ลงคะแนนให้แก่ตนเป็นการแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงที่ตนได้รับ 

 โฮเมนส์ ได้สรุปทฤษฎีการแลกเปลี่ยนว่ามีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 
1. ถ้าอดีตมีสถานการณ์กระตุ้นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้การกระท าของบุคคลได้รับ

รางวัลแล้ว และหากมีสถานการณ์กระตุ้นท านองเดียวกันขึ้นในปัจจุบันอีก บุคคลนั้นก็จะกระท าอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับในอดีตอีก 

2. ภายในระยะเวลาจ ากัดระยะหนึ่ง หากการกระท าของบุคคลเป็นประโยชน์กับอีกบุคคลหนึ่ง
มากเพียงใด ผู้ได้รับประโยชน์ก็จะแสดงพฤติกรรมบ่อยขึ้นเพียงนั้น  

3. ยิ่งการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอีกคนหนึ่งมากเพียงใด เขาก็
จะกระท ากิจกรรมที่ได้รับประโยชน์นั้นบ่อยเพียงนั้น 

4. ยิ่งบุคคลหนึ่งได้รับการกระท าอันเป็นประโยชน์จากอีกบุคคลหนึ่งบ่อยมากเพียงใด บุคคลนั้น
จะยิ่งรู้สึกว่าการกระท านั้นมีค่าลดน้อยลงเพียงนั้น 

5. ยิ่งบุคคลหนึ่งมีความรู้สึกว่า กฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนไม่ยุติธรรมแก่เขามากขึ้นเพียงใด เขาก็
จะแสดงการโกรธมากข้ึนเพียงนั้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2540: 100-104) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแล้ว
ยินยอมเสียสละเวลาท างานเพ่ือส่วนรวมย่อมต้องมีเหตุผลและแรงจูงใจ ฉะนั้นการที่จะให้บุคคลใด บุคคล
หนึ่งยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวมจึงเป็นไปได้ยากหากไม่มีสิ่งจูงใจหรือได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นการเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกัน บุคคลต้องยอมเสียสละเพ่ือส่วน เพ่ือต่อรองกับหน่วยงาน
ของรัฐเพราะประชาชนคือผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐโดยตรง 

2.2.2 การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับชุมชนมีหลายมิติทั้งทางการเมือง การบริหารปกครอง การ

พัฒนาและการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้ 

 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ข่านและแม็คนีเวน (Khan and Mcniven, 1984, อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555) 

นิยามเอาไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน
กระบวนการของรัฐบาลโดยผ่านวิธีการที่มีโครงสร้างและกระบวนการที่ยอมรับกัน 

 แลงตัน (Langton, 1978, อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555) อธิบายค าว่า “การมีส่วนร่วม
ของประชาชน” ประกอบด้วยค า 2 ค า ค าหนึ่งได้แก่ “การมีส่วนร่วม” (participation) ซึ่งหมายความตรงตัว
ว่าหมายถึง “เข้าไปมีส่วนร่วม” (take part) ส่วนอีกค าหนึ่ง คือ “ประชาชนหรือพลเมือง” (citizen) ซึ่ง
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ความหมายตรงตัวว่าหมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรืออาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (a legal 
inhabitant) แลงตันวิเคราะห์ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ต้องมีคุณลักษณะ 3 อย่างประกอบกัน ได้แก่ 
1. กิจกรรม (activities) 2. รัฐบาล (government) และ 3. บุคคล (persons) และในที่สุด แลงตัน นิยามการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือพลเมืองว่าหมายถึง “กิจกรรมที่มีเปูาหมาย ซึ่งประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หน่วยการเมืองที่เขาอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย” 

ดาย (Dye, 1997 : 317) อธิบายว่า ตามอุดมคติแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ปรารถนาให้พลเมืองมีส่วนร่วมกับรัฐบาลอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ออกเสียงเลือกตั้ง นัก
กิจกรรม สมาคม สมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง แม้ว่าในความเป็นจริงอาจ
หาคนมีส่วนร่วมเช่นนั้นได้ยาก แต่นักชุมชนนิยมยกย่องคุณค่าของการมีส่วนร่วมของพลเมืองทางตรง และ
เห็นว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการออกเสียง แต่ต้องมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มและประชุมกันท างานกับชุมชน 
เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน นักชุมชนนิยมเห็นว่า ชุมชนต้องพูดคุยกันเรื่องของตนเอง โดยการประชุมแบบ
เผชิญหน้า เรียนรู้จากกันและกันกลายเป็นคนที่มีความอดทนต่อทรรศนะที่แตกต่างสร้างมิตรภาพและ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในสหรัฐอเมริกา นักชุมชนนิยมเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(participatory democracy) เพ่ือเป็นวิธีการแสวงหาความหมายในชีวิตตามหลักที่ท็อกเกอวิลล์ 
(Tocqueville) ยกย่องการประชุมเมือง (town meetings) และการมีจิตอาสา (volunteerism)  

คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ (2545, อ้างถึงใน ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2553 : 285) กล่าวว่า การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี 6 ขั้น เรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 

1. การให้ข้อมูล 
2. การเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน 
3. การปรึกษาหารือ 
4. การวางแผนร่วมกัน 
5. การร่วมปฏิบัติ 
6. การควบคุมโดยประชาชน 
 น่าสังเกตว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือ เป็นการพัฒนาของระบอบ

ประชาธิปไตยที่เน้นการเลือกตั้งไปสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังจะเห็นได้จาก
การใช้ค าว่า “การให้ข้อมูล” (รัฐให้ข้อมูล ไม่ใช่ประชาชนขอทราบข้อมูล) “การเปิดรับฟังความคิดเห็น” 
(รัฐจัดเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ประชาชนย่อมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรือขอออกความ
คิดเห็น) ฯลฯ 
 2.3 ความเป็นพลเมืองที่ให้ความกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้า และทันสมัยเป็น
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับความมีอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้า
และทันสมัย โดยพลเมืองจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีการติดตามผลและวิเคราะห์
การท างานเชิงนโยบายของภาครัฐ และสามารถวิเคราะห์ หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ 
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2.3.1 มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
 การมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง มีความส าคัญอย่างยิ่งในระบอบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถรับรู้การท างานของภาครัฐ รู้
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง โดยหลักในการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ประชาชนจ าเป็นต้องรู้เรื่อง รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบผู้แทน  รูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาว่ามีลักษณะอย่างไร หลักการจัดระเบียบราชการแผ่นดิน หลักการกระจาย
อ านาจ 

2.3.2 การติดตาม และวิเคราะห์การท างานเชิงนโยบายของภาครัฐ 
 การติดตาม และการวิเคราะห์การท างานเชิงนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความ
เป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับอิสระในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้าและทันสมัย โดย Ira Sharkansky 
(1970, อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2551) ได้นิยามนโยบายสาธารณะไว้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ 
กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล อาทิเช่น การจัดการศึกษา การจัด
สวัสดิการ รวมทั้งข้อก าหนด และระเบียบในการควบคุม และก ากับการด าเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคล
และนิติบุคคลทั้งมวล ตลอดจนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 การก าหนดนโยบายหนึ่งๆ ขึ้นมา ย่อมต้องเป็นนโยบายที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อฝุายต่างๆ ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
1. ฝุายข้าราชการ นโยบายสาธารณะจะเป็นตัวก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายในหน่วยงาน เมื่อ
รัฐบาลก าหนด นโยบายขึ้นมาแล้ว ข้าราชการจะเป็นผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2. ฝุายรัฐบาล มีความส าคัญในแง่ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
3. ฝุายประชาชน ภาคประชาชนถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบในเชิงนโยบาย รวมถึงภาคประชาชน
สามารถเข้ามาติดตามและตรวจสอบการท างานของนโยบายภาครัฐ ได้ตามกระบวนการตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบาย 
 ความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย Thomas R. Dye (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์) กล่าวว่า การ
วิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความเป็นจริง ด้วย
เหตุนี้นักวิเคราะห์นโยบายส่วนใหญ่ จึงสนใจที่จะพัฒนาการอธิบายที่เหมาะสมมากว่า การเสนอแนะทางเลือก
ในการตัดสินใจ ต่อปัญหานโยบายที่ก าลังเผชิญอยู่ Dye กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การอธิบาย (Explanation) มากกว่าการเสนอแนะ (Prescription) เป็นการแสวงหาอย่างจริงจังถึงสาเหตุและ
ผลของนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์นโยบายเป็นความพยายามที่จะพัฒนา
และทดสอบข้อเสนอทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุ และผลของนโยบาย 
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 James E. Anderson (1975:8) เห็นว่าการวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
(Examination) และการพรรณนาสาเหตุและผลของนโยบาย โดยท าการวิเคราะห์การก่อรูป (Policy 
Formation) เนื้อหา (Policy Content) และผลกระทบ (Policy impact) ของนโยบายเฉพาะเรื่อง 
ทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
 การประเมินผลนโยบายมีความส าคัญต่อการวิเคราะห์นโยบายเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ใช้หลัก
เหตุผลและเป็นระบบ ดังที่กล่าวไว้แล้ว ในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบาย 
 2.3.3 สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเป็นพลเมือง (Citizenship)  คือ รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาธิปไตย  ที่ต้องเริ่มตนเองฐานพลเมืองที่มีความสัมพันธ์กับรัฐและมีบทบาทตระหนักถึงสิทธิและ
บทบาทหน้าที่ทางการเมือง และเป็นภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นทาง
เมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีประชาสังคม ประชามติ เป็นต้น โดยก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างเห็นได้ชัด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 ประชากร  
การศึกษาการความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนจังหวัดสงขลา  

ประชากรที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น
จ านวน  981,666 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 1,381,852 คน  โดยแบ่งพ้ืนที่ศึกษาตามลักษณะการ
แบ่ ง เ ขตการ เลื อกตั้ ง  แบ่ ง ออก เป็ น  8 เ ขต  มี ร ายละ เ อี ยดดั ง ต่ อ ไปนี้  ( อ้ า ง อิ งข้ อมู ลจ าก 
www.songkhla.go.th/detail/2982) เขตที่ 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสงขลา เขตที่ 2 ประกอบด้วย 
อ าเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแหและต าบลคลองอู่ตะเภา) เขต 3 
ประกอบด้วย อ าเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลต าบลคู่เต่า ต าบลฉลุง ต าบลทุ่งใหญ่ ต าบลท่าข้าม 
เทศบาลต าบลน้ าน้อย เทศบาลเมืองควนลัง ต าบลทุ่งต าเสา และและเทศบาลเมืองคอหงส์ และอ าเภอนา
หม่อม) เขตที่ 4 ประกอบด้วย อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอสิงหนคร 
(เฉพาะต าบลม่วงงาม ต าบลบางเขียด เทศบาลต าบลชะแล้ ต าบลวัดขนุน และต าบลร าแดง) เขตที่ 5 
ประกอบด้วย อ าเภอสิงหนคร (เฉพาะต าบลปากรอ ต าบลปุาขาด ต าบลท านบ ต าบลชิงโค และเทศบาล
เมืองสิงหนคร) อ าเภอควนเนียง อ าเภอบางกล่ า และอ าเภอรัตภูมิ เขตที่ 6 ประกอบด้วย อ าเภอหาดใหญ่ 
(เฉพาะต าบลพะตง เทศบาลต าบลพะตง เทศบาลต าบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ) อ าเภอคลอง
หอยโข่ง และอ าเภอสะเดา (ยกเว้นต าบลส านักแต้ว และเทศบาลต าบลส านักขาม) เขตที่ 7 ประกอบด้วย 
อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอสะเดา (เฉพาะต าบลส านักแต้วและเทศบาลต าบลส านักขาม) 
เขตท่ี 8 ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ และอ าเภอเทพา 
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3.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ

ค านวณ(Toro Yamane, 1973) ได้ประชากรตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยแบ่งเป็นตัวแทนของประชากรในจังหวัดสงขลา  จากจ านวน  8 เขตการ
เลือกตั้ง ให้เหลือ 2 เขตการเลือกตั้งด้วยวิธีการจับฉลาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Sample random sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตัวแทนจากเขตเลือกตั้ง เขตที่ 4 ได้แก่ 
อ าเภอสิงหนคร และ เขตที่ 5 ได้แก่ อ าเภอควนเนียง โดยเก็บข้อมูลเขตการเลือกตั้งละ 400 คน 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนที่ 2 ทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา ผู้วิจัย
เลือกอธิบายตามวัตถุประสงค์ดังนี้  

1) เพ่ือวัดระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา 
2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยระหว่างประชาชน

จังหวัดสงขลาตามเขตการเลือกตั้ง 
วัตถุประสงค์ 1 ระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือวัดระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน
จังหวัดสงขลา พบว่า ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา อยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 3.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ  0.56 
เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตการเลือกตั้ง พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 มีความเป็นพลเมืองทั้ง 3 ด้านสูง

กว่า เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.88 (SD.) เท่ากับ 0.57, และ 3.77 (SD.) เท่ากับ 0.55 

ตามล าดับ ทั้งนี้แสดงค่าเฉลี่ย ( ) รายด้านได้ดังนี ้

1. ด้านความเป็นพลเมืองกับวิถีวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.05 (SD.เท่ากับ .59) และ 
3.97 (SD.เท่ากับ .55) ตามล าดับ 

2. ด้านความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับชุมชนของตน มีค่าเฉลี่ย (  ) เท่ากับ 3.84 (SD. 
เท่ากับ .65) และ 3.73 (SD. เท่ากับ .59) ตามล าดับ 

3. ด้านความเป็นพลเมืองที่ให้ความส าคัญกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้าและทันสมัย 

มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.77 (SD. เท่ากับ .71) และ 3.62 (SD. เท่ากับ .66) ตามล าดับ 

X

X

X

X

X

X

X
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วัตถุประสงค์ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

จังหวัดสงขลา แสดงได้ดังตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลาระหว่างเขตการเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
จังหวัดสงขลาระหว่างเขตการเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 

ตัวแปร N  S.D. Mean Difference Sig. 
ประชาชนใน 800 3.83 0.5384 .11077* .003 
เขตเลือกตั้งที่ 1 400 3.88 0.5755   
เขตเลือกตั้งที่ 2 400 3.77 0.5512   

            หมายเหตุ : * p < .05 
จากตาราง 1 พบว่า ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา

ระหว่างเขตการเลือกตั้ง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาตัว
แปรท านายเพ่ิมเติมเป็นรายด้านก็ยังพบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงได้ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรระหว่างเขตเลือกตั้งที่ 1 กับ เขตเลือกตั้งที่ 2 
ตัวแปรท านาย MeanDifference Sig 
วิถีวัฒนธรรม 
ความส าคัญกับชุมชน 

.07857* 

.10525* 
.045 
.011 

ความส าคัญกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้าและทันสมัย .14850* .001 
 หมายเหตุ : * p < .05 
 จากตาราง 2  ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสงขลาเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิถีวัฒนธรรม ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน และด้านการให้
ความส าคัญกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสาร ความก้าวหน้าและทันสมัย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุป 

วัตถุประสงค์ 1 ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดสงขลา อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เท่ากับ  0.56 จะเห็นได้
ว่าประชาชนในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่มีความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ ในระดับมาก ซึ่ง
ถือได้ว่าประชาชนในจังหวัดสงขลาให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  สอดคล้องกับที่
อริสโตเติล ได้กล่าวไว้ว่า พลเมืองที่ดีควรรู้และมีความสามารถทั้งเรื่องกฎระเบียบและการถูกควบคุมโดย

X

X



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 143 - 

กฎระเบียบด้วย สอดรับกับทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory) ที่มีแนวคิดให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่ยอมตกลงกันกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาร่วมกัน เพ่ือเป็นวิถี
วัฒนธรรมร่วมกันที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ ซึ่งมีนักคิดที่ส าคัญ (บูฆอรี ยีหมะ , 2559) เช่น Thomas Hobbs 
(1588-1679 AD) กล่าวว่า มนุษย์มีสิทธิตามกฎธรรมชาติ (Natural Law) กฎธรรมชาติสามารถเข้าใจได้
โดยการใช้เหตุผล แต่ในสังคมมนุษย์คนที่เข้มแข็งกดขี่คนที่อ่อนแอ ท าให้ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวาย 
โหดร้าย เพ่ือให้สังคมมนุษย์มีสันติ มนุษย์จึงยอมมอบสิทธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้กับองค์อธิปัตย์ ให้ มี
อ านาจสิทธิขาดในการปกครองรัฐ John Locke (1632-1704 AD) กล่าวว่า มนุษย์มีเหตุผล สภาพตาม
ธรรมชาติของมนุษย์มีแต่สันติสุข แต่เพ่ือหาหลักประกัน แก้ปัญหา ข้อขัดแย้ง มนุษย์ได้ตกลงกันด้วยความ
สมัครใจเป็นเอกฉันท์ ท าสัญญาเพ่ือก่อตั้งรัฐขึ้น เพ่ือให้รัฐท าหน้าที่รักษาสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ 
(ชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สิน) และJean Jaques Rousseau (1912-1778 AD) กล่าวว่า สภาพธรรมชาติ
ไม่น่าอยู่ มนุษย์จึงตกลงกันเป็นเอกฉันท์ที่จะก่อตั้งชุมชนทางสังคม Social Community และ อ านาจ
อธิปไตยมีอยู่ในมนุษย์ทุกรูปทุกนาม เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จนเกิดสังคมขึ้นก็ได้สัญญา ก่อพันธะ
ผูกพันกันโดยชัดเจนว่า จะมอบอ านาจที่ตนมีอยู่ให้กับสังคมร่วมกัน เรียกว่า สัญญาประชาคม ประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และเป็นผู้อยู่ใต้อ านาจอธิปไตยที่มอบไว้แก่สังคม จะเห็นได้ว่าจากแนวคิดทั้ง
สามของสัญญาประชาคมจึงหมายถึง การที่ปัจเจกชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติ ให้แก่องค์อธิปัตย์ 
Sovereign ซึ่งองค์อธิปัตย์จะต้องสนองตอบต่อเจตจ านงทั่วไป (General Will) ของชุมชน อ านาจ
อธิปไตยเป็นของชุมชนและอยู่ที่ชุมชน เช่นเดียวกันกับที่ Keith Faulk (2000) ที่ได้กล่าวเน้นย้ าถึงสิทธิ
ความเป็นพลเมืองมีความส าคัญมากกว่าสิ่งอ่ืนใด เพราะจะท าให้ประชาชนแต่ละคนได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในฐานะที่เป็นพลเมือง (กฤษฎา แก้วเกลี้ยง, 2559)   

วัตถุประสงค์ 2 ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดสงขลาเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านวิถีวัฒนธรรม  ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน  และด้านการให้
ความส าคัญกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสาร  ความก้าวหน้าและทันสมัย  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของถวิลวดี  บุรีกุล    )2555  ( ที่พบว่าความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ด้านวิถีวัฒนธรรม  ด้านการให้ความส าคัญกับชุมชน  และ
ด้านการให้ความส าคัญกับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสาร ความก้าวหน้าและทันสมัย  มีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะของแต่ละภูมิภาค ซึ่งชี้ให้เห็นว่าวิถีวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่หรือชุมชนที่มีความแตกต่างกันจะมี
ลักษณะความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกันมีการยอมรับวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิเช่นการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะแต่ละวิถีวัฒนธรรมจะให้ความส าคัญกับชุมชนที่แตกต่าง
กันอาจจะเป็นเพราะการเห็นความส าคัญของการท างานเพ่ือส่วนรวมที่ต่างกัน หรืออาจจะถูกอ านาจ
ครอบง าจากฝุายการเมืองให้ปฏิบัติตามแต่ไม่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรืออาจจะถูกจูงใจให้เชื่อใน
สิ่งที่ผู้อ่ืนน าเสนออยู่แล้วหรือเชื่อตัวแทนมากเกินไป ท าให้ประชาชนได้อิสรภาพในการรับรู้ข่าวสารที่
แตกต่างกันจนน ามาสู่การให้ความส าคัญต่อความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกันได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดท าหลักสูตรการความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนที่มีความ
เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีลักษณะทางวิถีวัฒนธรรม ลักษณะความเป็นชุมชน และการให้ความส าคัญ
กับอิสรภาพในการรับรู้ข่าวสาร ความก้าวหน้า และทันสมัยที่เหมาะสมกับลักษณะของท้องถิ่น 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

ด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาและงบประมาณในการท างานวิจัย ท าให้งานวิจัยชิ้นนี้จ าเป็นต้องเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดโดยการเลือกตามการแบ่งเขตการเลือกตั้งเพียงสองเขตการเลือกตั้งและ
จับฉลากเลือกเพียงหนึ่งอ าเภอในแต่ละเขตเขตการเลือกตั้ง เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูล 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการวิจัยเรื่องความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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สมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

Competencies in the operation of supervisor in the industrial zone of 
Prachinburi province 

อดิศักดิ์ สืบธรรมมา 

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้า
งานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 280 คน และผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้จัดการฝุายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหา
ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า  1) ระดับสมรรถนะในการ
ปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า
ควรได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอๆ ตลอดจน มีการสอนงานจากหัวหน้า
งานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินการท างานตามระยะเวลาที่ก าหนด การมีสวัสดิการที่ดี เป็นต้น 

ค าส าคัญ: สมรรถนะ, เขตอุตสาหกรรม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 1) to examine the existing competency levels of 
the supervisor’s operation in the industrial zone of Prachinburi province; 2) to propose 
the guidelines for developing supervisor’s operation competencies. The population and 
sample include head of production-related jobs in the industrial zone of Prachinburi 
province. The data were collected amount of 280 respondents and additional seven 
human resource managers were selected to be interviewed. Research instruments were 
used in data collection: a questionnaire and an in-depth interview guide. The statistical 
analysis employed were percentage, Mean (X), standard deviation (S.D.) The results of 
the study revealed that 1) the overall current job competency levels of the supervisor’s 
operation were at a high level; 2) the guidelines for supervisor’s operation include 
receive training to increase knowledge related work is always there, as well as coaching 
from supervisors continued assessment work by the scheduled time a good welfare, etc. 

Keywords: Competency, industrial zone 
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บทน า 

 ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้ผลก าไร ในระดับสูง
ในแต่ละองค์กรธุรกิจจ าเป็นต้องน าระบบการบริหารงานต่าง ๆ มาใช้ในหน่วยงานและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการโดยที่หลักการบริหารองค์กรที่ส าคัญซึ่งเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร คือ หลักการ 4 M’s ที่ต้องให้ความส าคัญโดยเริ่มจาก 
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารงาน (Management) ซ่ึงทรัพยากรที่มี
ความส าคัญที่สุดคือ คน เพราะว่าคนเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดที่ท าให้งานส าเร็จถ้าขาดคนแล้วงานทุกอย่างก็จะ
ไม่บรรลุความส าเร็จ กล่าวได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยหลักและความส าคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 
เพราะหากองค์กรต่าง ๆ มีทรัพยากรด้านอ่ืน ๆ เหมือนกันแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติในองค์กรต่างกันก็ย่อมส่งผลให้
การด าเนินงานต่างกันไปด้วย (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550) 
 องค์กรจ านวนมากได้น าแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (competency) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่มีศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในระยะยาว ปัจจัยที่จะตัดสินอนาคตของ
องค์กรจึงไม่ใช่สินค้าและบริการแต่จะเป็นสมรรถนะขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถบุคคล
โดยตรงเพราะถ้าบุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะที่ดีแล้วจะท าให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน าไปสู่ประสิทธิผลที่องค์การต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gibson et al. (1973) ที่มี
ความเห็นว่าประสิทธิผลขององค์กรเกิดจากความสัมพันธ์ของ ประสิทธิผล 3 ระดับ คือระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์กร  การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความส าคัญเพราะจัดว่าเป็น
ทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถและศักยภาพได้อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่ง
มุมมองต่อการพัฒนาและการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่า (ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557) 
 ศักยภาพการพัฒนาในพ้ืนที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีการจ้างงาน 82,564 คน จ านวนเงิน
ลงทุน 290,386 ล้านบาท เป็นที่ตั้งของเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอ าเภอกบินทร์
บุรี พ้ืนที่ 2,563 ไร่ สวนอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ตั้งอยู่ใน อ.กบินทร์บุรี พ้ืนที่ 
2,068 ไร่ 304 อินดัสเตรียลปาร์ค ตั้งอยู่ใน อ.ศรีมหาโพธิ พ้ืนที่ 7,500 ไร่ โรจนะอินดัสเตรียลแมเนจ
เม้นท์ ตั้งอยู่ใน อ.ศรีมหาโพธิ พื้นที่ 3,998 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ใน อ.กบินทร์
บุรี พ้ืนที่ 1,075 ไร่ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีในไตรมาส 3 ปี 2559 อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.สาขาการอุตสาหกรรม มีมูลค่า 149,170 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.40 
ของ GPP 2.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้
ในครัวเรือนมีมูลค่า 12,714 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9 ของ GPP 3.สาขาบริหารราชการ และการปูองกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีมูลค่า 3,703 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ GPP เพ่ือตอบ
รับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปราจีนบุรี แผนของจังหวัดจึงเน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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อย่างเต็มที่เพ่ือรองรับกับนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในสาขาการอุตสาหกรรมอีกทั้ง
กระบวนการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง บุคลากรในสายการผลิตโดยเฉพาะหัวหน้างานจะต้องมีบทบาท
ในการดูแลพนักงานระดับปฏิบัติการให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ต้นทุนต่ า อีกทั้งต้องพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลง จากสภาพปัจจุบันโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะหัวหน้างานยังขาดทักษะ ความรู้และคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบริหารของหัวหน้างานของ แพรวพรรณ 
บุญฤทธิ์มนตรี (2550) พบว่าหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ยังไม่รู้หลักและ
วิธีการสอนงานที่ถูกต้อง รวมถึงการขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  
 จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทและความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจใน
สาขาการอุตสาหกรรม เพราะทรัพยากรมนุษย์มีส่วนส าคัญมากในการผลักดันให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือที่จะศึกษาสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความส าคัญมากอีกสาขาหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรีและส่งผลถึงการจ้างงาน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมโดยการอาศัยทรัพยากรมนุษย์ท่ีนับเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรและ
เป็นก าลังขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 

 การทบทวนวรรณกรรมของการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้า
งานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิชาการในหัวข้อดังนี้ 
 สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมาก
ขึ้นองค์กรชั้นน าต่าง ๆ ได้น าเอาระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกทิศทางและคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคลากรในองค์กรอีกแนวทางหนึ่งด้วย ดังนั้น สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร (ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์, 2555) สมรรถนะ เป็นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจะมี
ความรู้ทักษะ พฤติกรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า ใครจะสามารถดึงตัวตนของตนเอง หรือเข้าใจใน
ความคิดของตัวเองได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งบางส่วนเป็นพฤติกรรมที่แอบแฝงจะเห็นรู้ได้เมื่อได้เกิดเหตุการณ์
ต้องคิดหรือตัดสินใจความโดดเด่นจึงจะแสดงออกมา หรือการค้นหา ตัวตนเพ่ือให้พบกับสมรรถนะที่ซ่อน
เอาไว้ออกมาใช้ซึ่งสามารถน าพาองคก์รไปสู่เปูาหมาย (อเนก เทียนบูชา, 2552) สรุปแนวทางในการ
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ก าหนดระดับของสมรรถนะไว้ 3 ด้าน 1.ก าหนดตามบทบาทสายการบังคับบัญชา 2.ก าหนดตามความ
เชี่ยวชาญ 3.ก าหนดตามเกณฑ์คุณภาพ/มาตรฐานคุณภาพสากล สมรรถนะจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร โดยก าหนดจากพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีซึ่งการพัฒนาบุคคลกรนี้จะต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่องค์การต้องการ การจะเป็นสมรรถนะหลักนี้จึงไม่สามารถลอกเลียนกันได้เพราะแต่
ละองค์การย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีลักษณะแตกต่างกัน (จิรประภา อัครบวร, 2549) สมรรถนะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 5 ส่วน คือ 1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ที่
เป็นสาระส าคัญส าหรับวิชาชีพ เช่น ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกล  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 
(Self – Concept) คือ เจตคติค่านิยมและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่า
ตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง 3. ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็น
ประจ าจนเกิดความช านาญ เช่น ทักษะของหมอฟันในการอุดฟันโดยไม่ท าให้คนไข้ รู้สึกเสียวเส้นประสาท
หรือเจ็บ 4. แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เปูาหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ5. ลักษณะประจ าของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
บุคคลนั้น เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หรือลักษณะเป็นผู้น า (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2547) 

วิธีการด าเนินวิจัย 

 ประชากรเปูาหมายการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือส ารวจสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้า
งานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยประชากรเปูาหมายที่ศึกษานั้นคือ พนักงานระดับหัวหน้า
งานขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสถานประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในเขตอุตสาหกรรมจัง หวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งมีสถานประกอบการจ านวน ทั้งหมด 833 แห่ง (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, 
มิถุนายน 2557) หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้างานการผลิตขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวน 265 ราย 
ผู้วิจัยได้บวกเพ่ิมจ านวนเผื่อความคาดเคลื่อนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้อีก 10% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2555) ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 292 ราย พบว่าการตอบกลับแบบสอบถามในการวิจัยที่
สามารถใช้วิเคราะห์ได้ท้ังหมดจ านวน 280 ฉบับ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฎิบัติงานของ
หัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้า
งาน และแบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรม
จังหวัดปราจีนบุรี แบบสอบถามสร้างขึ้นโดยยึดหลักจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง 
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบ
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ค าตอบเดียวประกอบด้วย1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. ระยะเวลาในการท างาน 5.ต าแหน่งงาน 
6. ขนาดของธุรกิจ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรีซึ่งประกอบด้วย 1. สมรรถนะด้านความรู้ จ านวน 6 ข้อ 2. สมรรถนะด้านทักษะจ านวน 6 ข้อ 
3. สมรรถนะด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง จ านวน 6 ข้อ 4. สมรรถนะด้านลักษณะประจ าของบุคคล 
จ านวน 6 ข้อ 5. สมรรถนะด้านแรงขับภายใน จ านวน 6 ข้อ แบบสอบถามตอนที่ 2 นี้มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยมี 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ตอนที่ 3 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-ended questions) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้น ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ทุกฉบับ แล้วจึงน าไปเข้ารหัสข้อมูล (code) ตามที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือประมวลผลทางสถิติ โดยการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่1 วิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
(percentage) ขั้นที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามล าดับทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนี้  
  ให้ 5 คะแนน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด 
  ให้ 4 คะแนน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 
  ให้ 3 คะแนน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง  
  ให้ 2 คะแนน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับน้อย  
  ให้ 1 คะแนน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อยูในระดับน้อยที่สุด 
ขั้นที่3 วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี ใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี ผู้วิจัยใช้ วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ในภาพรวมและน าเสนอผลการวิเคราะห์รายด้านได้แก่ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง ด้านลักษณะประจ าของบุคคลและด้านแรงขับภายใน รายละเอียดดังนี้ 
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สมรรถนะ Mean S.D. ระดับ 
ด้านลักษณะประจ าของบุคคล (Traits) 
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – 
Concept) 
ด้านแรงขับภายใน (Motive) 
ด้านความรู้ (Knowledge) 
ด้านทักษะ (Skill) 

4.13 
4.08 
3.85 
3.80 
3.77 

0.67 
0.65 
0.70 
0.69 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 0.68 มาก 
 
 ระดับสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.92) โดยสมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านลักษณะ
ประจ าของบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.13) รองลงมาคือด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.08) ด้านแรงขับภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 
3.85) ด้าน ความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.80) และด้านทักษะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(Mean = 3.77) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่วิจัยซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีระยะเวลาในการท างานมาแล้วมากกว่า 20 ปี ท างานในต าแหน่งหัวหน้าแผนก ขนาดธุรกิจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ขนาดเล็ก  
 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝุายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 7 คน มีสาระส าคัญดังนี้  
 1. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ด้านความรู้ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าจะต้อง
ทดสอบความรู้ความสามารถอยู่เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละแผนก มีทุนการศึกษาให้พนักงาน
ศึกษาต่อ หัวหน้างานมีการสอนงานและกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จัดให้มีห้องแห่งการ
เรียนรู้ส าหรับพนักงานพร้อมจัดให้มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จัดให้ผังโครงสร้างการบริหารงาน มี
คู่มือ กฎระเบียบการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนทุกแผนก ควรจัดให้มีการอบรมความรู้ในแผนกที่
รับผิดชอบและอบรมในเรื่องท่ีได้มีการส ารวจจากความต้องการจากพนักงาน  
 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้านทักษะ การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ด้านทักษะ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ทาง
สถานประกอบการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาและ
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จ านวนชั่วโมงการอบรมในแต่ละปีให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการท างานโดยเน้นอบรมด้านทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ มีการจัดตารางการสอนงานจากหัวหน้างานให้ชัดเจน มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายให้กับบุคลากรนอกเหนือจากการให้หัวหน้างานสอนงานเพียงอย่างเดียว จะท าให้บุคลากรได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่ดีกว่า จะเป็นวิธีที่เกิดประสิทธิผลมากข้ึน  
 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ทางสถานประกอบการควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) 
แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคน มีการก าหนดเปูาหมายของงานอย่างชัดเจนเพ่ือให้พนักงานท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ก าหนดการเรียนรู้ที่เหมาะสมควรมุ่งเน้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในสายอาชีพเป็นผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองและเกิดความเข้าใจตนเอง
รวมถึงเกิดความต้องการมีสวนร่วมในการออกแบบแผนการพัฒนาของตนเอง  
 4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้านลักษณะประจ าของบุคคล การศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ด้านคุณลักษณะประจ า
ของบุคคล ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า สถานประกอบการ เปิดโอกาสให้พนักงานปรับปรุงตนเองอยู่เสมอโดยน า
ผลสรุปจากการประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานในแต่ละระยะเวลาและก าหนดให้หน่วยงานมีการ
ติดตามการประเมินผลการด าเนินงานร่วมพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นการ
ช่วยผลักดันให้บุคลากรเกิดการพัฒนาในระดับสมรรถนะหลักของตนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานได้
ก าหนดไว้ให้สูงขึ้น 
 5. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางด้านแรงขับภายใน การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ด้านแรงขับภายใน ผู้ให้สัมภาษณ์
เห็นว่า มีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก ใช้หลักเกณฑ์
ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ควรจัดให้มีโบนัสหรือเงินรางวัลประจ าปีในทุก ๆ ปี เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ในการท างาน ส่งผลให้สามารถทุ่มเทการท างานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ จัดให้มีหอพักส าหรับพนักงาน
ใกล้ ๆ สถานประกอบการเพ่ือความสะดวกในการเดินทางมาท างานและที่ส าคัญควรจัดให้มีเงินทุนส ารอง
เลี้ยงชีพเพ่ือความมั่นคง 

สรุป 

 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฎิบัติงานของหัวหน้างานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี พบว่า หัวหน้างานมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ลักษณะประจ าของบุคคล อาจเป็นเพราะหัวหน้างานมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและ
ต้องการข้อมูลย้อนกลับเพ่ือทราบผลการท างานของตนเอง พนักงานที่เกิดปัญหาในการท างาน มีความ
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พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบที่สุดและเต็มใจและทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ เปูาหมายที่วางไว้ รวมทั้งพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน
นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นพยายามเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในการท างานและถ้าพนักงานได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้ท างานตรงกับความถนัดและความสามารถของ
ตนเองสามารถน าประสบการณ์มาใช้ให้ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ทั้งนี้หัวหน้างานรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบในการท างานแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเน้นการพัฒนาโดยอาศัยการ
แลกเปลี่ยนหรือต่อยอดประสบการณ์มีความสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ในสถานที่ท างานแบบไม่เป็น
ทางการเป็นการเรียนรู้ที่ยึดเป็นศูนย์กลาง (Learner-Centered Focus) รวมถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้สืบ
เนื่องมาจากประสบการณ์การท างานของผู้เรียนเอง ด้านความรู้และทักษะที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
พนักงานของบริษัทมีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถและกล้าแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานความรู้ที่
ตนมีได้เป็นอย่างดี ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานการเพ่ิมคุณค่างานในงานที่มีระดับหรือค่างานสูง
กว่างานที่หัวหน้างานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน จะส่งผลให้พนักงานท างานในขอบเขตงานที่สูงมากขึ้น
และพนักงานมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ
งานในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนของไทยใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง 

Linguistic Strategies Used by Thai Private Enterprises to Terminating 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนของไทยใช้ยุติการ
สนทนาที่มีความขัดแย้ง และอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้
กลวิธี โดยใช้แนวคิดทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน ามาจากการตอบแบบสอบถาม
ของพนักงานองค์กรเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปราจีนบุรี จ านวน 150 คน ในแบบสอบถามได้
ก าหนดสถานการณ์ความขัดแย้ง 3 สถานการณ์ คือ 1) สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา 2) 
สถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน และ 3) สถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผล
การศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนของไทยใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งมี 5 
กลวิธีคือ การประนีประนอม การออกจากสถานการณ์ การใช้อ านาจ การยอมตาม และการเปลี่ยน
ประเด็นการสนทนา ส่วนปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่น่าจะมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธียุติการ
สนทนาที่มีความขัดแย้งของพนักงานองค์กรเอกชนคือ ลักษณะสังคมแบบอิงกลุ่ม และความคิดเรื่อง 
“หน้า”  

ค าส าคัญ: การสนทนาที่มีความขัดแย้ง, ความขัดแย้งในองค์กร, วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pannatorn-k@hotmail.com


[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 157 - 

ABSTRACT 

This research aims to study linguistic strategies which Thai private enterprises use for 
terminating conflict talk. It also explores basic socio-cultural factors related. The 
framework adopted here are pragmatics. Data used in the study was taken from 
questionnaires of Thai private enterprises in Bangkok and Prachinburi 150 people. The 
questionnaire have three situations, they are: 1) conflicts with superiors; 2) conflicts with 
colleagues; and 3) conflicts with subordinates. Results show that there are five linguistic 
strategies that Thai private enterprises use to terminate conflict talk. That is compromise; 
withdrawal; dominant; submission and standoff. To analyze basic socio-cultural factors 
influencing how private enterprises adopt the linguistic strategies. The study shows that 
the concepts of collectivism and face influence the adoption of the strategies used for 
terminating conflict talk.  

Keywords: conflict talk, conflict in organization, pragmatics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 158 - 

บทน า 

 องค์กรเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะด าเนินงานหรือ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วในการด าเนินงานของทุกองค์กร บุคคลในองค์กรจะต้องมีการ
พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกันเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปู าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตามแนวคิดทางด้านการสื่อสารในองค์กร รูปแบบการสื่อสารในองค์กรสามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ การสื่อสารทางดิ่ง เป็นการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารลักษณะนี้มักจะเป็นการสั่งงาน การอนุมัติตามข้อเสนอ เป็นต้น ลักษณะต่อมา
คือ การสื่อสารแนวตั้ง การสื่อสารลักษณะนี้เป็นการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้บังคับบัญชา เช่น 
การขออนุมัติ การเสนอรายงาน ส่วนการสื่อสารลักษณะสุดท้ายเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีต าแหน่ง
หน้าที่การงานในระดับเดียวกัน เช่น การเรียนรู้งาน การสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น (วิชัย โวหารดี, 2541) 
อย่างไรก็ตามไม่ว่าบุคคลในองค์กรจะติดต่อสื่อสารกันด้วยรูปแบบใด ในระหว่างการสนทนาหรือพูดคุยก็
ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันได้อยู่เสมอทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ  
และความต้องการที่แตกต่างกัน  
 ในอดีตที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่มีแนวคิดหรือความเชื่อเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ดี ก่อให้เกิดความแตกแยก และท าให้การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ แต่
ในปัจจุบันความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ความขัดแย้งในองค์กรถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ์, 2534) อย่างไรก็ดีในมุมมองของคนไทยยังคงเห็นว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและ
จัดการให้หมดสิ้นไปเพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ดังจะสังเกตได้จากส านวนของไทยหลายส านวนที่
สอนให้คนไทยจัดการความขัดแย้งโดยใช้วิธีการประนีประนอมหรืออะลุ้มอล่วยให้แก่กัน เช่น  
“ลดราวาศอก” “ผ่อนสั้นผ่อนยาว” “รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ” เป็นต้น  
 จากการส ารวจงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการยุติความขัดแย้งในองค์กรของไทยพบว่า งานวิจัยส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์ การจัดการองค์กร การจัดการการสื่อสารองค์กร  ได้แก่ งานวิจัย
ของสุนีย์ ศรีโพธิ์ (2553) ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสื่อสารเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นหนี้สิน งานวิจัยของ Boonsathorn (2007) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
จัดการความขัดแย้งของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวอเมริกันที่ท างานในบริษัทร่วมลงทุนของ
ต่างชาติในประเทศไทย งานวิจัยของ Katejulasriroj (2011) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
ของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญี่ปุุนที่ท างานในองค์กรหลากเชื้อชาติในประเทศไทย รวมทั้งศึกษา
ปัจจัยเรื่อง “หน้า” ว่ามีผลต่อการเลือกใช้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งของพนักงานชาวไทยและพนักงาน
ญี่ปุุนด้วยหรือไม่ งานวิจัยของศิรินทรา สกุลวิริยะธรรม (2552) ศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือจัดการ
ความขัดแย้งในองค์กร กรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย ส่วนงานวิจัยทางด้านภาษาที่
ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธียุติความขัดแย้งในองค์กรของไทยนั้น เท่าที่ผู้วิจัยได้ศึกษายังไม่พบว่ามีงานวิจัยใด
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ศึกษาในประเด็นดังกล่าว ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ยุติการสนทนาที่มี
ความขัดแย้งในองค์กรเอกชนของไทย โดยมีค าถามวิจัยสองข้อคือ 1) พนักงานองค์กรเอกชนใช้กลวิธีทาง
ภาษาใดบ้างในการยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งในองค์กร  และ 2) พนักงานองค์กรเอกชนเลือกใช้กลวิธี
ทางภาษาใดมากที่สุด และมีปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมใดบ้างที่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีดังกล่าว 
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานองค์กรเอกชน ส่วนแนวคิดที่น ามาใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะอาศัยแนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) และแนวคิด
เรื่องกลวิธีลดหรือยุติความขัดแย้งเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค ์

 1. วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนของไทยใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
องค์กร 
 2. แจงนับความถี่การปรากฏใช้กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนของไทยใช้ยุติการสนทนา
ที่มีความขัดแย้งในองค์กร 

แนวคิด 

 แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มีความ
ขัดแย้ง ได้แก่ แนวคิดเรื่องกลวิธีลดหรือยุติความขัดแย้ง และแนวคิดเรื่องวัจนกรรม  

1. แนวคิดเรื่องกลวิธีลดหรือยุติความขัดแย้ง 
 การลดหรือยุติความขัดแย้งเป็นประเด็นที่มีผู้ศึกษาวิจัยและเสนอแนวคิดไว้อย่าง

หลากหลาย แนวคิดที่มีผู้กล่าวถึงและนิยมใช้เป็นแนวทางในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาและการจัดการ
องค์กรคือ แนวคิดของ  Rahim (1983) (Boonsathorn, 2007) ส่วนในการศึกษาทางด้านภาษานั้นมี
งานวิจัยของพรรณธร ครุธเนตร (2557) ซึ่งศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
ภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้พูดภาษาไทยใช้กลวิธียุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง  5 กลวิธี คือ 

1) การออกจากสถานการณ์ คือ การที่ฝุายหนึ่งถอนตัวออกจากวงสนทนาที่ก าลังมีความ
ขัดแย้ง ซึ่งอาจจะกล่าวถ้อยค าหรือแสดงกิริยาท่าทางเพ่ือให้อีกฝุายทราบว่าตนเองต้องการยุติการสนทนา 
  2) การใช้อ านาจ คือ การใช้อ านาจบังคับให้อีกฝุายยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง 
  3) การเปลี่ยนประเด็นการสนทนา คือ การที่ฝุายใดฝุายหนึ่งเปลี่ยนประเด็นการสนทนา
จากประเด็นที่ก าลังมีความขัดแย้งกันอยู่นั้นไปเป็นประเด็นอ่ืนเพ่ือให้การสนทนาที่ก าลังมีความขัดแย้งอยู่
ในขณะนั้นได้ยุติลง 
  4) การยอมตาม คือ การที่ฝุายใดฝุายหนึ่งกล่าวถ้อยค าหรือแสดงกิริยาท่าทางให้อีกฝุาย
รับรู้ว่าตนยอมรับฟังความคิดเห็นหรือยินยอมกระท าตามความคิดเห็นของอีกฝุายโดยมิได้ถูกบังคับให้
กระท า 
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5) การประนีประนอม คือ การที่ฝุายหนึ่งยอมอะลุ้มอล่วยให้อีกฝุายโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มี
เงื่อนไขก็ได้เพ่ือให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะน าแนวคิดของพรรณธร ครุธเนตร (2557) มาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การจ าแนกกลวิธี ทั้งนี้เพราะแนวคิดเรื่องกลวิธีลดหรือยุติความขัดแย้งที่พรรณธร ครุธเนตร (2557) เสนอ
ไว้น่าจะมีความเหมาะสมมากที่สุดส าหรับการศึกษากลวิธีลดหรือยุติความขัดแย้งในมุมมองทางภาษา 

2. แนวคิดเรื่องวัจนกรรม  
 แนวคิดเรื่องวัจนกรรมของ Searle (1969, 1976) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น ามาใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ น ามาใช้วิเคราะห์ถ้อยค าที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มีความ
ขัดแย้งว่าถ้อยค าดังกล่าวเป็นวัจนกรรมใดแล้วจึงน ามาจ าแนกว่าเป็นกลวิธีใด 

  Searle ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าการที่จะตัดสินว่าถ้อยค าใดมีเจตนาอย่างไร เราไม่สามารถ
พิจารณารูปภาษาที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวได้ แต่ต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในปริบทการสื่อสารนั้นด้วย 
เพราะบางครั้งรูปภาษาอาจไม่ตรงกับเจตนาที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ เงื่อนไขในการแสดงวัจนกรรมที่ Searle 
เสนอไว้มี 4 ประการคือ  

1) เงื่อนไขเนื้อความ (propositional content) คือ รายละเอียดที่เป็นเนื้อหาของ
ถ้อยค านั้น 

2) เงื่อนไขเบื้องต้นหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐาน (preparatory precondition) 
คือ เงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อที่ผู้พูดและผู้ฟังจะต้องมีมาก่อน 

3) เงื่อนไขความจริงใจ (sincerity condition) คือ ความคิด ความรู้สึก และความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้พูดท่ีกล่าวถ้อยค านั้น  

4) เงื่อนไขจ าเป็นหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสาระส าคัญ (essential condition) คือ 
จุดมุ่งหมายของการสื่อเจตนานั้น (Searle, 1969 อ้างถึงในณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2553) 

 เงื่อนไขในการแสดงวัจนกรรมที่ Searle เสนอไว้นี้จะช่วยท าให้การจ าแนกประเภท
ของวัจนกรรมและตีความเจตนาของถ้อยค าที่ใช้สื่อสารมีความแม่นย ามากขึ้น ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าว
มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกกลวิธีทางภาษาบางกลวิธีที่คู่สนทนาใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง เช่น 
การขอร้อง การแนะน า การสั่ง เป็นต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งมีวิธีด าเนินการศึกษาดังนี้ 

1. ส ารวจและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ในขั้นต้นผู้วิจัยจะศึกษาแนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) และแนวคิดเรื่องกลวิธี
ลดหรือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์การยุติการสนทนาที่มีความ
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ขัดแย้ง จากนั้นจึงจะรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีที่ใช้ลดหรือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
องค์กรของไทย เช่น งานวิจัยของ Boonsathorn (2007) Katejulasriroj (2011) เป็นต้น 

2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้บอกภาษาในงานวิจัยนี้คือ พนักงานองค์กรเอกชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปราจีนบุรี จ านวน 150 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 21 – 60 ปี และปฏิบัติงานในองค์กร
นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยจะจัดท าแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ในแบบสอบถามจะสมมติสถานการณ์ความ
ขัดแย้งขึ้นมาจ านวน 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา สถานการณ์ความ
ขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน และสถานการณ์ความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งในองค์กรจากงานวิจัยทางด้านการจัดการองค์กรและสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารองค์กร
เอกชนหลาย ๆ องค์กรแล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการสมมติสถานการณ์ในแบบสอบถาม 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้พนักงานองค์กรเอกชนองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปราจีนบุรี จ านวน 150 คนตอบแบบสอบถาม จากนั้นผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าผู้บอก
ภาษาตอบแบบสอบถามครบถ้วนหรือไม่ หากผู้บอกภาษาตอบแบบสอบถามมาไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะไม่น า
แบบสอบถามฉบับนั้นมาวิเคราะห์ ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาและมีค าตอบครบถ้วนมีจ านวนทั้งสิ้น 
111 ฉบับ  

5. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 ในขั้นต้นผู้วิจัยจะน าค าตอบในแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทีละสถานการณ์ เมื่อได้ค าตอบ

ของแต่ละสถานการณ์แล้ว ผู้วิจัยจะน าค าตอบมาแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ตามที่ให้เลือกตอบคือ “เงียบ” 
“พูดกับผู้บังคับบัญชา/เพ่ือนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา” และ “ใช้วิธีอ่ืน” เมื่อจ าแนกข้อมูลเป็นสามกลุ่ม
แล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาบันทึกไว้เพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 6. วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ในการยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง 
  ในขั้นต้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ตอบว่า “พูดกับ
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า...” มาจ าแนกเป็นถ้อยค าต่าง ๆ โดยอาศัยการเว้นวรรค
ของบอกภาษาและเนื้อความเป็นเกณฑ์ 
ตัวอย่าง 

 “เราเอาเข้าที่ประชุมดีม้ัย แล้วค่อยมาสรุปกัน” 
   จากค าตอบข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะแบ่งเป็นถ้อยค า 2 ถ้อยค า คือ 
   ก. เราเอาเข้าที่ประชุมดีม้ัย 
   ข. แล้วค่อยมาสรุปกัน 
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  หลังจากจ าแนกถ้อยค าแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์กลวิธีโดยน าแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีลดหรือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งที่ พรรณธร ครุธเนตร 
(2557) เสนอไว้มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจะพิจารณาจากข้อมูลที่ศึกษาและ
ปริบทเป็นส าคัญ 
  ส่วนข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ตอบว่า “เงียบ” นั้น ผู้วิจัยจะน าเหตุผล
ที่บอกภาษาอธิบายมาบันทึกไว้เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษา และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ตอบว่า “ใช้วิธีอ่ืน” ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ว่าวิธีดังกล่าวจัดเป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีใด     
 7. แจงนับความถี่การปรากฏใช้ของกลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มี
ความขัดแย้ง  
  เมื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งแล้ว 
ผู้วิจัยจะแจงนับความถี่การปรากฏใช้ของแต่ละกลวิธีว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้ง
อภิปรายสาเหตุการปรากฏของแต่กลวิธี 
  ในการแจงนับความถ่ีในการปรากฏ ผู้วิจัยค านวณค่าความถี่จากสูตรค านวณต่อไปนี้ 

อัตราความถี่ในการปรากฏ = 
จ านวนการปรากฏของแต่ละกลวิธี       100 

จ านวนการปรากฏของกลวิธีที่ใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง 
 8. เขียนสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดพบว่า พนักงานองค์กรเอกชนยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งโดยใช้
กลวิธีทางภาษา 5 กลวิธี คือ การประนีประนอม การออกจากสถานการณ์ การใช้อ านาจ การยอมตาม 
และการเปลี่ยนประเด็นการสนทนา ซ่ึงแต่ละกลวธิมีีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การประนีประนอม   

  การประนีประนอม คือ การที่ฝุายหนึ่งยอมอะลุ้มอล่วยให้อีกฝุายโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มี
เงื่อนไขก็ได้เพ่ือให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลง (พรรณธร ครุธเนตร, 2557)  
  กลวิธีการประนีประนอมที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
องค์กรมีทั้งหมด 4 ลักษณะ คือ 

  1.1 การขอให้อีกฝุายพิจารณาความคิดเห็นที่ตนเสนอไปอีกครั้ง 

   ผู้วิจัยจัดให้กลวิธีนี้เป็นการประนีประนอมลักษณะหนึ่งทั้งนี้เพราะการที่ฝุาย
หนึ่งขอร้องให้อีกฝุายพิจารณาความคิดเห็นของตนอีกครั้งมีลักษณะเหมือนการผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน 
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กล่าวคือ ฝุายที่กล่าวขอร้องต้องยอมลดอารมณ์โกรธของตนเองลงในระดับหนึ่งจึงจะกล่าวขอร้องอีกฝุาย
ได้ และในขณะเดียวกันฝุายที่ถูกขอร้องก็ต้องยอมลดอารมณ์โกรธลงจึงจะยอมกระท าตามท่ีอีกฝุายขอร้อง 
   กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่พนักงานองค์กรเอกชนเลือกใช้เพ่ือยุติการสนทนาที่มีความ
ขัดแย้งเพียงสถานการณ์เดียวคือ เมื่อมีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา 
ตัวอย่าง 
 “อยากให้หัวหน้าพิจารณาอีกทีค่ะ  หากเราใช้สื่อทุกประเภทอาจจะเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมาก
เกินไป และอาจจะส่งผลเสียตามมาในภายหลังได้ หากเราศึกษาข้อมูลที่ดีแล้ว การใช้สื่อเพียงสื่อเดียว
อาจจะคุ้มกว่าใช้ทุกสื่อโดยสิ้นเปลืองอีกด้วย” 
 “ดิฉันคิดว่าการประชาสัมพันธ์องค์กรน่าจะมีการศึกษารายละเอียดของสื่อประเภทต่าง ๆ ก่อน
เพ่ือให้องค์กรของเราได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์นั้น ๆ ได้อย่างต็มที่ หัวหน้าลองพิจารณาก่อน
มั้ยคะ” 
 “หัวหน้ารับข้อเสนอของหนูไปพิจารณาอีกทีนะคะ” 

  1.2 การขอให้อีกฝุายกระท าตามความคิดเห็นของตน 

   ผู้วิจัยจัดให้กลวิธีนี้เป็นการประนีประนอมลักษณะหนึ่งทั้งนี้เพราะการที่ฝุาย
หนึ่งขอร้องให้อีกฝุายกระท าตามความคิดเห็นของตนมีลักษณะเหมือนการผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน 
กล่าวคือ ฝุายที่กล่าวขอร้องต้องยอมลดอารมณ์โกรธของตนเองลงในระดับหนึ่งจึงจะกล่าวขอร้องอีกฝุาย
ได้ และในขณะเดียวกันฝุายที่ถูกขอร้องก็ต้องยอมลดอารมณ์โกรธลงจึงจะยอมกระท าตามท่ีอีกฝุายขอร้อง 
   กลวิธีการขอให้อีกฝุายกระท าตามความคิดเห็นของตนเป็นกลวิธีที่พนักงาน
องค์กรเอกชนน าไปใช้ในการยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งทั้งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตัวอย่าง 
 “สื่อแต่ละชนิดมีเปูาหมายที่ต่างกัน ควรใช้ให้ตรงเปูาหมาย เราศึกษารายละเอียดของสื่อแต่ละ
ประเภทก่อนเถอะครับ” 
 “เราควรลองไว้ที่อาคาร A ก่อนดีมั้ย เพราะใกล้ส านักงาน เวลาที่เราจะน ามาใช้สามารถใช้ได้
ทันที แต่ถ้ากลัวว่าไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เราก็จัดตารางเวลาและแบ่งกันมาตรวจสอบ เรา
น่าจะลองท าวิธีนี้ดูก่อน ถ้าลองท าแล้วสัก 1 อาทิตย์ไม่ดี ถึงค่อยปรับวิธีใหม่ดีมั้ย” 
 “สามารถช่วยกันด าเนินการได้ไหม” 

  1.3 การเสนอเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ท าให้อีกฝุายพึงพอใจ 

   Vuchinich (1990) อธิบายไว้ว่า การที่ฝุายใดฝุายหนึ่งเสนอเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงที่ท าให้อีกฝุายพึงพอใจ เมื่อต่างฝุายต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งกันและกัน การสนทนาที่ก าลังมีความ
ขัดแย้งอยู่นั้นย่อมยุติลง 
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   กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่พนักงานองค์กรเอกชนเลือกใช้เพ่ือยุติการสนทนาที่มีความ
ขัดแย้งทั้งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
ตัวอย่าง 
 “จะท าตามท่ีหัวหน้าต้องการค่ะ แต่จะขอเก็บข้อมูลเพื่อน าเสนอการลดขั้นตอนการท างานเพ่ือลด
เวลา ลดค่าใช้จ่าย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”  
 “เราลองท ากันทั้งสองวิธีเลย แล้วดูสิว่าวิธีไหนมันดีมากกว่ากัน ถ้าวิธีของใครดีกว่าก็ท าตามวิธี
นั้น” 
 “ส่วนไหนที่พวกเราท าได้ก็ท ากันเอง ส่วนไหนที่ท าไม่ได้ก็ค่อยจ้างเค้ามาท าแล้วกัน” 

  1.4 การขอให้อีกฝุายมีความใจเย็น 

   ผู้วิจัยจัดให้การขอให้อีกฝุายมีความใจเย็นเป็นกลวิธีการประนีประนอมใน
ลักษณะหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากการขอร้องให้อีกฝุายมีความใจเย็นมีลักษณะเหมือนการผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่
กัน กล่าวคือ ผู้ที่กล่าวขอร้องต้องยอมลดอารมณ์โกรธของตนเองลงในระดับหนึ่ง จึงจะกล่าวขอร้องให้อีก
ฝุายมีความใจเย็นได้ และในขณะเดียวกันฝุายที่ถูกขอร้องให้มีความใจเย็นก็ต้องยอมลดอารมณ์โ กรธลง
ตามท่ีอีกฝุายขอร้อง  
   กลวิธีการขอให้อีกฝุายมีความใจเย็นเป็นกลวิธีที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ในการ
ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งสองสถานการณ์คือ สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมงาน และ
สถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตัวอย่าง 
 “ใจเย็น ๆ เราค่อยดูกันอีกทีว่าจะเอาไว้ที่ตึกไหน” 
 “ใจเย็น ๆ ค่อยคุยกัน ดูผลได้ผลเสียก่อนค่อยว่ากัน โอเคนะ”  

 2. การออกจากสถานการณ์ 

  การออกจากสถานการณ์ คือ การออกจากวงสนทนาที่ก าลังมีความขัดแย้ง ซึ่งอาจจะ
กล่าวถ้อยค าหรือแสดงกิริยาท่าทางเพ่ือให้อีกฝุายทราบว่าตนเองต้องการยุติการสนทนา  (Vuchinich, 
1990 : 132) การออกจากสถานการณ์ที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้เพ่ือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
องค์กรสามารถจ าแนกได้ 3 กลวิธีคือ 

  2.1 การกล่าวขอเลื่อนการสนทนา  

    การกล่าวขอเลื่อนการสนทนา หมายถึง การกล่าวขอเลื่อนการสนทนาที่ก าลัง
ด าเนินอยู่ออกไปไว้ในภายหลัง ถ้อยค าที่ใช้ในกลวิธีนี้จะแสดงให้อีกฝุายทราบอย่างชัดเจนว่าต้องการออก
จากวงสนทนา โดยที่ไม่สามารถตีความเป็นเจตนาอ่ืนได้ ถ้อยค าที่มักปรากฏใช้ ได้แก่ “ขอไปศึกษาข้อมูล/
รายละเอียด” “ขอไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม” “ค่อยคุยกันอีกที” “ค่อยมาสรุปกัน” กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 165 - 

พนักงานองค์กรเอกชนน าไปใช้ในการยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งทั้งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา    
ตัวอย่าง 
 “เดี๋ยวคุยแล้วสรุปกันอีกที” 
 “เดี๋ยวเราหาข้อสรุปกันอีกทีนะ” 
 “ดิฉันขอเวลากลับไปหาข้อมูลที่ละเอียดเพ่ือมาเสนอให้หัวหน้างานได้ลองพิจารณาข้อมูลดูอีก
ครั้ง” 
 “ขอกลับไปคิดดูก่อน แต่คุณช่วยท ารายละเอียดการบริการและค่าใช้จ่ายแล้วมาคุยกันอีกที” 
 “คุณลองศึกษาการจัดสัมมนาดู วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและงบประมาณแล้วมาคุยกันอีกที ถ้าดูแล้ว
แนวโน้มในการจัดสัมมนาแบบไหนดีกว่าก็เอาแบบนั้น” 

  2.2 การเดินออกจากวงสนทนา 

   ผู้วิจัยจัดให้การเดินออกจากวงสนทนาเป็นกลวิธีการออกจากสถานการณ์
ลักษณะหนึ่ง ถึงแม้ว่ากลวิธีนี้จะไม่มีการกล่าวถ้อยค าใด ๆ ให้อีกฝุายทราบว่าต้องการยุติการสนทนาที่ แต่
การเดินออกจากวงสนทนาเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการยุติการสนทนา ทั้งนี้เพราะเมื่อฝุาย
หนึ่งเดินออกจากวงสนทนาไป การสนทนาที่ก าลังมีความขัดแย้งกันอยู่นั้นย่อมยุติลง  กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่
พนักงานองค์กรเอกชนเลือกใช้เพ่ือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งเพียงสถานการณ์เดียวคือ ใน
สถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา   

  2.3 การเงียบ 

   การเงียบถือเป็นกลวิธีการออกจากสถานการณ์ลักษณะหนึ่ง แม้ว่ากลวิธีนี้จะไม่
มีการกล่าวถ้อยค าใด ๆ ให้อีกฝุายทราบว่าต้องการยุติการสนทนา แต่การเงียบเป็นการแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าต้องการยุติการสนทนา เพราะหากฝุายหนึ่งเงียบ การสนทนาที่มีความขัดแย้งกันย่อมยุติลงด้วย  
จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดพบว่า พนักงานองค์กรเอกชนจะใช้กลวิธีการเงียบเพ่ือยุติการสนทนาที่มีความ
ขัดแย้งทั้งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเหตุผล
ที่พนักงานองค์กรเอกชนอธิบายไว้ได้แก่ 
  - กรณทีี่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา 
  “ให้เกียรติหัวหน้า” 
  “ไม่ต้องการให้หัวหน้าเสียหน้า” 
 - กรณีท่ีมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน 
  “จะท าให้ทะเลาะกัน” 
  “รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน” 
 - กรณีท่ีมีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา 



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 166 - 

  “ไม่อยากท าให้ทะเลาะกัน” 
  “รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา”    

 3. การใช้อ านาจ  

  การใช้อ านาจ ในที่นี้หมายถึง การใช้อ านาจบังคับให้อีกฝุายยุติ การสนทนาที่มีความ
ขัดแย้ง ผู้วิจัยจัดให้การใช้อ านาจเป็นกลวิธียุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งกลวิธีหนึ่ง  เพราะเมื่อฝุายที่มี
อ านาจเหนือกว่าบังคับฝุายที่มีอ านาจน้อยกว่าให้กระท าตามความคิดเห็นของตน ฝุายที่มีอ านาจน้อยก็
ย่อมกระท าตามเนื่องจากเกรงกลัวผลที่จะตามมาหากไม่กระท าตามความคิดเห็นของฝุายที่มีอ านาจมาก 
เมื่อฝุายหนึ่งยินยอมกระท าตามความคิดเห็นของอีกฝุายหนึ่ง การสนทนาที่มีความขัดแย้งก็ย่อมยุติลง 
  กลวิธีการใช้อ านาจที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ในการยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง
สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ การใช้อ านาจของตนเอง และการใช้อ านาจของบุคคลที่สาม 

  3.1 การใช้อ านาจของตนเอง 

   การใช้อ านาจของตนเอง ในที่นี้หมายถึง การใช้อ านาจที่ตนมีตามสถานภาพ
ขณะนั้นบังคับอีกฝุายให้ยุติการสนทนาหรือกระท าตามความคิดเห็นของตนเพ่ือให้การสนทนาที่มีความ
ขัดแย้งยุติลง 
   จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดพบว่า กลวิธีการใช้อ านาจของตนเองมีเพียง
ลักษณะเดียวคือ การสั่งให้อีกฝุายกระท าตามความคิดเห็นของตน กลวิธีลักษณะนี้จะปรากฏใช้ใน
สถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น 
ตัวอย่าง 
 “ท าตามความคิดผม” 
 “ท าตามที่พ่ีบอกก่อนนะ เพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่แล้วว่าเพราะอะไร” 
 “เราต้องช่วยบริษัทประหยัด และบุคลากรเรามีความสามารถ ให้เอาตามท่ีผมบอกแหละ” 
 “เรามีศักยภาพอยู่แล้ว เราสามารถท าเองภายในได้ ท าตามที่พ่ีบอก มีปัญหาอะไรมาแจ้งนะ” 

  3.2 การใช้อ านาจของบุคคลที่สาม 

   การใช้อ านาจของบุคคลที่สาม ในที่นี้หมายถึง การขอให้ผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า
ตนเองและอีกฝุายมาช่วยยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้ง 
   จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดพบว่า กลวิธีนี้จะปรากฏใช้ทั้งในสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งบุคคลที่สามที่พนักงานองค์กร
เอกชนจะน ามาอ้างถึงเพ่ือท าให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลงมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ 
   ก. กรณีที่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา บุคคลที่สามที่จะน ามาอ้างถึง ได้แก่ 
ที่ประชุม ผู้บริหารองค์กร ผู้ที่มีประสบการณ์ 
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ตัวอย่าง 
 “เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเลยค่ะ” 
 “หัวหน้าลองปรึกษาผู้บริหารมั้ยคะว่าท่านต้องการแบบไหน” 
 “ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนดีกว่าครับ”    
   ข. กรณีท่ีมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน พนักงานองค์กรเอกชนจะกล่าวอ้างถึง
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และท่ีประชุม เพ่ือให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลง 
ตัวอย่าง 
 “แนใ่จเหรอ ถ้าท าอย่างนั้น ลองถามหัวหน้าก่อนไหมว่าเขาคิดเห็นเป็นอย่างไร” 
 “ถามหัวหน้าดีกว่า เราอย่าตัดสินกันเองเลย” 
 “เอาความคิดเห็นเข้าท่ีประชุมดีกว่า” 
   ค. กรณีที่มีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลที่สามที่พนักงานองค์กร
เอกชนจะน ามาอ้างถึงคือ ผู้บริหารองค์กรและที่ประชุม เพ่ือให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลง 
 
ตัวอย่าง 
 “ให้ผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจเถอะ” 
 “เราให้ทุกฝ่ายช่วยกันออกความคิดเห็นดีกว่า เพ่ือความสบายใจของทุกคน” 
 “ไว้ให้ที่ประชุมตัดสินใจแล้วกัน”    

 4. การยอมตาม  

  การยอมตาม คือ การที่ฝุายใดฝุายหนึ่งกล่าวถ้อยค าหรือแสดงกิริยาท่าทางให้อีกฝุายรับรู้
ว่าตนยอมรับฟังความคิดเห็นหรือยินยอมกระท าตามความคิดเห็นของอีกฝุายโดยมิได้ถูกบังคับให้กระท า 
(Vuchinich, 1990 : 123) 
  ถ้อยค าที่มักปรากฏใช้ ได้แก่ “เอาตามท่ี...เสนอเลยครับ” “เอาตามที่...เห็นสมควร” “จะ
ด าเนินการตามที่เสนอ” “ผม/ดิฉันเห็นด้วยกับคุณ” กลวิธีนี้เป็นกลวิธีที่พนักงานองค์กรเอกชนน าไปใช้ยุติ
การสนทนาที่มีความขัดแย้งทั้งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตัวอย่าง 
 “เอาแบบที่หัวหน้าต้องการก็ได้ค่ะ” 
 “เอาตามท่ีหัวหน้าเห็นสมควรครับ” 
 “เอาตามท่ีคุณตัดสินใจ” 
 “เห็นด้วยกับที่คุณว่า เพราะมีพนักงานรักษาความปลอดภัย น่าจะดีกว่า” 
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 5. การเปลี่ยนประเด็นการสนทนา 

  การเปลี่ยนประเด็นการสนทนา หมายถึง การที่ฝุายใดฝุายหนึ่งเปลี่ยนประเด็นการ
สนทนาจากประเด็นที่ก าลังมีความขัดแย้งกันอยู่นั้นไปเป็นประเด็นอ่ืนเพ่ือให้การสนทนาที่ก าลังมีความ
ขัดแย้งอยู่ในขณะนั้นได้ยุติลง (Vuchinich, 1990 : 130) 
  จากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดพบว่า กลวิธีการเปลี่ยนประเด็นการสนทนาเป็นกลวิ ธีที่
พนักงานองค์กรเอกชนใช้เ พ่ือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น 

ตัวอย่าง 
  “เรื่องนี้เอาไว้คุยกันอีกทีแล้วกัน เอกสารที่จะส่งให้แผนกจัดซื้อเตรียมไว้เรียบร้อยหรือยัง” 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
องค์กรมีกลวิธีหลักทั้งหมด 5 กลวิธี ได้แก่ การประนีประนอม การออกจากสถานการณ์ การใช้อ านาจ 
การยอมตาม และการเปลี่ยนประเด็นการสนทนา เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ พรรณธร ครุธ
เนตร (2557) พบว่า กลวิธีทั้ง 5 กลวิธีที่พบในการศึกษาครั้งนี้มีลักษณะเหมือนกับที่พรรณธรเสนอไว้ 
เพียงแต่ผลการศึกษาในครั้งนี้พบลักษณะที่แยกย่อยน้อยกว่า ทั้งนี้อาจเป็น เพราะการศึกษาของพรรณธร
เป็นการศึกษาข้อมูลจากบทสนทนาทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวันโดยไม่ได้ก าหนดสถานภาพของคู่สนทนาและ
ประเด็นความขัดแย้ง ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการสนทนาที่มีความขัดแย้งในองค์กรซึ่งมี
การก าหนดสถานภาพของคู่สนทนาและประเด็นความขัดแย้งไว้อย่างตายตัว  
  เมื่อพิจารณาค่าความถ่ีในการปรากฏใช้ของกลวิธีทางภาษาที่ใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
ภาษาไทยทั้ง 5 กลวิธี พบว่ามีการปรากฏใช้ในอัตราที่แตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 การปรากฏใช้ของกลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนใช้ยุติการสนทนาที่มีความ  ขัดแย้ง
ในองค์กร 

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ยุติการสนทนาที่มี
ความขัดแย้ง 

ความถี่การปรากฏใช้ 
กรณีขัดแย้งกับ
ผู้บังคับบัญชา 

กรณีขัดแย้งกับ
เพื่อนร่วมงาน 

กรณีขัดแย้งกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ 
การประนีประนอม 48 43.24 47 42.33 28 25.23 
การออกจากสถานการณ์ 38 34.24 28 25.23 33 29.73 
การใช้อ านาจ 14 12.61 28 25.23 46 41.44 
การยอมตาม 11 9.91 8 7.21 3 2.70 
การเปลี่ยนประเด็นการสนทนา 0 0 0 0 1 0.9 
รวม 111 100 111 100 111 100 
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จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏใช้มากที่สุดในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานคือ กลวิธีการประนีประนอม ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับที่
พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ในสังคมไทยมักจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิธี
ประนีประนอม กล่าวคือ ต่างฝุายต่างยอมท าทุกวิถีทางเพ่ือให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยุติลง การที่พนักงาน
องค์กรเอกชนเลือกใช้กลวิธีการประนีประนอมมากอาจเป็นเพราะกลวิธีนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลวิธีการ
ยอมตามท่ีฝุายหนึ่งยอมกระท าตามความต้องการของอีกฝุายเพ่ือให้อีกฝุายเกิดความพึงพอใจ เพียงแต่การ
ประนีประนอมนั้น ต่างฝุายต่างยอมกระท าตามความต้องการของกันไม่มากก็น้อย อีกทั้งลักษณะทาง
สังคมของไทยเป็นสังคมแบบอิงกลุ่ม (collectivism) คนในสังคมลักษณะนี้จะให้ความส าคัญกับกลุ่มและ
ต้องการการยอมรับจากสังคม เนื่องจากเห็นว่าการอยู่ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันเป็นสิ่งส าคัญ คนใน
สังคมแบบอิงกลุ่มจึงมักจะค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนมากกว่าความรู้สึกของตนเอง (Jandt, 2010) ดังนั้น
เมื่อมีความขัดแย้งในองค์กร พนักงานองค์กรเอกชนจึงเลือกใช้กลวิธีการประนีประนอมมากกว่ากลวิธีอ่ืน
เพ่ือรักษาสัมพันธภาพของตนเองกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานไว้  
 กลวิธีที่ปรากฏใช้มากรองลงมาเมื่อมีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานคือ การออก
จากสถานการณ์ กลวิธีนี้จ าแนกออกเป็นกลวิธีย่อย 2 กลวิธีคือ การเงียบและการกล่าวขอเลื่อนการ
สนทนา กลวิธีที่ปรากฏใช้ค่อนข้างมากคือ การเงียบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเงียบเป็นวิธีการยุติความ
ขัดแย้งที่ดีวิธีหนึ่ง กล่าวคือ การเงียบช่วยท าให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งไม่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น
เนื่องจากไม่มีการกล่าวถ้อยค าโต้ตอบกันอีก และเมื่อต่างฝุายต่างระงับอารมณ์โกรธของตนเองลงแล้วก็
สามารถกลับมาสนทนากันต่อได้ (Oduro–Frimpong, 2007) นอกจากนี้แล้วกลวิธีการเงียบยังมีลักษณะ
เหมือนเป็นการยอมตามอีกฝุาย การเงียบจึงเป็นกลวิธีที่ท าให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลงและใน
ขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาสัมพันธภาพของตนเองกับผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานไว้ และจากเหตุผลที่ผู้
บอกภาษาได้อธิบายไว้ อาจกล่าวได้ว่ากลวิธีการเงียบยังช่วย “รักษาหน้า” ของอีกฝุายและไม่ท าให้ความ
ขัดแย้งมีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย  
 ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา กลวิธีที่ปรากฏใช้มากที่สุดคือ การใช้อ านาจ 
กลวิธีนี้มีกลวิธีย่อย 2 กลวิธี คือ การใช้อ านาจของตนเองและการใช้อ านาจของบุคคลที่สาม ซึ่งกลวิธีที่
ปรากฏใช้มากคือ การใช้อ านาจของตนเอง การที่พนักงานองค์กรเอกชนเลือกใช้กลวิธีการใช้อ านาจเพ่ือยุติ
การสนทนาที่มีความขัดแย้งของตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชานั้นอาจเป็นเพราะประเด็นที่มีความขัดแย้งกัน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานขององค์กร กอปรกับในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาจึงจ าเป็นที่จะต้อง
บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าตามความคิดเห็นของตนเองเพ่ือให้การท างานบรรลุตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้และไม่ให้องค์กรเกิดความเสียหาย    
 กลวิธีที่ปรากฏใช้น้อยในสถานการณ์ความขัดแย้งทั้งสามสถานการณ์คือ กลวิธีการยอมตาม กลวิธี
นี้ถือเป็นกลวิธีที่สามารถท าให้การสนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลงได้เป็นอย่างดี เนื่ องจากฝุายหนึ่งยอม
กระท าตามความคิดเห็นหรือความต้องการของอีกฝุายซึ่งท าให้อีกฝุายพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามการที่
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พนักงานองค์กรเอกชนเลือกใช้กลวิธีการยอมตามค่อนข้างน้อยนั้นอาจเป็นเพราะกลวิธีนี้ท าให้ฝุายที่ยอม
กระท าตามต้องเสียจุดยืนของตนเอง และเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทั้งสามสถานการณ์
จะเห็นได้ว่า ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา กลวิธีการยอมตามมีการปรากฏใช้มากที่สุด
นั่นก็อาจเป็นเพราะอีกฝุายมีสถานภาพเป็นผู้บังคับบัญชา การยอมท าตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาสัมพันธภาพของตนเองกับผู้บังคับบัญชา และวิธีการนี้ไม่ได้ท าให้ฝุายที่ยอม
ตามรู้สึกเสียจุดยืนหรือเสียหน้ามากนักเนื่องจากการกระท าตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นวิสัยที่คนทั่วไป
พึงกระท า  

สรุป 

 กลวิธีทางภาษาที่พนักงานองค์กรเอกชนส่วนใหญ่ใช้ในการยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งใน
องค์กรคือ การประนีประนอม และการออกจากสถานการณ์ กลวิธีทั้งสองนี้ถือเป็นวิธีการที่ท าให้การ
สนทนาที่มีความขัดแย้งยุติลงได้ และช่วยรักษาสัมพันธภาพของตนเองกับคู่ขัดแย้งด้วย หากพิจารณาตาม
แนวคิดทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา อาจกล่าวได้ว่า การที่พนักงานองค์กรเอกชนส่วนใหญ่เลือกใช้กลวิธีการ
ประนีประนอมและการออกจากสถานการณ์เพ่ือยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งในองค์กรนั้นสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of needs) ที่มาสโลว์เสนอไว้ว่ามนุษย์ทุกคน
จะมีล าดับขั้นความต้องการ 5 ระดับ โดยเรียงจากระดับต่ าไประดับสูงคือ 1) ความต้องการขั้นพ้ืนฐานหรือ
ความต้องการทางด้านร่างกายเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น อาหาร อากาศ น้ า 2) ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัย หมายถึงความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ 
มีความม่ันคงในการท างาน 3) ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม คือ ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับ
ตนเป็นสมาชิก ต้องการได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ รวมทั้งได้รับความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือน
ร่วมงาน 4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอ่ืน และ 5) ความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นเมื่อพนักงานองค์กรเอกชนมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนในองค์กร การเลือกใช้กลวิธี
ทางภาษาที่สามารถยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งและช่วยรักษาสัมพันธภาพของตนเองกับคู่ขัดแย้งได้ถือ
เป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัยและการมีส่วนร่วม
ในสังคม อย่างไรก็ดีการที่พนักงานองค์กรเอกชนจะเลือกใช้กลวิธีทางภาษากลวิธีใดในการยุติการสนทนาที่
มีความขัดแย้งนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะต่าง ๆ ของกลวิธีแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนอีกหลายประการที่
มีผลต่อการเลือกใช้ อาทิ ประเด็นความขัดแย้ง สถานภาพของคู่ขัดแย้ง และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม  

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ : 

 ในสถาบันอุดมศึกษา แห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ได้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจต่อวิถีที่

แตกต่างทางวัฒนธรรมของนักศึกษา ซึ่งน าไปสู่การไม่ยอมรับและการกดทับทางวัฒนธรรม ดังนั้นเพ่ือจะ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้น  

บทความนี้น าเสนอการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสร้างพ้ืนที่ที่สาม ให้เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนที่

ความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่า ยอมรับและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรม

การเรียนรู้จากการถ่ายภาพและวิธีการวิพากษ์  และวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม

สามารถท าให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ ในระดับที่นักศึกษาสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อย่างไรก็ตามการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา สามารถ

ด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ ต้องอาศัยระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ:  พหุวัฒนธรรม,ความหลากหลายทางวัฒนธรรม,พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
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ABSTRACT 

University students in one of Northern Thailand’s institutes of higher education 

often have distorted and shallow understandings of the cultural, social, and gender 

differences among their fellow students. This leads to misunderstandings and sometimes 

open disrespect. To prevent and resolve such problems, we need to open cultural 

space in their learning process. This article presents research on an attempt to create a 

“third space” of culture in the university classroom (outside of student’s individual 

space, or the “second space” of an “other.”) The “third space” refers to an area of 

knowledge where students value, accept and respect cultural diversity. Through learning 

photography, students bring into question and criticism their representations and the 

context surrounding them. This research uses qualitative research methods, study from 

documents, Interviews, and observation combined with active research to gather data. 

By creating cultural space to gain understanding and acceptance of cultural differences 

in the classroom, students could take the advantage in their everyday lives. Creating a 

cultural space in the university can be implemented through a variety of learning 

processes, requiring continuation at regular intervals. 

Keywords : Multicultural, Diversity, Cultural space 
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บทน า 

สังคมไทย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม 

ภาษา วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อความคิด ดังนั้นการจะท าให้เกิดความสันติสงบสุขและเท่าเทียมกันนั้น

จ าเป็นจะต้องใช้ แนวคิดพหุวัฒนธรรมนิยม ในการปูองกัน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม (ยศ สันต

สมบัติ, 2551:151-189) ในการสร้างการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต้องมาจากส านึกเรื่อง

ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนมีวิธีที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้องลงตัวในการ

อยู่ร่วมกันในสังคม (ประสิทธิ์  ลีปรีชา, 2556:7-21)  

อย่างไรก็ตามยังมีสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียน

การสอนแก่นักศึกษาซึ่งมีพ้ืนเพและพ้ืนฐานของผู้เรียนจากวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกัน ส่งผลท าให้

เกิดความไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ ตลอดจนการกระท าที่เป็นการกดทับ เบียดขับทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่

สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในสังคมต่อไปได้ ดังนั้นเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรมี

การศึกษาวิจัยว่า นักศึกษามีการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไร และควรจัดการเรียนรู้

อย่างไร ที่จะท าให้นักศึกษาเกิดการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้การศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ จะต้องใช้วิธีบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้แบบต่างๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสื่อสารในแบบสากล สร้างมุมมองที่แตกต่าง

หลากหลาย ดังนั้นกิจกรรมการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นการสื่อสารด้วยภาษาภาพ  สามารถประกอบสร้าง

ความหมาย และการวิพากษ์โต้เถียง ผ่านหัวข้อทางวัฒนธรรม น ามาสื่อความ และสร้าง“พ้ืนที่” อันจะ

สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นวิธีการท าความเข้าใจวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

จึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสร้างการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาได้เป็น

อย่างดี 

การวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษา ตลอดจน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ ที่สร้างการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางพัฒนา การจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษา  และบริบทที่

แตกต่างกันออกไปของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะสามารถน าไปสู่ความเข้าใจและยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย : 

1.เพื่อศึกษาการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาฯ 
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2.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ ที่สร้างการยอมรับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมแก่นักศึกษาฯ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนรู้ 

สร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมกระบวนการเรียนรู้ ได้ใช้แนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

แนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรมศึกษา :การจัดการเรียนรู้   

การจัดการเรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้บูรณาการความคิด ความเข้าใจและเกิดการยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้นั้น จะต้องมีเปูาหมายและวัตถุประสงค์แบบการศึกษาพหุวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อเชื่อมโยงกันของมนุษย์ในระบบวัฒนธรรมสากลที่เกิดขึ้นจาก

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและเห็น

คุณค่าของความแตกต่ างทางวัฒนธรรม จากกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ น่ าสนใจและเหมาะสม 

(Michaelis,1972, และ Michaelis อ้างถึงในสิริวรรณ ศรีพหล,2555:12-16) แนวคิดนี้สอดคล้องกับ 

Carlton Brown (Brown, 1976) ที่ได้อธิบายว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ

การศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงความเข้าใจของนักเรียนในการพัฒนาและการสร้าง

ความเข้มแข็งของกลุ่มทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต่างๆ เพ่ือที่จะน ามาใช้ในการลบอคติแก้ไขความเข้าใจผิด

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์และทางเชื้อชาติ ซึ่งการยอมรับและเคลื่อนไปสู่ความ

เป็นพหุวัฒนธรรมได้นั้น จะเกิดจากการเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ 7 ขั้นดังที่ Jaime Wurzel (อ้างถึงในเอก

ชัย  จันทา,2556:16-17) ได้แจกแจงไว้คือ  ขั้นที่หนึ่งเอกวัฒนธรรมนิยม (Monoculturalism) ขั้นที่สอง

คือการติดต่อข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Contact) ขั้นที่สามคือความขัดแย้งทางวัฒนธรรม 

(Cultural Conflict) ขั้นถัดมาคือการแทรกแซงที่เกิดการศึกษา (Educational Intervention) ไปสู่

ขั้นตอนที่ห้าคือการเสียดุลยภาพ(Disequilibrium) และขั้นที่หกคือการตระหนัก (Awareness) ขั้นตอน

สุดท้ายคือ พหุวัฒนธรรมนิยม (Multiculturalism) เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การยอมรับว่ามีความคิดที่

แตกต่างไปจากของตนเองด ารงอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของ

คน จึงต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยกระบวนการศึกษาและวิธีการที่เหมาะสม  ดังนั้นการสร้างการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงต้องมาจากการพัฒนากระบวนการ

ที่เหมาะสม ซึ่งใช้พัฒนาผู้เรียนเข้าสู่การเข้าใจและยอมรับการเป็นพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้บทบาทของ

สถาบันการศึกษา นักการศึกษาเช่น James Banks (Banks,2002:1-12) ให้ความเห็นว่าสถาบันการศึกษา
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จ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมอย่างจริงจัง เน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ

วัฒนธรรมอ่ืนที่ต่างจากตน มีความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เน้นให้กลุ่ม

คนในวัฒนธรรมหลักยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอ่ืน (Enlightening Power Group Model) และ

รูปแบบที่เน้นให้กลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อยเข้าใจตนเองในบริบททางสังคมของตนเอง และวัฒนธรรมหลัก 

(Share Power Model)  

แนวคิดเรื่องพ้ืนที่: การเรียนรู้จากการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนรู้ก็เปรียบเสมือน “พ้ืนที่” (Space) ซึ่งใช้เชื่อมโยงผู้เรียนกับการเรียนรู้ ที่เกิด

จากที่บุคคล(ผู้เรียน)นั้น ด ารงอยู่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ ได้ด้วยปัจจัยของบริบททางสังคมวัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์ ซึ่งพ้ืนที่ต่างๆ ถูกให้ความหมายของเป็นพ้ืนที่ของกิจกรรม และตามความต้องการของการ

ใช้พื้นที่ ของบุคคลที่อยู่รายล้อมพ้ืนที่เหล่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันได้อย่างเท่าเทียม จึง

จ าเป็นต้องมีการสร้างพ้ืนที่หนึ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมของตัวเองขึ้นมาเพ่ือปะทะ

สังสรรค์กัน ดังเช่นแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ของ Henri Lefebvre (Lefebvre อ้างถึงใน สพสันติ์ เพชรค า

,2554:2-15) ซึ่งได้แบ่งพ้ืนที่ (Types of Space) ออกเป็น 3 ประเภทคือ พ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical 

Space ) พ้ืนที่ภายใน (Mental Space) และพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) ซึ่ง Lefebvre มองว่าพ้ืนที่ 

ที่เป็นอาณาบริเวณท่ีสิ่งต่างๆ มาปะทะสังสรรค์กันอย่างหลากหลาย ซึ่งต่างมีปฏิสัมพันธ์และส่งผลกระทบ

แก่กันและกันในอาณาบริเวณที่เรียกว่า “พ้ืนที่ที่สาม” (Third Space) คือพ้ืนที่ทางสังคม หรือเป็นอาณา

บริเวณซึ่งพ้ืนที่อีกสองแบบจะมาปะทะประสานกัน แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ยังได้ถูก Michel Foucalt (Foucalt 

อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช, 2552:274-288) เสนอว่า  พ้ืนที่คือรากฐานของการท างานของอ านาจทุก

ชนิด อ านาจไม่อาจแยกออกจากความรู้ และความจริง ความรู้สามารถถูกวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ การสร้าง

ความหมาย (การแทนที่ การสวมรอย รื้อสร้าง การเปลี่ยนรูป)  มนุษย์จึงถูกก าหนดด้วยวัฒนธรรมค่านิยม

และระบบต่างๆในสังคม ในทุกที่ของความสัมพันธ์ทางสังคม เช่นการสร้างระเบียบข้อบังคับในสถาบัน

ต่างๆสังคม  หรือการที่สถาบันการศึกษาท่ีใช้พื้นที่โดยน าผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เข้ามาอยู่

ร่วมกัน และควบคุมด้วยการแบ่งแยกและการจัดอันดับภายใต้ก าหนดกฎเกณฑ์ ที่เป็นการจัดสรรพ้ืนที่ 

ดังกล่าวนี้จึงท าให้ผู้เรียนตกอยู่ภายใต้การควบคุมได้ในทุกระบบความคิด และการกระท าไม่ให้ออกไปนอก

กรอบที่ก าหนด ในอีกทางหนึ่ง อานันท์ กาญจนพันธุ์  (2554:144-147) ได้กล่าวว่าการศึกษาเรื่องพ้ืนที่

ความรู้จะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ที่หลากหลายผสมผสานเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ การช่วงชิงความหมาย

เพ่ือให้เกิดการต่อสู้ ต่อรอง สื่อสารให้กับผู้อ่ืนได้ทราบว่าในพ้ืนที่นั้นมีความรู้อ่ืนอีกหลายชั้นหลายระดับ ที่

ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นพื้นที่เชิงซ้อน ซึ่งเต็มไปด้วยการต่อสู้ต่อรองเพ่ือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ดังนั้น
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จากแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ การสร้างเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงควรมาจากการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็น“พ้ืนที่ที่

สาม”ที่มีอิสระต่อความคิดและการแสดงออก เพ่ือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ การอธิบายความหมายที่

สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าว  

แนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

การจัดการเรียนรู้ที่ดีและน าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และ
เกิดทัศนคติที่ดีงามต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ จนเกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดความสุขความเจริญ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการทั้งทางจิตใจ และทาง
ร่างกาย ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้มีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยการวิจัยชิ้นนี้ได้พิจารณาเลือกใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการ ที่สามารถเอ้ือต่อการสร้าง “พ้ืนที่ที่สาม” ให้เป็นพ้ืนที่สร้าง
การเรียนรู้และความเข้าใจแก่ผู้เรียนให้เกิดการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไว้ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ ได้พัฒนามาจาก
แนวความคิดของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ในการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีลักษณะหลากหลาย ทุก
ระดับ โดยมุ่งเน้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาปัญหาในหลายด้าน สามารถ
รวบรวมข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และทดสอบ โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้จัดกระบวนการและระเบียบในการ
ท างาน เพ่ือสนับสนุนการท ากิจกรรมของผู้เรียน จึงเป็นการฝึกกระบวนการกลุ่มในการท างานแบบ
ประชาธิปไตย ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ท าให้ผู้เรียนรู้คิดวิเคราะห์ ยอมรับและให้เกียติผู้อ่ืน ไป
ตลอด 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีรากฐาน ที่ต่อยอดมาจาก
มาจากแนวคิดอีกด้านหนึ่งในการให้การศึกษาของจอห์น ดิวอ้ี จากการให้การศึกษาเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ชีวิตที่ต่อเนื่องโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การท าโครงงานจึงเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามความต้องการในการท างานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถน าไปใช้เป็นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเสริมในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ที่จ าเป็นต้องใช้
ทักษะต่างๆ ในการท างานให้บรรลุตามเปูาหมาย จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแบ่งปันความรู้เป็น
กระบวนการส าคัญที่ท าให้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประสบความส าเร็จ เมื่อการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ข้ึนได้น าไปเผยแพร่แบ่งปันให้กับผู้อื่นหรือ น าความรู้นั้นกลับมาใช้ใหม่ การเรียนรู้จาก
การเผยแพร่ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ จากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ เพ่ือร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนา
แนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆจึงเป็นวิธีการที่เจ้าของวัฒนธรรมสามารถ  การประกอบสร้าง คุณค่าและอธิบาย
วัฒนธรรมของตนเองได้อย่างมีอิสระ 
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การจัดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์ที่ เป็นการสร้างส านึกใหม่ จากการ
เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ให้เกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคม จากการท าให้
ผู้เรียนได้สะท้อนคิด มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่ งมาจากแนวคิดของ Jack Mezirow 
(Mezirow, 1998:70) ที่เสนอว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากการการขยายการตีความของกรอบ
ความคิดที่มีอยู่เดิมในการอ้างอิงการเรียนรู้ใหม่ โดยการเปลี่ยนมุมมองตนเอง หรือโดยการเปลี่ยนแปลง
แบบแผน หรือในวิธีคิด  อย่างไรก็ตาม แนวคิดได้ถูกเสริมปรับเพ่ิมมิติการเชื่อมโยงกับจินตนาการปัญญา
ญาณ และอารมณ์ ซึ่ง วิจารณ์ พานิช (2558: 86-93) ได้อธิบายว่าความสามารถในการจินตนาการ อาจ
ตีความสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยได้ และการใช้ปัญญาญาณหรืออารมณ์ก็อาจน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ และมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นศิลปะจึงส่งเสริมการ
สานเสวนาให้สามารถมองโลกได้หลายมุม ท าให้สามารถเข้าถึงความจริง ที่แตกต่างไปจากมิติที่เคยรับรู้อยู่
เดิม เนื่องจากเป็นการสร้างและเปิด “พ้ืนที”่ที่มักถูกมองข้าม หรือเป็นสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในสังคม ให้ออกมาสู่
การเรียนรู้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ ศิลปะที่น ามาใช้อาจมีหลายรูปแบบเช่น การใช้ภาพวาด ภาพ
ถ่ายภาพเป็นต้น  

จากการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดและสร้างจินตภาพร่วมที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง การถ่ายภาพจึงถูกน ามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย เป็นการ
สื่อสารด้วยภาษาภาพที่เป็นการสื่อสารในแบบสากล ภาพถ่ายจึงถือได้เป็นความจริงทางวัฒนธรรมที่
ประจักษ์ต่อสายตา (พรรณราย โอสถาภิรัตน์,2546:76-81 และ Banks, Marcus,2001:23-24 ) การ
ถ่ายภาพสามารถสื่อความ ประกอบสร้างความหมาย และสร้าง“พ้ืนที”่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม อัน
จะสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็นวิธีการท าความเข้าใจวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
เพ่ือน ามาท าความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากการวิเคราะห์และท าความเข้าใจ“คนอ่ืน” 
ภาพจึงเป็นพื้นที่ ของการถกเถียง ความจริง ที่เจ้าของวัฒนธรรมสร้างขึ้น สอดคล้องกับ อานุภาพ สกุลงาม
(2552:1-11) ได้เสนอว่าการจัดกิจกรรมถ่ายภาพนั้นเป็นการการเล่าเรื่องจากภาพ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลผลิตทางวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ส ารวจว่า “อะไร” คือสิ่งที่พวกเขา
ต้องการน าเสนอ นอกจากนี้ภาพถ่ายที่ถูกน ามาเสนอได้ถูกตีความหมายจากบุคคลที่ต่างกันก็ให้ผลที่
แตกต่างกันด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้เกิดจากมุมมอง การรับรู้และทัศนคติของผู้ชมภาพที่จะตีความ (Pink, 
2006:3-20)   ภาพที่ปรากฏจึงถือเป็นความจริงที่ถูกคัดเลือกและน ามาเสนอเป็นเรื่องราวเพ่ือชี้ประเด็นที่ผู้
ถ่ายภาพต้องการน าเสนอ แต่เมื่อผู้ชมที่ดูภาพจะตีความสิ่งที่น ามาเสนอไปอย่างไรนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่แตกต่างกันของผู้ที่ชมภาพแต่ละคน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการศึกษาการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

นักศึกษา และเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ ที่สร้างการยอมรับความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา การวิจัยนี้จึงจึงใช้วิธีการศึกษาที่ประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจารณ์ผล

การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษา จากการใช้วงจร 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การลงมือกระท า 

การสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ(PAOR) ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องกันไป จากนั้นจึงน าข้อมูลจากการ

วิจัยทั้งหมดมาวิเคราะห์-สังเคราะห์โดยได้ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการ

ถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากการรับฟังการบรรยาย อภิปราย ตั้งหัวข้อ ทดลอง ปฏิบัติการ

ถ่ายภาพ เพื่อมาน าเสนอ ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน วิพากษ์โต้เถียงและสรุป โดยใช้หัวข้อการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม ที่นักศึกษาสนใจและต้องการ ทั้งนี้ได้สร้างการจัดการ

เรียนรู้ และได้น าไปทดลองใช้ในรุ่นที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ของนศ.รหัส 58)และน ามาผลมาแก้ไขปรับปรุง

และทดลองใช้อีกครั้งในรุ่นที่ 2 (ภาคเรียนที่2 ของนศ.รหัส 59) รวมใช้เวลาติดตาม 4 ภาคเรียน จากนั้นจึง

ได้น าผลมาวิเคราะห์  

ทั้งนี้เพ่ือศึกษาการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาก่อน ระหว่างและหลัง

การเข้าร่วมกิจกรรม การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แปรผลโดย วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างที่สมัครใจร่วมกิจกรรมและยอมให้ข้อมูล จ านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นการสังเกตถึงปฏิกิริยา ปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การสัมภาษณ์และการ

สนทนากลุ่มเพ่ือน ามารวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ โดยการจัดระเบียบข้อมูล น ามาแสดงเนื้อหา

บรรยายเบื้องต้น และบรรยายประกอบกับการตีความ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ และ

สุดท้ายจึงน าไปสู่การสร้างข้อสรุปและการตีความเชิงทฤษฎี 

ผลการศึกษา 

การวิจัยที่ถูกอ้างถึงในบทความนี้ ก าลังอยู่ในระหว่างการทดลองและเก็บข้อมูลเพ่ือจะน าไป

วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ในเบื้องต้นจึงขอน าเสนอผลการวิจัยแต่เพียงบางส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยดังต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์ข้อแรก การศึกษาการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในหลายมิติและ ซับซ้อนโดยที่พบเห็นที่ส าคัญคือความ

แตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา เพศวิถี ความแตกต่างของถิ่นฐาน และวิถีชีวิตเมื่อต้องเกิดการข้ามวัฒนธรรม

ที่มีผลจากการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งส่งผลต่อลีลาชีวิต วิถีชีวิต การบริโภคอุปโภคในชีวิตประจ าวัน และ

ทัศนคติ การมองโลก ความเชื่อความศรัทธาในการด ารงชีวิต และการยอมรับวัฒนธรรมของตนเองและ

ผู้อื่น  

การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างได้พิจารณาจากการที่กลุ่มตัวอย่าง

เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมอ่ืนที่ต่างจากตน ในสองลักษณะคือกลุ่มคนในวัฒนธรรมหลักยอมรับใน

ความแตกต่างของบุคคลอื่น และกลุ่มคนในวัฒนธรรมย่อยเข้าใจตนเองในบริบททางสังคมของตนเอง และ

วัฒนธรรมหลัก  ซึ่งในระยะก่อนการเริ่มกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงออกที่หลากหลาย ต่อวัฒนธรรม

ที่แตกต่าง อีกทั้งมีการต่อสู้ต่อรอง ในทั้งทางตรงและทางอ้อมในพ้ืนที่(การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

ถ่ายภาพ)ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงออกทางอากัปกิริยา ท่าทาง ค าพูด หรืออาการเงียบไม่แสดงความ

คิดเห็น นอกจากนี้ยังแสดงออกในผลงานที่น าเสนอเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เริ่มกิจกรรมไปใน

ระยะหนึ่งแล้ว กลุ่มตัวอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ในการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น 

โดยเฉพาะความสนใจที่มีต่อวิถีทางวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ วัตถุทางวัฒนธรรมที่มีการอุปโภคบริโภคที่

แตกต่างกัน แต่ยังคงคุณค่า และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งสังเกตได้จากการตั้งค าถาม และการติดตามผลใน

หัวข้อดังกล่าว ซึ่งยังมีการสอบถามวิทยากรถึงประเด็นต่างๆ นอกเวลาของกิจกรรม นอกจากนี้การพัฒนา

หัวข้อการน าเสนอยังมีแนวโน้มของการสืบเสาะค้นหา คุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมของตนเอง 

หรือการเลือกที่จะน าเสนอผลงานที่เป็นการถ่ายทอด การเรียนรู้วิถีของ “ผู้อ่ืน”ออกมาให้ผู้ร่วมกิจกรรม

คนอ่ืนๆได้รับรู้  อีกทั้งในช่วงระยะเวลาท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ใช้การวิพากษ์ในระหว่างการท า

กิจกรรม กลุ่มตัวอย่างยังมีเหตุและผล ที่ใช้วิจารณญาณ รับฟังความคิดเห็นต่าง โดยไม่เหมารวม ต่อ

กระบวนการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างสามารถคิดวิเคราะห์ แนวทางการยอมรับความแตกต่างและการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีได้อีกด้วย 

โดยสรุปการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่างจะเคลื่อนผ่านการยอมรับใน

ขั้นการรับรู้  จากการปะทะสังสรรค์กับสิ่งใหม่ ยอมรับว่ามีอยู่จริง สู่ขั้นการให้ความสนใจ โดย

กลุ่มเปูาหมายจะเริ่มค้นหาข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ จะเป็นใน

ลักษณะที่ตั้งใจและใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก โดยในขั้นของการประเมิน กลุ่มตัวอย่างมีการ

พิจารณา ไตร่ตรอง การใช้วิจารณญาณที่จะน าข้อมูลที่ได้น ามาพิจารณา เพ่ือตัดสินใจว่าควรจะทดลอง
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หรือยอมรับสิ่งใหม่นั้นอย่างไร ดังจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการสร้างแรงจูงใจจาก

อาจารย์ วิทยากร และบุคคลรอบข้าง หรือออกไปหาข้อมูลเพ่ิมเติมซ้ าเพ่ือสนับสนุนว่าการตัดสินใจนั้น

ถูกต้อง อย่างไรก็ตามในกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นการทดลอง โดยลองปฏิบัติทั้งหมดหรือ

เพียงบางส่วน เพ่ือพิสูจน์สิ่งที่พบใหม่นั้น และมีการชักชวนเพ่ือในกลุ่มในการทดลอง หรือมี การทดลอง

ซ้ าๆในประเด็นเดิม ทั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ก้าวไปสู่ขั้นการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่

เป็นการยอมรับและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสังเกตได้จากแนวความคิดและการแสดงออกในผลงานที่

น าเสนอในครั้งสุดท้าย  

ส าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ถือว่าได้

เกิดกระบวนการเป็นพหุวัฒนธรรมแล้ว กล่าวคือก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในขั้นที่หนึ่งและ

สอง ซึ่งในเป็นการทบทวนความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรมตนเอง จากการเป็นเอกวัฒนธรรมนิยม 

อย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยจึงมีการติดต่อข้ามวัฒนธรรม คือการได้มีโอกาสปะทะสังสรรค์กับ

วัฒนธรรมอ่ืนๆ และการศึกษาในระบบท าให้ต้องการแสวงหาความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ สาเหตุนี้เองที่ท าให้

เกิด ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม เป็นการเผชิญหน้าระหว่างทัศนะท่ีแตกต่างกัน เกิดการรับรู้ การศึกษาท า

ความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ซึ่งขัดแย้งในความรู้และความจริงในแบบที่เคยเป็นมา 

โดยการจัดกิจกรรมฯที่เสมือนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เพ่ือท าให้ เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กลุ่มตัวอย่างจึง

ขยับสู่ขั้นที่สี่ คือการแทรกแซงที่เกิดการศึกษา ที่รับเอาข้อสนเทศใหม่ๆ หรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งตามมา

ด้วยการตั้งค าถามเพ่ือหาข้อยุติ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับขั้นการเสียดุลยภาพ 

เมื่อความรู้เดิมถูกท าให้สูญเสียความถูกต้องไป ส่งผลให้ทัศนคติและความคิดที่มีอยู่เดิมได้ปรับเปลี่ยนไป

ด้วย และการเคลื่อนสู่ขั้นที่หก กล่าวว่าเป็นการตระหนัก ที่กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด

ที่พยายามปรับปรุงความรู้ใหม่เข้าสู่ตนเอง  อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนได้ละทิ้ง หรือยังไม่มี

โอกาสในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตน ด้วยการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืนได้เกิดการรับรู้ 

และถ่ายทอดสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ที่เรียกว่าขั้นพหุวัฒนธรรมนิยม  เนื่องจากมีฝุายที่

เป็นตัวแทนของกลุ่มหลักในสังคมที่มีอ านาจมากกว่า ท าให้มีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมเหนือว่าอยู่ตลอดเวลา 

จึงไม่สามารถก้าวมาสู่ขั้นสุดท้าย หรือด ารงอยู่ในการเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างตลอดเวลา  

ในอีกด้านหนึ่งการใช้พื้นท่ีของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายผสมผสานเกี่ยวข้องกันใน

พ้ืนที่ทางสังคม โดยการปะทะสังสรรค์กันอย่างหลากหลายต่างมีปฏิสัมพันธ์และส่งผลกระทบแก่กันและ

กันในพ้ืนที่วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นที่เป็น “พ้ืนที่ที่สาม”การช่วงชิงความหมายเพ่ือให้เกิด การต่อสู้ต่อรอง 

สื่อสารให้กับผู้อ่ืนได้ทราบว่าในพ้ืนที่นั้นมีความรู้อ่ืนอีกหลายชั้นหลายระดับ ที่ซ่อนอยู่ ไม่ได้เป็นมิติเดียว



[การประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพือ่สังคม”] 
 

 

 - 183 - 

อย่างที่ปรากฏในปฏิบัติการหรือกิจกรรมเท่านั้น ในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ จึงมีการต่อสู้ต่อรองเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เพ่ือสร้างความหมายใหม่ อาทิเช่นการให้เหตุผล หรือการสร้างความ

น่าสนใจในหัวข้อ หรือผลิตผล(ภาพถ่าย)ที่ดูน่าสนใจน่าติดตามกว่า เป็นต้น การสร้างพ้ืนที่ให้กับผู้เรียน จึง

เรื่องที่สอดคล้องและสามารถน าไปใช้กับ การศึกษาในแบบ “วัฒนธรรมข้ามคน” เพ่ือขจัดความคิดความ

เป็นคนอ่ืน ซึ่งเป็นมายาคติออกไป แต่จะหยิบแนวคิดในเชิงบวกมาใช้ โดยการจัดการเรียนรู้จากการเปิด

พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมโดยการให้โอกาสการแสดงออก การเข้าถึง เรียนรู้ และสร้างความรู้ ความจริง ร่วมกัน

ทั้งคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ในการจัดการเรียนรู้จึงควรใช้ฐานคิด ความเข้าใจในความแตกต่างของ

โครงสร้างของกลุ่มชน โดยการสร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมขึ้นใน

สถาบัน เพ่ือท าให้ผู้เรียนได้สามารถใช้พ้ืนที่ ในการแสดง น าเสนอความเป็นตัวตนเพ่ือการเรียนรู้ ความ

เข้าใจ ยอมรับ ในวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของผู้อื่นที่แตกต่างกันออกไป 

 วัตถุประสงค์ที่สอง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ ที่สร้างการยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา สามารถสรุปหัวข้อการจัดการเรียนรู้ออกมาได้เป็นหัวข้อที่

เป็นความต้องการของนักศึกษาได้ดังนี้ 1.วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย  2. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

(ชาติพันธุ์ ภาษา วิถีชีวิต ลีลาชีวิต ความเชื่อและศาสนา) 3. วัฒนธรรมสัมพัทธ์ 4. การเหมารวม 5. ภาพ

แทนทางวัฒนธรรม 6.การถ่ายภาพทางวัฒนธรรม  ส าหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วย การ

บรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติกิจกรรมการถ่ายภาพแบบต่างๆ การทัศนศึกษาสถานที่

จริง เช่นตลาด ชุมชนพ้ืนถิ่นที่มีความผสมผสานด้านวัฒนธรรม การน าเสนอผลงาน และการวิพากษ์

โต้เถียง การพัฒนาหัวข้อโครงงาน ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว และสุดท้ายคือการน าเสนอออกสู่สาธารณะ(การ

เปิดเวลาเสวนาและการจัดแสดงนิทรรศการ) 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ มีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณการผสมผสานกัน โดยการ

น ามาใช้ในแต่ละประเด็นหัวข้อที่จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมในแต่สถานการณ์ เพ่ือท าให้ผู้ร่วม

กิจกรรมเกิดความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยการสร้างประเด็นค าถามเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือน ามา

วิเคราะห์ เรื่องวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย จากการเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของวัตถุทาง

วัฒนธรรมเช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ทดลองสร้าง

โครงงานทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว เพ่ือฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การน าเสนอ และร่วมวิพากษ์ผลงาน ใน

ประเด็นการเหมารวม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลุ่ม ในประเด็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน ใน
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กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็นค าถามท่ีวิทยากรก าหนดขึ้น เพ่ือหาการแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ และ

หาแนวทางท่ีสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ เช่นบทเรียนที่ประสบความส าเร็จในการอยู่ร่วมกัน ความแตกต่าง 

ความคล้ายคลึงของการแก้ไขปัญหา เป็นต้น และสุดท้ายคือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ได้ใช้

กิจกรรมการถ่ายภาพ ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมการบูรณการ ใช้ความคิดรวบยอด สร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพ 

โดยเริ่มตั้งแต่การมีอิสระในการวางแผน ตั้งหัวข้อ ลงพ้ืนที่ น าเสนอผลงานของตนเอง และร่วมวิพากษ์

ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน กลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้ร่วมกัน ในมุมมองที่แตกต่าง โดยที่ผู้ร่วมกิจกรรม

สามารถสื่อความ ประกอบสร้างความหมาย วิเคราะห์และท าความเข้าใจ“คนอ่ืน” ดังนั้นผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจึงมีกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่แตกต่างกันแต่ละคนจึงได้สร้างกรอบแนวคิดใหม่ของตนเองขึ้น 

การตีความหมายภาพถ่ายที่หลากหลายทัศนะ มุมมองจากบุคคลที่ต่างกันก็ให้ผลที่แตกต่างกัน ท าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างส านึกและโลกทัศน์ใหม่ ให้เกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจสังคมและ

ความสัมพันธ์ทางสังคม 

สรุป 

จากข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการวิจัยนี้ พบว่าการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ที่เป็นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ผ่านการถ่ายภาพสามารถท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมได้ในระดับที่สามารถน าเอาคุณค่าประโยชน์ของความแตกต่างไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดย

ด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจใช้เวลาช้าหรือเร็วและมีปัจจัยซับซ้อนในหลายมิติ ขึ้นอยู่กับแต่ละตัว

บุคคล การสร้างการยอมรับ มีขั้นตอนตั้งแต่การได้รับรู้ ปะทะสังสรรค์ ชักจูง จนถึงการตัดสินใจยอมรับ 

โดยผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และได้ทดลองในหลากหลายรูปแบบที่ต้องใช้การผสมผสานบูรณาการ

การเรียนรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนทั้งหัวข้อ เนื้อหา และรูปแบบไปตามความต้องการ ความจ าเป็น และ

กระบวนทัศน์พหุวัฒนธรรม ซึ่งทั้งนี้สถาบันการศึกษาสามารถสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการ

ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา กระท า

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนทุนการวิจัยให้ส่วนหนึ่ง และ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา, รศ.รัตนา ณ ล าพูน, อาจารย์ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง และรศ.

ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ส าหรับความรู้และค าปรึกษามาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผศ.รุธ ประวัง,อาจารย์
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จักรินรัตน์ นิยมค้า และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนการวิจัยชิ้นนี้ และขอขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่เผยข้อมูล

อย่างตรงไปตรงมา 
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ภาคผนวก 

ภาพตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมการถ่ายภาพ 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล คร้ังที่ 2  
“50 ปี ม.อ. สันติภาพเพ่ือสังคม” 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

สถาบันสันติศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
 
หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพ่ือท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท าให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่าย ในการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ  ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เป็นวัน
สันติภาพสากล (International Day of  Peace หรือ World Peace Day) ที่สถาบันสันติศึกษาได้
ตระหนักถึงความส าคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ :  วัน
สันติภาพสากล ครั้งที่ 2 “50 ปี ม.อ. สันติภาพเพ่ือสังคม” 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการเสนอผลงานวิจัยประจ าปีในสาขาต่าง ๆ จ านวน 6 สาขา ได้แก่ 
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในสาขาดังกล่าวให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

3. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยต่อไป  
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4. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐ
และเอกชนอันจะน าไปสู่แนวทางการวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศในอนาคต เ พ่ือส่ง เสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและ
สถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ 

5. เพ่ือให้นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างสันติภาพแก่
สังคม และประเทศ 
 

สาขาการประชุมวิชาการ 
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
สาขาวิขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
รูปแบบในการจัด 

เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ 20 – 25 นาที 
เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องละ 1 บอร์ด 
การสัมมนา อภิปรายและบรรยายพิเศษ 

 
ระยะเวลาการส่งผลงาน 
 ตั้งแต่ 3 เมษายน  – 30 มิถุนายน 2560 
 
หน่วยงานหลักในการจัดการ 

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
วันที่ เวลา และสถานที่จัดโครงการ 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  
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ภาคเช้า ปฐกถาพิเศษ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพ” และเสวนาวิชาการ 
หัวข้อ “ม.อ. กับการสร้างสันติภาพเพ่ือสังคม” เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง FMS 3409 อาคารวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ภาคบ่าย การน าเสนอผลงานวิชาการ เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้องบรรยาย สถาบันสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
อัตราค่าลงทะเบียน 

ผู้มาประชุมและน าเสนอผลงาน   1,000   บาท 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอ่ืนๆ 
บุคลากรภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 120 คน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัย และข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ ผู้ เข้าประชุมมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้ ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
คณะกรรมการจัดประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์     รองประธานคณะกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพรชนาจักร    กรรมการ 
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัทรชนม์    กรรมการ 
5. นางสาวเกศฤดี บุญรัตน์     กรรมการ 
6. นายอุสมาน หวังสนิ     กรรมการ 
7. นายพัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์    กรรมการ 
8. นางสาวชวัลรัตน์  บุญกาญจน์    กรรมการ 
9. นางสาวรจิเรข  เจริญดี     กรรมการ 
10. นางรุ่งนภา  อัครบวร     กรรมการ 
11. นางสาวจุฑามาส  อินอุทัย     กรรมการ 
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12. ดร.นิวดี สาหีม      กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวมุลยานา ดะอุแม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการบรรณาธิการ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.พระชาตรี เหมพนฺโธ   กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร มุณีแนม   กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล   กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค   กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพรชนาจักร  กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ   กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์ ดือเระ   กรรมการ 
16. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์     กรรมการ 
17. ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์     กรรมการ 
18. ดร.ตายูดิน อุสมาน     กรรมการ 
19. ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์    กรรมการ 
20. ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร    กรรมการ 
21. ดร.นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์    กรรมการ 
22. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์    กรรมการ 
23. ดร.ส่งเสริม แสงทอง     กรรมการ 
24. ดร.นิวดี สาหีม      กรรมการและเลขานุการ 

   
การประเมินผล  
   ใช้การประเมินผลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยมีเปูาหมายได้รับค่าประเมิน
ความพึงพอใจเกิน 3.51 ในคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดการ 
 

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ FMS 3409 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

09.00 – 09.05 น. กล่าวรายงาน  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  

    ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 
09.05 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

09.15 – 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพ”  
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 

10.15 – 12.00 น. เสวนา หัวข้อ “ม.อ. กับการสร้างสันติภาพเพื่อสังคม” 
โดย  
คุณบรรจง นะแส  นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย 
คุณโซรยา จามจุรี นักวิชาการส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. 
ปัตตานี  
คุณอุดม ทักขระ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง  
คุณภูวสิษฏ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โฟกัส
ภาคใต้ 
ด าเนินรายการโดย  
ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  อาจารย์ประจ าสถาบันสันติศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ณ ห้องบรรยาย สถาบันสันติศึกษา 

(พร้อมรับประกาศนียบัตรในห้องน าเสนอผลงาน) 
 
 
 
 
 
 




	00_Conf_[01-02]
	02_ส่วนนำ_edit
	Blank Page

	03_Report_edit
	Blank Page



