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บทคัดย่อ 

แนวคิดการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 เป็นการผสมผสาน
พันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัย กับสังคม เขากับเปูาหมายในการแกปัญหาสังคมและการมุงพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน  และแสวงหาโอกาส รูปแบบและวิธีการใหม ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ในลักษณะ
เนนชุมชน หรือพ้ืนที่เป็นตัวตั้งของการพัฒนา อาจเนนในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เชื่อมโยงกับการอาศัยเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล 4.0  ผสมผสานกับการทํางานในลักษณะพหุสาขา  
รวมถึงการเชื่อมโยงกับ คน พ้ืนที่ องคแกร  ดังนั้นการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน  
ยุคดิจิทัล 4.0 จะตองใหความสําคัญกับสังคม ตลอดจนนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในการขับเคลื่อนงาน 
ควบคูกับการแกไขปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชุมชน
โดยรวมอยางยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การบูรณาการงานวิจัย  การพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืน  ยุคดิจิทัล 4.0 
 
Abstract 

The concept of integrating research into sustainable local development : 
Digital 4.0.  It combines the university's mission and society with the goal of solving 
social problems and sustainable local development as well as seeking new 
opportunities, patterns, and means of social change in a community-centered or 
developmental setting. It may focus on collaborative research, linked to digital 
technologies, and integrate it with multi-disciplinary work relating to people in the 
organization. Integrating research into sustainable local digital development, the 
digital age 4.0 needs to give special importance to social. The new innovations are 
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used to drive the work alongside the economic and environmental problems. This 
has resulted in sustainable community change. 
Keywords: Integrating Research, Sustainable Local Development, Digital 4.0 
 
บทน า 

ความลมเหลวของการพัฒนาแบบมุงเศรษฐกิจหรือแบบดั้งเดิมที่ผานมา นอกจากจะทําลาย
สิ่งแวดลอม ทั้งชีวิตมนุษยแ สัตวแ และพืชพรรณ ธรรมชาติแลว ยังพบวาการมุงพัฒนาเศรษฐกิจในแทบ
ทุกประเทศ ไดสรางปัญหาใหกับความเป็นอยูของมนุษยแ และวัฒนธรรมทองถิ่นอยางมหาศาล 
เนื่องจากการขาดความรับผิดชอบ ไมฉับไวตอการตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น ทําให
ชุมชนลมสลาย แทบจะเรียกไดวาเป็นภัยภิบัติในที่สุด  นานาชาติจึงไดประชุมรวมกันเพ่ือแสวงหา
แนวคิดท่ีเป็นกลางที่สุดมาเยียวยา ในภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน ผลสรุปคือ ทั่วโลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาใหม โดยจะตองยกเลิกการพัฒนาจากรัฐเป็นผูชี้นําและออกคําสั่งแตเพียงฝุายเดียว ในลักษณะ 
รัฐประชาชาติ (Nation State) โดยปรับเปลี่ยนเป็น ประชารัฐ (Civil State) ซึ่งเป็น “ความสัมพันธแ
รูปแบบใหมระหวางรัฐกับประชาชนในลักษณะที่เป็นประชาสังคม”  
            ประชาสังคม หรือ Civil Society จึงหมายถึง การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยทุกฝุายในสังคมตางใหความรวมมือกันอยางใกลชิด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สวน คําวาประชารัฐ หรือ Civil State หมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล 
เอกชน และประชาชนรวมมือกันในทุกเรื่องที่เป็นสาธารณะ นั่นเอง (VanDyck, 2017) ผนวกกับยุค 
Thailand 4.0 ทั้งปัจจัยภายนอก คือ พลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทองถิ่นจะตอง
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมถึงปัจจัยภายในประเทศที่มี
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 3.0 ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาความไม
สมดุล และปัญหาประเทศที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งจากทั้งแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและแรงปะทุ
จากปัญหาภายใน สงผลใหตองมีนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้น  ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวนจะตองรวมมือ
กันตระหนักถึงบทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน ของยุค Thailand 
4.0 โดยเฉพาะดานการขับเคลื่อนนวัตกรรมสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ (สุวิทยแ เมษิณทรียแ , 2560) 
            ความรับผิดชอบตอสังคมเป็นหนาที่ของมนุษยแ ในแงของบทบาทของมหาวิทยาลัย เป็น
ความจําเป็นของมหาวิทยาลัยในฐานะผูผลิตบัณฑิตดูแลสังคมจะตองสรางจิตสํานึกปลูกฝังใหหยั่งราก 
ฝังลึก กอใหเกิดการตระหนักรูในตน และถือเป็นสวนประกอบของพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน 
ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตองตอบโจทยแ
ของชุมชน  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นขุมพลังทางปัญญาจําเป็นตองยึดถือ ความรับผิดชอบตอสังคม 
เพ่ือสรางพลเมืองของ ประเทศใหเป็นพลเมืองที่คุณภาพ และคุณธรรม และสรางคุณคาแทใหเกิดกับ
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ชุมชน มหาวิทยาลัยทั่วโลกจึงเกิดโจทยแใหมวาทําอยางไรมหาวิทยาลัยจึงจะมีคุณคาตอสังคม และ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยเป็นองคแกรที่ทํากิจการเพ่ือ
สังคม (Social  Enterprise) มากยิ่งขึ้น  โดยการรวมคิดรวมทํา เกิดประโยชนแรวมกัน ใชความรูความ
ชํานาญที่มีและมีผลกระทบที่ดีตอสังคมในลักษณะพันธกิจสัมพันธแระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
ทองถิ่น ซึ่งแตเดิมดําเนินการในรูปแบบของการใหบริการทางวิชาการ (Survice) ไปสูการทํางานรวม 
(Engagement) กับภาคีในพ้ืนที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุนสวนระยะยาว (Long term 
partnership) และหวังที่จะใหมหาวิทยาลัยเป็นผูมีสวนไดสวยเสีย (Stakeholders) ของชุมชน (ศูนย์
บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 
2558 : 3 และ University Engagement, 2007) ยิ่งกว่านั้นพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ
สังคม จะต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เชิงพ้ืนที่ ทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดยเฉพาะดาน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ จึงเป็นประเด็นที่นาสนใจวาการบูรณาการงานวิจัย
สูการพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 ทําไดอยางไร 
 
จุดประสงค์ 

การศึกษาครั้งนี้ ตองการทราบแนวทางการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน :  
ยุคดิจิทัล 4.0 
 
ขอบเขตการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ เนนการพัฒนาความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
โดยการพัฒนาทุกมิติลวนเกี่ยวเนื่องกัน  (Lee, K., Holland, A., & McNeill, D.,2000)   ตาม
ยุทธศาสตรแใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พศ. 2560-2579) เชื่อมโยงกับ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยกับสังคม (ศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2558 และ University Engagement, 2007  )  
 
การทบทวนวรรณกรรม  

แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 มีประเด็นการ
ทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 
       1. ตัวอยางการกอเกิดนวัตกรรมจากทุนทรัพยแทางความคิด  แปลงสูผลผลิตที่เป็น
รูปธรรมเชิงเศรษฐกิจ : รากฐานสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       2. การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน  ยุคดิจิทัล 4.0 
       3. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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       4. แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 
      ซึ่งนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
         1. ตัวอย่างการก่อเกิดนวัตกรรมจากทุนทรัพย์ทางความคิด  แปลงสู่ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
เชิงเศรษฐกิจ : รากฐานส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จากการศึกษาที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแตาม
นโยบาย Thailand 4.0  ถือเป็นยอดของการศึกษา เพราะเป็นการเขาถึงแกนแหงความรู  ทําการ
กลั่นกรองความรูจนตกผลึกทางปัญญาได  ตัวอยางของผลพวงของกระบวนการเรียนรู จนเกิดเป็น
นวัตกรรม นําไปสูทุนทรัพยแทางความคิด แปลงสูผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของปัญญา ซึ่งการตกผลีกทาง
ปัญญาในที่นี้ ใชคําวา ปิ๊ง ซึ่ง Lexitron พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายคํา
วา ปิ๊ง (Like) คือ คิดออกขึ้นมาทันที คิดได ตองใจ ถูกใจขึ้นมาทันที ดังนั้นนวัตกรรมเหลานี้ เกิดจาก
การคิดออกและผุดความคิดขึ้นมาทันทีวา จะนําไปสูการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางไรบาง ซึ่ง
หลากหลายตัวอยางตอไปนี้นําเสนอเพ่ือใหเกิดภาพของนวัตกรรมในอดีตที่สามารถจับตองไดเพ่ือเป็น
ฐานคิดของการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ (จาก MK พาปิ๊ง ไอเดียซิ่ง...ในสิ่งไมธรรมดา, 2544 : 6-15 , 
18–21) 

1. พลาสเตอรแยา (Band–aid) ปิ๊ง! เพราะภรรยาถูกมีดบาดบอย นายเอิรแลและนางโจเซ
ฟิน ดิกสัน (Earle and Josephine Dickson) แตงงานกันในปี ค.ศ. 1920 เป็นสามีภรรยาคูใหม
อาศัยในเมืองนิว บรันสวิก รัฐนิวเจอรแซี ประเทศสหรัฐอเมริกา สามีทํางานอยูบริษัทจอหแนสัน แอน
จอหแนสัน ภรรยาเป็นแมบาน ดวยความเป็นแมบานมือใหมไมชํานาญการครัว โจเซฟินจึงถูกน้ํารอน
ลวก มีดบาด ตะปูตํา อยูเป็นประจํา เอิรแลตองคอยทําแผลเล็กๆ นอยๆ ใหภรรยาอยูบอยๆ เขาจึงเกิด
ความคิดทําแผนแบบประหยัดเวลาและสะดวกใช ดวยการนําผาก฿อซมาวางบนเทปกาว เพ่ือใหทําแผล
ใหภรรยาโดยเฉพาะ ตอมาเอิรแลไดนําความคิดนี้ไปเสนอนายจาง ในปี ค.ศ.  1921 บริษัทจอหแนสัน
แอนดแจอหแนสัน จึงไดผลิตแถบพันแผลแบบมีกาวขึ้นมา มีขนาดกวาง 3 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว แตยังไมติด
ตลาด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1924 บริษัทไดปรับปรุงสินคา สรางเครื่องจักรขึ้นมาผลิตสินคานี้โดยเฉพาะ 
และใหชื่อวา “แบนดแ – เอด” Band – aid) สินคาก็ติดตลาดทันที เป็นผลิตภัณฑแที่ทํากําไรสูงสุด
ใหกับบริษัท ในปี ค.ศ. 1951 ไดมีการปรับปรุงรูปโฉมใหมใหกระทัดรัด ใชงาย มีหลายขนาด  ใช
แพรหลายไปทั่วโลก ปัจจุบันนี้พลาสเตอรแยากลายเป็นแฟชั่น มีรูปการแตูนหลายหลากบน   แผนพลา
สเตอรแยาใหเลือกใชเลือกสะสมเป็นของฝากที่สวยงาม แมไมเป็นแผลก็ปิดได 

2. ปากกาลูกลื่น (Ballpen) ปิ๊ง! จากปากกาทหารเรือ ทามกลางบรรยากาศที่ผูคนตาง
ใชปากกาหมึกซึมนั้นยอมเป็นที่รูวาปากกาอยูที่ไหนขวดหมึกก็ตองมีอยูคูกัน  ทําใหไมสะดวกในการ
พกพา เขียนไดไมเต็มที ่เพราะตองหยุดเติมหมึก บางครั้งหมึกหกเลอะเทอะ  ราคาปากกาหมึกซึมดาม
โครเมียมและดามทองก็มีราคาแพง ในปี ค.ศ. 1984 บารอนมารแเซล บิค (Baron Marcel Bich) แหง
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ฝรั่งเศส มีความคิดที่จะประดิษฐแปากกาที่ไมตองมีขวดหมึกขึ้นมา เพ่ือแหวกตลาดปากกาและสราง
ผลิตภัณฑแที่แตกตาง ทั้งนี้เกิดแรงบันดาลใจจากเขาเห็นทหารเรือชาวอเมริกันใชปากกาลูกลื่นใน
ระหวางสงคราม แตปากกานั้นก็ยังมีปัญหาอยูมาก ตองจับปากกาในแนวตั้งฉากกับกระดาษ ทําให
เขียนไมสะดวก และน้ําหมึกยังขนจับกันเป็นกอนที่ปลายปากกา ทําใหเลอะเทอะทั้งมือและกระดาษที่
เขียน บิคจึงมองเห็นตลาดที่เป็นไปไดอยางมาก ในการผลิตปากกาที่ไมตองมีขวดหมึกในจํานวนคราว
ละมากๆ  บิคมีโรงงานผลิตชิ้นสวนปากกาหมึกซึม  ดินสอกด  และผลิตดามปากกาพลาสติกปูอน
ใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อยูแลว  เขานําเงินกําไรที่ไดไมมากนักทั้งหมด  มาทุมเทในการพัฒนาและ
ผลิตปากกาลูกลื่นดามพลาสติกที่ทั้งเบา หมึกลื่นไหลดี  ราคาถูกออกมาเป็นผลสําเร็จ โดยคําขวัญ
ปากกาลูกลื่นของบิคครั้งแรก คือ “เขียนลื่น เขียนคลอง  ตองปากกาบิค” (It Runs.  It Runs. The 
Bic Ballpoint) เขาจึงกอตั้งบริษัทบิคขึ้นมาเชนเดียวกับบริษัทหมึกซึมชั้นนําอ่ืนๆ ที่ใชชื่อผูเป็น
เจาของตั้งชื่อบริษัท เชน บริษัทเชฟเฟอรแ  บริษัทวอเตอรแแมน เป็นตน ภายหลัง 10 ปีตอมา บารอน
มารแเซล บิค คือ มหาเศรษฐีติดอันดับคนหนึ่ง  เขาพูดอยางภูมิใจวา “ปากกาบิคนี่แหละฉันละ” 

 3. ลิควิด เปเปอรแ (Liquid Paper)  ปิ๊ง! จากการพิมพแผิดบอยๆ นางเบ็ต  เนสสมิธ เก
รแฮม (Bette Nesmith Graham) ทํางานในหนาที่เลขานุการ  เวลาพิมพแงาน  ตองเจอกับปัญหาการ
พิมพแผิด  ซึ่งใชยางลบดินสอเป็นตัวชวยลบ ทําใหการทํางานทั้งลาชาและงานไมเรียบรอย ตอมามี
เครื่องพิมพแดีดไฟฟูาออกมาใช คราวนี้กลับเผชิญปัญหาหนักกวาเกา เพราะไมสามารถใชยางลบดินสอ
ลบคําผิดไดอีกตอไป ตองพิมพแใหมสถานเดียว เธอจึงหาทางแกปัญหานี้ดวยการประดิษฐแน้ํายาลบ
คําผิดขึ้นมา ในปี ค.ศ. 1956 เกรแฮมก็คนพบวิธีทําน้ํายาลบหมึกแบบงายๆ เพียงใชสีน้ําสีขาวบรรจุลง
ในขวดน้ํายาทาเล็บ ใชพูกันปูายน้ํายาทาเล็บปูายสีน้ําสีขาวลงบนกระดาษ คําผิดก็ลบไป พิมพแซ้ําทับ
ไดแนบเนียน ใชงาย รวดเร็ว และแกปัญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนรวมงานก็ขอน้ํายาลบหมึก
ของเกรแฮมมาใช คือ จุดกําเนิดน้ํายาปูายคําผิด “ลิควิด เปเปอรแ” (Liquid Paper) เมื่อมีความ
ตองการน้ํายาปูายคําผิดมากๆ  เกรแฮมจึงพัฒนาสีน้ําสีขาวและทําการผลิตที่บานออกจําหนายดวย
การผสมสีขาวลงในเครื่องปั่นน้ํา กรอกใสขวดยาทาเล็บ เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวยาวนานถึง 17 ปี 
และปี ค.ศ. 1976 เกรแฮมสามารถผลิตลิควิดเปเปอรแไดถึง 25 ลานขวด ออกจําหนายไปทั่วโลก และ
ตอมาในปี ค.ศ. 1979 ไดขายกิจการใหกับบริษทัยิลเล็ต (Gillette)  

4. ดินสอ (Pencil) ปิ๊ง! จากกิ่งไมประกบแทงแกรไฟตแ คนโบราณใชแทงแกรไฟตแเขียน
หนังสือ  แกรไฟตแเป็นแทงดินสอสีดําที่จับกันเป็นกอนแนน ดังนั้นแทงแกรไฟตแจึงออนหักงาย คน
โบราณจึงใชเสนเชือกพันแทงแกรไฟตแใหแข็งแรง เมื่อแทงแกรไฟตแใชไปจนหดสั้น ก็คลายเชือกออก 
แทงก็โผลอีก เป็นเชนนี้ไปเรื่อยๆ “ดินสอ” (Pencil) ดังนั้นก็คือแทงแกรไฟตแที่หุมดวยไมตางเชือก
นั่นเอง และปี ค.ศ. 1683 นายเจ เพตตุส (J. Pettus) เป็นคนแรกที่ลองเอากิ่งไมซีดารแมาผาครึ่ง
ตามยาวเซาะรองตรงกลางยาวตลอดแทง  นําแทงแกรไฟตแมาวางตรงกลาง จากนั้นก็เอาแทงไมทากาว
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ประกบหุมแทงแกรไฟตแเขาดวยกัน นําโลหะมาปิดทายกั้นและดันแทงแกรไฟตแเอาไว สําหรับ
โรงงานผลิตดินสอแหงแรกสรางขึ้นที่ประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 1761 โดยชาวเยอรมันที่ชื่อวานาย
แคสเปอรแ ฟาเบอรแ (Kasper Faber) ตอมาในปี ค.ศ. 1848 นายอีเบอรแฮารแต ฟาเบอรแ (Eberhard 
Faber) เหลนชายของนายแคสเปอรแไดยายไปอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดลงมือสราง
โรงงานผลิตดินสอข้ึนที่นั่น นับวาเป็นโรงงานดินสอแหงแรกในสหรัฐอเมริกา ดินสอที่ใชกันในยุคแรกๆ 
มีลักษณะเป็นแทงสี่เหลี่ยมจนกระทั่งในปี ค.ศ.1876 นายโจเซฟ ดิกสัน (Joseph Dixon) ชาว
อเมริกัน ไดนําแทงไมมากลึงเป็นแทงกลมอยางที่เห็นกันในปัจจุบัน 

5. โพสตแอิทโนต (Post-it Notes) ปิ๊ง! จากความผิดพลาด กระดาษโนตแผนเล็กพรอม
แถบกาวอยางออน มีคุณสมบัติแปะที่ไหนติดที่นั่น เมื่อดึงกระดาษออกไมเหลือรองรอยของการติดอยู 
ณ ที่นั้น เป็นนวัตกรรมที่ถูกใจชาวสํานักงานทั่วโลก มีการใชแพรหลายตามเอกสาร จอคอมพิวเตอรแ 
ประตู หนาตาง ตูเย็น เขียนโนตบนกระดาษแปะทิ้งไวเตือนความจํา โพสตแอิทโนตเป็นสินคาของ 3M 
ซึ่งเป็นผูคิดคนและผูผลิตออกจําหนาย นายสเปนเซอรแ  ซิลเวอรแ (Spencer Silver) เป็นหนึ่งในทีม
นักวิจัยของบริษัท 3M ในปี ค.ศ. 1968 เขาไดรับมอบหมายใหพัฒนากาวใหมีประสิทธิภาพสูง ติด
แนน ทนทาน ถาวร แตผลของการพัฒนาเขากลับไดกาวออกมาที่ตรงกันขามกับเปูาหมายโดยสิ้นเชิง 
คือเป็นกาวอยางออน ติดงาย ลอกไดไมทิ้งรอยรอย ตอมาในปี ค.ศ. 1974 นายอารแเธอรแ ฟราย 
(Arthur Fry) นักวิจัยอีกคนนํากาวนี้มาใชติดกระดาษไวคั่นคัมภีรแไบเบิล ในหนาบทสวดมนตแที่เขา
ตองการเวลาไปโบสถแ ก็เพราะคุณสมบัติติดงาย ลอกไดไมทิ้งรองรอยนี้เอง 3M จึงนําไปพัฒนาออกมา
เป็นกระดาษโนตสีเหลืองที่มีแถบกาวชนิดนี้ออกจําหนาย โดยใหชื่อวา “โพสตแอิทโนต” (Post-it 
Notes) ปรากฏวาเป็นที่นิยมอยางมาก โดยเฉพาะในหมูคนทํางานในสํานักงาน กระดาษโนตสีเหลือง
จึงพัฒนาเป็นหลายสี หลายขนาด หลายรูปเลม เอาใจผูใชทั่วโลก 

6. ถุงมือยาง (Rubber Gloves) ปิ๊ง! เพราะมือแพสารเคมี ในชวงศตวรรษที่ 19 นาง
พยาบาลคนหนึ่งทํางานอยูแผนกศัลยกรรมที่โรงพยาบาลจอหแน ฮอพกินสแ (Johns Hopkins 
Hospital) เธอตองลางมือดวยน้ํายาเพ่ือฆาเชื้อโรคกอนการผาตัดทุกๆ วัน มือเธอแพน้ํายาฆาเชื้อนั้น 
จึงเกิดอาการปวดแสบปวดรอน เป็นผื่นคัน นายแพทยแวิลเลียม ฮัลสเตด (Dr.William Halstead) 
หัวหนาทีม ศัลยแพทยแไดเขามาชวยแกปัญหาใหเธอดวยความเป็นหวง โดยการสั่งหลอรูปมือเธอดวย
ปูนปลาสเตอรแ แลวสงรูปหลอมือเธอไปยังโรงงานผลิตภัณฑแยาง เพ่ือใหผลิตถุงมือบางๆ ใหแกเธอ 
และนับตั้งแตเธอมีถุงมือยางสวมมือ เธอก็พนจากอาการแพ และทั้งสองก็แตงงานกัน ตอมานายแพทยแ
ฮัลสเตดก็ไดทําถุงมือยางใหกับตัวเขาเอง เพ่ือความปลอดภัยจากการติดเชื้อตางๆ ในยามผาตัด  และ
ขยายความตองการใชสูแพทยแคนอ่ืน จนปัจจุบันถุงมือยางไดแพรหลายใชกันมากมายในหลายวงการ 
โดยเฉพาะดานศัลยกรรม  การสวมถุงมือยางสะอาดปราศจากเชื้อโรค ดีกวาการลางดวยน้ํายาเป็น



 
 8 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ไหน ๆ ไมเพียงเทานั้น  เมื่อโรคเอดสแเป็นกันมาก ถุงมือยางถูกใชแทบจะทุกวงการที่ตองเกี่ยวเนื่องกับ
การรักษาโรคเอดสแ  

7. รองเทาสนสูง (High Heels) ปิ๊ง! จากพระเจาหลุยสแที่ 14 ประเด็นนี้เริ่มจากพระเจา
หลุยสแที่ 14 ของฝรั่งเศส เป็นผูมีพระวรกายเตี้ยมาก  พระองคแทรงรําคาญที่ตองคอยเงยหนามองผูอ่ืน
ที่สูงกวา  ดังนั้น พระองคแจึงสั่งชางหลวงผูมีหนาที่ตัดรองเทา  ใหทํารองเทาที่มีสนสูงเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพระองคแโดยเฉพาะ ในเวลาตอมา ทั้งเสนาอํามาตยแ  ทั้งนางในราชสํานัก  ตางพากันสวมสนสูง
ตามอยางพระเจาหลุยสแที่ 14  กาลเวลาผานไป ผูชายลดการใสสนสูงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งไมไดใส
อีกเลย  แตผูหญิงกลับสวมสนสูงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนกลายเป็นแฟชั่นสารพัดสนสูงแพรสะพัดไปทั่วโลก 

8.บัตรเครดิต (Credit Card) ปิ๊ง! จากนวนิยาย บัตรเครดิตมีจุดเริ่มตนมาจากนวนิยาย
เรื่อง “ยอนอดีต” (Looking Backward) ของนายเอ็ดเวิรแด เบลลามี (Edward Bellamy) ที่ประพันธแ
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888  ในเรื่องเป็นภาพของประชาชนในเมืองแหงหนึ่งไดรับสวัสดิการจากรัฐบาล  ดวย
การรับบัตรเครดิตเพ่ือนํามาจับจายสินคาและบริการตางๆในปี ค.ศ.  1900 โรงแรมแหงหนึ่งไดนํา
ความคิดของเบลลามีมาออกบัตรเครดิตใหกับลูกคาชั้นดี  เพ่ือนําไปใชจายคาบริการและอ่ืน ๆ ของ
โรงแรมและในปี ค.ศ. 1914 หางสรรพสินคาและปั๊มน้ํามันตางๆ นําความคิดนี้มาออกบัตรเครดิต
ใหแกลูกคาของตน เพ่ือสงเสริมการขาย  ปี ค.ศ. 1950 ไดเนอรแสคลับออกบัตรเครดิตมาเพ่ือใช
สําหรับรานอาหารเป็นการเฉพาะ และใน ค.ศ. 1951 ปีถัดมาธนาคารแหงชาติแฟรงกลิน ในนิวยอรแก 
เป็นธนาคารแหงแรกท่ีออกบัตรเครดิตใหกับประชาชน ซึ่งเป็นชนิดที่นิยมใชกันมาจนถึงปัจจุบัน 

9. รถเข็นในซูเปอรแมารแเกต (Shopping Cart) ปิ๊ง! เพราะอยากใหลูกคาสะดวก  นายซิ
ลแวน  โกลดแแมน  (Sylvan  Goldman) เจาของรานขายของชําแหงหนึ่งในเมืองโอกลาโฮมา  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เขาดูลูกคาในรานที่ตองหอบหิ้วตะกรา  ถุงขาวของอยางทุลักทุเลและ
พะรุงพะรังดวยความไมสบายใจ  เขาจึงครุนคิดหาวิธีชวยลูกคาใหจับจายของไดแบบงายและสะดวก  
เขาเกิดความคิดวาไมมีอะไรดีไปกวารถเข็น  เขาจึงนํารถเข็นวางไวตรงทางเขา  หวังวาลูกคาคงชอบใจ
และนํารถเข็นไปใช  โกลแดแมนรูสึกผิดหวัง  เพราะไมมีลูกคาแมแตคนเดียวที่เข็นรถเข็นเขาไปชวยใน
การใสขาวของของตน  ลูกคายังคงหิ้วตะกราหอบถุงพะรุงพะรังเชนเดิม  เขาคิดวาลูกคาคงรูสึกวาการ
เข็นรถใสขาวของเป็นการดูถูกความแข็งแรงของลูกคา  แตเขาก็มั่นใจอยูดีวา  ขอใหลูกคาลองใชสัก
ครั้ง  ลูกคาจะตองชอบใจอยางแนนอน  ในที่สุดเขาจึงใชอุบายจางคนมาเข็นรถ  ทําทีจับจายใสขาว
ของทุกวัน  ทําวันแลววันเลา  ในที่สุดพฤติกรรมเอาอยางก็เกิดขึ้น  ลูกค าตัวจริงจึงลองใชบริการ
รถเข็นดูบาง  และแลวลูกคาก็ชอบใจใชรถเข็น  ดังนั้น  รถเข็นจึงกลายเป็นของคูกับซูเปอรแมารแเกตไป
ทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน 

10. กางเกงยีนสแลีวาย (Levi’s Blue Jeans) ปิ๊ง! จากคนขุดเหมือง นายลีวาย  สเตราสแ 
(Levi Strauss)  ชาวเยอรมัน  เป็นผูหนึ่งที่รวมอยูในยุคตื่นทอง เมื่อปี ค.ศ. 1850  ซึ่งทุกคนตางมุง
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หนาไปขุดทองที่เหมืองในเมืองซานฟรานซิสโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สเตราสแเดินทางไปที่นั่น
เชนกัน  เขาไปเพ่ือขายของ  ซึ่งของที่นําไปขายไดขายหมดระหวางทาง  เหลือเพียงผาเต็นทแเทานั้น  
เมื่อไปถึงเหมือง ชาวเหมืองคนหนึ่งบอกใหเขาหากางเกงที่ทนทานมาขายบาง  เพราะกางเกงคนขุด
เหมืองขาดงาย คําพูดนี้จุดประกายความคิดใหสเตราสแทันที  เขาจึงนําเอาผาเต็นทแมาใหชางตัดเป็น
เสื้อและกางเกง  แลวนําออกขาย  ปรากฏวาขายดีอยางนึกไมถึงจนผาเต็นทแหมดไปในไมชา  สเตราสแ
จงึสั่งผาใบเรือมาตัดเสื้อผา  ในขณะที่ผาเต็นทแขาดตลาด  เขาสั่งผาหนาอีกหลายชนิดมาจากนิวยอรแก 
และนํามายอมเป็นสีน้ําเงินคราม  อันเป็นสัญลักษณแของเสื้อผากรรมกร ปี ค.ศ. 1860 ชางตัดเสื้อชื่อ 
นายจาคอบ  เดวิส (Jacob  Davis) จากรัฐเนวาดา ไดตอกหมุดตามมุมกระเปากางเกงของคนงาน
เหมือง  เพ่ือใหบริเวณนั้นที่มักขาดเสมอแข็งแรงขึ้น  สเตราสแนําวิธีการตอกหมุดมาใชกับกางเกง
เสื้อผาที่มีเนื้อผาหนาของเขา  และตั้งชื่อวา “ลีวาย” (Levi’s) ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1873 สเต
ราสแไดจดทะเบียนสิทธิบัตรขึ้น ถือเป็นวันกําเนิดกางเกงยีนสแลีวายที่นิยมใชทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน 

11. กระจกนิรภัย (Safety Glass) ปิ๊ง! เพราะแกวทดลองแตก ในปี ค.ศ. 1903 นักเคมี
ชาวฝรั่งเศสชื่อวา นายเอ็ดวารแด  เบเนดิกดัส (Edouard  Benedictus) ขณะอยูในหองทดลอง ไดชน
เอาขวดแกวทดลองตกลงพ้ืน  ขวดแกวแตก แตชิ้นสวนของขวดแกวกลับไมแตกกระจายออกจากกัน 
หากแตเกาะตัวติดกันอยู ดวยความเป็นคนชางสังเกต  เบเนดิกดัสแปลกใจในสิ่งที่เห็นตรงหนา  เขาจึง
สืบคนทันที  จึงรูวาขวดแกวนี้กอนตกแตกนั้นไดบรรจุสารละลายของพลาสติกเหลว  ซึ่งสารนี้ได
ระเหยไปในอากาศชา ๆ  คงทิ้งพลาสติกเคลือบแกวเอาไว เอ็ดวารแดตื่นเตนกับการคนพบโดยบังเอิญ
ครั้งนี้มาก  เขาไดนําความคิดนี้ไปเสนอบริษัททํารถยนตแแหงหนึ่ง  ใหสรางกระจกหนาของรถเป็น
กระจกเคลือบพลาสติก  เพ่ือชวยปูองกันคนขับรถจากกระจกหนารถแตกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  แตบริษัท
รถยนตแแหงนั้นไมสนใจ  เพราะคิดวาอุบัติเหตุเป็นเรื่องของคนขับรถ  ไมใชเรื่องของบริษัท  อีกอยาง
ทางบริษัทก็ไมตองการเพ่ิมคาใชจายในการลงทุน  ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพ
สหรัฐอเมริกาไดนําสารเคลือบพลาสติกมาเคลือบที่หนากากของทหาร เพ่ือปูองกันหนากากแตกเป็น
เสี่ยง  นั่นแหละบริษัทรถยนตแแหงนั้นจึงไดตระหนักถึงความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ  ที่ไมเอาใจใสตอ
ขอเสนอของเบเนดิกดัส  ทําใหกระจกนิรภัยสําหรับรถไดเริ่มผลิตขึ้นในปี ค.ศ.1918 หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง  ดังนั้น อุบัติเหตุจึงนํามาซึ่งการคนพบ “กระจกนิรภัย” (Safety Glass) 

12. จอ LCD (liquid Crystal Display) ปิ๊ง! จากสารเหลวที่ตกผลึก ในปี ค.ศ. 1888 
นายฟรายดแริช  ไรนิตเซอรแ  (Friedrich Reinitzer) เป็นนักพฤกษศาสตรแ ชาวออสเตรีย  ขณะที่เขา
ศึกษาสารไขมันจากพืชชั่วขามคืนเทานั้น เขาพบสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายโคเลสเตอรอลอยูใน
สภาวะละลายเป็นของเหลวในภาวะที่มีความรอน  พอเย็นตัวลงก็กลายเป็นสารสีขุน  และเมื่อเย็นลง
อีกก็กลายเป็นสีใส    พอเย็นตัวถึงจุดหนึ่งกลับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินและตกผลึก  ซึ่งเป็นผลึกเหลว  
นํามาใชสรางจอแอลซีดี หนาปัดนาฬิกาขอมือแบบดิจิตอล  หนาจอเครื่องคิดเลข  หนาจอเครื่อง
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แฟกซแ  จอคอมพิวเตอรแ จอทีวีที่ติดตั้งในรถยนตแ  หนาจอโทรศัพทแมือถือ และแมแตจอทีวีขนาดใหญ  
ตัวจอเหลานี้มีคุณสมบัติในการทํางานที่อาศัยการเบี่ยงเบนของแสง  สามารถปรับหรือขยับใหแสงเขา
หนาปัดหนาจอไดมากนอยตามตองการ ผูที่นําการคนพบผลึกเหลวมาพัฒนาขยายผลก็คือ นายจอรแจ  
ฮีลเมียรแ (George Hilmeier)  ในปี ค.ศ. 1963 เริ่มใชกับหนาปัดนาฬิกาเป็นครั้งแรก  ตอมาในปี ค.ศ. 
1969 นายเจมสแ  เฟอรแกาสัน (James Fergason) ไดนําหนาปัดแอลซีดีมาพัฒนาใหทันสมัยยิ่งขึ้น 
และขยายผลในการใชสูจอตาง ๆ ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน 

13. กระจกสองหลัง (Rear-view Mirror) ปิ๊ง! เพราะอยากขับรถแขงคนเดียว ในการ
แขงรถ “อินดี้ 500”       ( Indy 500)  ในปี ค.ศ. 1911 มีรถเขาลงทะเบียนแขงขัน 40 คัน ปกติแลว
การแขงขันจะตองมีผูอยูในรถ 2 คน คือคนขับ และชางเครื่อง  ซึ่งทําหนาที่คอยดูขางหลังชวยคนขับ
ดวย  แตนายรอย  ฮารแโรน (Roy  Harroun) ลงทะเบียนเขาแขงเพียงผูเดียว  จึงถูกผูรวมแขงขันคน
อ่ืนๆ ประทวงดวยเหตุผลที่วา ขับคนเดียวนั้นไมปลอดภัยตอตนเองและตอผูอ่ืน  เพราะไมมีใครชวยดู
ขางหลังให ฮารแโรนแกปัญหาการประทวงครั้งนี้ดวยการทํากระจกเป็นพิเศษติดที่รถของเขา  ฮารแโรน
เรียกกระจกนี้วา “กระจกสองหลัง” (Rear–view Mirror) ซึ่งทําหนาที่สะทอนภาพขางหลังใหเห็น 
แทนผูชวยบอกทาง  ในที่สุดกรรมการก็อนุญาตใหเขาลงแขงขันได  ผลปรากฏวาฮารแโรนใชเวลาใน
การขับรถแขงเพียง 6 ชั่วโมง 42 นาที เขาคือผูชนะเลิศเขาสูเสนชัยเป็นคนแรก  การแกปัญหาครั้งนี้
ของเขา นํามาสูการปรับเปลี่ยนโฉมหนารถครั้งยิ่งใหญ  ทําใหมีกระจกสองหลังมาจนทุกวันนี้ 

14. โคโลญ (Cologne) ปิ๊ง! จากน้ํายาปูองกันเชื้อกาฬโรค โคโลญเป็นน้ําหอมกลิ่นออน 
เจือจาง และมีคุณสมบัติเย็น มักใชหลังอาบน้ําเสร็จ เพ่ือใหรางกายหอมสดชื่น ซึ่งโคโลญนี้มาจากชื่อ
เมืองโคโลญ (Cologne) อยูในประเทศเยอรมัน  เมื่อชวงยุคกลางของยุโรปเกิดกาฬโรคระบาดที่เมือง
โคโลญ ประชาชนตางตื่นตัว กระทําการทุกอยางเพ่ือปูองกันตนเองจากโรคนี้  ปรากฏวาใน
กระบวนการรักษาเยียวยาและปูองกันนั้นบรรดายาและผลิตภัณฑแทั้งหลายที่ผลิตออกมามีสวนผสม
ของแอลกอฮอลแทั้งสิ้น  ซึ่งไดนํามาใชทั้งการดื่มและทาเพ่ือเป็นการปูองกันโรค ตอมาในปี ค.ศ. 1709 
ชางตัดผมชาวอิตาเลียน ชื่อ นายฟารินา (Farina) อพยพมาอยูเมืองโคโลญ          เขาสนใจวิธีการ
รักษากาฬโรคแบบโบราณนี้อยางยิ่ง  และพบวาผูคนในเมืองตางใชน้ํายาปูองกันกาฬโรคเป็นน้ําหอม
ราคาถูกโดยใชหลังจากโกนหนวด ตอมาฟารินาเลิกอาชีพตัดผม  หันมาจัดอาชีพผลิตน้ําหอมขึ้นมาให
ชื่อวา “โอ เดอ โคโลญ” (Eau De Cologne)  ออกจําหนาย  ปรากฏวาเป็นที่นิยมอยางรวดเร็ว  ทํา
ใหเขาร่ํารวยอยางมหาศาล และเขาใชชื่อเมืองเป็นชื่อสินคาของเขาอยางถาวร 

จากตัวอยางนวัตกรรมที่กลาวมาในอดีต สะทอนวากระบวนการเรียนรู กระบวน
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่ทําใหเกิดการตกผลึกทางความคิด จนคิดออก คิดได และมีความมานะ
ในตน เพ่ือผลิตผลงานจนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสูการสรางสรรคแเศรษฐกิจเชิงคุณคาได ซึ่งนั่นคือ
ความสําเร็จของนวัตกรรมในอดีต และในดานสถานศึกษายุค เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สถานการณแ
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เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การคิดและพัฒนาในรูปแบบใหมจะตองเรงพัฒนารวมถึง จะตองหา
แนวทางในการสะทอนความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม หรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 หรือโลกเศรษฐกิจฐานความรูดวยการพัฒนานวัตกรรม ใน
ลักษณะการทํางานที่มีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม  

 
2. การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  ยุคดิจิทัล 4.0 

WICE Logistics Public Company Limited ( 2017) ไดกลาวถึงยุคดิจิทัล ( 
Digital) แตละยุคอยาง 

นาสนใจดังนี้ 
             1. ดิจิทัล1.0 ยุคเปิดโลกอินเทอรแเน็ต   ยุคนี้เป็นยุคเริ่มตนของ “อินเทอรแเน็ต 
Internet” เป็นชวงเวลาที่กิจกรรมและการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนจากออฟไลนแ (Offline) มาเป็น
ออนไลนแ (Online) มากขึ้น เชน การสงจดหมายทางไปรษณียแก็เปลี่ยนมาเป็นการสงอีเมลแ (E-mail) 
และอีกหนึ่งตัวอยางที่ชัดเจน คือ การถือกําเนิดของเว็บไซตแ  (Website)  ที่ทําใหทุกคนเขาถึงทุกอยาง
ไดงายขึ้นและทั่วถึง การปรับใหเป็นปัจจุบัน (Update) รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงครั้ง
นี้ไดสงผลกระทบครั้งใหญและเป็นวงกวาง การดําเนินกิจกรรมสะดวกและรวดเร็ว เริ่มมีกิจกรรมเชิง
พาณิชยแและโฆษณาผานเครื่องมือออนไลนแเสมือนกับมีหนารานที่ทุกคนบนโลกจะเห็นกันไดงายขึ้น 
              2. ดิจิทัล 2.0 ยุคสังคมออนไลนแ  หรือ Social Media ยุคนี้ตอยอดจากยุค 1.0 เป็น
ยุคที่ผูบริโภคเริ่มสรางเครือขายติดตอสื่อสารกันในโลกออนไลนแ  เครือขายสังคม (Social Network) 
เริ่มจากการคุยหรือแชทกับเพ่ือน สมาคม กลุมเล็กๆของผูคนที่ตองการความสะดวกสบายในการ
ติดตอสื่อสาร จุดเล็กๆ นี้เริ่มพัฒนาและขยายวงกวางไปสูการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ โดยนักธุรกิจ
สวนใหญมองวา Social Media เป็นเครื่องมือเชื่อมตอและสรางเครือขายทางธุรกิจไดเป็นอยางดีดวย
การคลิก (Click) เพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาตราสินคา (Brand) วัดผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ สงเสริมภาพลักษณแตราสินคา เสมือนวา Social Media เป็นกระบอกเสียงและเวทีเสนอ
งานแกนักธุรกิจสูสายตาชาวโลกเป็นอยางดี เครื่องมือนี้ยังสามารถเป็นอํานาจในการตอรองของ
ผูบริโภคท่ีกําลังตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ เนื่องจากมีตัวเลือกและรานคาใหเห็นมากขึ้น 
              3. ดิจิทัล 3.0 ยุคแหงขอมูลและ Big Data คือ ยุคแหงการใชขอมูลที่วิ่งเขาออกเป็น
ลานๆ ขอมูลใหเป็นประโยชนแ การเติบโตของ Social Media และ E-Commerce จากยุค 2.0 ทําให
เกิดการขยายของขอมูลอยางมหาศาล ทุก ตัวกลางเชื่อมระหวางธุรกิจตอธุรกิจและธุรกิจตอลูกคา 
(Platform) ทั้ง โซเชี่ยล เว็บเบราวเซอรแ หรือแมแตธุรกิจอยางธนาคาร โลจิสติกสแ ประกันภั ย รีเทล 
ตางมีขอมูลเขาออกเป็นจํานวนมากในแตละวัน และเริ่มมีการนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนแ 
ดังคํากลาวที่วา “ใครมีขอมูลมาก ก็มีอํานาจมาก” ขอมูลจะถูกนํามาประมวลผล จับสาระ วิเคราะหแ
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ถึงความตองการของผูบริโภคเพ่ือสรางสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองโจทยแของลูกคาได ทุก
องคแกรตางเห็นความสําคัญของการนํา Big Data มาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด แตการนํา Big Data มา
ตอบสนองอยางเสมือนจริง  จําเป็นตองมีระบบคลาวดแ (Cloud Computing) มาชวยอํานวยความ
สะดวก จัดเก็บขอมูล เลือกทรัพยากรตามการใชงาน และทําใหสามารถเขาถึงขอมูลบนคลาวดแจากที่
ใดก็ได ผูใชทุกคนสามารถเขาถึงระบบ ขอมูลตางๆ ผานอินเทอรแเน็ต สามารถจัดการ บริหารขอมูล 
และแบงปันขอมูลกับผูอ่ืน (Shared Services) ลดตนทุนและลดความยุงยากเพ่ือพุงเปูากับงานหลัก 
เพ่ิมความเร็วในการบริการและการทําธุรกิจไดมากขึ้น Big Data สามารถนํามาตอยอดโดยการคิดคน 
เฟูนหา และประยุกตแใชขอมูลนั้น พัฒนาเป็นแอพลิเคชั่น (Application ) ที่ใหความสะดวกสบายแก
ผูบริโภคผานทางสมารแทโฟนและแท็บเลตอีกดวย 
               4. ดิจิทัล 4.0 ยุคเทคโนโลยีมีมันสมอง เป็นยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทําให
อุปกรณแตางๆ สื่อสารและทํางานกันเองไดอยางอัตโนมัติ เทคโนโลยีในสามยุคแรกเปรียบเสมือนเป็น
แขน ขา ใหแกมนุษยแ เป็นเทคโนโลยีที่ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก หยิบจับ คํานวณ ประมวลผมให
มนุษยแ มีแขน ขา แตไมมีสมองเป็นของตัวเอง ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือลด
บทบาทของมนุษยแ และเพ่ิมศักยภาพของมนุษยแในการใชความคิดเพ่ือขามขีดจํากัด สรางสรรคแพัฒนา
สิ่งใหมๆ โดยจะใชชื่อยุคนี้วาเป็นยุค Machine-to-Machine เชน สามารถเปิด-ปิด หรือสั่งงานอ่ืนๆ 
กับเครื่องใชไฟฟูาในบานตัวเองผานแอพลิเคชั่นโดยไมตองเดินไปกดสวิตชแ หรือตัวอยางที่ถูกนํามาใช
งานจริงแลวอยางการพูดคําวา “แคปเจอรแ” กับแอพถายภาพในสมารแทโฟน โทรศัพทแก็จะถายรูปให
อัตโนมัติโดยที่ไมตองกดถายดวยซ้ํา หรือแมแตเทคโนโลยีจําลองสถานการณแ  (Simulation ) เพ่ือ
ฝึกอบรมพนักงาน วางแผนสถานการณแโดยไมตองเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรือเป็นสื่อการเรียนรู
แบบ ปฏิสัมพันธแ (Interactive) เป็นตน 
 

จะเห็นไดวาดิจิทัล 4.0 กลายเป็นเทคโนโลยีมีมันสมอง และเมื่อเชื่อมโยงกับการศึกษา 
จะตองนําเทคโนโลยีนั้น มาพัฒนา ตอเติม เปูาหมายตองการใหมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง หลักสูตร
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตองเตรียมพรอมเพ่ือตอบสนองเปูาหมายของไทยแลนดแ 4.0 
คือ การศึกษาที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ เพ่ือสรางฐาน
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในที่สุด 
การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน  
             จากพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยเป็นองคแกรที่ทํากิจการเพ่ือ
สังคม ( Social  Enterprise) มากยิ่งขึ้น  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์ (2552) กลาววาผูประกอบการ
เพ่ือสังคม หรือ Social Entrepreneur โดยสวนใหญมักจะมีมุมมองแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันวา 
หมายถึง ผูสรางนวัตกรรมทางสังคมดวยการปฎิรูปขบวนการและแบบแผนการผลิต โดยมีเปูาหมาย
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เพ่ือนําไปสูการแกไขปัญหาสังคมอยางเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ปัญหาความยากจน 
ปัญหาคนดอยโอกาสในสังคม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็นตน ซึ่งโดยสวนใหญมักจะ
ตองดําเนินควบคูไปกับการใชนวัตกรรมและการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ เพ่ือรังสรรคแใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระบบ การดําเนินงานแบบผูประกอบการเพ่ือสังคมนี้จึงมิไดมุงหวังเพียงแค
ผลสัมฤทธิ์ในระดับปัจเจกบุคคลเทานั้น แตยังมุงปฏิรูปใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับขบวนการและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระบบอีกดวย นวัตกรรมจึงเป็นองคแประกอบสําคัญสําหรับการ
ดําเนินงานในลักษณะนี้ โดยเป็นทั้งกระบวนการและเปูาหมายของการดําเนินงาน ซึ่งไมสามารถแยก
ออกจากกันได ผูประกอบการเพ่ือสังคมตองมองหา คิดคน แนวทางหรือรูปแบบการทํางานใหม ที่จะ
นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆท่ีสอดคลองกับยุคดิจิทัล 4.0 ใน
การผลิต การแสวงหาแหลงทรัพยากรหรือตลาดใหมๆ ในขณะเดียวกันก็มีเปูาหมายเพ่ือสรางสรรคแให
เกิดการแกไขปัญหาสังคมอยางเป็นรูปธรรมดวย  
 
           ตัวอยางนวัตกรรมแบบผูประกอบการเพ่ือสังคมที่สามารถพบเห็นได เชน ธนาคารกรามีน 
หรือ Grameen Bank ที่ริเริ่มโดย มูฮัมหมัด ยูนูส ซึ่งธนาคารดังกลาวมีลักษณะการดําเนินงานโดย
เกิดจากการประยุกตแใชระบบสินเชื่อรายยอย หรือ Micro Credit เขากับการแกไขปัญหาความยากจน
ในประเทศบังกลาเทศ ความแตกตางระหวางวิธีการดําเนินงานแบบธนาคารกรามีนและธนาคาร
พาณิชยแทั่วไปก็คือ รูปแบบการปลอยกูและกลุมเปูาหมายของธนาคาร โดยที่ธนาคารกรามีนใชการ
ปลอยสินเชื่อรายยอยใหกับผูกูที่เป็นกลุมคนยากจนโดยไมตองใชหลักทรัพยแค้ําประกัน ซึ่งกลุมคน
เหลานี้โดยสวนใหญจะไมสามารถขอกูจากธนาคารพาณิชยแทั่วไปได เนื่องจากไมมีหลักทรัพยแในการค้ํา
ประกัน แนวทางของธนาคารกรามีนจึงนับไดวาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ชวยรังสรรคแใหเกิดการแกไข
ปัญหาความยากจนทั้งระบบอยางมีพลวัต คือ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบังกลาเทศที่ไดรับ
การยอมรับวายากจนติดอันดับโลกใหพนเสนความยากจนโดยไมตองกลับเขาไปสูวงจรของความ
ยากจนอีก หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ การดําเนินงานของ Rugmark Foundation ซึ่งเป็นองคแกรระดับ
สากลที่ไมแสวงหาผลกําไร มีวัตถุประสงคแในการดําเนินงานเพื่อใหการชวยเหลือเด็กที่ถูกใชแรงงานผิด
กฎหมายในอุตสาหกรรมการผลิตพรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพ้ืนที่แถบทวีปเอเชียใต ไดแก 
อินเดีย เนปาลและปากีสถาน โดยวิธีการดําเนินงานของ Rugmark Foundation จะใชวิธีสรางระบบ
การตรวจสอบดวยการใหเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตวาปลอดจากการใชแรงงานเด็กที่ผิด
กฎหมาย และทําการประชาสัมพันธแใหผูบริโภครูจักและยอมรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนี้ 
ปัจจุบัน Rugmark Foundation ไดขยายกิจกรรมออกไปในประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน ยุโรป 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ซึ่งผลจากการดําเนินงานทําใหแรงงานเด็กในโรงงานผลิตพรมแถบทวีปเอเชีย
ใตมีจํานวนลดลง รวมทั้งยังมีผลทําใหเกิดการผลักดันใหมีการออกกฎหมายตางๆ เพ่ือปกปูองและ
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คุมครองแรงงานเด็กเหลานี้ เชน Worst Forms of Child Labor Convention 182 (C182) 1999 
หรือ Trade and Development Act of 2000 เป็นตน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์,2552) 
                 จะเห็นไดวา การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเชื่อมโยงกับพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัย โดย
เนนใหมหาวิทยาลัยเป็นองคแกรที่ทํากิจการเพ่ือสังคม (Social  Enterprise) มากยิ่งขึ้น  และเมื่อ
เชื่อมโยงกับการเป็นผูประกอบการสังคม หรือ Social Entrepreneur ก็กลายเป็นผูนําทางความคิด
ในการสรางนวัตกรรมทางสังคม จนเกิดเป็นรูปธรรมของผลผลิต ผลลัพธแ และผลกระทบ ตอสังคม ดัง
ตัวอยางที่นําเสนอไปแลว และเมื่อเชื่อมโยง ตามยุทธศาสตรแใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
(พศ. 2560-2579) ในดานการพัฒนาทองถิ่น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  โดยวางกล
ยุทธแ ไว 3 ประการคือ       1) บูรณาการพันธกิจสัมพันธแเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นที่เป็นไป
ตามบริบท และความตองการของการพัฒนาทองถิ่น   2) บูรณาการพันธกิจสัมพันธแเพ่ือพัฒนาสังคม
ทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา  การศึกษาทรัพยากรมนุษยแและสุขภาพ และ 3) 
บูรณาการพันธกิจสัมพันธแเพ่ือพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม (ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ,2560) จากยุทธศาสตรแใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏดานเปูาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน  ขององคแการสหประชาชาติ ไดใหคําจํากัดความวาเป็นการพัฒนา
ที่มุงเนนการสรางความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาทุกมิติ
ลวนเกี่ยวเนื่องกัน  (Lee, K., Holland, A., & McNeill, D., 2000) และเม่ือนํามาประยุกตแการพัฒนา
ทองถิ่นที่ยั่งยืน   ก็สามารถนําองคแประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 3 ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม มาปรับประยุกตแใชอยางเชื่อมโยง  โดยนวัตกรรมจัดเป็นองคแประกอบสําคัญของการ
ประกอบการเพ่ือสังคม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งคือ นวัตกรรมเป็นทั้งเครื่องมือของการทํางานแบบ
พันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม และในขณะเดียวกันก็เป็นผลอันเกิดจากการมีลักษณะนิสัย
แบบผูประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งก็คือ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ภายใตการอาศัยความฉลาดของ
เทคโนโลยี ยุคดิจิทัล 4.0 มาประยุกตแใช    ดังนั้น แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสําเร็จหรือไม
อยางไรนั้น  ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันอยางใกลชิด และที่สําคัญ การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม คือ
การเชื่อมโยงการทํางานกับภาคีเครือขาย การเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม ทั้งในระดับการรวมคิด 
รวมทํา และรวมตัดสินใจ ในลักษณะพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคมดังท่ีกลาวไวแลว      

 
3. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2550) ใหความหมายคําวา บูรณาการ มี 2 ความหมาย 

ความหมายที่ 1  คือ ทําใหเป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานสวนตางๆ เขาดวยกัน เชน การ
สอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อาน เขียน ไวในวิชาเดียวกัน หลักสูตร
แบบบูรณาการสําหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญ
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ศึกษา ใหเป็นหลักสูตรเดียว สวน ความหมายที่ 2 ของคําวา บูรณาการ หมายถึงเชื่อมหรือประสาน
กับสิ่งอ่ืนหรือหนวยงานอื่น เชน โรงเรียนหลายแหงบูรณาการภูมิปัญญาทองถิ่นเขากับศาสตรแสมัยใหม 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคแความรูที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
เมื่อนําทั้งความหมายการบูรณาการ ทั้งความหมายที่ 1 และความหมายที่ 2 มาผนวกกับบูรณาการ
งานวิจัย จะหมายถึง การนําศาสตรแของการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธแเกี่ยวของกันมาผสมผสานใหกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกัน อาจ
เนนในลักษณะของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research 
: PAR) ที่เนนวิธีพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะของกระบวนการวิจัยบนฐานของปรัชญาและ
คุณคา ที่เนนคนเป็นศูนยแกลาง  (People Centered ) และมีจุดเนนที่จะสรางพลังอํานาจใหกับชุมชน
หรือทองถิ่น ( Empowerment) ดวยกระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม (Participatory)เพ่ือใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformation) ของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใกลเคียงกับคําวาพันธกิจ
สัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคมมากท่ีสุด 
            ถาเปรียบกับชุมชนเสมือนหองเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จะใกลเคียงกับ
คําวา การเรียนรูแบบลงมือทํา (Active Learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือ
กระทํา และไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรูภายใต
สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรูเป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษยแ และ 2) แตละคน
มีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน ความรูที่ไดเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมี
โอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟังเพียงอยางเดียว เกิดการเรียนรูจากการอาน การเขียน การโตตอบ 
และการวิเคราะหแปัญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก การวิเคราะหแ การ
สังเคราะหแ และการประเมินคา เพ่ือใหผู เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสติปัญญา 
(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถนําความรูและทักษะไปแกปัญหาตนเอง  
     ผลของการบูรณาการงานวิจัยดังที่กลาวมา เปรียบไดกับชุมชนคือหองเรียน ทองถิ่นหรือ
ชุมชน คือ กลุมคนที่มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการเรียนรู รวมทํากิจกรรมตางๆ รวมใจกันปฏิบัติ
ภารกิจเพ่ือแกปัญหาของชุมชน โดยการนําทรัพยากรทองถิ่น ภูมปัญญาทองถิ่น และอาศัยแนวทาง
พ่ึงตนเอง ความเป็นตัวตน รวมถึงการสรางความรู เพ่ือใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน และชุมชนที่
มหาวิทยาลัยเขาไปพัฒนาคือชุมชนที่เป็นที่ยืน หรือจุดยืนของมหาวิทยาลัย เชน ถามีหนวยงาน
ตองการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือถามวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูตรงไหน 
คําตอบคือ พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเขาไปบูรณาการงานวิจัย คือที่ศึกษาดูงาน หรือสถานที่
เป็นพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม นั่นเอง 
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4. แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน :  ยุคดิจิทัล 4.0 
จากพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม สะทอนถึงบทบาทของผูผลิตบัณฑิตสูสังคม 

โดยเฉพาะดานกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอน เพราะการพัฒนานวัตกรรมที่ยกตัวอยางมา  
สวนประกอบที่สําคัญ คือ การสรางกระบวนการเรียนรูหนุนเสริม ดังนั้น แนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 จึงนําเสนอไดดังแผนภาพตอไปนี้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปท้ายบท  

การเรียนการสอน 

แผนภาพแนวปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ที่ย่ังยืน 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา 
กําหนดใหนักศึกษาเป็นสวนหนึ่งของงานวิจัยของอาจารยแที่เป็นชุด

โครงการวิจัย  โดยมอบหมายโครงการยอยใหนัก ศึกษาดําเนินการ 
(รายบุคคล/รายกลุม) 

 
 

 

 

 
2. ระดับปริญญาตรี 

กําหนดใหนักศึกษาเป็นผูชวยในโครงการวิจัยของอาจารยแ เชน เก็บ
ขอมูล วิเคราะหแขอมูล หรือใหนักศึกษาทําโครงการวิจัย  โดยอาจารยแมี
โครงการวิจัยรองรับ (อาจารยแตองอธิบายหรือแลกเปลี่ยนความรูกับนักศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยใหครบทุกขั้นตอน) 
3. นักศึกษาศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรูกระบวนการทําวิจัย 

อาจารยแสอนนักศึกษาใหรูถึงกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน โดย
มอบหมายใหศึกษางานวิจัยที่ดี เพื่อใหเขาใจกระบวนการทําวิจัย 
4. อาจารยแนําผลวิจัยไปประกอบการสอน 

อาจารยแนําผลการวิจัยใหม ๆ เป็นสวนหนึ่งของการจัดทําเนื้อหาใช
ถายทอดความรูแกนักศึกษา หรือนําผลการวิจัยของอาจารยแ เองไป
ประกอบการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการวิจัย แนวคิดทฤษฎี
ที่ใช และความรูใหม ๆ ที่ไดจากการทําวิจัย 
5. นักศึกษาเขาฟังการรายงานผลการวิจัยของอาจารยแหรือนักวิจัย 

อาจารยแกําหนดใหนักศึกษาเขาฟังการบรรยายหรือเสวนาเกี่ยวกบั
การวิจยั แลวมอบหมายใหนักศึกษานําความรูไปแลกเปลี่ยนกบัเพื่อนในชั้น
เรียน 
6. นักศึกษาเขารวมประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ 
 

ตัวอย่าง การบริหารเครือขายสุขภาวะชมุชนอยางยั่งยืนในเขตเทศบาล

ตําบลน้ําโจ 

ภารกิจของอาจารย์ยึดชุมชนเป็นตัวต้ัง 
ของการพัฒนา 

 
1. ผสมผสานเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมการสืบสาน และธํารง

รักษาศิลปะวัฒนธรรมของทองถิ่น ชุมชน และชาติ 
3. ใชรายวิชาเป็นตวัตั้งในการบูรณาการ 
4. ใช โครงการบริการเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ เชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนเด็กชาวไทยภูเขา และ
อาจารยแพัฒนานวัตกรรม โดยนํานักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู พรอมนําเสนอนวัตกรรมการเรียนรูแกครู 

5. พัฒนาตอยอดงานบริการวิชาการแกสังคมไปสูงานวิจัย 
6. นําความรูจากงานวจิัยไปสูงานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยอย 1 โครงการยอย 2 โครงการยอย 3 

 

การเรียนการสอน 
บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

พัฒนาทองถิ่นทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และ
ดิจิทัล 4.0 อยาง

เช่ือมโยงกัน 
 

 

 

 

ใชกระบวนการวิจยัเป็นสื่อ

ในการพัฒนาเพื่อแกปัญหา

อยางยั่งยืน 
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การบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน  ยุคดิจิทัล 4.0 เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ 
ที่สรางคุณคาเชิงเศรษฐกิจ ภายใตการอาศัยความฉลาดของเทคโนโลยี โดยอาศัยการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม ในการเชื่อมโยงภาคีเครือชาย ในลักษณะพหุสาขา ทั้งภายใน
ภายนอกองคแกร และรวมสรางผลผลิต ผลลัพธแ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในลักษณะของการศึกษา 
หรือวิจัย เชน การเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดคุณคาตอสังคม โดยรวม เชน 
ชวยสรางงาน สรางรายได ทําใหชุมชนมีความเป็นอยูดีข้ึน ยิ่งกวานั้นคือทําใหเกิดการเห็นคุณคาในตน
ของชุมชน แกปัญหาของชุมชนเอง และพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นประเด็นนาคิดวา 
กระแสของโลกที่ตีกลับอยางรุนแรง ในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ปัญหาวิกฤต
เหลานี้ สวนใหญจะมอบภาระใหสถาบันการศึกษาขัดเกลา ดังนั้นจะทําอยางไร ให เกิดการขยับ
เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นของทุกภาคสวน มิใชเพียง
สถาบันการศึกษาอยางเดียว 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีจากการชวยเหลือของบุคคลหลายฝุาย จึง
ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกสวน โดยเฉพาะเจาของความรูที่นํามาเป็นแหลงที่มาของความรูในครั้งนี้ 
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The Perception and Participation in Education Quality Assurance  
Of Educational Personnel Phitsanulok University 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2) เปรียบเทียบการรับรู และการมี
สวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  โดย
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ  

กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากแตละคณะ ใช
ตารางของ Krejcie and Morgan  ไดขนาดกลุมตัวอยาง 76 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้คือ
แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยมีคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามเทากับ 0.91  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานคือ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA และ Schffe'Method 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา การรับรูและ
การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน คือดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษามีคาสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา สวนดานการตรวจสอบ
งานการประกันคุณภาพการศึกษามีคานอยที่สุด สวนดานที่มีการรับรูและการมีสวนรวมอยูในระดับ
นอย มีจํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา    

2) เปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวา เพศ และคณะที่สังกัด มีผลตอการรับรูและการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลักษณะทาง
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ประชากรศาสตรแ เกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณแการทํางาน ไมพบความ
แตกตาง 
ค าส าคัญ : การรับรู การมีสวนรวม การประกันคุณภาพ 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to study the perception and participation 

in education quality assurance of educational personnel Phitsanulok University. 2) to 
compare the perception and participation in education quality assurance of 
educational personnel Phitsanulok University by classifieds the demographic 
characteristics.  

The samples were randomly sampled from each of the Krejcie and Morgan 
tables. The sample consisted of 76 educational personnel. The instruments used in 
this study were the constructed questionnaires. The value of confidence. The 
reliability of the questionnaire was 0.91. The statistics used for data analysis were 
Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation, Statistics used to test the 
hypothesis are Independent Samples t-test, One-Way ANOVA and Schffe'Method. 

The results showed that:             
1) perception and participation of quality assurance of educational personnel 

Phitsanulok University overall Medium overview. Perception and Participation of the 
quality of education personnel was at the highest level, followed by the quality 
assurance.The least value was the mean of perception and participation. There were 
1 aspect: participation, quality assurance  

2).The results of data analysis  in comparing between perception and 
participation in quality assurance education of educational personnel Phitsanulok 
University found that gender and faculty affiliation was affected to the perception 
and participation. And the finding according to each dimension, was the difference of 
perception and participation is statistically significant at .05 level. And the 
demographic characteristics is not difference. 
Keywords: perception, participation, quality assurance 
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บทน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนที่สําคัญในพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น
การสรางความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และจากการ
กระจายบทบาทการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหแกสถานศึกษารับผิดชอบและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของผูเรียน และผูที่เกี่ยวของ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝุายจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการดําเนินนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การ
ดําเนินงานตามภารกิจ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ใน
ปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอยูหลายประการ ที่ดําเนินใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะตองเรงดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559) 

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของไทย ตองมีการพัฒนาอยางกาว
กระโดดเพ่ือเป็นแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปัญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
ชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน สามารถดําเนินงานเพื่อดํารงชีพ ตนเอง และเพ่ือชวยเหลือสังคมมีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยแให เป็นมืออาชีพและ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเป็นอาจารยแพัฒนาวิชาชีพอาจารยแใหเป็นที่ยอมรับของสังคมมีการจัดการเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคแบนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนแสุขที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนแปี 2561 “อุดมศึกษาเป็นแหลงองคแความรูและพัฒนา
กําลังคนระดับสูง ที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต บน
พ้ืนฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559) 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยูภาคเหนือตอนลาง มีความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาใหกาวไปสูระดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพในระดับ
สากล จึงไดตระหนักถึงการเผยแพรวิชาการไปสูชุมชน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5 
ดาน กลาวคือ 1) ดานการผลิตบัณฑิต 2) ดานงานวิจัย 3) ดานวิชาการ 4) ดานการทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม และ 5) ดานการจัดการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเป็น
หนวยงานการศึกษาที่ตองมีการจัดทํามีประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาก็
คือการทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอยางเป็นระบบตามแบบแผนที่กําหนดไวโดยมีการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัด
ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธแของการจัดการศึกษา 

การศึกษาการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับ 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาองคแกรพัฒนาบุคลากรในองคแกรให
สามารถดําเนินไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงคแเพ่ือใหการบริหารจัดการขององคแกรประสบผลสําเร็จ 
รวมทั้งยังเป็นองคแกรที่สรางบุคลากรที่มีความรู  มีความสามารถดานประกันคุณภาพอยางถองแท 
สงผลใหมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแกสังคมและประเทศชาติ  ผูวิจัยใน
ฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเป็นผูมีสวนเกี่ยวของในการใหขอมูล
เกี่ยวกับการจัดทําการประกันคุณภาพของหนวยงาน และนําเสนอสภาพปัญหาใหกับคณะผูบริหาร 
ทําใหมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรและองคแกร โดยเห็นวาการประกันคุณภาพมีความสําคัญที่
แตละหนวยงานควรตระหนักและใหความสําคัญ เนื่องจากองคแกรจะสามารถดํารงอยูไดมีศักยภาพใน
การแขงขัน รวมทั้งสามารถปรับใหกาวไกลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ผูวิจัยซึ่งเป็นอาจารยแประจํา และตองรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จึง
สนใจที่จะศึกษาการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือตองการทราบถึงระดับการรับรูและระดับการมีสวนรวม
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตอการประกันคุณภาพวาอยูในระดับใด อันจะ
นําไปสูการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และตระหนังถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
อีกท้ังยังสามารถพัฒนาในสวนที่ตองปรับปรุง     เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางการยอมรับได
ตรงตามเปูาประสงคแ นอกจากนี้ ผูบริหารรวมทั้งผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ยังสามารถนําผลการวิจัยไปเป็นขอมูลสนับสนุนประกอบแนวทางจัดกิจกรรม      เพ่ือ
สงเสริมระดับการรับรู และระดับการมีสวนรวม ตอการประกันคุณภาพการศึกษาไดมากขึ้น รวมถึง
การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตอความตองการ เพ่ือกอประโยชนแสูงสุดตอองคแกร อัน
จะนํามาซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่สามารถสรางบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพใหกับสังคมและประเทศชาติตลอดจน การบรรลุถึงวัตถุประสงคแของการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศตอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรู และมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน 

2. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรู และมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน 

3. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรู
และมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน 

4. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่สังกัดคณะทํางาน แตกตางกัน  มีการ
รับรู และมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน 

5. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน  มีการรับรู 
และมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน 

6. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีประสบการณแในการทํางานแตกตาง
กัน มีการรับรู และ   มีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยนี้แบงออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
  1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารตาง ๆ       ที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ทั้งท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยการใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง เกี่ยวกับการรับรู  และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา 
 ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ขอบเขตเนื้อหา ไดแกปัจจัยสวนบุคคล การรับรู และการมีสวนรวมตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรทางการศึกษา 
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  2. ขอบเขตดานตัวแปร  
   2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่สังกัดทํางาน ตําแหนงงาน 
และประสบการณแการทํางาน 
   2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 1) การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการรับรูการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) ดานการมีสวนรวมตอการประกันคุณภาพการศึกษา  3) ดานการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ 5) ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา  
  3. ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มกราคม 2561 ถึง เมษายน 2561 
  4. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
จํานวน 94 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ของเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาด
ของกลุมตัวอยาง จํานวน 76 คน แลวกําหนดคาสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละคณะ และใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ในคณะ 

เครื่องมือที่ ใชในงานวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูลใน
แบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหแขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรแ ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ทํางาน ตําแหนงงาน และประสบการณแ
การทํางาน โดยใชคาความถี่ และคารอยละ  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหแสภาพ การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใชคาเฉลี่ย ( ̅) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมีความหมายของระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ (วิชิต อูอน , 2548: 
181) คือ 4.21-5.00 หมายถึง มีในระดับที่ดีมาก 3.41-4.20 หมายถึง มีในระดับดี 2.61-3.40 
หมายถึง มีระดับปานกลาง (พอใช) 1.81- 2.60 หมายถึง มีนอย และ 1.00-1.80 หมายถึง ไมมีเลย 

ตอนที่ 3 วิเคราะหแเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรแกับการรับรู และการมีสวนรวม
การประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมและเป็น
รายดานไดแก 1) ดานการรับรูการประกันคุณภาพ 2) ดานการศึกษาการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3) ดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ดานการตรวจสอบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ 5) ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา โดยใชสถิติ 
t-test 
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เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวที่ เป็น อิสระตอกันดวยค า 
Independent-Samples t-test และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว 
ดวยการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเป็นรายคู โดยวิธีของ Scheffe 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหแขอมูลประชากรศาสตรแ พบวา บุคลกรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ สวนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 51.32 สวนมากมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น   รอยละ 63.16 สวนมากอายุระหวาง 41- 50 ปี คิดเป็นรอยละ 
32.89 คณะที่สังกัดในการปฏิบัติงานสวนมาก คือ คณะนิติศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแและศิลป
ศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 36.84 สวนมากเป็นอาจารยแ คิดเป็นรอยละ 67.11 และสวนมากมี
ประสบการณแในการทํางานมากกวา 5 ปี ขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 44.74 

2. ผลการวิเคราะหแสภาพการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู และการมีสวนรวมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวม 
การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา  ̅ S.D. ระดับ 

1. ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผน

พัฒนา 

3.24 
2.13 
3.33 
2.71 
3.23 

.53 

.47 

.67 

.48 

.74 

ปานกลาง 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.93 .47 ปานกลาง 
การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( ̅=2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบวา คาเฉลี่ยการรับรูและการมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน คือดานการ

ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=3.33) อันดับรองลงมาคือ ดานการรับรู

การประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅=3.24) สวนดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด ( ̅=2.71) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยการรับรูและการมีสวนรวม อยูในระดับนอย มี
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เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

จํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅=2.13) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( ̅  3.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่อยูในระดับดี คือ มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการ
ทํางานวิจัยและจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในการทําวิจัยอยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

( ̅  4.33) โดยมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการทํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับ

นักศึกษาและบุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅  3.74) สวนขอที่อยูในระดับนอย คือ มหาวิทยาลัยชี้แจง

แผนการผลิตบัณฑิตแผนการใหบริการใหบุคลากรทุกคน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( ̅  1.71) 
2.2 ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับนอย 

( ̅  3.24)   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทานมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาอาจารยแงาน

วิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี ( ̅  3.72) การมีสวนรวมในการวางแผนการ

พัฒนาอาจารยแงานวิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อยูในระดับ    ปานกลาง ( ̅  2.58) 

ทานมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย อยูในระดับนอย ( ̅  1.64)    
สวนมีสวนรวมในการวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางคณะและมีกิจกรรม

รวมกัน อยูในระดับ นอยที่สุด ( ̅  1.39)  
2.3 ดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( ̅  3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนกลยุทธแดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาตามมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับดี ( ̅  3.85) สวนการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนดไว มี

คาเฉลี่ยนอยสุด ( ̅  3.58) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการดานตาง ๆ

ตามแผนกลยุทธแมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับนอย ( ̅  1.68)  
2.4 ดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( ̅  2.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานกิจกรรมนักศึกษาที่
เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัย กําหนดไวมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับดี 

( ̅  3.66) โดยการมีสวนรวมในการตรวจสอบงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากปฏิบัติตามแผนกลยุทธแ

ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว มีคาเฉลี่ยนอยสุด ( ̅  3.50) การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานการ
บริการวิชาการท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับปานกลาง 

( ̅  3.11) การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานโครงการกิจกรรมตามอัตลักษณแและเอกลักษณแ
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มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับนอย มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅  1.82) 
2.5 ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา มาวางแผนพัฒนา  ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( ̅  3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การมีสวนรวมในการนําผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาการบริการวิชาการในคณะ และมหาวิทยาลัย 

อยูในระดับดี มีคาสูงสุด ( ̅  3.78) โดยการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนํามาวางแผนพัฒนาอาจารยแในคณะ และ

มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยนอยสุด ( ̅  3.53) สวนการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไปใชในการปรับแผนตามอัตลักษณแและเอกลักษณแ ในคณะและมหาวิทยาลัย  อยู

ในระดับนอย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅  1.75)  
 3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา 

3.1 จําแนกตามเพศ ดวย t-test พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวาความแตกตางดานเพศ มีผลตอการ
รับรู แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาไม
แตกตางกัน 

3.2 จําแนกตามอายุ ไมพบวา มีการการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานใดแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไวแสดงวาความแตกตางดานอายุ 
ไมมีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จําแนกตามระดับการศึกษา ไมพบวาการการรับรู และการมีสวนรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานใดแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวาความ
แตกตางทางระดับการศึกษา ไมมีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.4 จําแนกตามคณะที่สังกัด พบวา บุคลากรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
คณะที่สังกัดทํางานตาง ๆ กัน มีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวา บุคลากรที่
สังกัดคณะทํางานแตกตางกัน มีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.5 จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา การรับรูและการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวาความแตกตาง ตาม
ตําแหนงงาน ไมมีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.6 จําแนกตามประสบการณแในการทํางาน พบวา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวาความแตกตาง ตามประสบการณแในการทํางาน ไมมีผล
ตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรแ บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาอกชน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตอการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวาเพศหญิง ตอบแบบสอบถามมากกวาเพศชาย  และเพศหญิง มีการรับรู
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มากกวาเพศชาย และเมื่อเปรียบเทียบ
การรับรูการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จําแนก
ตามเพศ พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แตเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน  บุคลากร
ระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหวาง 41-50 ปี          มีคาเฉลี่ยการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา
มากที่สุด สวนบุคลากรระดับอุดมศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก    มีการรับรู  และการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด คณะที่สังกัดของบุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
พิษณุโลก มีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดย
บุคลากรระดับอุดมศึกษาที่สังกัดคณะสํานักอธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลัยมีการรับรูการประกัน
คุณภาพการศึกษา สูงกวากลุมอ่ืน ๆ และเมื่อเปรียบเทียบการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบวา การรับรูการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 สวนตําแหนงงานที่ตางกัน ไมสงผลใหบุคลากรมีความเห็นของการรับรู และการมี
สวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน บุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ตามประสบการณแในการทํางาน ในภาพรวมมีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  อยูในระดับปานกลาง และบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลกในภาพรวม 
ตามประสบการณแในการทํางาน มีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาไม
แตกตางกัน โดยประสบการณแการทํางานนอยกวา 1 ปี มีการรับรู และการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษามากที่สุด จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาปัจจัยที่สงผลตอการรับรู  การมีสวนรวม 
การประกันคุณภาพการศึกษา คือเพศ และคณะที่สังกัด แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการประกัน
คุณภาพของบุคลากรเกิดจากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และความรับผิดชอบ 

2. การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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2.1 การรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ในภาพรวม มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับมาก 
จํานวน 5 ขอ โดยมหาวิทยาลัยสงเสริมให มีการทํางานวิจัยและจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในการ
ทําวิจัยอยางตอเนื่องคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอที่อยูในระดับนอย มีจํานวน 3 ขอ โดยมหาวิทยาลัยชี้แจง
แผนการผลิตบัณฑิตแผนการใหบริการใหบุคลากรทุกคน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ อรทัย แสงธํารง (2551) ศึกษาการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนือตอการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ระดับการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือตอการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม พบวามีการรับรูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล อาจคงหาญ (2555) การศึกษาคนควาเรื่อง การมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มี
วัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาถึงการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ระดับ
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแจุฬาลงกรณแ
มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต 
(2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีวัตถุประสงคแเพ่ือ
ศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
และศึกษาปัจจัยที่มีผล ตอการมีสวนรวมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ โดยทําการสํารวจบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยแ) และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรแ จํานวน 253 คน ซึ่งผลการสํารวจพบวา 
บุคลากรของสถาบัน มีความรูความเขาใจใน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีทัศนคติ ตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมาก แตการรับรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับปานกลาง เพราะสถานศึกษาใหความสําคัญตอการถายทอด  พันธกิจ และภารกิจ โดยเกิด
จากความรับผิดชอบของทุกภาคสวน แตในทางมีสวนรวมนั้นจะเห็นวา ในสถานศึกษาประกอบดวย
บุคลากรที่มีหนาที่แตกตางกัน จึงทําใหการมีสวนรวมในสวนภาระงานตาง ๆ แตกตาง แสดงใหเห็นวา
หากบุคลากรมีการรับรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมากขึ้นและสามารถทําความเขาใจไดอยางทองแท 
รวมถึงการไดรับโอกาสใหไดมีสวนรวมในการดําเนินการหรือกิจกรรมตาง  ๆ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ยอมนํามาซึ่งการยอมรับและการดําเนินการที่สามารถดําเนินไปไดอยางไมมีอุปสรรค 
เนื่องจากหากเกิดความรู ความเขาใจและไดรวมในการกระทํา การดําเนินการประกันคุณภาพจะเป็น
ระบบที่ทําใหบุคลากรเกิดความตองการที่จะดําเนินการเสมือนเป็นสวนหนึ่งของการทํางานจริง  ๆ จะ
ไมเกิดความรูสึกท่ีทําเพ่ือหนาที่หรือแคความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น เมื่อเกิดการรับรู ไดมี
สวนรวม และเกิดการยอมรับ การประกันคุณภาพจะเป็นระบบที่ชวยใหงานประสบความสําเร็จและ
ทําใหบุคลากรเกิดความรูสงเสริมใหองคแกรและการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.2 การมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับนอย 
การที่ผลการศึกษาวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 
มิไดใชหลักการบริหารจัดการองคแกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล ที่เนนความรวมมือของบุคลากรทุกระดับ
ในการขับเคลื่อนการทํางาน บุคลากรทุกหนวยงานใหมีสวนรวม และมิไดมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็น
กรรมการตรวจสอบระหวางหนวยงาน ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ วัชราพร ศิรเทพประไพ (2550 : 15) 
กลาวถึงการเขามีสวนรวมโดยใชหลักความสมดุลของอํานาจในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ  ซึ่ง
จะขึ้นอยูกับระดับการยินยอมของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน การที่บุคลากรจะเขาไปมีบทบาทหรือ
ตัดสินใจมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ มักมีปัจจัยดานการบริหารจัดการเขามาเกี่ยวของ 
รวมถึงการยินยอมของผูบริหารเองก็มีผลตอการตัดสินใจตอการมีสวนรวมของบุคลากร  

2.3 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวาอยูในระดับดี จํานวน 7 ขอ คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแผนกลยุทธแดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมหาวิทยาลัย กําหนดไวมีคาสูงสุด  โดย 
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนด
ไว มีคาเฉลี่ยนอยสุด สวนขอที่อยูในระดับนอย มีจํานวน 2 ขอ โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารจัดการดานตาง ๆตามแผนกลยุทธแมหาวิทยาลัย กําหนดไวมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล อาจคงหาญ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษา
ถึงการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลการศึกษาไปเสนอตอผูบริหารคณะ
พยาบาลศาสตรแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และยังสอดคลองกับ ประภาศ ปานเจี้ยง (2554) ที่กลาววาการที่การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่อยูใน ระดับปานกลาง เพราะกลุม
ตัวอยางสวนใหญมาจากบุคลากรที่อายุและอายุงานนอย จึงขาดความรู และประสบการณแในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และตําแหนงของกลุมตัวอยางสวนใหญเป็น อาจารยแ หรือ
เจาหนาที่ประจําศูนยแ ซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติงานประจํางานเฉพาะหรืองานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
มากกวาการไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา แตละหนวยงานอาจมีบุคลากร
เฉพาะสาหรับการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําใหบุคลากรในหนวยงานหนึ่งๆ ไมมีโอกาสได
มีสวนรวมในการ ดําเนินงานทุกคน  
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2.4 การตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับ
ดี จํานวน 3 ขอ คือ การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานกิจกรรมนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัย กําหนดไว มีคาเฉลี่ยสูงสุด ขอที่อยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมใน
การตรวจสอบงานการบริการวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัย กําหนด
ไว สวนขอที่อยูในระดับนอย มีจํานวน 4 ขอ โดย การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานโครงการ
กิจกรรมตามอัตลักษณแและเอกลักษณแมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของ
มหาวิทยาลัยกําหนดไว มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาศ ปานเจี้ยง (2554) ที่
ศึกษา การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ ผลการวิจัย
พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง 

2.5 การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา ของบุคลากรระดับ 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา
อยูในระดับดี จํานวน 6 ขอ คือการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาการบริการวิชาการในคณะ และมหาวิทยาลัย มีคาสูงสุด โดยการมีสวนรวม
ในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นํามาวางแผนพัฒนาอาจารยแในคณะ และมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยนอยสุดสวนขอที่อยูในระดับนอย มี
จํานวน 2 ขอ โดยการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชในการ
ปรับแผนตาม อัตลักษณแและเอกลักษณแ ในคณะและมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พนิดา วัชระรังสี (2556 : 36)  ที่ศึกษาเรื่อง การรับรูและการมีสวนรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ในเขตมีนบุรี โดยมีวัตถุประสงคแการวิจัย เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษาเขตนนทบุรี จําแนกเป็น 5 ดาน ไดแก 1) ดานการรับรู 2) ดานการวางแผน 3) ดาน
การปฏิบัติงาน 4) ดานการตรวจสอบงาน 5) ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผน
พัฒนา ในกลุมตัวอยาง 5 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒนแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสถาบันพระบรม
ราชนก (วิทยาลัยราชชนนี) กลุมตัวอยาง 321 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา เขตนนทบุรี ดานการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาวางแผนพัฒนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

3. ผลการเปรียบเทียบ การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ 
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เพศที่แตกตางกัน มีระดับการรับรูที่แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา 
ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา และดาน
การตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน ประสบการณแในการทํางานที่แตกตางกัน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ในสวนของคณะที่สังกัด
แตกตางกัน พบวา ภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน จึงทําการทดสอบเป็นรายคูโดยใชสถิ ติ
โดยวิธีของ Scheffe พบวา สํานักงานอธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลัย มีระดับการรับรู และการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางจากคณะพาณิชยแศาสตรแและการบัญชี คณะวิทยาศาสตรแ
เทคโนโลยีและสาธารณสุข คณะนิติศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแและศิลปศาสตรแ โดยสํานักงาน
อธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลัย มีระดับการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มากกวาคณะพาณิชยแศาสตรแและการบัญชี คณะนิติศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแและศิลปศาสตรแ และ
คณะวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและสาธารณสุข 

สรุปไดวาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีการรับรู และการมีสวนรวม
การประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ  งานวิจัยของอรทัย 
แสงธํารง (2551) ศึกษาการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตอการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา พบวา ระดับการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือตอการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมพบวามีการรับรูในระดับปานกลาง แสดงให
เห็นไดวาในสถานการณแความเป็นจริง ในสถานศึกษาสวนใหญมีการถายทอด ความรู และสรางความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน เพ่ือเป็นกลไกในการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนตาม 4 พันธกิจ ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งในทางปฏิบัติพบวา 
จะมีบุคลากรของสถาบัน เฉพาะกลุมเทานั้นที่รับผิดชอบ ตองานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง 
การดําเนินงานดานการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับนอย เนื่องจาก
บุคลากรทํางานเสมือนมิไดเป็นสวนหนึ่งของการทํางานจริง ไมไดเกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนรวม ทํา
ตามหนาที่ หรือทําแคงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ขาดการมีสวนรวม และขาดการยอมรับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือใชประโยชนแจากผลการวิจัย  

1.1 ผูบริหารในระดับคณะ และสถาบัน ไดทราบถึงการรับรู และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนเอง  ซึ่งสามารถนําไปตอยอดเพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.2 ในบางคณะพบวาการรับรู และการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย ผูบริหารอาจดําเนินการรวมกับคณะทํางานดานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ในการแกไขปัญหาดังกลาวอาจทําไดโดยการหารือรวมกับสถาบันเพ่ือหาแนว
ทางการดําเนินงานใหทุกคณะเป็นไปในทางเดียวกัน  

1.3 การรับรู  และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อพิจารณาในภาพรวมภารกิจทั้ง 5 ดาน และภารกิจราย
ดาน ผลการศึกษาอยูระดับปานกลาง ยกเวนดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับนอย ควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคแกรเ พ่ือการปรับปรุงแกไข ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใหมากขึ้นจะสงผลใหมีการพัฒนา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 
2.1 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสํารวจการรับรูและการมีสวนรวมของบุคลากร ควรเพ่ิม

การศึกษาดานทัศคติของบุคลากรตอวัฒนธรรมองคแกรและคุณคาของงานที่บุคลากรรับผิดชอบ  เพ่ือ
นําผลการศึกษาไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2  ควรมีการศึกษาการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให บุคลากรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดมีสวนรวม จะชวยใหระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งยังทําใหบุคลากรใหความสําคัญ
ตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยเรื่อง การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไดดําเนินการสําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัย ซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จสมบูรณแ 
ขอขอบคุณสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใหความอนุเคราะหแ ชวยประสานงานในการแจก
และเก็บแบบสอบถาม  และใหความรวมมืออยางดีในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทานรอง
ศาสตราจารยแ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่คอยใหกําลังใจในการ
จัดทําวิจัย เพ่ือประโยชนแของการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ขอขอบพระคุณ นายสุนทร รักเลี้ยง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก รองศาสตราจารยแ ดร.
อํานวยพร สุนทรสมัย นายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก  รองศาสตราจารยแ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัย
สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ ที่ชวยอนุเคราะหแตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยของแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความถูกตอง และคําแนะนําในการแกไข 
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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธแฉบับนี้มีวัตถุประสงคแที่จะทําการศึกษาปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคการ
บังคับใชมาตรการทางกฎหมายตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยใช วิธีการศึกษาจาก 
ขอเท็จจริงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพ่ือหาแนวทางแกไข
ปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกลาวใหมีความครอบคลุมและสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับสถานการณแปัญหาการทําประมงของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 ผลจากการศึกษาพระราชกําหนดการประมงพ.ศ.2558 พบวา บทบัญญัติดังกลาวมิได
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการทําประมงที่ผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากขาดการรายงานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ อํานาจการตรวจสอบของเจาหนาที่ท่ีปราศจากความชัดเจน ปัญหาการบังคับ
ใชกฎหมายกับชาวประมง ตลอดจนการไมไดรับความคุมครองในสวนของการทําประมงสั ตวแน้ํา
เศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กกวามาตรฐานและการกําหนดปริมาณของทรัพยากรสัตวแน้ําที่อนุญาตใหจับได
ในแตละเขตพ้ืนที่ 

จากผลศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้  เห็นควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามพระราช
กําหนด การประมง พ.ศ. 2558 โดยใหมีผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการควบคุมการประมงรวมถึงรวมในการประเมินผล
กระทบการทําประมงเกินขนาดและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการทําการประมง การเพ่ิมอํานาจ
หนาที่ของกรมประมงและใหสํานักงานคุมครองผูบริโภคในการตรวจสอบดูแลกิจการผูประกอบการ
ปะมง การแกไขขั้นตอนและกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบใบอาชญาบัตรโดยมีหนวยงานที่
เกี่ยวของเป็นผูดําเนินการและใหอธิบดีกรมประมงเป็นผูมีอํานาจในการอนุมัติเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกลาวได การเพิ่มกระบวนการตรวจสอบผูประกอบการกิจการประมงวาไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนดไวหรือไม โดยใหมีการตรวจสอบถึงมาตรฐานของเครื่องมือการทําประมง สภาพแวดลอมเขต
พ้ืนที่ทําการประมงใหมทุกครั้งที่ยื่นขอรับใบอนุญาต และการปรับบทลงโทษผูกระทําความผิดให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณแการทําประมงในปัจจุบัน 
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ค าส าคัญ : การประมง/การจัดการทรัพยากรประมง/หลักการประมงอยางยั่งยืน 
 

Abstract 
 This thesis has the purpose to study the legal problems and obstruction of 
enforcement of legal measures according to the Fishery Royal Enactment, B.E. 2558 
(2015) by using the study methods from the fact occurring from operation of relevant 
public and private working units to find guidelines for improving the said law to 
govern and enforce effectively for the current situation and problems of fishery of 
Thailand. 
 The result of study about the Fishery Royal Enactment, B.E. 2558 (2015), it 
was found that such royal enactment did not cover the inspection about illegal 
fishery because there is lack of effective report and control. Inspection authority of 
officials is unclear, there are problems of enforcement of law with fishermen, criteria 
for issuing concession card, as well as there is no protection of smaller-scale 
economic aquatic animal fishery which is smaller than standard and determining of 
the quantity of aquatic animal resources permitted for capture in each area. 
 From the result of study, the recommendation is that it is appropriate to 
improve and amend the provisions of the Fishery Royal Enactment, B.E. 2558 (2015). 
There shall be representatives from the Ministry of Natural Resources and 
Environment and representatives from Ministry of Interior to be the Fishery Control 
Committee, as well as participate in evaluation of effect of over-fishing and to find 
ways of quality improvement of fishery, authority increasing of Department of 
Fisheries and Office of Consumer Protection, in inspecting and taking care of fishery 
business operators, improvement of steps and processes in controlling and 
inspecting concession cards. The relevant working units are the operators. Director 
General of Department of Fisheries shall be the person having authority to approve 
for withdrawal of the concession card and to increase the process of inspection of 
fishery business operators whether they meet the standard specified by laws or not. 
The inspection will be made regarding standard of fishery tools, environment of new 
fishing area, every time when submitting application for license and adjustment of 
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punishment to offenders to be consistent and appropriate to the current fishing 
situation. 
Keywords : Fishery / fishery resource management / sustainable fishery principles 
 
บทน า 

ทรัพยากรสัตวแน้ํา เป็นทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพที่อยูคูกับแหลงน้ําซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 
3 สวนใน 4 สวนของโลกและมีความสําคัญยิ่งมนุษยแใชทรัพยากรเหลานี้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรง
รวมถึงการผลิตทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน การประมง ถือไดวาเป็นเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของประเทศและยังเป็นแหลงอาหารหลักของมนุษยชาติ เมื่อมีความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น จึง
สงผลใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจมากขึ้นและเมื่อความตองการมากขึ้นจึงมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
ทําการประมงขึ้นเพ่ือจะไดจับสัตวแน้ําไดในปริมาณที่มากขึ้นเพ่ือที่จะเพียงพอกับความตองการของ
ผูบริโภค  

เมื่อความตองการทรัพยากรสัตวแน้ําเพ่ิมมากขึ้น จึงมีการพัฒนาทางดานเครื่องมือการทําการ
ประมงอยางรวดเร็ว โดยในประเทศไทยนั้น กรมประมงไดเริ่มนําเรืออวนลากหนาดินเขามาพรอมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากตางชาติเขามาในไทยเมื่อ พ.ศ. 2492 และไดสนับสนุนใหชาวประมงหันมาใช
เทคโนโลยีในการจับปลาเพ่ือที่จะสามารถจับปลาไดในครั้งละมาก ๆ เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ 
ดวยปัจจัยตางๆ เหลานี้ทําใหการประมงทะเลของไทยสามารถเพ่ิมผลผลิตสัตวแน้ําจาก 150,000 ตันใน
ปี 2503 เป็นมากกวา 2 ลานตัน ในปี 2520 แตหลังจากที่ไดมีการใชเทคโนโลยีดังกลาวมาจับปลา
เพียง 10 ปี ไดสงผลใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางมากเนื่องจากเรืออวนลากจะใชอวนที่มี
ลักษณะคลายถุงขนาดใหญที่มีตาถ่ีโดยมีแผนโลหะและยางขนาดใหญที่ใชสําหรับเคลื่อนกวาดหนาดิน
ใตทะเลพรอมกับอวนที่มีตาถี่มากซึ่ง แมจะมีกฎหมายกําหนดขนาดของตาอวนไววาหามใชขนาดเล็ก
กวาที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด แตในความเป็นจริงยังไมสามารถกํากับควบคุมตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรทําใหยังมีการลักลอบใชอวนที่มีขนาดความถี่เล็กมากทําใหสัตวแน้ําขนาด
เล็ก ลูกปลาที่ยังไมโตเต็มวัยไมสามารถเล็ดรอดไปได ซึ่งรวมถึงสัตวแน้ําที่ไมใชสัตวแเศรษฐกิจเทานั้นที่
ถูกทําลาย แตยังเป็นการทําลายปะการังแหลงที่อยูของสัตวแน้ําและสิ่งมีชีวิตใตน้ําอีกดวย การนํา
เทคโนโลยีเรืออวนลากเขามาใชทําใหปริมาณสัตวแน้ํามีจํานวนลดนอยลง และความอุดมสมบูรณแของ
ทองทะเลไทยเกิดการทรุดโทรมลงอยางมาก เนื่องจากการใชวิธีการทําการประมงดังกลาวเกิด
ผลกระทบตอระบบนิเทศอยางมากทราบไดจากสถิติผูผลิตสินคาจากการประมงระดับโลกซึ่งประเทศ
ไทยเคยติดอันดับ 1ใน10 แตในปัจจุบันทองทะเลไทยเหลือปลาใหจับนอยมากเพราะการทําประมง
ดังกลาวไมเพียงแตจับสัตวแน้ําเศรษฐกิจที่เป็นกลุมเปูาหมายเทานั้น แตเป็นการกวาดลางสัตวแน้ําทุก
ชนิด โดยคิดเป็นสัดสวนของสัตวแน้ําที่จับไดท่ีตองการมีเพียงประมาณรอยละ 33.3 เทานั้น ที่เหลือเป็น
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ปลาอ่ืนๆและเป็นสัตวแน้ําเศรษฐกิจวัยออนซึ่งถูกจับมาอยางไมจําเป็น เชน ลูกปลาที่จะสามารถโตและ
สืบขยายสายพันธุแตอไปเพื่อสรางสมดุลทางระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เรืออวนลากไม
เพียงแตทําลายสัตวแน้ําเศรษฐกิจวัยออนและระบบนิเวศแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแใตน้ําและแนวชายฝั่ง
เทานั้น แตไดทําลายเครื่องมือประมงของชาวประมงพ้ืนบานที่วางทิ้งไวในทองทะเลเพ่ือที่จะดักจับ
สัตวแน้ําไดสรางความเดือดรอนตอวิถีชาวประมงพ้ืนบานอยางมากเนื่องจากเป็นกลุมชาวประมงสวน
ใหญของประเทศแหลงน้ําทั่วโลกก็กําลังประสบปัญหาจากการทําการประมงเกินขีดจํากัด ซึ่งใน
ปัจจุบันแทบจะไมเหลือสัตวแน้ําใหจับ องคแการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดออกมา
ยอมรับถึงสัตวแน้ําที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจนั้นถูกจับจนถึงขีดจํากัดแลว 

ตอมาในชวงปี 2515 กระทรวงเกษตรและสหกรณแไดหามการทําประมงอวนลาก และอวนรุน
ในเขต 3000 เมตรจากชายฝั่งเนื่องจากเกิดผลกระทบทางระบบนิเวศจากการใชเครื่องมือการทํา
ประมงดังกลาว เพ่ือเป็นการปูองกันไมใหทําลายทรัพยากรมากเกินไปแตก็ยังมีกลุมนายทุนจํานวน
มากยังคงบุกรุกเขามาจับปลาในเขตหวงหาม 3000 เมตร เรือประมงเหลานี้สวนใหญเป็นธุรกิจของ
พวกนักลงทุน แมวาไทยจะมีนโยบายควบคุมเครื่องมือประมงเหลานี้ไมใหเพ่ิมขึ้นโดยกรมประมงได
ประกาศไมออกใบอนุญาตทําประมงใหแกเรือประมงอวนลากใหมเพ่ือลดจํานวนเรืออวนลากในระยะ
ยาวแตก็มีการลักลอบทําอยางผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกลาวสวนใหญลวนมาจากการทําการประมง
ขนาดใหญของพวกนายทุนแตกลับมีกฎหมายหามชาวประมงพ้ืนบานทําการประมงในเขตทะเลนอก
ชายฝั่ง เปรียบเสมือนเป็นการเอ้ือผลประโยชนแพวกกลุมนายทุน ซึ่งชาวประมงพ้ืนบานมิไดกอความ
เสียหายทางระบบนิเวศเทากับการทําการประมงขนาดใหญของพวกนายทุนถือเป็นการตัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของชาวประมงที่เคยมี   

ทั้งนี้ ประเทศไทย ไดมีการกําหนดบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมงไวดวยกัน
หลายฉบับจึงทําใหเกิดความยุงยากตอการเขาใจและการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ไดแก 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ไดใชมาเป็นระยะเวลานานโดยเนนที่การบริหารจัดการประมง
น้ําจืดเป็นสําคัญ เนื่องจากในสมัยนั้นยังไมมีการพัฒนาดานการประมงทางทะเลยังไมมีบทบัญญัติที่
สอดคลองกับสภาวการณแในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีการตราพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 ขึ้นใชบังคับใหสอดคลองกับสภาวการณแที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวแน้ําใหเกิดความยั่งยืน แตดวยขอจํากัดบทบัญญัติหลายประการของกรมประมง
ทําใหขาดประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบจํานวนเรือประมงอวนลากที่ไดขึ้นทะเบียนอนุญาต
การทําเรือประมงพาณิชยแที่ถูกตองตามที่กฎหมายไดกําหนดไว อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา มาตรการ
ทางกฎหมายที่ประเทศไทยมีอยูนั้นยังขาดมาตรการควบคุมตรวจสอบอยางจริงจังซึ่งมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการประมงนั้นแยกเป็นกฎหมายหลายฉบับดวยกัน ซึ่งทําใหเกิดความยุงยากตอการ
นําไปบังคับใชและการทําความเขาใจของชาวประมง ผูวิจัยไดวิเคราะหแและเล็งเห็นวาปัญหาเหลานี้
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ควรไดรับการศึกษาถึงแนวทางการปูองกันรวมถึงการรองรับปัญหาและอุปสรรคจากการทําประมง 
จากการศึกษาพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของดานการประมงเพ่ือวิเคราะหแหาแนวทาง
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวแน้ํา และการทําการประมงรวมถึงเครื่องมือการทําการประมง
ใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและมาตรฐานของสากล อันจะกอใหเกิดประโยชนแในการ
ปรับปรุงแกไขขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไปในอนาคตเพ่ือใหเกิดการอนุรักษแฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอมและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนใหเกิดประโยชนแและสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศใหนอยที่สุดในอนาคตตอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
   
 2. เพ่ือศึกษาความหมายแนวคิดและทฤษฎีของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
   3. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การประมงกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทย 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะหแปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชกําหนดการประมง 
   5. เ พ่ือเสนอแนะแนวทางแกไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราช
กําหนดการประมงใหมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 
สมมติฐานของการศึกษา         
 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมงในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย
ควบคุมการทําการประมงอยูหลายฉบับดวยกัน ไดแก พระราชกําหนด พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณแ เป็นตน หากแตกฎหมายดังกลาวยังขาดประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ ทําให
เกิดปัญหาการลักลอบการใชเครื่องมือทําประมงที่ผิดกฎหมายจํานวนมาก ซึ่งเกิดผลกระทบอยางมาก
ตอสัตวแน้ํารวมถึงแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแน้ํา ทั้งยังเป็นการทําลายระบบนิเวศตามธรรมชาติอีกดวย 
ดังนั้น จึงควรมีการแกไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของและใหมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องมือการทําประมงของประเทศไทยในอนาคตตอไปดังนั้น ควรใหมีการเพ่ิมเติมการจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
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วิธีการด าเนินการศึกษา 
การดําเนินการศึกษาวิทยานิพนธแนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเอกสาร(Documentary Research)

โดยคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ รวมทั้งขอมูลตางๆอันเกี่ยวของกับการประมง 
ตลอดจน ตํารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธแ วารสาร บทความทางวิชาการในสาขา
นิติศาสตรแและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ คนควาในหองสมุดของมหาวิทยาลัยและของสถาบันตางๆ รวมถึง
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงทั้งของหนวยงานรัฐ และหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของ
ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการคนควาทางอิเล็กทรอนิกสแที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเตอรแเน็ต 
เพ่ือเป็นขอมูลในการนํามาวิเคราะหแเกี่ยวกับการประมงใหมีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหไดมาซึ่งขอสรุปและแนวทางแกไขปัญหาทางกฎหมายตอไป 
 
ผลการศึกษา 

1. ปัญหาในการใชเครื่องมือการทําประมงที่ผิดกฎหมาย โดยมีการลักลอบใชเครื่องมือ
ดังกลาวรวมถึงการใชอวนที่มีขนาดตาถี่กวาที่กฎหมายกําหนดซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศอยางมากการใชเครื่องมือการทําประมงผิดกฎหมายไมใชเพียงแตเปรียบเสมือนการ
ขโมยปลาจากทองทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศแตยังไดทําลายอุปกรณแหาปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพของชาวประมงในทองถิ่นอีกดวย แมวาจะมีกฎหมายกําหนดหามไวก็ตามแตก็ไม
สามารถที่จะควบคุมและเอาผิดกับบุคคลที่ลักลอบใชเครื่องมือในการทําประมงไดซึ่งตามพระราช
กําหนดการประมง มาตรา 67 หามไวแตพบวาในทางปฏิบัติไมสามารถควบคุมตรวจสอบเครื่องมือ
การทําประมงไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยเห็นวาควรมีมาตรการควบคุมตรวจสอบในทางปฏิบัติและ
เพ่ิมบทลงโทษอยางจริงจัง ตามกรณีศึกษาขางตนผูวิจัยไดเห็นถึงความบกพรองในทางปฏิบัติซึ่งยาก
ตอการควบคุมการลักลอบใชเครื่องมือดังกลาวเป็นเหตุใชกระทบถึงระบบนิเวศสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไปโดยผลกระทบนั้นสงผลตอรัฐและประชาชน จึงควรมีการแกไขกฎหมายในสวนของ
ความรับผิด 

2. ปัญหาการตรวจสอบการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรมาตรการควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) เพ่ือรักษาทรัพยากรทางทะเลที่สงผลตอ
ระบบนิเวศในอนาคต การประมงที่ผิดกฎหมายยังหมายถึง การทําประมงขามแดนที่ผิดกฎหมาย คือ 
เรือประมงของไทยที่ทําประมงผิดกฎหมายเหนือนานน้ําไทย หรือนอกเหนือนานน้ําไทยโดยไมมีสิทธิ
ตามกฎหมาย ในทางกลับกันยังรวมไปถึงเรือประมงของสัญชาติใด ๆ ก็ตามที่ทําประมงผิดกฎหมาย
ภายในนานน้ําของไทยอีกดวย ผูวิจัยเห็นวาในประเทศไทยนั้นยังขาดการรายงานและไรการควบคุม 
หรือ Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing 2015 - 2019 (Thailand NPOA-IUU 2015 - 2019) ที่
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สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเพ่ือควบคุมการทําผิดกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการแกไข
โดยเสนอแนะใหมีการทํารายงาน 

3. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่
สงผลกระทบตอรัฐและประชาชนผูซึ่งใชทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน จากการศึกษาผูวิจัยพบวาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนั้นมี ผลกระทบมาจากการทําประมงมากเกินกําลัง(Overfishing) และ
การใชเครื่องมือแบบทําลายลาง จนกลายเป็นสวนหนึ่งในการทําประมงที่ผิดตอสมดุลทางธรรมชาติ
และกฎหมาย จากกรณีศึกษากรมประมงไดนําเรืออวนลากหนาดินจากตางชาติเขามาในไทยเมื่อพ.ศ. 
2492  และสนับสนุนใหชาวประมงหันมาใชเทคโนโลยีในการจับปลามากขึ้นเพ่ือที่จะสามารถจับปลา
ไดในครั้งละมากๆ แตหลังจากนั้นเพียง 10 ปีจากที่มีการใชอวนลาก สงผลใหปริมาณสัตวแน้ําและความ
อุดมสมบูรณแของทะเลไทยเกิดการทรุดโทรมลงไปเป็นอยางมาก ผูวิจัยเห็นวาควรยกเลิกวิธีการประมง
ดังกลาวที่ทําลายทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล 

4. ปัญหาการหามชาวประมงพ้ืนบานทําการประมงนอกเขตชายฝั่ง ตามพระราชกําหนดการ
ประมง 2558 มาตรา  34 นั้นมีเปูาหมายในการแกไข คือการสรางความเป็นธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของทรัพยากรเป็นหลัก ผูวิจัยเห็นวารัฐที่ทํา
หนาที่ออกกฎหมายควรจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหแ บนฐานทางวิชาการที่ถูกตอง รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนชาวประมงพ้ืนบาน และผลกระทบตางๆในทุกภาคสวน ตลอดจนประยุกตแหลักการ
จัดการอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล มาแกไขปัญหาโดยยึดหลักความเป็นธรรม และคํานึงถึงการใช
ประโยชนแทรัพยากรอยางยั่งยืน และเคารพวิถีชีวิตการทํากินของทุกคนอยางเทาเทียม   
 
อภิปรายผล 

เมื่อดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2560 กับกฎหมายการประมงของสหราชอาณาจักรและสหพันธรัฐมาเลเซีย แลวนั้น จะพบวา 
ทั้งสองประเทศมีหลักเกณฑแในการควบคุมการประกอบกิจการประมงที่ละเอียดครอบคลุมและมีความ
เขมงวด เชน Sea Fish A.C.1967 ของสหราชอาณาจักร มีการกําหนดการนําปลาที่มีขนาดเล็กขึ้นบก 
หามครอบครองปลาที่มีขนาดเล็กไวเพ่ือเขากระบวนการผลิตหรือใชประกอบธุรกิจ ผลเสียที่ตามมาคือ 
ทําใหปริมาณทรัพยากรของสัตวแน้ํามีปริมาณลดนอยลง เป็นการตัดโอกาสในการขยายพันธุแตอไปใน
อนาคต ซึ่งสงผลใหจํานวนทรัพยากรนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการใชทรัพยากร 
แมของพระราชกําหนด มาตรา 57 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในสวนที่ประเมินผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และทําการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรแเพื่อใชในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอระบบนิเวศ โดยมีหนาที่ประเมินความ



 
 42 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เสี่ยง และในการตรวจสอบพิจารณาสาระสําคัญตามนโยบายการประมงอยางยั่งยืน  สวนสหพันธรัฐ
มาเลเซียมีพระราชบัญญัติการประมง ค.ศ. 1985 การกําหนดเขตในนานน้ําการประมงเป็นอุทยาน
ทางทะเลหรือเขตสงวนทางทะเล การใหความสําคัญในการออกออกอาชญาบัตร ที่จะตองมีการยื่น
แผนผังขนาดเรือ กําลังเครื่องยนตแ ขนาดและน้ําหนักของกอนที่จะเริ่มสรางเรือ 

  
ข้อเสนอแนะ 

1) ผูวิจัยเห็นควรใหมีผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูแทนจาก
กระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการควบคุมการประมง รวมถึงรวมในการประเมินผล
กระทบการทําประมงเกินขนาด การกําหนดใหคณะกรรมการดังกลาวควรใหอํานาจในการทํา
วิจัยและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการทําการประมงดวย 

2) ควรแกไขขั้นตอนและกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบใบอาชญาบัตรโดยมีหนวยงานที่
เกี่ยวของในการตรวจสอบ โดยใหมีหลักเกณฑแการยื่นขอใบอนุญาตทําประมงตองยื่นตอนาย
ทะเบียนที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิบดีกรมประมง  และใหอธิบดีกรมประมงมีอํานาจในการ
อนุมัติเพิกถอนใบอนุญาต 

3) ควรเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบผูประกอบการกิจการไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว
หรือไม มีการตรวจสอบเครื่องมือการทําประมง เขตพ้ืนที่ทําการประมง สภาพแวดลอมใหม
ทุกครั้งที่ยื่นขอรับใบอนุญาต วายังคงรักษามาตรฐานอยูหรือไม 

4) ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ใหกรมประมง และสํานักงานคุมครองผูบริโภคมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ดูแลกิจการผูประกอบการประมง 

5) ควรปรับปรุงขอกฎหมายเกี่ยวกับการนําสัตวแน้ําขึ้นบก พระราชกําหนดการประมง พ .ศ. 
2560 เพ่ือควบคุมตรวจสอบกอนการเคลื่อนยายสัตวแน้ํา ใหคุมครองถึงขนาดของสัตวแน้ําที่นํา
ขึ้นบกดวย เพ่ือเป็นการเพ่ิมประชากรสัตวแน้ําในอนาคตตอไป 

6) เพ่ือเป็นการแกไขปัญหาที่ตรงเหตุ ควรปรับบทลงโทษผูกระทําความผิด ใหเหมาะสมกับ
สภาวการณแในปัจจุบันและเพ่ิมโทษมาตรการใหบําเพ็ญสาธารณประโยชนแดวย เชน ยกเลิก
การใหใบอนุญาตประกอบกิจการ เพ่ิมโทษปรับใหสูงขึ้นหรือสามารถดําเนินการทางกฎหมาย
ในทางอาญาและทางแพง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันดวย รวมถึงกําหนด
ชั่วโมงอบรมและบําเพ็ญประโยชนแสาธารณะเพ่ือสรางจิตสํานึกมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคแที่จะศึกษาและวิเคราะหแเรื่องการใชความรุนแรงใน
เหตุการณแเจาอนุวงศแ ระหวางปี พ.ศ.2369-2371  โดยใชกรอบแนวคิดจากงานเขียนเรื่อง Leviathan 
ของ โทมัสฮอบสแ ผลการศึกษาและวิเคราะหแพบวา ในระหวางเหตุการณแเจาอนุวงศแ พ.ศ.2569-2371 
ทั้งฝุายเจาอนุวงศแและฝุายสยามตางก็ใชความรุนแรงดวยกันทั้งสองฝุาย โดยฝุายเจาอนุวงศแใชความ
รุนแรงในการฆาเจาเมืองอีสานที่ไมยอมใหความรวมมือ 7 คน ฆาตัวประกันคนไทยบางคน และฆา
ทหารไทยเกือบ 300 คน  ฝุายสยามก็ใชความรุนแรงตอบโตโดยการเผาเมืองเวียงจันทนแจนพินาศยอย
ยับ 2 ครั้ง และจับตัวเจาอนุวงศแได จากนั้นไดนํามาแหประจานใหผูคนทั้งหลายรุมสาปแชงที่กรุงเทพฯ  
จนเจาอนุวงศแตรอมพระทัยและถึงแกพิลาลัยในที่สุด 
ค าส าคัญ: ความรุนแรงเหตุการณแเจาอนุวงศแโทมัสฮอบสแ 
 

Abstract 
 This documentary research article is an academic article, purposed to study 
and analyze Chao Anouvong’s event during 1826-1828.  This article attempted to 
compare the violence that both of Siam and Lao’s used in this event using the 
conceptual framework of violence in Thomas Hobbes’sLeviathan.This article was a 
historical survey that pay particular attention to the many kinds of work both of Siam 
and Lao. Based on the findings of this investigation, there were violence using both 
from Siam and Lao during Chao Anouvong’s event. Chao Anouvong killed many 
persons including some of Thai hostages and nearly 300 Thai musketeers during the 
invasion to attack Siam on the northeast region of Siam. To strike back, Siamused the 



 
 45 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

more violence than Lao. Siam sacked and destroyed Vientiane twice including 
forcibly herd massive Laos to Siam.  In addition, Chao Anouvong was 
succumbed,imprisoned and brought to Bangkok where he died in the end.  
Keywords: Violence, Chao Anouvong’s event, Thomas Hobbes  
 
บทน า  
 เหตุการณแเรื่องเจาอนุวงศแ (พ.ศ.2369-2371) ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรแ เอกสารของฝุายไทยทุกฉบับระบุตรงกันวา เป็นสงคราม
ปราบพวกกบฏ มีหัวหนากอการกบฏ คือ เจาอนุวงศแ สวนเอกสารฝุายลาวแสดงการยกยองเชิดชูวา
เป็นวีรบุรุษของลาวผูกอบกูเอกราช เพ่ือความยุติธรรมและความเป็นชาติลาว จากสยาม (Ford, 2011 
: 113)ทั้ง ๆ ที่ในยุคสมัยนั้นยังไมมีแนวคิดเรื่องรัฐชาติเกิดขึ้นเลยก็ตาม ถึงแมพระองคแจะทําการไม
สําเร็จ แตชาวลาวยังยกยองวาพระองคแเป็นวีรบุรุษผูหาญกลา (จักรมนตรี ชนะพันธแ, 2560 : 2)  

ในหนังสือ Leviathanของ โทมัสฮอบสแ เขาพยายามอธิบายสภาวะธรรมชาติ (State of 
Nature)  ของมนุษยแ อันหมายถึง ระยะกอนหนาที่จะมีการกอตั้งสังคมการเมืองใด ๆ ขึ้น แมวาภาวะ
ดังกลาว หากเคยมีอยูจริง จะเป็นสิ่งที่เราไมมีวันลวงรูไดอีกแลวก็ตาม แตจินตนาการทางทฤษฎีนี้ก็
จําเป็นตอการคิดพิจารณาวา ถาปราศจากอารยธรรม มนุษยแจะอยูในสภาวะเชนไร จากจินตนาการ
ของ ฮอบสแ จึงเห็นไดวา ในสภาวะธรรมชาติของมนุษยแเป็นสิ่งที่ไมนาชื่นชมสักเทาไร ดวยเหตุที่มนุษยแ
มุงแสวงหาความพึงพอใจใสตนอยางไมมีขีดจํากัด มนุษยแจึงเต็มไปดวยกิเลสตัณหา ตางคนตางมุงเอา
เปรียบผูอ่ืน บังคับใหผูอ่ืนทําตามใจตน และถือวาตนเองเป็นศูนยแกลางของทุกสิ่ง ในสภาพธรรมชาติ 
ความเห็นแกตัวของมนุษยแ จึงแสดงออกมาอยางเต็มที่ ดังฮอบสแที่กลาววา (Hobbes, 1985 : XII. 1-
2)  

 
 “หากมนุษยแสองคนปรารถนาในสิ่งเดียวกัน ซึ่งไมมีวิธีใดที่เขาทั้งสองจะแบงปันกันได เขา
ก็ยอมกลายเป็นศัตรูกัน และในอันที่จะบรรลุเปูาหมายของแตละคน ซึ่งไดแก การธํารง
รักษาคน (Their own conservation) เป็นหลัก และบางครั้งเพียงเพ่ือความสุขสมอารมณแ
หมายของตน (Their delectation only) ทั้งคูก็จะเพียรพยายามทําลายลาง หรือสยบซึ่ง
กันและกัน” 
 
ตามตรรกะแบบดิบและเถ่ือนเชนนี้ยอมไมมีการแบงแยกใด ๆ ทั้งสิ้นวา อะไรถูก อะไรผิด สิ่งใด

เป็นธรรมสิ่งใดไมเป็นธรรม หรือหากแมนวามีการแยกแยะดังกลาว ก็คงไมมีเกณฑแที่ใชเป็นมาตรฐาน
รวมกันไดเลย ทั้งนี้เพราะตราบใดที่มนุษยแยังดํารงอยูในสภาพธรรมชาติอยางแทจริง ซึ่งก็คือภาวะการ
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มุงทําลายลางกัน เขาก็จะใชความปรารถนาเฉพาะตนเป็นมาตรวัดวาอะไรดี อะไรเลว การยึดเอา
ตนเองเป็นศูนยแกลางเชนนี้ เป็นเหตุใหเกิดการพิพาทกันในทุก ๆ เรื่อง ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนแ 
และศักดิ์ศรี มนุษยแจะใชกําลังแกงแยงชิงดี และเบียดเบียนกันอยูตลอดเวลา จนหาความสงบสุขมิได 
ความขัดแยงอันไมมีที่ยุติดังกลาว จึงเสี่ยงที่จะนําไปสูความหายนะของทุกคนรวมกัน กลาวคือ หาก
พฤติกรรมของมนุษยแถูกชี้นําดวยความคิดเห็นสวนตน  และความปรารถนาสวนตนเพียงถายเดียว 
พวกเขาจะไมมีทางปกปูองคุมครองตนเอง จากศัตรูภายนอก หรือจากการเบียดเบียนกันเองไดเลย ใน
ภาวะมิคสัญญีที่มนุษยแกลายเป็นหมาปุาสําหรับมนุษยแดวยกัน (Homo Hominy lupus) นี้ มีเพียง
ความรักตัวกลัวตาย (Fear of Death) เทานั้น ที่ทําใหมนุษยแไดคิด สําหรับฮอบสแแลว มนุษยแมิไดตาง
จากสัตวแในแงที่มีจิตใจประเสริฐกวา หากแตมนุษยแเป็นจักรกลที่รูจักคํานวณผลไดผลเสีย จากการ
กระทําตาง ๆ ของตน นั่นคือ รูจักคิดดวยเหตุผลมากกวาสัตวแอ่ืน มนุษยแจึงเห็นพองตองกันวา ควรจะ
แสวงหาสันติภาพรวมกัน มากกวาที่จะเบียดเบียน ทําลายลางกันอยูเชนนี้ ในความคิดดังกลาว 
ความเห็นแกตัวของมนุษยแก็ยังคงดํารงอยูเชนเดิม แตเปลี่ยนเป็นความเห็นแกตัวแบบยั่งยืน เพราะ
กํากับไวดวยสติปัญญา มิใชเห็นแกตัวอยางโงเขลา เอาแตได จนในที่สุดไมมีใครไดอะไรอยางแตกอน      
 กลาวโดยสรุป ฮอบสแเห็นวาธรรมชาติของมนุษยแมีความเป็นสัตวแที่เห็นแกตัวอยางรายกาจ 
และพรอมที่จะตอสูและฆา เพ่ือผลประโยชนแและความอยูรอด สําหรับฮอบสแแลว แมกระทั่งคนที่
ออนแอที่สุดอาจทําการชักชวนหรือกลอมเกลาคนอื่นเพ่ือชวยเขาฆา (คนที่เขาตองการกําจัด) ดวยเหตุ
นี้เอง ฮอบสแ จึงสนับสนุนใหมีองคแอธิปัตยแ (Sovereign) ที่มีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุมธรรมชาติ
ดังกลาวของมนุษยแ เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข แนวคิดของฮอบสแไดนําไปสูการปกครองแบบเผด็จ
การเบ็ดเสร็จ อันมีความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม (เพ่ิมศักดิ์  จะเรียมพันธแ, 2557: 
249-262)นั่นคือ สันติภาพสําหรับมนุษยแนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการใชความรุนแรงที่เด็ดขาด 
เหนือกวาในการจะสกัดและกดบังคับการใชความรุนแรงตาง ๆ ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่วา มนุษยแโดย
ธรรมชาติในสายตาของฮอบสแนั้น มีความเห็นแกตัวอยางรุนแรงและดวยความเห็นแกตัวอันมุง
ตอบสนองความตองการของตัวเอง จึงแสวงหาอํานาจและความเหนือกวาผูอ่ืน เพ่ือที่จะไดครอบครอง
สิ่งตาง ๆ ที่ตอบสนองกิเลสตัณหาของตน ฮอบสแยอมจะกลาววา สันติภาพจะดํารงอยูตราบเทาที่
อํานาจหรือความรุนแรงที่เด็ดขาดและเหนือกวาการใชอํานาจและความรุนแรงอ่ืนใดยังคงดํารงอยู 
 สําหรับประเด็นเรื่องการใชความรุนแรง (ที่มากกวา) เพ่ือสยบความรุนแรง (ที่นอยกวา) ไช
ยันตแ ไชยพร (2543 : 59-64) เห็นวา บทเรียนจากประสบการณแของมนุษยชาติไดสอนใหเรารูวา ไม
เคยมีใครที่แข็งแรงกวาคนอ่ืนไดตลอดไป ดังนั้น การทาทายและการประลองอํานาจ เพ่ือกาวไปสู
ความแข็งแรงสูงสุด จึงปรากฏใหเห็นอยูเสมอดวยตรรกะของฮอบสแเอง  นั่นคือเมื่อมนุษยแมีความเห็น
แกตัวและพยายามตอบสนองความตองการของตนอยูเสมออยางไมลดละ การแสวงหาอํานาจสูงสุด 
จึงเป็นสิ่งที่ไมสามารถแยกจากธรรมชาติของตัวมนุษยแเองได ดังนั้นสันติภาพที่เกิดขึ้นดวยวิธีการ
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ดังกลาวนี้ จึงเป็นเพียงชวงเวลาของการพักรบที่คั่นกลางและเป็นแครอยตอเล็ก ๆ ของสภาวะสงคราม
เสียมากกวา ดวยเหตุนี้ ตรรกะของฮอบสแหรือวิธีการยุติความรุนแรงหรือสภาวะสงครามนั้น แทที่จริง
คือ ตรรกะของสภาวะสงครามถาวรของมวลมนุษยแมากกวา การใชอํานาจและความรุนแรงในการยุติ
การใชอํานาจและความรุนแรงนั้น ไมตางกับการมุงใหเกิดความเงียบโดยใชเสียงที่ดังกวา เขากลบ
เสียงอ่ืน ๆ เหมือนกับการตะโกนดวยเสียงอันดัง เพ่ือใหผูคนหยุดตะโกนแนนอนกวา การตะโกนดวย
เสียงอันดังกวานี้ ยอมเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําใหผูคนหยุดการใชเสียงได แตก็แนนอนเชนกันวา ถาการ
ตะโกนเป็นธรรมชาติของมนุษยแ มนุษยแก็คงจะตะโกนทุกครั้งเมื่อไมมีเสียงที่ดังกวา ขณะเดียวกัน การ
ใชอํานาจและความรุนแรงไมตางจากการกระทําอ่ืน ๆ ของมนุษยแ ยอมตองมีประธานผูกระทําและ
กรรมผูถูกกระทํา  การที่บุคคลผูหนึ่งสามารถกระทําตอบุคคลอีกคนหนึ่งไปตามเจตจํานงชี้ใหเห็นวา
เขาผูนั้นมีเสรีภาพ สวนบุคคลผูถูกกระทํายอมเป็นผูที่ถูกลิดรอนเสรีภาพหรือถูกทําใหอยูในสภาวะที่ไม
มีเสรีภาพ  เพราะไมสามารถทําได เนื่องจากมีอํานาจที่เหนือกวามายุติหรือเป็นอุปสรรคตอการกระทํา 
ไมตางจากการใชเสียงอันดัง เพ่ือกลบเสียงอ่ืน ๆ 

แนนอนวา มีคนจํานวนไมนอยที่อางวา ในบางสถานการณแ เราจะพบวา คนบางคนนั้นไม
สามารถพูดใหรูเรื่องได ดังนั้นจึงจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองใชวิธีการตะโกนดวยเสียงอันดังกวา เพ่ือให
เขาหยุดพูด ในทํานองเดียวกัน มีคนจํานวนไมนอยที่เชื่อวา ไมมีประโยชนแอันใดที่จะใชเหตุผลกับคน
บางคน ดังนั้นจึงจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองใชอํานาจและความรุนแรง เพ่ือยุติการใชอํานาจและความ
รุนแรงของคนบางคนนั้น และแนนอนวา ถาเขาเป็นคนที่พูดดวยเหตุผลไมรูเรื่อง การยุติการใชอํานาจ
และความรุนแรงของเขาดวยวิธีการของอํานาจและความรุนแรงยอมเป็นการยุติลงชั่วคราวเทานั้น  
ตราบเทาที่เรายังมีอํานาจและความรุนแรงที่เหนือกวาที่ทําใหเขากลัวอยู ดังนั้น การอยูในสภาวะของ
การใชอํานาจและความรุนแรง เพ่ือยุติอํานาจและความรุนแรงนั้น แมวาจะก อใหเกิดความสงบ
เรียบรอย และทั้งผูใชอํานาจหรือผูกระทําและผูถูกกระทํา ยอมดํารงชีวิตอยูภายใตความหวาดระแวง 
ความรูสึกไมปลอดภัยมากกวาจะรูสึกสงบปลอดภัยจริง ๆ อยางท่ีฮอบสแวาดภาพไว 

จากกรอบทฤษฎีดังกลาว จากการที่เอกสารทางประวัติศาสตรแระบุวาสงครามเจาอนุว งศแมี
สาเหตุที่แตกตางกัน เพราะมีหลักฐานที่แตกตางกันของฝุายไทยและฝุายลาว แตสิ่งที่แนนอนคือ ผล
ของสงครามครั้งนี้ มีอยางกวางขวาง และยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน เชน การเคลื่อนยายประชากรทั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพ้ืนที่ฝั่งซายแมน้ําโขงครั้งใหญที่สุด การทําลายเมืองเวียงจันทนแ
อยางยับเยิน จนเป็นการสรางรอยแผลที่ลึกมากตอชาวลาวจนทุกวันนี้(สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 138) 
อยางไรก็ตาม พอจะสรุปสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแอันเป็นที่มาของการใชความรุนแรงทั้งฝุายไทย
และฝุายลาว  โดยอางอิงจากเอกสารของทั้งสองฝุาย ดังนี้  

เอกสารฝุายไทย  ไดแก  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 9 เลม 2 ของเจาพระ
ทิพากรวงศแ  (2504) ประชุมจดหมายปราบกบฏเวียงจันทนแของสมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอกรมพระ
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ยาดํารงราชานุภาพ (2493) อานามสยามยุทธ ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ (2550) ประวัติศาสตรแอีสาน 
(2542) ประวัติศาสตรแลาว (2530) ของ เติม วิภาคยแพจนกิจ ประวัติศาสตรแลาว (2541)ประวัติศาสตรแ
อีสาน (2557)ของ สุวิทยแ ธีรศาศวัต เอกสารของฝุายไทยระบุตรงกัน ถึงสาเหตุหรือชนวนของการเกิด
สงครามเจาอนุวงศแ อาทิ ในประชุมจดหมายเหตุ เรื่อง ปราบกบฏเวียงจันทนแ ซึ่งสมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพไดทรงเรียบเรียงคําอธิบาย และใหจัดพิมพแคําอธิบายและใบบอกเรื่อง กองทัพไทย 
ขึ้นไปปราบเมืองเวียงจันทนแ คราวนั้น ในคําอธิบายไดวิเคราะหแสาเหตุของการกบฏครั้งนั้น 4 ประการ 
คือ  

ประการแรก การที่ไทยยอมใหเจาราชบุตรโย โอรสองคแที่ 3 ของเจาอนุวงศแเป็น เจานคร
จําปาศักด์ิ หลังการปราบกบฏขา ใน พ.ศ.2362 ทําใหเจาอนุวงศแมีกําลังและอํานาจขึ้นอีกเป็นอันมาก 
เพราะสามารถจะบังคับบัญชาวากลาวบานเมืองทางชายพระอาณาเขตไดตั้งแตดานเหนือลงมาตลอด
ดานตะวันออกจนตอแดนกรุงกัมพูชา เจาอนุวงศแก็มีใจกําเริบขึ้น  

ประการที่สอง เจาอนุวงศแทูลขอแบงพวกครัวชาวเวียงจันทนแที่กวาดตอนมาสมัยกรุงธนบุรี
กลับเวียงจันทนแ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิเสธ เพราะหากทรงยอมก็จะมีคนกลุม
อ่ืนๆที่ไทยกวาดตอนมา พากันกําเริบ เอาอยางบาง เมื่อไมพระราชทานตามประสงคแ เจาอนุวงศแรูสึก
อัปยศ และผิดหวัง กลับขึ้นไปเวียงจันทนแ ก็ตั้งตนคิดกบฏ  

ประการที่สามเจาอนุวงศแทรงเห็นวาการที่เวียดนามขยายอํานาจเขามาในเขมร ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 2ไทยก็ยอมเวียดนาม เพราะไทยเกรงจะเกิดศึกกระหนาบทั้งพมาและเวียดนาม เจาอนุวงศแ
ทรงเอาใจออกหางจากไทยไปฝักใฝุเวียดนาม หากเวียงจันทนแแยกตัวจากไทยก็คงไดเวียดนามเป็นที่พ่ึง 
ไทยก็อาจไมกลาทําศึกหลายดาน  

และประการสุดทาย มีขาวเลาลือถึงเวียงจันทนแในปี พ.ศ.2369 วา ไทยเกิดวิวาทกับอังกฤษ 
อังกฤษจะยกทัพเรือมาตีกรุงเทพฯ จึงเป็นโอกาสเหมาะที่เวียงจันทนแจะออกหนากอการกบฏ 
(จดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทนแ, 2504 : 3-5) 

ประวัติศาสตรแอีสานที่มีผูอางถึงมากที่สุด คือ ของเติม วิภาคพจนกิจ (2542) ไดระบุสาเหตุ
ของสงครามเจาอนุวงศแ คือ  

ประการแรก การที่ไทยตั้งราชบุตร (โย) ของเจาอนุวงศแ เป็นเจานครจําปาศักดิ์ เป็นเหตุใหเจา
อนุวงศแมีกําลังและอํานาจเพิ่มข้ึนมา ทําใหมีพระทัยกําเริบ  

ประการที่สอง เจาอนุวงศแถือตนวา ไดสนิทชิดชอบ มีความดีความชอบมาตั้งแตรัชกาลที่ 2 
เคยเพ็ดทูลอยางไรก็ทรงอนุมัติตาม เมื่อมาถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 2 ตอนจะกลับก็ทูลขอ
พระราชทานจะเอาครอบครัวลาวเวียงจันทนแที่สระบุรี ซึ่ งถูกกวาดตอนมาครั้งกรุงธนบุรี และนาง
ละครกับเจาหญิงดวงคํา คืนไปเวียงจันทนแ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงอนุญาต ก็รูสึก
อัปยศตอเหลามหาเสนาอํามาตยแ ขาราชการทั้งปวง  
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ประการที่สาม เจาอนุวงศแคงจะเห็นความทุกขแยากของชาวลาวที่ถูกเกณฑแมาขุดคลองสราง
กรุงเทพฯ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ขนซุงมาสรางพระเจดียแกลางน้ํา เมืองสมุทรปราการ และปิดแมน้ํา
เจาพระยา ที่เมืองอางทอง ในรัชกาลที่ 2 

ประการที่สี่เจาอนุวงศแเขาพระทัยวา การที่รัชกาลที่ 3 ขึ้นครองราชยแแทนเจาฟูามงกุฎนาจะ
เกิดความยุงยากทางการเมือง  

และประการุดทาย มีกิตติศัพทแเลาลือวา ไทยเกิดวิวาทกับอังกฤษ อังกฤษกําลังจะยกทัพเรือ
มาตีกรุงเทพฯ  

ดานเอกสารฝุายลาว  ระบุสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแไวแตกตางกันในรายละเอียดใน
พงศาวดารเมืองเวียงจันทนแ ซึ่งสันนิษฐานวา แตงในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว เพราะมีเนื้อหายอ ๆ 
ตั้งแต พ.ศ.2193 ถึงสมัย ทานผูเฮ็ดรัชการประเทศอินโดจีน เดี๋ยวนี้ชื่อ แมกลัง เดิมเป็นผูสําเร็จ
ราชการ ซึ่งมีเนื้อหาเพียง 3 หนากระดาษเอสี่ ไดกลาวถึงสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแไวสั้น ๆ วา 
เจาอนุวงศแทรงสั่งใหเจาราชวงศแนําเครื่องราชบรรณาการมาใหไทยกับใหคุมพวกลาว “ไปเฮ็ดการที
ปากน้ํา ไทยมีความติเจาราชวงษแวา เกณฑแคนมานอยโพด บพอกับเวียก เจาราชวงษแก็ตอบไทยโดย
ความโมโหไทย” เมื่อเจาราชวงษแกลับมาก็เตรียมกําลังเพ่ือรบกับไทย (จารุวรรณ ธรรมวัตร , 2540 : 
34) 

ในประวัติศาสตรแลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการ แตงโดยอูคํา พมวงสา ตีพิมพแ พ.ศ.2501ได
ระบุถึงสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแคือ การกอบกูเอกราช เพราะชวงนั้น “สยามไมมีความเขมแข็ง
เหมือนเมื่อกอน เพราะอยูในวงศแศักดินาสยามเองไดเกิดการขัดแยงกัน พรอมกันนั้นจักรวรรดิอังกฤษ
กําลังแทรกซึมเขาสูภาคใตของสยาม” (อูคํา พมวงสา, 2539 : 96-97) 

ในพงศาวดารลาวฉบับเจาคําหมั่น วงกตรัตนะ ไดกลาวถึง สาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแวา 
“เจาอนุวงศแเสด็จไปขอเอาพระแกวมรกตกับรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยไมยอมใหพระองคแ จึงคิดทํา
สงครามกับไทย” เพ่ือกูเอกราชและอัญเชิญพระแกวมรกตกลับเวียงจันทนแ (คําหมั่น วงกตรัตนะ, 
1971 : 64-65 อางถึงใน สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 142) 

สวน เดวิด เค. วัยอัตตแ (David K. Wyatt)นักวิชาการดานไทยศึกษาคนสําคัญชาวอเมริกัน
สรุปวา เมล็ดพันธุแของการลุกขึ้นสูของเจาอนุวงศแ มีที่มา 2 ประการ คือ1)ความไมพอใจที่ชาวลาวถูก
เกณฑแใหไปตัดตนตาลที่สุพรรณบุรี เพ่ือมาสรางปูอมที่พระประแดง และ 2)เจาอนุวงศแทูลขอนางละคร
กับเจาหญิงเชื้อพระวงศแลาวกลับคืนไปเวียงจันทนแ แตรัชกาลที่ 3 ไมทรงอนุญาต 

ในหนังือประวัติศาสตรแลาวของมหาคํา จําปาแกวมณี และคณะ ไดกลาวถึง สาเหตุของ
สงครามเจาอนุวงศแวา “ตั้งแตกลับจากบางกอกเมื่อ ค.ศ.1827 (พ.ศ.2370)นั้น สมเด็จพระเจาอนุวงศแ
ทรงคิดหาทางที่จะกูอิสรภาพอยูเสมอ และเมื่อทรงคิดถึงเหตุการณแที่พระเจาแผนดินไทยใหไปตัดตน
ตาล อันเป็นการทรมานไพรพลของพระองคแนั้น มันเป็นการแสดงอํานาจใสพระองคแอยางชัดแจง เป็น
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การประณามทางออมใหเห็นวาพระองคแไมมีหนทางปูองกันไพรพลของพระองคแใหมีความสุขได ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเจาแผนดินไทยองคแใหมไมไวพระทัยจึงแสดงอํานาจปรามไว เพ่ือใหกลัว  พระเจา
อนุวงศแก็ทรงลองพระทัยเจาแผนดินไทย โดยขอเจาหญิงดวงคํา พวกนางละคร และครอบครัวลาว
ชาวเมืองสระบุรีขึ้นมาเวียงจันทนแ ผลปรากฏวาไมไดสักอยาง พระองคแจึงแนพระทัยวา เจาแผนดิน
ไทยตัดสายสัมพันธแกับพระองคแโดยสิ้นแลว จึงทรงโทมนัสขัดแคนพระทัยมาก ฉะนั้นจึงตัดสินพระทัย
ทําการกูอิสรภาพ ประกาศเอกราชและขาดความเป็นประเทศราชของไทยใน ค.ศ.1827 (มหาคํา 
จําปาแกวมณี และคณะ, 2541 : 77)  

ในประวัติศาสตรแของลาวของศิลา วีระวงศแ ไดกลาวถึงสาเหตุของสงครามครั้งนี้อยางสั้น ๆวา 
เจาอนุวงศแตองการกูอิสรภาพฟ้ืนฟูประเทศใหกลับคืนเป็นเอกราชเทานั้น มิไดคิดจะรบเอาประเทศ
ไทยหรือรบรากับประเทศไทย เพ่ือแกแคนแทนพระราชบิดา (ศิลา วีระวงศแ, 2539 : 173) 

ในแบบเรียนประวัติศาสตรแชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการลาวปัจจุบันไดระบุ
สาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแวา ลาวเห็นวา ไทยรบแพเวียดนาม ทําใหไทยออนแอลง อังกฤษก็เริ่ม
แทรกแซงภาคใตของไทยถูกพวกนายทุนตะวันตกขมขู ยิ่งกวานั้นกลุมผูนําไทยก็ขัดแยงกันเองที่
ประชุมของผูนําลาว จึงเห็นวาถึงเวลาแลวที่ตองกูชาติ (เวียงวิจิตร สุทธิเดช, 1996 : 176-177 อางถึง
ใน สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 143) 

ในบรรดานักประวัติศาสตรแลาวที่เขียนเกี่ยวกับสงครามเจาอนุวงศแครั้งนี้  มยุรี เหงาสีวัทนแ 
และเผยพัน เหงาสีวัทนแ (2531 : 58-74)โดดเดนที่สุด เพราะไดวิเคราะหแสาเหตุหลายดาน โดยอางอิง
หลักฐานขั้นตนหลายแหลง แลวสรุปวา สาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแไวดังนี้ 

ประการแรก เพราะนโยบายของบางกอก ที่พยายามทําใหลาวกลายเป็นสยาม ทําใหลาย
กลายเป็นแขวงหนึ่งของสยาม โดยตีความจากการสักเลกในภาคอีสาน ในตนรัชกาลที่ 3 วาเป็นความ
พยายามที่จะกลืนชาติลาว   

ประการที่สอง ไทยกดขี่ลาวมาก โดยผูเขียนทั้งสองไดยกกรณีไทยใชใหคนลาวไปตัดตนตาลที่
สุพรรณบุรี แลวขนไปสมุทรปราการกับเกณฑแคนลาวไปตัดไมไผ 5,000 ลํา เพ่ือเอาไปปิดขวางปากน้ํา 
เพ่ือปูองกันการโจมตีของอังกฤษ  

ประการที่สาม เจาอนุวงศแถูกขุนนางผูใหญฝุายไทยหลายคนพูดจาทํากริยาดูหมิ่นดูถูก เจา
ราชวงษแโอรสองคแรองของเจาอนุวงศแและเป็นผูควบคุมคนลาวไปตัดตนตาลที่สุพรรณบุรีขนไปปากน้ํา 
ไมพอใจเรื่องที่คนไทยดูหมิ่นและกดขี่คนลาวดังกลาวมาก ถึงกับไปบอกเจาอนุวงศแวา “ขาพเจาไมขอ
เป็นขี้ขาพวกไทยแลว”  

ประการสุดทาย ประเด็นเศรษฐกิจ ไทยพยายามปิดลอมลาวในการสงสินคาออกไปทางเขมร 
ซึ่งมีขุนนางไทยผูกขาดการคาอยู การขูดรีดสวยจากลาวก็เป็นสาเหตุของการทําสงครามครั้งนี้ดวย  
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ดานเอกสารพ้ืนเวียงเอกสารพ้ืนเวียงมีหลายฉบับ ฉบับที่พบที่หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
เป็นอักษรไทยนอยเขียนบนใบลานความยาว 97 ลาน ไมปรากฏชื่อผูแตง ปรากฏแตเจาของเอกสาร
ชื่อ ซาเสน ผูคัดลอกชื่อ สามเณรสิงหแคัดลอกจากฉบับเดิมใน พ.ศ.2443 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากสงคราม
เจาอนุวงศแยุติลงใน พ.ศ.2371 72 ปี ศาสตราจารยแธวัช ปุณโณก  ผูวิจัยเอกสารพ้ืนเวียงเป็นคนแรก 
สันนิษฐานวา ผูแตงนาจะมีชีวิตอยูระหวางเหตุการณแดังกลาว และอาจแตงขึ้นตอนปลายของชีวิตโดย
เขียนขึ้นจากประสบการณแของตน และบางสวนอาจจะฟังมาจากผูอ่ืน แตก็เขียนอยางระมัดระวังใน
ขอเท็จจริง และรูรายละเอียดในเหตุการณแดี โดยเฉพาะในพ้ืนที่อีสานใต แตไมรูเรื่องการรบในแถบ
หนองบัวลําภู และไมรูเรื่องเหตุการณแในกรุงเทพฯ ผูประพันธแอาจจะมีเชื้อสายฝุายพระวอพระตา 
เอกสารพื้นเวียงที่ปรากฏในภาคอีสานมีหลายฉบับพบในที่ตาง ๆ ตามที่ศูนยแประสานงานการพระพุทธ
ศาสตรแภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไดสํารวจไดไวใน พ.ศ.2516 
ระบุวามี 8 ฉบับ กระจายอยู 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี  ยโสธร  นครพนม  หนองคาย และอุดรธานี 
แสดงวาเรื่อง พ้ืนเวียงเป็นเรื่องที่ชาวอีสานตางก็สนใจกันมาแลว เนื้อหาหลักเป็นประวัติศาสตรแ สมัย
เจาอนุวงศแและ กบฏสาเกียดโงง สงครามระหวางไทยกับลาวครั้งนั้น และสงครามไทยกับเวียดนาม
บริเวณฝั่งซายแมน้ําโขงดวย (ประทีป ชุมพล, 2525 : 21)โดยสรุปสาเหตุของสงครามจากเอกสารพ้ืน
เวียง  มี 3 ประเด็นคือ (ธวัช ปุณโณทก, 2526 : 80-83)  

ประการแรก เจาเมืองโคราชทูลใหมีการสักเลก ผลของการสักเลก ทําใหชาวลาวเดินทางรอน
แรมมาท่ีกองสักเลกของเมืองหลวง ซึ่งใหมีสักเลกในหัวเมืองอีสาน การเดินทางลําบาก อดอยาก เจ็บ
ไข บางหมูจึงหนีมาขอพ่ึงเจาอนุวงศแ ซึ่งขณะนั้นคงจะวางตัวเป็นที่พ่ึงพิงอยูแลว จึงใหความคุมครอง
ครอบครัวที่อพยพไปพ่ึงใบบุญ สวนพวกเจาเมืองคงไมพอใจนักที่เห็นผูคนตองตกระกําลําบากเชนนั้น 
(ธวัช ปุณโณทก, 2526 : 81) 

ประการที่สอง ความขัดแยงระหวางเจาเมืองโคราชกับเจานครจําปาศักดิ์ (โย) โดยเจาเมือง
โคราชไดทําหนังสือถึงเจานครจําปาศักดิ์ เพ่ือจะเขาไปตีขา และกวาดตอนขามาเป็นขาใชสอย โดยอาง
วาพวกขาไมยอมเสียสวย เจานครจําปาศักดิ์ไมยอม เพราะเป็นเขตของนครจําปาศักดิ์ เจาเมืองโคราช
โกรธจึงทําหนังสือแจงไปอีก เจานครจําปาศักดิ์โกรธมาก จึงแจงใหเจาอนุวงศแผูเป็นบิดาทราบ ทําให 
เจาอนุวงศแโกรธมาก ดังปรากฏในเอกสารพ้ืนเวียงวา 

 
  “เจาก ็ ใจโกรธกลา หลายขอแตหลัง  
  อันแต ไทยสํานี้  รังเลาทําเวรดังนี้  
  กูสิ  นําไปต ี  มุนวายปางนี้” 
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แปลความวา เป็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางเจาเมืองโคราชกับเจานครจําปาศักดิ์ แลว
ขยายเป็นความขัดแยงกับเจาอนุวงศแ เพราะเจานครจําปาศักดิ์เป็นราชบุตรของเจาอนุวงศแ ซึ่งกําลังถูก
เจาเมืองโคราชหยามดวยการจะเขามาตีขาในดินแดนของราชบุตร ประกอบกับเจาอนุวงศแไมพอใจ
เรื่องสักเลกของรัฐบาลไทยในภาคอีสาน ซึ่งในเอกสารพื้นเวียงระบุวา เป็นความคิดของเจาเมืองโคราช 
ในเอกสารยังระบุวา เจาอนุวงศแยังไมพอใจในความมักใหญใฝุสูงของเจาเมืองโคราช ที่จะมีอํานาจ
เหนือหัวเมืองอีสานและนครจําปาศักดิ์ กอใหเกิดความเดือดรอนเกือบทุกหัวเมือง (ธวัช ปุณโณทก , 
2526 : 82 - 83) 

จากขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรแจํานวนหนึ่งนั้น สังเกตไดวาเป็นเพียงการศึกษาเอกสาร
ชั้นตนโดยยังไมไดสรางกรอบการวิเคราะหแในเชิงทฤษฎีขึ้นมา ผู เขียนจึงเห็นวาสมควรมีการทดลอง
วิเคราะหแเรื่องการใชความรุนแรงในเหตุการณแดังกลาวเพ่ือเป็นตัวแบบที่นาสนใจในการศึกษา
รัฐศาสตรแที่ประยุกตแปรัชญาการเมืองเขากับประวัติศาสตรแทางการเมือง 
 
วัตถุประสงค์ของบทความ 

บทความนี้ไมมีวัตถุประสงคแที่จะวิเคราะหแและศึกษาพฤติกรรมโดยละเอียดเกี่ยวกับความ
ขัดแยงระหวางอาณาจักรลาวกับราชสํานักสยามในรูปของสงครามปราบกบฏ เนื่องจากมีผูทํา
การศึกษาเรื่องนี้มาแลวมากมาย อีกประการหนึ่ง ผูเขียนจะของดเวนไมใชคําเรียกเหตุการณแนี้วา การ
กบฏ เพราะเป็นการมองแบบชาตินิยมของฝุายไทยวัตถุประสงคแหลักของบทความนี้จึงมีประการเดียว 
คือ การวิเคราะหแเรื่องการใชความรุนแรงในเหตุการณแเจาอนุวงศแ พ.ศ.2369 ทั้งฝุายเจาอนุวงศแเองและ
ฝุายราชสํานักสยาม โดยใชมุมมองของ โทมัสฮอบสแ (Thomas Hobbes) นักปรัชญาแนวสัญญา
ประชาคม (Social Contract) จากงานเขียนของเขาคือ Leviathan มาเป็นกรอบแนวคิด 
(Conceptual Framework) ในการวิเคราะหแเหตุการณแดังกลาว ซึ่งจะเป็นการนําเสนอวามีการใช
ความรุนแรงอยางไร ตอนใด และผลเป็นอยางไร  
  
ผลการศึกษา  
 เนื่องจากสงครามเจาอนุวงศแมีสาเหตุที่แตกตางกัน เพราะมีหลักฐานที่แตกตางกันของฝุาย
ไทยและฝุายลาว แตสิ่งที่แนนอนคือ ผลของสงครามครั้งนี้ มีอยางกวางขวาง และยาวนานมาจนถึง
ปัจจุบัน เชน การเคลื่อนยายประชากรทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่ฝั่งซายแมน้ําโขงครั้ง
ใหญที่สุด การทําลายเมืองเวียงจันทนแอยางยับเยิน จนเป็นการสรางรอยแผลที่ลึกมากตอชาวลาวจน
ทุกวันนี้(สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 138) อยางไรก็ตาม พอจะสรุปสาเหตุจะเห็นวามีสาเหตุของ
สงคราม เจาอนุวงศแท่ีฝุายไทยและลาว มีมุมมองที่ตรงกัน คือ (1) การที่ฝุายลาวคิดวาไทยกับอังกฤษมี
ความขัดแยงกันมาจนนาจะเกิดสงครามกับอังกฤษ ทําใหลาวตัดสินกอการ (2) การที่เจาอนุวงศแทรง
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มองวา ไทยออนแอหรือไมไดเขมแข็งเหมือนในสมัย ร.1 - ร.2 ซึ่งทั้ง 2 ขอ เป็นการประเมินไทยของ
ผูนําลาว ที่ไมตรงกับความเป็นจริง ในขอแรกไทยอาจจะมีปัญหากับอังกฤษบาง แตไมถึงกับตองทํา
สงครามกับอังกฤษ (3) ผูนําลาวประเมินความเขมแข็งของไทยต่ําเกินไป และ (4) เจาอนุวงศแกอศึก
ครั้งนี้ เพราะตองการเป็นเอกราชจากไทยซึ่งสาเหตุดังกลาวนํามาซึ่งการใชความรุนแรง 

การใชความรุนแรงในที่นี้จะขอกลาวถึง การใชความรุนแรงในการทําสงครามตอกันทั้งสอง
ฝุาย ทั้งฝุายราชสํานักสยามและฝุายเจาอนุวงศแ วอลเตอรแเอฟ. เวลลา นักประวัติศาสตรแเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คนสําคัญของสหรัฐอเมริกา ไดระบุถึงความคับแคนใจของเจาอนุวงศแที่มีตอราช
สํานักสยามที่ทําใหพระองคแผิดหวัง 2 เรื่อง คือ การขอคณะละครฝุายในไปเวียงจันทนแ การขออนุญาต
อพยพครอบครัวชาวลาวที่ถูกกวาดตอนมาอยูในสยามตั้งแต พ.ศ.2321 (รวมถึง เจาดวงคําเชื้อพระวงศแ
เวียงจันทนแ) กลับลาวดวย แตผูนําไทยปฏิเสธคําขอของเจาอนุวงศแท้ังสองขอ ทําใหเจาอนุวงศแผิดหวังเป็น
อยางมาก พอกลับไปถึงเวียงจันทนแ จึงเริ่มคิดหาทางแกแคน (เวลลา, 2530 : 150) เชนเดียวกับ
เนื้อความในหนังสือ อานามสยามยุทธแก็ไดระบุถึงความรูสึกและทาทีที่ผิดหวังอยางรุนแรงของเจา
อนุวงศแไววา เจาอนุวงศแกราบถวายบังคมลา ยกรี้พลกลับไปบานเมืองเวียงจันทนแ ครั้งนั้นเจาอนุวงศแ
ไมไดลาเจานายขุนนางผูใหญ และทานเสนาบดีเลยแมแตผูเดียว เหมือนดังที่เคยทรงปฏิบัติมา (ก.ศ.ร. 
กุหลาบ, 2550 : 13-14) เจาอนุวงศแเมื่อเสด็จกลับถึงเมืองเวียงจันทนแทรงรับสั่งใหกรมการเมืองเรง
ระดมไพรพลและจัดเตรียมเสบียงอาหารและแสวงหาพันธมิตรรวมรบ ซึ่งสวนใหญเป็นเมืองที่เคยมีความ
ขัดแยงกับกรุงเทพฯ หรือเมืองที่เป็นประเทศราชของกรุงเทพฯ เชน หัวเมืองลานนา เจาอนุวงศแ ทรง
มีศุภอักษรเกลี้ยกลอมหัวเมืองลานนาใหโจมตีกรุงเทพฯพรอมกับเมืองเวียงจันทนแและเวียดนาม ถาหัว
เมืองใดไมพรอมขอใหวางตัวเป็นกลาง อยาไดสนับสนุนกรุงเทพฯ (พรรษา สินสวัสดิ์, 2521: 97)
นอกจากเกลี้ยกลอมหัวเมืองลาวลานนาแลว เจาอนุวงศแยังไดเกลี้ยกลอมหัวเมืองลาวฝั่งขวาแมน้ําโขง 
และหัวเมืองลาวอีสาน รวมถึงเขมรปุาดงที่อยูในความดูแลของพระยาพรหมภักดี เจาเมือง
นครราชสีมา ไดแก เมืองสุรินทรแ เมืองศรีษะเกษ เมืองตะลุง และเมืองสังขะโดยเมืองใดไมเขารวม เจา
อนุวงศแก็โปรดใหเจาราชบุตรเมืองจําปาศักดิ์ยกกองทัพเขาปราบปราม (อุบล ลิ้มสุวรรณ, 2537 : 60)  

ทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน  นาจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําใหเจาอนุวงศแ เตรียมการใหญ เพ่ือยก
มาตีกรุงเทพฯ ดังที่ ถนอม อานามวัฒนแ (2527 : 70) แสดงทัศนะวา “ความมุงหมายและแผนการของ
เจาอนุวงศแที่จะยกทัพมาตีไทยก็คือ จะยึดเมืองไทยเสียทั้งหมด หากไมสามารถยึดเอาไวไดก็จะรวบรวม
ทรัพยแสมบัติในทองพระคลังกับกวาดตอนประชาชนชาวไทยใหมากที่สุดไปไว เวียงจันทนแ”ซึ่งขัดแยง
กับขอสรุปของมยุรี และเผยพัน เหงาสีวัทนแ นักประวัติศาสตรแชาวลาวสองทานที่ระบุวา “เจาอนุวงศแไดตี
โคราชเพ่ือกวาดตอนเอาครอบครัวลาวกลับไปเทานั้น ไมไดจงใจจะมาโจมตีบางกอกเลย” (วริษากมล
นาวิน, 2544 : 75)  
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ไมวาจะอยางไรก็ตาม ในแงของความรุนแรงที่เจาอนุวงศแใชหากจะนับรวมการใชความรุนแรง
ที่เจาอนุวงศแใชในการสงครามครั้งนี้ก็นับได 3 ครั้ง  ตั้งแตเริ่มตนการเดินทัพเขามายังหัวเมืองภาค
อีสาน คือ การแสวงหาพันธมิตรจากหัวเมืองเหลานั้น สุวิทยแ ธีรศาศวัต (2557 : 149) ระบุตัวเลขวา 
หัวเมืองที่เขาเป็นพวกกับฝุายเวียงจันทนแมี 12 หัวเมือง คือ จําปาศักดิ์  นครพนม  จัตุรัส  ขุขันธแ  
สระบุรี  หลมสัก  ชนบท  ยโสธร  สุรินทรแ  ปักธงชัย  ขอนแกน  และสกลนคร  เมืองที่ให ความ
รวมมือเต็มที่มี 3 เมือง คือ จําปาศักดิ์  นครพนม  และจัตุรัส สวนอีก 9 เมือง ที่รวมมืออยางไมเต็มใจ 
ไดแก ขุขันธแ  สระบุรี  หลมสัก  ชนบท  ยโสธร  สุรินทรแ  ปักธงชัย  ขอนแกน  และสกลนคร สวน
เมืองที่ไมใหความรวมมือกับเจาอนุวงศแเลยมี 2 เมือง คือ ชัยภูมิ และ ภูเขียว ถูกฝุายเจาอนุวงศแจับ
ประหารชีวิตทั้งหมดท้ังสองเมือง นอกจากนี้ยังมีเจาเมืองอีสานอีก 5 เมือง ที่ถูกผูนําฝุายเวียงจันทนแฆา
ตาย เพราะไมยอมใหความรวมมือคือ เจาเมืองเขมราฐ กาฬสินธุแ ภูเวียง หลมสัก และขุขันธแ (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 เลม 3, 2530 : 84–107 ; เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 19) โดยเฉพาะเจาเมือง
หลมสัก และเจาเมืองขุขันธแ เคยใหความรวมมืออยางเต็มที่ แตกลับถูกฆาตาย เพราะฝุายเจาอนุวงศแ
เกิดความหวาดระแวงวาจะเอาใจออกหาง พฤติกรรมที่ใชความรุนแรงของฝุายเจาอนุวงศแที่ฆาเจาเมือง
ที่ควรเป็นพันธมิตรกับตนไปถึง 7 คน ทําใหมองเห็นวาขาดความรวมมือจากเจาเมืองอีสานตอฝุายเจา
อนุวงศแ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสูความพายแพของฝุายเจาอนุวงศแในเวลาตอมา (สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 
2557: 151) นี่ยอมเป็นความรุนแรงครั้งแรกที่เจาอนุวงศแใชในการลุกฮือขึ้นตอตานสยาม  

ความรุนแรงครั้งที่สอง เกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2370 หลังจากกองทัพเจาอนุวงศแ
พายแพในการรบที่คายสมปุอย แขวงเมืองหนองบัวลําภู ได 2 วัน เจาอนุวงศแไดนําบรรดาเชื้อพระวงศแ
หลายทานหนีออกจากเวียงจันทนแลองเรือไปตามลําน้ําโขง ไปขึ้นที่เมืองมหาไชยกองแกว แลวเดินเทา
ตอไปถึงเมืองเงอานของเวียดนาม แตกอนออกจากเวียงจันทนแทานไดสั่งฆาพระยาอนุชิตพิทักษแ ซึ่ง
เป็นขุนนางไทยคนหนึ่งที่อยูในกองสักเลก ถูกเจาอนุวงศแขอไวเป็นตัวประกันกับขุนนางไทยอีกหลาย
คน ตัวประกันเหลานี้ถูกประหารชีวิตหมด กอนเจาอนุวงศแทรงลี้ภัยไปเวียดนามพรอมพวกมหาดเล็ก 
และพระสงฆแท่ีเป็นคนไทย (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 59)  

ความรุนแรงครั้งที่สาม  ที่เจาอนุวงศแใชคือ เหตุการณแที่เจาอนุวงศแเสด็จกลับคืนเมือง
เวียงจันทนแ หลังจากท่ีกองทัพไทยไดจัดการเมืองเวียงจันทนแใหเรียบรอย และกวาดตอนครอบครัวลาว
สงไปกรุงเทพฯ และ “จึ่งใหทําลายเมืองเวียงจันทนแเสียใหสิ้นอาลัย” (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 
64)  ประมาณวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2371 ทูตเวียดนามไดพาเจาอนุวงศแมาหาพระยาพิไชยสงคราม 
หัวหนากองกําลังฝุายไทยที่รักษาการณแเมืองจันทนแ ณ ศาลาลูกขุน ซึ่งเจาอนุวงศแและเจาราชวงศแผู
บุตรไดพูดจากับพระยาพิไชยสงครามและคณะเป็นปกติ (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 81)เพราะ
เชื่อวา เจาอนุวงศแคงจะสํานึกผิดและขอขมาฝุายไทย  
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 พระยาพิไชยสงครามและคณะ เชื่อถอยคําของเจาอนุวงศแและเจาราชวงศแ จึงมีความประมาท 
ปลอยทหารของตนไปเที่ยว ไมไดกําชับใหระมัดระวังและไมไดรวมตัวกันอยูในที่ตั้ง  (วัดกลาง เมือง
เวียงจันทนแ) ในชวงเวลานั้นเอง เจาอนุวงศแทรงทราบวา ไทยสรางเจดียแปราบเวียง ไวที่คายหลวงเมือง
พันพราว แขวงเมืองหนองคาย พรอมกับใหจารึกความชั่วของพระองคแอยางเสียหาย พระองคแทรงกริ้ว
มาก ทรงสั่งใหโจมตีทหารไทยและทําลายเจดียแปราบเวียงดังกลาว (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 
69,85) บาย 3 โมงวันนั้น เจาพระยาราชสุภาวดี แมทัพฝุายไทยมาถึงคายหลวงบานพันพราวซึ่งอยูฝั่ง
ขวาแมน้ําโขง พอ 4 โมงเย็น เจาอนุวงศแและเจาราชวงศแก็นําทหารลาวเขาลอม แลวฆาทหารไทยที่
รักษาการณแอยูที่วัดกลาง เวียงจันทนแ ตายไปเป็นจํานวนมาก ที่เหลือพากันหนีตายลงมาหาเรือขาม
แมน้ําโขง แตไมมีเรือเพราะฝุายลาวเก็บเรือไปซอนไวหมด ทหารไทยจึงวายน้ําขามแมน้ําโขง ก็ถูก
ทหารลาวเอาเรือไลตามฆาตายเกือบหมด มีทหารไทยรดตายมาเพียง 40-50 คน จากทหารทั้งหมด 
300 คน แมกระทั่งเจาพระยาพิไชยสงคราม พระยาทุกขราษฎรแ และหลวงสุเรนทรวิชิต ก็ถูกทหาร
ลาวยิงตาย มีขุนนางไทยที่รอดตายเพียงคนเดียว คือ หมื่นรักษานาเวศที่วายน้ําเกาะขอนไมขามมาได 
(เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 81-82) 

สําหรับฝุายไทยเมื่อทราบขาวการกอสงครามของเจาอนุวงศแครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธแ 
พ.ศ.2369 ราชสํานักไทยรูสึกตกใจ เพราะไมไดมีการเตรียมการปูองกันแตอยางใด เพราะกองหนา
ของฝุายเจาอนุวงศแยกลงมาถึงสระบุรี ซึ่งหางจากกรุงเทพฯ โดยการเดินเทาจะใชเวลาเพียง 3 - 4 วัน
เทานั้น จึงเกิดการระดมพล เพ่ือปูองกันกรุงเทพฯ อยางโกลาหล แตตอมาไมนานก็มีข าววา กองทัพ
ฝุายเวียงจันทนแ ไมเขามาตีกรุงเทพฯแน จึงเตรียมการจัดกระบวนทัพ เพ่ือโตกลับฝุายเวียงจันทนแบาง 
(สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557: 164)ผลการรบปรากฏวา กองทัพฝุายไทยมีชัยชนะเหนือกองทัพฝุาย
เวียงจันทนแทุกสมรภูมิ ในที่สุดกองทัพไทยสามารถเขายึดเมืองจันทนแไดในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2370) ตามความในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 3 ซึ่งเรียบเรียงโดยเจาพระยาทิพากรวงศแ 
(ขํา บุนนาค) ไดบรรยายถึงเหตุการณแการปราบเจาอนุวงศแวา การปราบปรามการลุกฮือของเจาอนุวงศแ
ของฝุายไทย ใชความเด็ดขาดและรุนแรง รวมทั้งการกวาดตอนประชาชนลาวและการยึดเอาของมีคา
ตาง ๆ เชน พระพุทธรูปหลายองคแ ชาง 2,000 เชือก ปืนใหญทั้งหมด (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 
68-69) นอกจากนี้ฝุายไทยยังไดทําลายกําแพงเมือง บานเรือน และพันธุแตนไมที่มีผลภายในเมืองทิ้ง
เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เพ่ือไมใหเหลือเป็นเสบียงอาหารแกเมืองเวียงจันทนแตอ ตามนโยบายของผูชนะ
ที่วา “จึ่งใหทําลายเมืองเวียงจันทนแเสียใหสิ้นอาลัย” นั่นคือ การทําลายเมืองเวียงจันทนแใหสิ้น กวาด
ตอนคนจากเวียงจันทนแลงมาใหหมด อยาใหเวียงจันทนแตั้งเป็นบานเมืองไดอีกตอไป ผลของการ
ปราบปรามของฝุายไทย จึงสรางความเสียหายใหกับเวียงจันทนแอยางใหญหลวง (ก.ศ.ร. กุหลาบ, 
2550 : 125) และที่สําคัญคือ ฝุายไทยไดสรางพระเจดียแองคแหนึ่งไวที่คายหลวง เมืองพันพราว เพ่ือ
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บรรจุพระพุทธรูปทั้งหลายที่ไทยอัญเชิญมาจากเวียงจันทนแ และใหชื่อพระเจดียแนี้วา “พระเจดียแปราบ
เวียง” ดังความตอนหนึ่งวา (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 69) 

 
“....ไดใหกอพระเจดียแ ณ คายหลวงเมืองพันพราว....แลวจารึกพระนามวา 

พระเจดียแปราบเวียงและจารึกความชั่วอายอนุไวในแผนศิลาใหปรากฎอยูชั่วฟูาและ
ดิน อยาใหหัวเมืองทั้งปวงดูเยี่ยงอยางกันตอไป” 

 
สําหรับเมืองเวียงจันทนแภายหลังจากถูกฝุายไทยทําลายแลว ก็มีสภาพเป็นเมืองราง ตามพระ

ราชประสงคแของรัชกาลที่ 3 คือ ประการแรก ปูองกันมิใหเกิดกบฏซ้ําแลวซ้ําอีก เสียหายมากมายแค
ไหน (เวลลา, 2530 : 156) ความเป็นเมืองรางของเวียงจันทนแ ปรากฏในเอกสารพ้ืนเวียงตอนหนึ่งวา 
(ธวัช ปุณโณทก, 2526 : 96) 

 
“ตั้งแตเวียงจันทนแแตก  เมืองละครสูญเปลา 
มีแตหมาเหารอง  หาเจาทั่วเมือง หั้นแลว” 

 
จากเหตุการณแขางตน ถือไดวาเป็นการใชความรุนแรงครั้งแรกของฝุายไทย สําหรับการ

ใชความรุนแรงครั้งที่สองของฝุายไทย เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณแทีเจาอนุวงศแกลับมาที่เวียงจันทนแแลว 
มีทาทีที่ออนลงจนฝุายไทยประมาณ เจาอนุวงศแไดสั่งใหทําลายพระเจดียแปราบเวียง และฆาทหารไทย
ตายไปนับรอย จากนั้นจึงเกิดการปะทะกันระหวางกองทหารไทยที่นําโดยเจาพระยาราชสุภาวดี 
(เจาพระยาบดินทรแเดชา) กับกองทหารลาวของเจาราชวงศแที่บานบกหวานเขตเมืองหนองคาย  ผล
ปรากฏวา กองทหารของเจาราชวงศแพายแพ หนีขามแมน้ําโขงไป พอรุงเชาของวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2371 เจาอนุวงศแก็ทรงพาครอบครัวอพยพหนีออกจากเวียงจันทนแอีกเป็นครั้งที่สอง  (สุวิทยแ ธีรศาศวัต
, 2557: 178) 

เจาพระยาราชสุภาวดีนํากําลังทหาร 600 คน ขามจากคายหลวงพันพราวไปเวียงจันทนแ 
โดยไมรูวาเจาอนุวงศแเสด็จหนีไปแลว คงจับไดแต พระโอรส พระธิดา และเชื้อพระวงศแของเจาอนุวงศแ
บางคนเทานั้น เจาพระยาราชสุภาวดีสงทหารออกติดตามเจาอนุวงศแ พรอมกับสั่งทหารใหรื้อทําลาย
บานเมืองเสียใหสิ้น เวนไวแตวัดเทานั้น (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 88) แตประวัติศาสตรแลาว
บันทึกวา “พระเจาแผนดินไทยองคแท่ี 3 (พระนั่งเกลา) ไดสั่งใหทําลายเมืองเวียงจันทนแใหหมด โดยให
รื้อทําลายกําแพงเมือง ตัดตนไมลงใหหมด ไมผิดอะไรกับทําไรแลวเอาไฟเผา นครเวียงจันทนแถูกไฟเผา
เป็นเถาถาน พระพุทธรูปหลายรอยหลายพันองคแถูกไฟเผาจนละลายกองระเนระนาดอยูตามวัดตาง ๆ 
วัดในนครเวียงจันทนแเหลือเพียงวัดเดียวที่ไมถูกไฟไหม คือ วัดศรีสะเกษ การที่พระเจาแผนดินไทยสั่ง
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ใหทําลายเวียงจันทนแใหสิ้นซาก ก็เพ่ือมิใหพระเจาเวียงจันทนแกลับคืนเป็นเมืองไดอีก แลวใหลมเลิก
อาณาจักรลานชางเวียงจันทนแเสีย มิใหมีเมืองและเจาครองเมืองอีกตอไป ราชวงศแลานชางเวียงจันทนแ
จึงสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ นครเวียงจันทนแที่สวยงามอุดมสมบูรณแ จึงเป็นเมืองรางตั้งแต พ.ศ.2371 (พ.ศ.
1828) นั้นมา (สิลา วีระวงศแ, 2539 : 173 - 174) 

การใชความรุนแรงครั้งที่สามของฝุายไทย เป็นเหตุการณแหลังสงคราม เจาอนุวงศแสงบ
เรียบรอยแลว เจาพระยาราชสุภาวดีสืบทราบวา เจาอนุวงศแจะหนีไปทางเมืองพวน จึงรีบสงทหารจํานวน
หนึ่งยกติดตามจับกุมเจาอนุวงศแใหจงได เจาอนุวงศแหนีไปถึงเมืองพวน บริเวณแมน้ําไฮเชิงเขาไกก็ถูกจับ
ไดโดยเจานอย เจาเมืองพวน (ซึ่งเป็นลูกเขยของเจาอนุวงศแ) ไดมาแจงใหฝุายไทยไปจับได ซึ่งใน
ปัจจุบัน เจาคําหลวงหนอคํา ทายาทเจาเมืองพวน ปฏิเสธวา เจานอยไมไดจับกุมเจาอนุวงศแใหแกฝุาย
ไทย (เจาคําหลวงหนอคํา, 2555 : 125-132) พรอมผูติดตามสงมาถึงเจาพระยาราชสุภาวดีที่
เวียงจันทนแ เมื่อเดือนอาย ขึ้น 15 ค่ํา (21 ธันวาคม พ.ศ.2371)รวมเวลาที่ลี้ภัยรอบสอง 2 เดือน ก็
หมดอิสรภาพ เจาอนุวงศแและผูติดตามถูกพันธนาการสงมาถึงกรุงเทพฯเดือน 2 ขึ้น 11 ค่ํา (15 
มกราคม พ.ศ.2371 -นับอยางปัจจุบัน พ.ศ.2372)ทางการไทยประจานเจาอนุวงศแโดยใสกรงเหล็ก 1 
กรง ในที่สนามหลวง และอีก 13 กรง ใสเชื้อพระวงศแ มีการนําเครื่องทรมานประหารมาตั้งขมขวัญ
นักโทษดวย เชน ครก สาก เบ็ด กระทะ ขวาน เลื่อย ขาหยาง พอตกเย็นก็นําทุกคนกลับไปขังไวที่ทิม
ตํารวจ พอรุงเชาก็เอามาใสกรงกลางทองสนามหลวง ทําดังนี้ประมาณ 7 - 8 วัน เจาอนุวงศแก็ทรงปุวย
เป็นโรคลงโลหิตพิราลัย โปรดใหเอาพระศพไปเสียบประจานที่สําเหรฝั่งธนบุรี การที่จะประหารเชื้อพระ
วงศแก็ระงับไป (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 90-93) ดังความโดยละเอียดจากพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 3 ดังนี้  

 
“ใหทําที่ประจานลงที่หนาพระที่นั่งสุทไธสวรรคแ ทําเป็นกรงเหล็กใหญ  

สําหรับใสอนุ มีรั้วตารางลอมรอบทั้ง 4 ดาน มีกรงเหล็กนอย ๆ สําหรับใสบุตร
หลาน ภรรยาอนุถึง 13 กรง มีเครื่องกรรกรณแ คือ ครก สาก สําหรับโขลก มีเบ็ด
สําหรับเกี่ยวแขวน กระทะสําหรับตม มีขวานสําหรับผาอก มีเลื่อยสําหรับเลื่อยไว
ครอบทุกสิ่ง แลวตั้งขาหยางเสียบเป็นเวลาเชา ๆ ไขอนุกับ..... รวม 14 คน 
ออกมาขังไวในกรงจําครบแลว ใหนางคําปลอง ซึ่งเป็นอัครเทพี ถือพัดกาบหมาก 
เขาไปนั่งปรนนิบัติอยูในกรง ใหนางเมียสาวแตงตัวถือกะบายใสขาวปลาอาหาร
ออกไปแยงกันที่ประจาน ราษฎรชายหญิงทั้งในกรุง พากันมาแนนอัดไปทุกเวลา
มิไดขาด ที่ลูกผัวญาติพ่ีนองตองเกณฑแไปทัพตายเสียครั้งนั้น  ก็มานั่งบนพรรณนา
ดาแชงทุกวัน ครั้นเวลาบายแดดรมก็เอาบุตรหลานที่จับไดมาขึ้นขาหยางเป็นแถว 
ใหรองประจานโทษตัว จวนเวลาพลบก็เอาเขามาจําไวทิมดังเกา ทําดั่งนี้อยูได
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ประมาณ 7 วัน 8 วัน พออนุปุวยเป็นโรคลงโลหิตก็ตาย โปรดใหเอาศพไปเสียบ
ประจานไวที่สําเหร” (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 92-93) 

 
ผลสืบเนื่องจากสงคราม เจาอนุวงศแครั้งนี้ ทําใหนักประวัติศาสตรแไทยมองวาเจาอนุวงศแเป็น

กบฏ เป็นคนใจราย (สุเนตร ชุติธรานนทแ และคณะ, 2552 : 128-129) เชนในจดหมายเหตุพระราช
พงศาวดาร จะเรียกเจาอนุวงศแวา “อายอนุ” และเรียกผูนํากบฏคนอ่ืน ๆ อยางดูถูก โดยมีคําวา อาย 
นําหนาเชนเดียวกัน (สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2541 : 32) ตัวอยางเชน จดหมายของกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล แมทัพใหญของไทย กราบบังคมทูลฯ เรื่อง เมืองเวียงจันทนแในรายละเอียดของจดหมาย
แสดงใหเห็นวา กรมพระราชวังบวรฯ ทรงเลิกใหเกียรติยกยองเจาอนุวงศแและราชวงศแของเวียงจันทนแ 
และมองวาเจาอนุวงศแนั้นเป็น “เสี้ยนหนาม” ของแผนดิน ดังความตอนหนึ่งวา (เจาพระยาทิพากร
วงศแ, 2504 : 64 - 66) 

 
“.....ครั้นจะคิดใหตั้งเมืองเวียงจันทนแไว.....ก็ยังไมไดตัวอ้ายอนุ  อ้ายปา

ศักดิ์  อ้ายราชวงศแ  อ้ายสุทธิสาร  อ้ายโถง.....จะติดตามตัวอ้ายอนุ   อ้ายปา
ศักดิ์  อ้ายราชวงศแ อ้ายสุทธิสาร  อ้ายโถง  กับบุตรภรรยาญาติพ่ีนอง ทูลเกลา
ทูลกระหมอม ถึงมาตรวาจะมิไดตัว ก็ไมไดกลับมาตั้งเป็นเสี้ยนหนามในแผนดิน
ขึ้นได......” 

 
จะเห็นไดวาเนื้อความในพระราชพงศาวดารฉบับนี้มีหลายชวงตอนที่แสดงใหเห็นถึง

ความคับแคนของไทยที่มีตอเจาอนุวงศแ ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับนี้ เป็นหลักฐานสําคัญของฝุายไทย
ในชวงสมัยปรับปรุงประเทศ และในเวลาตอมาก็กลายเป็นเอกสารหลักแกงานเขียนชิ้นอ่ืน ๆ ทั้งของ
ไทยและตางประเทศ แมกระทั่งงานเขียนของลาว (ดารารัตนแ เมตตาริกานนทแ, 2542 : 2) ดวยเหตุนี้ 
การกูอิสรภาพของเจาอนุวงศแตามคําเรียกของเอกสารฝุายลาว จะเปลี่ยนเป็นกบฏทันทีที่ปรากฏใน
หลักฐานของฝุายไทย (สุเจน กรรพฤทธิ์, 2559 : 20) 

กลาวไดวา การลุกฮือขึ้นปลดแอกจากอํานาจของสยามโดยเจาอนุวงศแแหงเวียงจันทนแในปี 
พ.ศ.2369 อาจมองไดทั้งในแงของไทยและแงของลาว 

ในแงของไทย ที่จําเป็นตองใชกระบวนการรุนแรง เพ่ือสยบความอหังการของเจาอนุวงศแ เพ่ือ
มิใหเป็นเยี่ยงอยางแกประเทศราชอ่ืน ๆ ในการแข็งขอตอสยาม ดังนั้นจึงพบวา ราชสํานักสยามไดใช
วิธีการปราบปรามอยางรุนแรง และทําลายแหลงขุมกําลัง (เมืองเวียงจันทนแ) ของเจาอนุวงศแ อยาง
นอยก็สองครั้งในการทําใหเวียงจันทนแเป็นเมืองราง ในเมื่อฝุายไทยปรารถนาจะครองความยิ่งใหญ
เหนือลาว ขณะเดียวกันลาวก็ไมพึงปรารถนาจะอยูใตรมเงาของอาณาจักรสยาม คือ ความเป็นอิสระ
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ของตนเอง จึงไมมีทางอ่ืนใดจะหลีกเลี่ยงได นอกจากสงคราม ทั้งสองฝุายคือ สยามและลาว ไมมีการ
แบงแยกใด ๆ วาจะอะไรถูกอะไรผิด สิ่งใดเป็นธรรมหรือไมเป็นธรรม   

ฝุายลาวและเจาอนุวงศแ ก็เห็นวา ถูกสยามกดขี่ขมเหงในหลาย ๆ เรื่อง  ซึ่งเป็นภาวะที่สุดจะ
ทน จึงยอมมีความชอบธรรมที่จะลุกฮือขึ้นตอตาน เมื่อสบโอกาส ดังที่ฮอบสแกลาว “แมกระทั่งคนที่
ออนแอที่สุด อาจจะชักชวนหรือเกลี้ยกลอมผูอ่ืนเพ่ือรวมมือกันทําลายฝุายที่เขาตองการกําจัด จึงไม
ตองสงสัยเลยวา ทําไมเจาอนุวงศแจึงตองเกลี้ยกลอมหัวเมืองอีสานใหเขารวมกับฝุายอนุ เพราะเจา
อนุวงศแจําเป็นตองแสวงหาพันธมิตร เพ่ือตอตานราชสํานักสยาม เพียงแตวิธีการแสวงหาแนวรวมของเจา
อนุวงศแนั้นไรผล ตรงกันขามกลับกลายเป็น "พันธมิตรหาย” เพราะการใชความรุนแรงโดยการฆา และ
ยังเติมเชื้อไฟแหงความคลั่งแคนใหกับฝุายสยามอีกคํารบสองในการฆาฟันทหารไทย จํานวน 300 คน 
เหลือรอดเพียง 40 - 50 คน เมื่อจะประจันหนากันจริง ๆ เจาอนุวงศแก็ใชวิธีการหนีไปอยางดื้อ ๆ ยิ่ง
เพ่ิมความแคนใหกับฝุายสยามอีกเป็นทวีคูณ 

ในประเด็นของการใชความรุนแรงนั้นจะพบวา แมเจาอนุวงศแจะใชความรุนแรงก็จริงอยูแต
เป็นความรุนแรงในการประหัตประหารผูคนไปจํานวนหนึ่ง เชน ประหารเจาเมืองอีสาน บางเมืองที่
ไมใหความรวมมือ หรือเกิดความหวาดระแวงวาจะเอาใจออกหาง การประหารชีวิตตัวประกันฝุาย
สยาม รวมถึงการเขนฆาทหารไทยในเวียงจันทนแ ขณะหนีตายขามแมน้ําโขงไปเกือบ 500 คน การใช
ความรุนแรงของเจาอนุวงศแท่ีเห็นไดชัด คือ การฆาคนเพียงประการเดียว 

ในขณะที่ฝุายสยามมีการใชความรุนแรงที่เหนือกวาเขาระงับความรุนแรงของฝุายเจาอนุวงศแ 
นับเป็นความจําเป็นอยางยิ่งที่ตองใชอํานาจและความรุนแรง เพ่ือยุติการใชอํานาจและความรุนแร ง
ของเจาอนุวงศแ รวมไปถึงการทําลายเมืองเวียงจันทนแใหยอยยับ ถึง 2 ครั้ง และการจับเจาอนุวงศแลงมา
กรุงเทพฯ แลวแหประจาน จนเจาอนุวงศแตรอมพระทัยตายไปเอง นี่ยอมเป็นความรุนแรงที่เหนือกวา
อยางชัดแจง ความที่กลาวมาขางตน จึงสอดคลองกับทัศนะของโทมัสฮอบสแที่วา  “สันติภาพจะดํารง
อยูตราบเทาที่อํานาจหรือความรุนแรงที่เด็ดขาดกวาและเหนือกวาการใชอํานาจและความรุนแรงอ่ืน
ใดดํารงอยู “ 
 
สรุป 

บทความนี้พยายามที่จะอธิบายเหตุการณแ “เจาอนุวงศแ พ.ศ.2369” โดยมีมุมมองเกี่ยวกับการ
ใชความรุนแรงของฝุายสยามและฝุายลาวในเหตุการณแนี้ ขอคนพบจากการศึกษา คือ มีการใชความ
รุนแรงดวยกันของทั้งสองฝุาย กลาวคือ ฝุายลาวที่นําโดยเจาอนุวงศแใชความรุนแรงในการประหารชีวิต
เจาเมืองภาคอีสาน 7 คน ตอมาก็ไดประหารชีวิตตัวประกันฝุายไทยจํานวนหนึ่งและรุนแรงหนักหนวง 
คือ การเขนฆาทหารไทย อยางไมรูเนื้อรูตัว และหนีตายขามแมน้ําโขงไปอีก เกือบ 500 ชีวิต ใน
ทํานองเดียวกัน ฝุายสยามก็ไดใชความรุนแรงโตกลับฝุายลาว คือ การทําลายเวียงจันทนแจนพินาศถึง2 
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ครั้ง โดยมีเหตุผลวา เพ่ือใหประเทศราชอ่ืน ๆ ของสยามดูเอาไวเป็นเยี่ยงอยาง และเพ่ือมิใหเจา
อนุวงศแใชเวียงจันทนแเป็นฐานสองสุมกําลังอีกตอไป และความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงทางจิตใจก็คือ 
การจับตัวเจาอนุวงศแแหประจานที่กรุงเทพฯ  จนเจาอนุวงศแตรอมพระทัยจนถึงแกพิราลัย (ตาย) จึง
นับวาความรุนแรงจากฝุายสยามกลายเป็นบาดแผลลึก ความสัมพันธแไทย -ลาย จนถึงปัจจุบัน การ
ลงโทษประจานเจาอนุวงศแกับการยกยองวีรกรรมทาวสุรนารี จึงกลายเป็นสิ่งที่ขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง 
(วุฒิชัย มูลศิลป, 2545 : 463) 

เสรีภาพและความเสมอภาค เป็นสิ่งที่ไมจําเป็นเพราะความเชื่อที่วา มนุษยแบางคนไมสามารถจะ
พูดกันดวยเหตุผลได เพราะการขาดความเชื่อมั่นในตัวมนุษยแ แตกลับเชื่อมั่นในความไมมีเหตุผลของ
มนุษยแ และเนื่องจากการขาดความเชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นอยางผิด ๆ นี่เอง จึงทําใหเกิดการปฏิบัติตอ
มนุษยแดวยวิธีการใชอํานาจและความรุนแรง จึงอาจจะสรุปไดวา “ที่ใดมีความรุนแรง ที่นั่นยอมไมมี
สันติภาพ”  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาประวัติศาสตรแทางการเมือง และปรัชญาการเมืองสามารถที่จะนํามาบูรณาการ
กันได บทความนี้ชี้ใหเห็นวาการใชกรอบทฤษฎีของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกก็สามารถนํามาชวย
สรางความเขาใจใหการศึกษาประวัติศาสตรแทางการเมืองตะวันออกไดอยางเป็นรูปธรรม ดังนั้น
การศึกษาวิจัยประวัติศาสตรแทางการเมืองจึงไมควรมองขามความพยายามในการสรางมุมมองใหมจาก
กรอบทฤษฎี และปรัชญาการเมือง 

2. ผลการศึกษาเรื่องนจะเป็นอุทธาหรณแสําคัญสําหรับการอยูรวมกันอยางสันติ โดยเฉพาะ
ประเทศตางๆในภูมิภาคอาเซียน 
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บทคัดย่อ 

เครือขายทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Network)  เป็นหนึ่งในแนวคิดของศาสตรแ
ยุคใหมที่มีนัยของการศึกษารูปแบบของความสัมพันธแทางสังคมของบุคคลกลุมหรือองคแกร ผาน
รูปแบบการปฏิสัมพันธแทางสังคม/กิจกรรมประเภทตาง ๆ เชน การสื่อสาร ความรวมมือ การพ่ึงพา
อาศัยกัน อันกอใหเกิดสันติภาพและความปรองดอง ควบคูกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู บทความชิ้นนี้ได
นําเอาแนวคิดเครือขายทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Network) มาศึกษาบริบทของกลุมชาติ
พันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย (CRSEZ) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษากระบวนการสราง และการขับเคลื่อนเครือขาย
ความสัมพันธแทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการเก็บขอมูลจากงานภาคสนาม การสังเกตอยางมีสวนรวม และการ
สัมภาษณแเชิงลึก  

งานวิจัยนี้ไดศึกษา 10 กลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสาย โดยใช
วิธีการสัมภาษณแประธานเครือขายฯ ปราชญแดานตางๆ ผูนําชุมชน และผูอาวุโส จํานวน 50 คน  ผล
การศึกษาพบวากลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่ชายแดนแมสายมีกระบวนการสรางเครือขายทางสังคม
วัฒนธรรมผานพิธีกรรม และความเชื่อ โดยสมาชิกในชุมชนที่เขารวมประกอบพิธีกรรมสวนใหญจะ
เรียนรูรวมกันจากความเชื่อ พิธีกรรม รวมถึงอุดมการณแทางศาสนารวมกัน ผลการศึกษายังแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของการสรางเครือขายดังนี้ 1) กลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่ชายแดนแมสายมีกระบวนการ
สรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมผานพิธีกรรม และความเชื่อ 2) การขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม
วัฒนธรรมนําไปสูการตอรองในพ้ืนที่การทองเที่ยว และการสรางตัวตนทางวัฒนธรรมในฐานะคนแม
สายของกลุมชาติพันธุแ  3) การขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมขามพรมแดน เปรียบเสมือน
การทูตภาคประชาชนของกลุมชาติพันธุแในแมสาย ในการสานสรางความสัมพันธแกับกลุมชาติพันธุแที่มี
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เบื้องหลังทางชาติพันธุแเดียวกัน ทั้งในพ้ืนที่รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ประเทศ
สปป.ลาว และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

งานวิจัยนี้ ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางเครือขายสังคมวัฒนธรรมที่มีนัยของการ
สงเสริมความเขาใจ และเพ่ือใหเกิดประโยชนแตอชุมชนกลุมชาติพันธุแใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเที่ยวภายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสาย  
ค าส าคัญ:  เครือขายทางสังคมวัฒนธรรม  สังคมพหุวัฒนธรรม  เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

Abstract 
Socio-cultural networking is one of the concepts of modern science.   Socio-

cultural networking refers to the pattern of social relationships of individuals, groups, 
and organizations through social interaction patterns. Various types of activities such 
as communication, cooperation, dependence are considered important for peace 
and harmony along with the exchange of learning. These aspects are examined in 
the context of ethnic groups in Chiang Rai Special Economic (CRSEZ). 

This research aimed to study the patterns of socio-cultural relationships and 
socio-cultural network processing of different ethnic groups in the Mae Sai Section of 
the CRSEZ.   Qualitative research approach was employed by collecting data through 
etic participatory observation and in-depth interviews who were leaderships, local 
intellectuals and seniors.   

This research identified 10 ethnic groups with distinct cultural networks linking 
their rituals and beliefs. Rituals allow members to socialize and serve as a platform 
for social interaction within the group. The results showed the following important 
aspects of networking. Networking enables ethnic communities to: 1) share and learn 
about their beliefs, rituals, and ideology with each other. 2) develop identities  
compatible  with their own value systems in order to promote their culture in 
conjunction with the tourism market. 3) participate and interact in religious traditions, 
rituals, and ceremonies with neighboring countries including Myanmar, China. Lao 
PDR and other countries of the same ethnic backgrounds.      

This research sheds light on the importance of social-cultural networking in 
order to promote better understanding and for gaining potential benefits for ethnic 
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communities who are currently participating in economic activities inside Mae Sai 
Section of the CRSEZ.   
Keywords: Socio-Cultural Networks, Plural Society, Special Border Economic 
 
บทน า 

เครือขายทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Network) เป็นปรากฏการณแที่เกิดขึ้นใน
แทบทุกอณูของความสัมพันธแของทุกชาติพันธุแ ทั้งในลักษณะของการขามรัฐขามพรมแดน เชน กรณี
เครือขายญาติธรรมซึ่งเป็นการรวมตัวกันในฐานะพุทธศาสนิกชน เพ่ือการทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
นอกจากนี้มีลักษณะของเครือขายทางชาติพันธุแ เพ่ือการรวมมือทางดานวัฒนธรรม เครือขายเครือ
ญาติ เพื่อเชื่อมความสัมพันธแและชวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เครือขายทางสังคมวัฒนธรรมยัง
ปรากฏในลักษณะของการเชื่อมโยงขามกลุมชาติพันธุแ กลายเป็นองคแกรเครือขายภาคีเพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรม ซึ่งเครือขายทางวัฒนธรรมเหลานี้นับวันจะยิ่งเขมแข็ง และกลายเป็นมิติ
ใหมที่กอใหเกิดการธํารงชาติพันธุแ และความสมานฉันทแ ในยุคที่รัฐชาติเริ่มเปิดพ้ืนที่ใหกับความ
หลากหลายทางชาติพันธุแ และพรมแดนรัฐกลายเป็นพื้นที่ของการยึดโยง รวมมือ และพัฒนา        

การเปลี่ยนพ้ืนที่ชายแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใหกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ในปี 2558 ตามที่ คสช. ไดมอบนโยบายใหเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นสวนหนึ่งของ 
Roadmap เพ่ือการสนับสนุนการนําประเทศเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชียงรายจึงกลายเป็น 
“ฐานการทองเที่ยว แหลงผลิตอาหาร สินคาเกษตร ศูนยแกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศ การ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ” (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2558: 18)  
 นอกจากการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานภายในจังหวัดเพ่ือเตรียมการสําหรับการเป็น
ศูนยแกลาง (Hub) หรือการเป็นประตูการคาสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน รวมทั้งกําหนด
ยุทธศาสตรแเรงดวนที่ตองดําเนินการ คือ การเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานแลว ขณะเดียวกันอําเภอแม
สาย จังหวัดเชียงราย ถือวาเป็นพ้ืนที่ที่มี “ทุนทางสังคมวัฒนธรรม” หรือ ศักยภาพของจังหวัด
เชียงราย ไดแก ศักยภาพทางภูมิศาสตรแกายภาพ คือ การมีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน
ถึงสามประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นอาณาบริเวณที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุแ และความ
หลากหลายของวัฒนธรรม  

ในบริบทดังที่กลาวมานี้นําไปสูโจทยแวิจัยที่วา  ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมภายใตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย ผนวกกับการเป็นสังคมที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุแ และวัฒนธรรม หรือที่เรียกวา “สังคมพหุวัฒนธรรม” กลุมชาติพันธุแที่อาศัย
อยูในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษที่มีพ้ืนที่เชื่อมตอกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
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และสปป.ลาว กลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่มีกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธแทางสังคมวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศอยางไร และมีการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมอยางไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธแทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการขับเคลื่อนเครือขายของกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แมสาย  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้นักวิจัยเลือกพ้ืนที่อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประชากรที่ศึกษา ไดแก 
กลุมชาติพันธุแในอําเภอแมสาย จํานวน 10 กลุม ไดแก ไทใหญ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทหยา ลัวะ อา
ขา ลาหู ปูหลาง และจีนยูนนาน โดยมีผูใหขอมูลหลักไดแก ประธานแตละเครือขาย ปราชญแชุมชน
ดานตางๆ ผูนําชุมชน และผูอาวุโส จํานวน 50 คน  

เครื่องมือที่ใชวิจัย 
1)  ตัวผูวิจัย งานวิจัยครั้งนี้ตัวผูวิจัยเองเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุด เนื่องจากผูวิจัยตองลงพ้ืนที่

เพ่ือสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริง การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแ รวมทั้ง
การสังเกตสิ่งแวดลอมและปฏิกิริยาของผูที่ใหขอมูล กอนจะนํามาวิเคราะหแเพ่ือใหไดขอมูลที่สะทอน
ความเป็นจริงมากที่สุด  

2)  การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง เป็นแบบสัมภาษณแซึ่งผูวิจัยกําหนดหัวขอใหการศึกษาไว
กวาง ๆ ไมมีการกําหนดคําตอบที่ตายตัว ใหผูวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนคําถามใหเหมาะสมตามบริบทที่
ศึกษา ลักษณะของคําถามเป็นแบบปลายเปิด และใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก  

3)  การสังเกต (Observation Guide) โดยการสังเกต 2 ลักษณะดังนี้ การสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participant Observation) โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน งานประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือ
ศึกษา บทบาทและหนาที่ ของพิธีกรรมแตละอยาง ตลอดจนการ สังเกตพฤติกรรม การแสดงออก 
ความเชื่อ คานิคมตางๆ ทั้งในระดับชุมชนและบุคคล การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Direct 
Observation) เพ่ือรูและเขาใจวิถีชีวิต ความเป็นอยูตาง ๆ ของชาวไทใหญ  

4)  การจัดเวทีทั้งกลุมยอย และกลุมใหญ  เพ่ือเก็บรวบรวมและสังเคราะหแขอมูล ตลอดจน
การจัดเวทีรายงานความกาวหนา และคืนขอมูลใหกับชุมชน  
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 การวิเคราะหแขอมูลเชิงเนื้อหา จะกระทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหแ
เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธแของผลการศึกษาในลักษณะที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน จึงแบงการ
วิเคราะหแเป็น 2 ลําดับ ดังนี้  

1)  การวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน เป็นการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการบันทึกและเก็บขอมูล
ภาคสนาม  

2)  การตีความหมายหรือการสังเคราะหแขอมูล เมื่อไดรวบรวมและจัดหมวดหมูขอมูลตาม
วัตถุประสงคแ นําขอมูลที่วิเคราะหแมาเรียบเรียง โดยเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธแของขอมูลตามแนว
ทางการวิจัยที่ไดตั้งวัตถุประสงคแ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ผลการวิจัย  

1. กระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สาย  

  กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ศึกษามาจากกิจกรรม และ/หรือ
การจัดตั้งทั้งจากปัจจัยภายในของกลุมชาติพันธุแ และปัจจัยภายนอก ซึ่งไดแก องคแกร หนวยงานตางๆ 
ที่เก่ียวของ โดยสามารถจําแนกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมออกเป็น 5 ระดับ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้   

 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับเครือญาติ จากการศึกษาพบวา กลไก
สําคัญที่กอใหเกิดการปฎิสัมพันธแ และระบบโครงสรางการพ่ึงพากันและกัน ระหวางสมาชิกภายใน
กลุมเครือญาติ ไดแก ความเชื่อและพิธีกรรมระดับครัวเรือน ตั้งแตการเซนไหวผี การแตงงาน งานศพ 
ฯลฯ  
 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับชุมชน กลไกสําคัญที่กอใหเกิดการปฎิ
สัมพันธแ และเกิดระบบโครงสรางการพ่ึงพากันและกันของสมาชิกภายในชุมชนของกลุมชาติพันธุแใน
พ้ืนที่ศึกษา ไดแก ความเชื่อและพิธีกรรมระดับชุมชน จากการศึกษาพบวา ชุมชนชาติพันธุแสวนใหญ
ยังคงมีพิธีกรรมระดับชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ แมจะเปลี่ยนแปลงไปบางในดานเนื้อหา 
และรูปแบบ แตชาวบานสวนใหญยังคงใหความสําคัญ และเขารวมกิจกรรมกันอยางคึกคัก  

 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมโดยองค์กรศาสนา กลไกสําคัญที่กอใหเกิด
การปฎิสัมพันธแ และเกิดระบบโครงสรางการพ่ึงพากันและกันของสมาชิก ไดแก อุดมการณแทางดาน
ศาสนา ไมวาจะเป็นศาสนาพุทธ หรือ ศาสนาคริสตแ แรงศรัทธาและกิจกรรมทางศาสนาเป็นตัว
เชื่อมโยงใหเกิดเครือขายทางวัฒนธรรมซึ่งไมไดจํากัดพ้ืนที่ภายในชุมชน แตมีการขยายเครือขาย
ความสัมพันธแไปยังชุมชนละแวกบานจนถึงระดับขามรัฐขามประเทศ  



 
 68 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับกลุ่มชาติพันธุ์ กลไกสําคัญที่กอใหเกิด
การปฎิสัมพันธแ และเกิดระบบโครงสรางการพ่ึงพากันและกันของกลุมชาติพันธุแ ไดแก อัตลักษณแและ
ตัวตน ของแตละกลุมชาติพันธุแที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจ นําไปสูการสรางเครือขายเพ่ือการอนุ รักษแ 
และสืบทอด นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐ และการสนับสนุนจากองคแกรหนวยงานที่เกี่ยวของยัง
เป็นอีกแรงผลัดดันหนึ่ง ในการสงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม    

 
 
  
 
 
 

 
 
ภาพ 1 งานประเพณีเทศนแมหาชาติเวสสันดรชาดก (ปอยตั้งธรรม) ครั้งท่ี 48 ประจําปี 2559  
ณ วัดผาแตก อ.แมสาย จ.เชียงราย 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 เทศกาลปีใหมลาหูบานผาฮ้ี ครั้งที่ 6 ประจําปี 2559  
ไดรับการสนับสนุนจากองคแการบริหารสวนตําบลโปุงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ที่มา: องคแการบริหารสวนตําบลโปุงงาม, http://pong-ngam.blogspot.com, วันที่ 11 กุมภาพันธแ 
2559 
 

  กระบวนการสร้างเครือข่ายข้ามพรมแดนรัฐชาติ กลไกสําคัญที่กอใหเกิดการปฎิ
สัมพันธแทางวัฒนธรรมในระดับขามพรมแดนรัฐชาติ มีหลายปัจจัย ทั้งจากนโยบายของภาครัฐไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงขบวนการขับเคลื่อนภายในของกลุมชาติพันธุแ        

 

http://pong-ngam.blogspot.com/
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2. การขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อการต่อรองภายใต้เวทีการ
ท่องเที่ยว และตัวตนทางวัฒนธรรมในฐานะคนแม่สายของกลุ่มชาติพันธุ์   
 ในการศึกษานี้พบวา กระบวนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่
ศึกษา ซึ่งเริ่มตนจากการรวมกลุมชาติพันธุแที่อาศัยกระจัดกระจายในพ้ืนที่แมสาย ใหมารวมตัวกันเป็น
เครือขายทางชาติพันธุแมากถึง 10 กลุมชาติพันธุแ ทั้งนี้นัยของการสรางเครือขายในครั้งนี้เป็นผลมาจาก
กระบวนการทางดานประวัติศาสตรแการสรางรัฐชาติไทย และการทําใหทันสมัย ซึ่งมีผลอยางมากตอ
การสูญเสียภาษา และวัฒนธรรมชาติพันธุแเริ่มสูญหาย การรวมเครือขายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ใน
งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ถือเป็นสัญญาณอันดีในการกลับมารื้อฟ้ืนเอกลักษณแทาง
วัฒนธรรม และนําเสนอตัวตนทางชาติพันธุแที่สอดคลองกับคุณคาของรัฐ รวมถึงอัตลักษณแของเมืองแม
สายที่เนนเอกภาพบนความหลากหลายทางชาติพันธุแและวัฒนธรรม ดังนั้นอัตลักษณแ และวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสายจึงถูกเลือกสรรเพ่ือผลิตซ้ํา สรางใหม ใน
ฐานะยุทธวิธีของการตอรองเพ่ือสรางตัวตน และคุณคาทางวัฒนธรรม รวมถึงการสรางมูลคาเพ่ิมดาน
การทองเที่ยว   

 งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ยังกลายเป็นพ้ืนที่ซึ่งเครือขายชาติพันธุแไดใชเป็นกลไก
ในการสรางความหมายใหกับความเป็นชาติพันธุแของตนเองอีกครั้ง จากสภาวการณแที่ถูกกลืนให
กลายเป็นไทย จนทําใหคนรุนใหมไมกลาแสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุแของตนเอง นอกจากนี้งาน
มหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ไดพัฒนาตอยอดในการเชื่อมโยงเครือขายของแตละชาติพันธุแ ชาวแม
สายเริ่มตระหนักและแสวงหาตัวตนทางวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนองคแกรสวนทองถิ่นตางๆ เริ่ม
ตระหนัก สนับสนุน และยกระดับงานวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแใหกลายเป็นจุดเดนในพ้ืนที่ปกครอง
ของตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ภาพโลโกงานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแ ครั้งที่ 8  
ณ ศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน อําเภอแมสาย จังหวดัเชียงราย 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ที่มา: งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย,https://www.facebook.com/maesai10tribes, วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2560 

 
ภาพ 4 บรรยากาศงานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ประจําปี 2560 
โดยทาน พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดใหเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแ

แมสาย 
ที่มา: งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย,  https://www.facebook.com/maesai10tribes, วันที่ 
9 ธันวาคม 2560 
 
 ขบวนการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมของเครือขายกลุมชาติพันธุแในแมสายปัจจุบัน ยังมีนัยของ
การแสดงออกถึงความเป็นคนแมสายและคนไทยที่มีอัตลักษณแที่แตกตางหากแตมีคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษยแที่เทาเทียมกัน ดังนั้นการพยายามสรางความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุแของ
ตนเอง จึงถูกสงผานไปยังเครือขายแตละกลุมชาติพันธุแ ในการกําหนดแนวทางการชะลอการสูญหาย
ทางวัฒนธรรมของตนเอง เชน การสืบสานการเรียนภาษาไทขืน ของเครือขายไทขืน การสราง
สัญลักษณแทางวัฒนธรรม เชน อุทยานเวรุวัฬ และเฮือนลานนา การจัดตั้งกลุมเยาวชน สตรี และ
ผูสูงอายุเพ่ือสืบสานงานดนตรีและการแสดง ตลอดจนการเก็บรวบรวมขาวของเครื่องใชในวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของแตละกลุมชาติพันธุแเพ่ือจัดแสดงในหมูบาน การจัดตั้งศูนยแการเรียนรูไตหยา การจัดตั้ง
ชมรมไทลื้อแมสาย ชมรมไตหยาแมสาย เป็นตน นอกจากนี้ชุมชนกลุมชาติพันธุแบางแหงไดใชทุนทาง
วัฒนธรรมและวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมของตนเองเป็นทุนในการสรางการทองเที่ยวชุมชน และ
ผลิตภัณฑแชุมชน 
 
 
 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

3. การขับเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน กับการทูตภาคประชาชนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในแม่สาย  
 จากการศึกษาพบวา ปัจจุบันกลุมชาติพันธุแบางกลุม ไดขยายเครือขายความสัมพันธแไปยัง
กลุมชาติพันธุแเดียวกันที่อาศัยอยูในประเทศเมียนมา ลาว และจีนตอนใต เครือขายขามพรมแดนเป็น
การเปิดพ้ืนที่ใหกับกลุมชาติพันธุแ ทั้งการเปิดพ้ืนที่ทางอัตลักษณแ และโลกของการรับรู เครือขายขาม
พรมแดนทําใหกลุมชาติพันธุแหลายกลุมไดรื้อฟ้ืนอัตลักษณแซึ่งเคยเลือนหายไปในอดีตขึ้นมาใหม ในยุค
สมัยที่ความหลากหลายทางชาติพันธุแและวัฒนธรรมกําลังฟ้ืนฟู ดังกรณีตัวอยางของกลุมชาติพันธุแไต
หยา อาขา และไทลื้อ  
 
 เครือขายไตหยา : การกลับไปเยี่ยมเยือนดินแดนบรรพบุรุษ 
  ชาวไตหยา ตั้งชุมชนในประเทศไทยไดราว 80 ปี เริ่มเกิดปรากฏการณแโหยหาถิ่นฐาน
ดั้งเดิม และเอกลักษณแทางชาติพันธุแของตนเอง รวมถึงญาติพ่ีนองที่จากกันมานาน จึงไดมีการเดินทาง
ไปสืบหาบรรพบุรุษ ณ เมืองโมซา (เมืองหยา) จังหวัดยวี่ซี มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2538 ดวยการนําจดหมายและรูปถาย เอกสารที่มีอยูติดตัวไปสืบหาความจริงซึ่งทุกคนที่ไป
กลับมาไมมีใครผิดหวังเลย ทุกคนตางมีความปีติยินดี เลาสูกันฟังถึงความเป็นอยูของญาติๆ ตั้งแตนั้น
มา จึงมีการเดินทางไปเมืองหยาบอยขึ้น ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบายโดยเครื่องบิน และ
การเปิดประเทศของจีนใหผูคนเขาไปไดไมลําบากเหมือนแตกอน ผูที่ไปกลับมาจะมีเสื้อผาชุดแตงกาย
ไตหยาที่หายไปนานแลวกลับมาสวมใสใหเห็นกัน โดยดูจากตนแบบที่นํามาจากเมืองหยา ทําให
ลูกหลานมีความภาคภูมิใจที่ไดครอบครอง สวมใส นิยมตัดกันเพ่ิมมากขึ้น และนํามาสวมในวันสําคัญ
ตางๆ ประกอบกับทางราชการไดใหความสําคัญกับพ่ีนองชาติพันธุแที่เป็นชนกลุมนอย  มีการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมดานการแตงกายทําใหชุดไตหยาไดรับการเผยแพรใหเป็นที่รูจักมากขึ้น ดวยการรวม
กิจกรรมตางๆ ของทางราชการ การแสดงการเตนรําไตหยาที่เยาวชนรุนใหมไดคิดทารํา การประยุกตแ
ทารําของไตหยาจากวีซีดี ที่ถายในประเทศจีนซึ่งผูที่ไปไดนํากลับมา การเปิดตัวกับศูนยแวัฒนธรรม
แหงชาติที่เชิญใหไปรวมงานที่กรุงเทพ การรวมประกวดธิดาดอย ในงานประจําปีของจังหวัดเชียงราย 
โดยใหสาวงามสวมใสชุดประจําชาติของตน การไดรับรางวัลจากการประกวดเป็นที่ยืนยันวาชุดไตหยา
สวยงามจริง ลูกหลานมีความภาคภูมิใจอยากสวมใสมากขึ้น จนถึงปัจจุบันนับวาไดฟ้ืนการแตงกาย
กลับมาอีกครั้ง ที่ทําใหเด็กรุนใหมกลาเปิดตัว สวมใสเมื้อผาไตหยาและยอมรับอยางภาคภูมิใจ วาตน
คือสายเลือดไตหยา พรอมจะสืบทอดเจตนารมณแนี้ตอไป 
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 เครือขายอาขา : ศาสนาคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกอารแจีเอ็ม  
 ในสวนของกลุมชาติพันธุแที่นับถือศาสนาคริสตแ กรณีของชาวอาขาบานสันปุาสัก ซึ่งนับถือ
ศาสนาคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกอารแจีเอ็ม (Catholic Church R.G.M) พบวามีการเชื่อมโยงกับ
เครือขายโบสถแคาทอลิกอารแจีเอ็มในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยเฉพาะบาทหลวง หรือ
ที่ชาวบานเรียกวา “สลาโหลง” ทุกทานที่เคยประจําอยู ณ โบสถแของหมูบาน จะเป็นชาวอาขาที่จบ
การศึกษาพระคัมภีรแมากจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5 โบสถแคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกอารแจีเอ็ม ณ หมูบานสันปุาสัก อําเภอแมสาย 
 
 สมาคมไทลื้อแหงประเทศไทย: งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทลื้อระดับโลก  
 กรณีของชาวไทลื้อ ซึ่งไดขับเคลื่อนเครือขายทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ จนสามารถ
จัดตั้งสมาคมไทลื้อแหงประเทศไทยได ปัจจุบันเครือขายไทลื้อไดขยายกลุมไปยังระดับภูมิภาค เชน
การเดินทางไปรวมงาน และสรางความพันธแกับชาวไทลื้อในสิบสองปันนา รวมถึงการจัดการงานสืบ
สานตํานานไตลื้อ ซึ่งจัดตอเนื่องมาเป็นปีที่ 17 การรวมตัวของชาวไทลื้อที่มีลักษณะของการขามรัฐ
ขามชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในโลกยุคปัจจุบัน   
 ปรากฏการณแที่นาสนใจ โดยเฉพาะการการขับเคลื่อนจากระดับทองถิ่น ไปสูระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ ดวยการผลักดันของ นางลดาวัลลิ์ วงศแศรีวงศแ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และเป็นชาวไทลื้อในจังหวัดพะเยา ใหงานสืบสานตํานานไทลื้อได
กลายเป็น “งานสืบสานตํานานไทลื้อโลก” ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการรวมเอาชาวไทลื้อในภูมิภาคนี้ 
คือจีน พมา ลาว เวียดนาม และไทย ใหมาจัดกิจกรรมรวมกัน ผูเขารวมงานมาจากประเทศตางๆ 
หลากหลายตําแหนง ทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแ ประเทศเวียดนาม เจาเมืองสิบสองปันนา 
ผูปกครองเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และชาวไทลื้อจากหลายจังหวัดในภาคเหนือของไทย โดย
มีพิธีไหวสาเทวดาเมือง ที่วัดพระธาตุสบแวน มีพิธีสืบชะตาและบายศรีสูขวัญใหกับพ่ีนองไทลื้อที่มา



 
 73 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

จากตางประเทศ และมีขบวนวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่งดงาม สื่อถึงความเป็นไทลื้อที่แทจริงโดยไมมีคํา
วาประเทศมาเกี่ยวของ เพราะทุกคนคือชาวไทลื้อท่ีสื่อสารเขาใจกันไดดวยภาษาไทลื้อ 
 ปัจจุบันสมาคมไทลื้อแหงประเทศไทย ไดมีการเชื่อมเครือขายกับสมาคมไทลื้อจากประเทศ
ตางๆ มากกวา 10 ประเทศ อาทิเชน สมาคมไทลื้อสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, 
สมาคมไทลื้อหลวงพระบาง ประเทศสปป.ลาว, สมาคมไทลื้อเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา รวมถึงสมาคมไทลื้อในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งเริ่มมาตั้งแตปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ใน
แต ล ะปี จ ะมี ก า รปร ะชุ ม ไทลื้ อ โ ลกหมุ น เ วี ยน ไปยั ง ปร ะ เทศต า งๆ  ที่ รั บ เ ป็ น เ จ า ภ าพ 
จัดงาน เชนในปี พ.ศ. 2556 ที่ผานมาจังหวัดสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
เจาภาพจัดงานไทลื้อโลก 
 

 
 
ภาพ 6 สมาคมไทลื้อแหงประเทศไทยฉลองวันปีใหมชนชาติไต ณ เมืองจิ่งหง จังหวัดปกครองตนเอง
สิบสองปันนา  
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 13 เมษายน 2560 
ที่มา: สมาคมไทลื้อแหงประเทศไทย, https://www.facebook.com/ไทลื้อ/ไตลื้อ สมาคมไตลื้อแหง
ประเทศไทย, 
14 เมษายน 2560 
 
สรุปและอภิปรายผล   

กลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่อําเภอแมสายมีกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมผาน
พิธีกรรม และความเชื่อ เนื่องจากการประกอบพิธีกรรมทําใหสมาชิกไดมีการพบปะสังสรรคแ พิธีกรรม
จึงเปรียบเสมือนเป็นเวทีที่ใชในการปฎิสัมพันธแกันทางสังคมภายในกลุม สมาชิกในชุมชนที่เขารวม

https://www.facebook.com/ไทลื้อ/ไต


 
 74 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประกอบพิธีกรรมสวนใหญจะเรียนรูรวมกันจากความเชื่อ พิธีกรรม รวมถึงอุดมการณแทางศาสนา
รวมกัน 

 ทั้งนี้ เนื้อหาของพิธีกรรมความเชื่อ มีสวนประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็น
การเซนสรวงบูชา การไดแสดงความเคารพ และการขอพรทั้งจากดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เทวดา 
อารักษแบาน อารักษแเมือง องคแพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระเยซูคริสตแ  สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความสุข
และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประการที่สอง การทําใหเกิดสํานึกการเป็นกลุมกอนเดียวกัน เชน การ
เป็นผีเดียวกัน การเป็นสมาชิกของชุมชน เกิดความรูสึกรักสามัคคีของสมาชิกภายในกลุม ความ
ปรองดอง และการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีตออํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําให
สมาชิกทุกคนเขามามีสวนรวม และรวมรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง ตั้งแตการเสียสละเวลา
การทํามาหากิน เสียสละแรงกายชวยเหลือกิจกรรม และเสียสละกําลังทรัพยแ ดังนั้นความเชื่อ 
พิธีกรรม และอุดมการณแทางศาสนา จึงเป็นการสรางพลังชุมชน หรือ เครือขายทางวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่ศึกษา กอใหเกิดปฎิสัมพันธแทางสังคมภายในกลุม นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู 
สืบทอดความเชื่อ และพิธีกรรมจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ณัฐภัทรแ 
สุรินทรแวงศแ (2552: 14) ไดกลาววา “วัฒนธรรมมีสวนในการสรางความเป็นชุมชนอยางมาก เพราะวา
มีกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความเป็นชุมชนไดอยางดีและมีพลังในการทําใหผูคนตระหนักถึง
ศักยภาพของตนเองมากนั้นคือ ความเชื่อ และพิธีกรรม ซึ่งแฝงไวดวยภูมิปัญญา และระบบคุณคาที่
สําคัญทางสังคมของชุมชน”   

 ขณะที่ Emile Durkheim (อางใน ศรยุทธ เอ่ียมเอ้ือยุทธ, 2552: 36) แสดงทัศนะวา 
พิธีกรรมเป็นการกระทําที่สงสารหรือความเชื่อรวมไปยังสมาชิกเพ่ือย้ําใหปัจเจกในฐานะสมาชิกของ
สังคมรับรูถึงความเชื่อท่ีมีรวมกัน พิธีกรรม รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของความรูสึกนึก
คิดที่ใหคุณคาทางจิตใจ ผูกพันเชื่อมโยงสมาชิกของกลุม/ชุมชนเขาไวดวยกัน เกิดความรูสึกวามีที่มา
เดียวกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน มีความใกลชิดสนิทสนมไววางใจกัน  

นอกจากนี้ การที่กลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่ศึกษาสวนใหญมีเครือญาติอาศัยอยูในรัฐฉานประเทศ
เมียนมา เชน กลุมไทใหญ ไทขืน ดาราอาง ลัวะ (ปูหลาง) อาขา ลาหู สวนกลุมไตหยาและไทลื้อ มี
เครือญาติอาศัยอยูในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นจึงมีการไปมาหาสูเพ่ือ
เยี่ยมเยียนกัน หรือแมแตการแลกเปลี่ยนแรงงานและการพ่ึงพาอาศัยกัน ปรากฏการณแที่เป็นรูปธรรม
อี ก อ ย า ง ห นึ่ ง  คื อ  กิ จ ก ร ร ม ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า  ดั ง ก ร ณี ข อ ง ช า ว ไ ท ขื น  ไ ท ใ ห ญ  
ดาราอาง และลัวะ (ปูหลาง) ซึ่งมีกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงคือ “หัวหมวดศรัทธาของวัดทั้งฝั่งไทย
และฝั่งเมียนมา” ซึ่งเป็นลักษณะของการ “เอามื้อ” หมายถึงการที่แตละวัดสงคณะศรัทธาญาติโยม
รวมถึงปัจจัยไทยทานไปรวมงานบุญของวัดที่เป็นหัวหมวดศรัทธาเดียวกัน และเมื่อทางวัดจัดงานบุญ
ใหญ เชน งานเทศนแมหาชาติชาดก งานผาปุา งานฉลองวิหาร หัวหมวดศรัทธาวัดดังกลาวจะสงคณะ
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ศรัทธาญาติโยมมารวมงานเชนกัน พลังของเครือขายทางธรรมดังกลาวไดกอใหเกิดการทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา มิตรภาพ และความสัมพันธแอันดีระหวางผูคนสองแผนดิน ภายใตอุดมการณแและความศรัทธา
ในหลักคําสอนขององคแพระสัมมาสัมพุทธเจาองคแเดียวกัน   

 นอกจากเครือขายญาติธรรมแลว กระบวนการขับเคลื่อนเครือขายทางวัฒนธรรมขาม
พรมแดนรัฐชาติของกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่แมสายในมิติชาติพันธุแพบวา กลุมชาติพันธุแ อาทิเชน ชาวไท
ลื้อ ไดใชความเป็นชาติพันธุแของตนเองเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเครือขายความสัมพันธแกับชาวไทลื้อใน
ประเทศตางๆ ทั้งในจีน ลาว เวียดนาม เมียนมา สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยการสงตัวแทน
เขารวมงานไทลื้อโลกเป็นประจําทุกปี เพ่ือนําเสนอตัวตนและเป็นสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถานภาพ
และบทบาทของกลุมชาติพันธแไทลื้อในแมสาย และในประเทศไทย  
 กระบวนการขับเคลื่อนเครือขายทางวัฒนธรรมขามพรมแดนรัฐชาติที่กลาวมาเบื้องตน 
สอดคลองกับการนิยามความหมายของคําวา “การทูตภาคประชาชน” ตามนโยบายกระทรวงการ
ตางประเทศของไทย (2556, อางใน เสาวภา พรสิริพงษแ, 2556: 106-107) ที่ตองการเพ่ิมบทบาทของ
การทูตภาคประชาชนใหมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธแและความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานผานการใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ความสัมพันธแระหวางประชาชนตอประชาชน โดยดึงเอาภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และ
องคแกรพัฒนาเอกชน เขามาสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางประเทศ โดยผานประชาชนของประเทศ
เหลานั้น   Robert (2006, อางใน เสาวภา พรสิริพงษแ, 2556: 106) เนนวานโยบายตางประเทศที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนยแกลาง (population-centric foreign affairs) ซึ่งถือวาประชาชนเป็นศูนยแกลาง 
ดังนั้นในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนาและการอพยพเคลื่อนยายของประชากรมีมากขึ้น 
การดําเนินนโยบายตางประเทศสําหรับโลกยุคนี้ จึงไมใชภาครัฐเทานั้นที่มีบทบาท แตภาคประชาชนมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน     
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การศึกษาเครือขายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย มีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้ 

1) เครือขายกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่แมสาย ในฐานะตัวดําเนินการ (actors) ในการ
ขับเคลื่อนเครือขายทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ควรมีการพัฒนาเครือขายความสัมพันธแทางสังคม
วัฒนธรรมทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายฯ โดยเนนกระบวนการมี
สวนรวม และจิตสํานึกรวม อันจะนําไปสูการชวยเหลือเกื้อกูลในทุกดาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
และการเตรียมความพรอมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลที่จะ
ทะลุทะลวงไปในทุกอณูของสังคม   
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2) รัฐบาล หนวยงานราชการ และองคแกรปกครองทองถิ่น ในฐานะตัวกลางในการ
สนับสนุนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในพ้ืนที่แมสาย ความมีองคแความรู
เกี่ยวกับชายแดน ในมิติของสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการคา และการเมือง รวมถึงการมองคนใน
พ้ืนที่ชายแดนในลักษณะพิเศษเฉพาะในแงของวิถีชีวิต ความเป็นอยู ตลอดจนองคแความรู ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรม ซึ่งความพิเศษดังกลาวนี้ตองไดรับการสงเสริม สนับสนับใหเกิดกลไกการทํางานตางๆ 
ที่จะสรางความเขมแข็ง และศักยภาพของกลุมชาติพันธุแที่พรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม และสถานการณแโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนภาคประชาชนใน
การสานสรางความสัมพันธแทางวัฒนธรรมตามแนวทางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

3) สถาบันการศึกษา ในฐานะหนวยงานที่สนับสนุนทางวิชาการ ควรมีหนวยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นศึกษาเกี่ยวกับพรมแดน/ชายแดน รวมทั้งการหาแหลงเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัย และการจัดหาเอกสารทางวิชาการ และองคแความรูเกี่ยวกับชายแดนอยางลุมลึก 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป   
 เห็นควรใหมีการศึกษาในประเด็นชายแดนศึกษา (Border study) ในมิติการขามพรมแดน 
(Trans border) ของกลุมคนที่แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีชายแดน เพื่อทําความเขาใจ
การปฏิบัติการขามพรมแดนทั้งในแงของการคา และวัฒนธรรม    
 
กิตติกรรมประกาศ  
 บทความชิ้นนี้เป็นสวนหนึ่งของโครงการวิจัย เครือขายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ภายใตแผนงานวิจัย “สังคมพหุ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู
ส นั บ ส นั บ ทุ น วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้  โ ด ย มี  ผ ศ . ด ร . เ ล ล า  ต รี เ อ ก า นุ กู ล  เ ป็ น ผู อํ า น ว ย ก า ร  
แผนงานวิจัย  ผูเขียนขอขอบพระคุณผูใหทุนและเมธีวิจัยที่ใหโอกาสไดพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งชวย
ใหเกิดขอถกเถียงที่เป็นประโยชนแตอวงการวิชาการและแนวทางในการสงเสริมใหเกิดเครือขายทาง
สังคมวัฒนธรรมในกลุมชาติพันธุแ คณะวิจัยขอขอบคุณ ผูประสานงาน 10 เครือขายกลุมชาติพันธุแแม
สาย และพ่ีนองทุกกลุมชาติพันธุแที่ไดเสียสละเวลาอันมีคามารวมแลกเปลี่ยน และถายทอดเรื่องราว
ประสบการณแอันทรงคุณคา 
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กระบวนการถ่ายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี 
THE PROCESS OF TEACHING TRUA-K’NAL OF THONGCHAI SAMSEE 

สรวียแ พรเอี่ยมมงคล 
(สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทรแ 
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บทคัดย่อ 

 ครูธงชัย สามสี ครูภูมิปัญญาทางดนตรี ผูมีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงตรัวกนาล ทั้ง
ยังเป็น บุคคลหนึ่งที่มีสวนในการอนุรักษแ สงเสริม เผยแพรและสืบทอดวัฒนธรรมพ้ืนบานตางๆ 
โดยเฉพาะตรัวกนาล ใหแกเยาวชนและผูสนใจ ครูธงชัย สามสี ถือไดวาเป็นผูมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของ
นักดนตรี มีผลงานการแสดง การบันทึกเสียง รวมทั้งการแสดงเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบานกันตรึมทั้งใน
และตางประเทศหลายประเทศ อีกทั้ง ครูธงชัย สามสี ยังไดรับรางวัลดานวัฒนธรรมตางๆ มากมาย 
การศึกษาวิจัยกระบวนการ ถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี เพื่อเป็นแบบอยางและกอใหเกิด
ความรูอันเป็นประโยชนแในการอนุรักษแสงเสริม เผยแพรและ สืบทอดการบรรเลงตรัวกนาลอันเป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณคาตอไป 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา ครูธงชัย สามสี ใหความสําคัญกับพ้ืนฐานการบรรเลงตรัวกนาลที่ถูกตอง 
รวมทั้ง การรักษาประเพณีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของกันตรึมไวใหคงอยู โดยเริ่มจากเมื่อมีผูมา
ฝากตัวเป็นศิษยแ 
เมื่อมีผูสนใจฝึกกันตรึม โดยเฉพาะตรัวกนาลมากขึ้น ครูธงชัย สามสี จึงไดนําทํานองเพลงตางๆ มา
บันทึกเป็น โนตเพลง เพื่อใชสําหรับการถายทอดตรัวกนาลใหแกผูเรียน การนําโนตเพลงมาใช ใน
กระบวนการถายทอด ตรัวกนาล เกิดจากการที่ครูธงชัย สามสี ไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดานดนตรี 
อีกทั้งประสบการณแจากการเป็น วิทยากรใหกับสถาบันตางๆ ทางดานดนตรี การแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางครูดนตรี ผูเชี่ยวชาญทางดนตรีและ นักวิชาการทั้งดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกและดนตรีพ้ืนบาน
ทําใหครูธงชัย สามสี พัฒนารูปแบบการถายทอดโดยใช โนตเพลงประกอบการถายทอดควบคูกับการ
สอนแบบโบราณดั้งเดิม 

การศึกษาวิจัยกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี  ผูวิจัยสรุปกระบวนการ
ถายทอด ตรัวกนาล ประกอบดวยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดแก  1) การปรับพื้นฐาน 2) การฝึกสีสายเปลา
และการฝึกกดสาย 3) การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก โนตฟา 4) การฝึกสีสุมตัวโนต 5) การฝึกปฏิบัติบทเพลง 6) 
การเสริมทักษะอ่ืนๆ และ 7) การวัดผลประเมินผล 
ค าส าคัญ: กระบวนการถายทอด  ตรัวกนาล  ธงชัย สามสี  
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Abstract 
 Master Thongchai Samsee was a wise music master who was an expert in 

playing the local fiddle known as Trua-k’nal [tr  ʊa.knaɫ]. He was also one of key 
persons who played an important role in folk culture conservation, propagation and 
inheritance especially Trua-k’nal teaching to young generation. Thongchai Samsee 
was also famous among folk musicians with his numerous musical artworks including 
musical performances, sound recordings, and folk musical performances known as 
Kantruem both in Thailand and overseas. Besides, he was also awarded with various 
cultural awards. The study teaching and process of Trua-k’nal playing of Thongchai 
Samsee aimed at exploring practical guidelines and creating the beneficial knowledge 
on Trua-k’nal playing conservation, propagation and inheritance as a valuable 
cultural heritage.     

The research results indicated that Thongchai Samsee put emphasis on the 
correct basics of Trua-k’nal playing as well as preserving the Kantruem culture and 
tradition. Starting with having his own Trua-k’nal students, he started to convert 
several songs and recorded with musical notes to teach his students. Using the 
musical notes in the process of teaching Trua-k’nal was the result of his studies on 
music from experts and academicians in the fields of Thai classical music, western 
music, and folk music. This, therefore, made Thongchai Samsee develop his method 
of teaching using musical notes along with the traditional way.    

Thongchai Samsee’s process of teaching Trua-k’nal consists of 7 steps as 
follows.  
1) foundation studies 2) open string fiddling and string pressing 3) fiddling bow 
practicing  
4) random note fiddling 5) song practicing 6) other skills enhancement 7) assessment 
and evaluation  
Keywords: THE PROCESS OF TEACHING, TRUA-K’NAL, THONGCHAI SAMSEE 
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บทน า 
ในสภาวะสังคมไทยปัจจุบัน ดนตรีไดมีบทบาทและมีความสําคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ เกิดธุรกิจดานดนตรีอยางหลากหลาย สวนใหญมุงเนนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค นั่นคือ การฟังเพ่ือความบันเทิง ดนตรีที่นิยมเหลานี้เรียกไดวาเป็น
เพลงประเภทยอดนิยม เชน เพลงปฺอบปูลา เพลงร็อค เพลงลูกทุง เป็นตน สวนเพลงประเภทอ่ืน เชน เพลง
คลาสสิค เพลงไทยเดิม และเพลงพ้ืนบานนั้นมีผูนิยม คอนขางนอย ในทางธุรกิจจึงไมนิยมลงทุนไปกับบท
เพลงประเภทนี้นัก แตในทางตรงขามหากตองการสงเสริมทาง วัฒนธรรมหรือการอนุรักษแวัฒนธรรม
ดนตรีที่นิยมนํามาสงเสริมหรือสืบทอดมักเป็นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน กระบวนการที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม กระบวนการถายทอดดนตรี ถือเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่ชวยให วัฒนธรรมคงอยู 
ดนตรีพื้นบานเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแขนงหนึ่งมีรูปแบบการสืบทอดมาเป็นระยะเวลา อัน
ยาวนานและยังคงเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นไวเป็นอยางดี อันเป็นมรดกที่บรรพบุรุษไดถายทอด องคแ
ความรู ความคิดและความเชื่อที่มีมา จึงถือไดวาเป็นมรดกอันล้ําคายิ่ง 
 สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมการดนตรีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 
วัฒนธรรมบางอยาง หากไมสามารถปรับใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมไดก็สูญไป เพราะฉะนั้ น
วัฒนธรรมการถายทอดทางการดนตรีของชนชาติใดก็ตามจะรุงเรืองหรือเป็นที่นิยมของคนในชาติตอๆ 
ไปได ยอมจะตองมีการสะสมและ สืบเนื่องกันมาโดยไมขาดตอน พยายามคิดคนใหมีการพัฒนาจากของเดิม
อยูเสมอ และตองเขากับของเดิมได ทั้งยังตองรณรงคแสงเสริมใหแพรหลายไปในหมูคณะและตองปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมและเหตุการณแ ปัจจุบันอีกดวย ในความหลากหลายของวัฒนธรรม
พ้ืนบาน  กันตรึมเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ยังคงมีการสืบทอดและยังคงอยู แมจะ
เป็นเพียงเฉพาะกลุมก็ตาม ในบรรดาเครื่องดนตรี ตรัวกนาล หรือซอกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสีที่ยังคงมีการสืบทอดการบรรเลงกันอยางแพรหลายและตอเนื่อง ครูผูสอน หรือนักดนตรี
ผูทําหนาที่บรรเลงตรัวกนาล ไดสืบสานและพัฒนาฝีมือการบรรเลงตรัวกนาลของตน มาสูลูกศิษยแ อยาง
ตอเนื่องมาหลายอายุคน  
 ครูธงชัย สามสี ถือไดวาเป็นครูภูมิปัญญาทางดนตรีผูมีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงต
รัวกนาล ทั ้งยังเป็นบุคคลหนึ่งที ่มีส วนในการอนุรักษแ สงเสริม เผยแพรและสืบทอดวัฒนธรรม
พื้นบานตางๆ โดยเฉพาะ ตรัวกนาลใหแกเยาวชนและผูสนใจ ครูธงชัย สามสี ถือไดวาเป็นผู มี
ชื ่อเสียงเป็นที ่รู จ ักของนักดนตรี มีผลงาน การแสดง การบันทึกเสียง รวมทั้งการแสดงเผยแพร
วัฒนธรรมพ้ืนบานกันตรึมทั้งในและตางประเทศหลายประเทศ อีกทั้งครูธงชัย สามสี ยังไดรับรางวัล 
ดานวัฒนธรรมตางๆ มากมาย อาทิ ฝุายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธแ และสํานักวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกนมอบรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผูมีผลงานดีเดนวัฒนธรรม
สัมพันธแ ประจําปี 2558  จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผูที่มีผลงานดานวัฒนธรรม จากทั่ว  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ประเทศไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษแมรดกไทย โดยโลเชิดชูเกียรติมอบแด
ศิลปินผูเป็นตํานานของ ชาวอีสาน ปราชญแชาวบานและองคแกรที่อุทิศเพื่อมวลชนซึ่งเป็นการสราง
กําลังใจใหศิลปินและสรางเสริม แรงบันดาลใจใหกับศิลปิน - คนรุนหลังตอไปและเป็นการรวมเฉลิม
ฉลองในวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแกน 50 ปีแหงการอุทิศเพ่ือสังคมพรอมโอกาสพิเศษครบรอบ 1 
ทศวรรษศิลปินมรดกอีสาน กาวสูปีที่ 10 ในการเฟูนหา ศิลปินตนแบบศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นอีสาน 
และยกยองผูที่สงเสริมงานดานวัฒนธรรม สัมพันธแ (มข.ประกาศผล คัดเลือกศิลปินมรดกอีสานและ
วัฒนธรรมสัมพันธแ 58. 2559) เป็นตน ครูธงชัย สามสี ไดเขารับการรักษาอาการเสนเลือดในสมองตีบ 
ตั้งแต พ.ศ. 2558 ทําใหไมสามารถถายทอดตรัวกนาลใหแกศิษยแไดอยางเต็มความสามารถ เทาเดิม
อยางในอดีต เมื่ออาการปุวยดีขึ้น สามารถชวยเหลือตนเองและเดินโดยใชไมเทาชวยพยุงตัวไดแลว 
ดวยเป็นผูที่ไมอยูนิ่งเฉย รักการทํางาน โดยเฉพาะงานสอนดนตรี จึงไดพยายามที่จะถายทอดตรัวกนา
ลอีกครั้งโดยครูธงชัย สามสี ไดตั้งปณิธานที่จะถายทอดตรัวกนาลใหแกศิษยแใหไดมากที่สุดกอนที่
ตนเองจะไมสามารถ ถายทอดตรัวกนาลได ดวยความรอบรูทางดานกันตรึมและตรัวกนาล รวมทั้ง
ประสบการณแทําใหครูธงชัย สามสี มีกระบวนการถายทอดที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ถายทอดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถ พัฒนาทักษะการบรรเลงตรัวกนาลของศิษยแจนเป็น
ยอมรับในวงการกันตรึม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการ ศึกษากระบวนการถายทอดการบรรเลงต
รัวกนาล ของครูธงชัย สามสี เพ่ือเป็นแบบอยางและกอใหเกิดความรู อันเป็นประโยชนแในการอนุรักษแ
สงเสริม เผยแพรและสืบทอดการบรรเลงตรัวกนาลอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณคาตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษากระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกระบวนการถายทอดการบรรเลงตรัว ของครูธงชัย สามสี มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษา กระบวนการถายทอดการบรรเลงตรัวกนาลของครูธงชัย สามสี โดยใชวิธีการศึกษาวิจั ยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการทางมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแและการสังเกต  นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณวิเคราะหแ 
(Descriptive Analysis) ผูวิจัยใชเครื่องมือและ อุปกรณแชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
ไดแก การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง การสังเกต และอุปกรณแดานโสตทัศนศึกษา ชวยในการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ไดแก กลองถายภาพดิจิตอล อุปกรณแบันทึกเสียงและ สมุดจดบันทึก 
 หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบขอมูล โดยการตรวจสอบ
ขอมูลแบบ สามเสา (Triangulation) โดยผูวิจัยใชกระบวนการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล 
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(Methodological Triangulation) เป็นการตรวจสอบ ในการวิเคราะหแขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหแ โดยขอมูลไดจาก การสัมภาษณแ การสังเกต และการศึกษาเอกสาร นํามาแยกเป็นประเด็น 
จากนั้นวิเคราะหแภาพรวมเพ่ือใหเห็น ภาพรวมของประเด็นที่ศึกษาทั้งหมด วิเคราะหแความเหมือน ความ
แตกตาง ความเกี่ยวของ ความสัมพันธแ เป็นตน เมื่อจําแนกขอมูลแลว ผูวิจัยนําประเด็นขอมูลมาทําการ
วิเคราะหแ คือ กระบวนการถายทอดการบรรเลงตรัวกนาลของครูธงชัย สามสี  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องกระบวนถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี พบวา ครูธงชัย สามสี ให
ความสําคัญ กับพ้ืนฐานการบรรเลงตรัวกนาลที่ถูกตอง รวมทั้งการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมของกันตรึม ไวใหคงอยู โดยเริ่มจากเม่ือมีผูมาฝากตัวเป็นศิษยแ สวนมากเป็นวัยรุนถึงวัย
กลางคน ทั้งนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งผูที่มีอาชีพหลักวางจากการทํางานก็มาขอฝากตัวเป็นศิษยแ 
บางคนพอมีความรูทางดานตรัวกนาลมาบาง และตองการมาศึกษาความรูเพ่ิมเติมจากครูธงชัย สามสี 
เพ่ือใหเกงขึ้นและสามารถออกงานหรือรับงานได หรือ ผูปกครองนํามาฝากตัวเป็นศิษยแ เพ่ือตองการ
ใหบุตรหลานไดมีความรู ความสามารถพิเศษดานดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี ไดพิจารณาผูเรียนแต
ละคนวามีความสามารถทางการบรรเลง มีบุคลิกภาพ มีความใฝุรูใฝุเรียน มีความขยัน อดทน สามารถ
บอกกลาวสั่งสอนและมีใจรักในดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี จะทําพิธีประกุมกรู หรือพิธีไหวครู
กันตรึมเพ่ือระลึกถึงและเทิดทูนบูชาครูที่ไดดูแลอบรม สั่งสอน ปัจจุบันครูธงชัย สามสี ยังไดเป็น 
วิทยากรใหกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการถายทอดตรัวกนาลใหกับโรงเรียน ชุมชน และ
หนวยงาน ตางๆ เป็นการถายทอดใหแกศิษยแครั้งละหลายๆ คนหรือเป็นกลุมโดยผูที่มาเรียนมีความ
สนใจในดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี ไมไดพิจารณาคุณสมบัติในการรับตัวเป็นศิษยแอยางเชนในอดีต 
เพราะตองการใหเยาวชนไดสืบสาน และอนุรักษแดนตรีกันตรึมใหคงอยูและแพรหลาย ขอเพียงมีใจรัก 
ครูธงชัย สามสี ก็ยินดีที่จะถายทอดวิชาความรู ใหแกศิษยแ 
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ภาพ 1 พิธีประกุมกรู หรือพิธีไหวครูกันตรึม 
เมื่อมีผูสนใจฝึกกันตรึม โดยเฉพาะตรัวกนาลมากขึ้น ครูธงชัย สามสี จึงไดนําทํานองเพลง

ตางๆ มา บันทึกเป็นโนตเพลงเพื่อใชสําหรับการถายทอดตรัวกนาล ใหแกผูเรียนที่มีจํานวนมากการ
นําโนตเพลงมาใช ในกระบวนการถายทอดตรัวกนาลใหกับศิษยแเกิดขึ้น จากการที่ครูธงชัย สามสี ได
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดาน ดนตรี อีกทั้งประสบการรแจากการเป็นวิทยากรใหกับสถาบันตางๆ 
ทางดานดนตรี การแลกเปลี่ยนความรูระหวาง ครูดนตรี ผู เชี ่ยวชาญทางดนตรีและนักวิชาการทั้ง
ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกและดนตรีพื้นบานทําใหครูธงชัย สามสี พัฒนารูปแบบการถายทอดโดยใช
โนตเพลงประกอบการถายทอดควบคูกับการสอนแบบมุขปาฐะ 

การศึกษาวิจัยกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ผูวิจัยสรุปกระบวนการ
ถายทอด ตรัวกนาล ประกอบดวยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดแก  1) การปรับพื้นฐาน 2) การฝึกสีสายเปลา
และการฝึกกดสาย 3) การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก โนตฟา - ซอล 4) การฝึกสีสุมตวัโนต 5) การฝึกปฏิบัติบท
เพลง 6) การเสริมทักษะอ่ืนๆ และ 7) การวัดผลประเมินผล 

1. การปรับพื้นฐาน ขั้นตอนการปรับพ้ืนฐานของผูเรียน คือ การนั่งและการจับตรัวก
นาล เดิมนั้นผูบรรเลงตรัวกนาลจะตองนั่งบรรเลงกับพื้นและตองนั่งบรรเลงเป็นเวลานานหลายชั่วโมง 
เชน การบรรเลง ประกอบพิธีมม็วต (เขาทรง) อาจใชเวลานาน 5-6 ชั่วโมงหรือมากกวานั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับพิธีกรรมและระยะ เวลาของการโจลมม็วต ผูบรรเลงดนตรีประกอบพิธีจึงตองใชความอดทนในการ
นั่งบรรเลงตรัวกนาล ครูธงชัย สามสี จึงฝึกใหนั่งทั้งแบบนั่งขัดสมาธิและนั่งบนเกาอ้ีบรรเลง มือซาย
จับด็องตรัวใหรองนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ หนีบใตกแส จังแก็ก มือขวาจับชนากตรัว โดยใชนิ้วหัวแมมือ 
นิ้วชี้ และนิ้วกลางจับชนากตรัวและ ใชนิ้วนางกด กแส ชนาก  

นอกจากการนั่งและจับตรัวกนาล เมื่อศิษยแปฏิบัติจนชํานาญแลว ครูธงชัย สามสี จึงจะสอนให
ยืนและเดินบรรเลงตรัวกนาล การยืนและเดินบรรเลงตรัวกนาล พบในการบรรเลงประกอบ ขบวนแห
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ตางๆ ทั้งงานมงคลและ อวมงคล เชน งานแหนาค งานแหศพ เป็นตน ทาทางการจับตรัวกนาล แบบ
ยืนและเดินใช วิธีการจับแบบเดียวกับแบบนั่ง แตตองอาศัยความชํานาญในการวางตรัวกนาล ในระดับ
เอวของผูบรรเลงแทนการ วางบนหนาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 การบรรเลงตรัวกนาลดวยทานั่งขัดสมาธิ การนั่งบนเกาอ้ี และการยืน 
 

2. การฝึกสีสายเปลาและการฝึกกดสาย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีจริง ครูธงชัย สามสี เนนย้ํา
ในเรื่องของความชัดของเสียง การใชคันชักรวมทั้งทาทางบุคลิกของผูเรียน ในการถายทอดดังกลาว  
ครูธงชัยสามสี ใชระดับเสียงของตรัวโดยเทียบเสียงเป็นคู 4 ใหเสียงเป็น เร -ซอล (D – G) คือ การ
เทียบเสียงสําหรับ วงกันตรึม เมื่อสีสายเปลาทั้งสายในและสายนอกไดเสียงที่ชัดดีแลวจึงฝึกการสี
กดสาย โดยเริ่มจากฝึกสีกด สายในกอน และจึงฝึกสีกดสายนอกตามลําดับ 

สแก กนอง (สายใน) ประกอบดวย 3 เสียง คือ เสียงเร มี และฟา  สแก ขางกราว (สายนอก) 
ประกอบดวย 5 เสียง คือ เสียงซอล ลา ที  โด และเรสูง ผูเรียนตองฝึกใชนิ้วกดลงบริเวณสายของตรัว 
เพ่ือใหได เสียงที่ถูกตอง  

ตัวอยางการฝึกสีสายเปลา กําหนดใหคันชักแรกหรือคันชักที่ 1 ลากคันชักออกจาก
ลําตัว เรียก คันชักออก และลากคันชักเขาหาลําตัว เรียก คันชักเขา สลับคันชักออก คันชัก
เขาจนหมดโนตสีสายเปลาเสียงเร หองละ 4 ตัวโนต  

ร ร ร ร  ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร 

สีสายเปลาเสียงซอล หองละ 4 ตัวโนต 

ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ 
สีสายเปลาเสียงเร หองละ 2 ตัวโนต 
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- ร - ร  - ร - ร - ร - ร  - ร - ร - ร - ร  - ร - ร - ร - ร  - ร - ร 

สีสายเปลาเสียงซอล หองละ 2 ตัวโนต 
- ซ - ซ  - ซ - ซ - ซ - ซ  - ซ - ซ - ซ - ซ  - ซ - ซ - ซ - ซ  - ซ - ซ 

สีสายเปลาเสียงเร - ซอล หองละ 2 ตัวโนต 

- ร - ซ  - ร - ซ - ร - ซ  - ร - ซ - ร - ซ  - ร - ซ - ร - ซ  - ร - ซ 
    
   ตัวอยาง การฝึกสีกดสายใน กําหนดใหโนตตัวแรกหรือตัวที่ 1 สีโดยลากคันชักเขาและ
ตามดวย คันชักออก จนหมดโนต 
  สีสายใน เสียงเร มี และฟา แบบที่ 1  
ร ร ร ร  ม ม ม ม ฟ ฟ ฟ ฟ ร ร ร ร ม ม ม ม ฟ ฟ ฟ ฟ - - - - - - - - 

 

ร ร ร ร ม ม ม ม ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ม ม ม ม ร ร ร ร - - - - - - - - 
  สีสายใน เสียงเร มี และฟา แบบที่ 2 

- ร - ร  - ม - ม - ฟ - ฟ - ร - ร - ม - ม - ฟ - ฟ - - - - - - - - 

 
- ร - ร - ม - ม - ฟ - ฟ - ฟ - ฟ - ม - ม - ร - ร - - - - - - - - 

   ตัวอยาง การฝึกสีสายนอก กําหนดใหโนตตัวแรกหรือตัวที่ 1 สีโดยลากคันชักเขาและ
ตามดวย คันชักออก จนหมดโนต    
  สีสายนอก เสียงซอล ลา ที โด และเรสูง แบบที่ 1 
ซ ซ ซ ซ ล ล ล ล ท ท ท ท ด ด ด ด รํ รํ รํ ร ํ ซ ซ ซ ซ ล ล ล ล ท ท ท ท 

  

ด ด ด ด รํ รํ รํ ร ํ       
 

ซ ซ ซ ซ ล ล ล ล ท ท ท ท ด ด ด ด รํ รํ รํ ร ํ รํ รํ รํ ร ํ ด ด ด ด ท ท ท ท 

 
ล ล ล ล ซ ซ ซ ซ       

  สีสายนอก เสียงซอล ลา ที โด และเรสูง แบบที่ 2 
- ซ  - ซ - ล - ล - ท - ท - ด - ด - รํ - ร ํ - ซ  - ซ - ล - ล - ท - ท 

  

- ด - ด - รํ - ร ํ       
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- ซ  - ซ - ล - ล - ท - ท - ด - ด - รํ - ร ํ - รํ - ร ํ - ด - ด - ท - ท 
  

- ล - ล - ซ  - ซ       

 
   จากการฝึกสีแบบตางๆ ครูธงชัย สามสี กําหนดใหผูเรียน สีโดยใชคันชักออกและคัน
ชักเขา โนตละ 1 คันชัก โดยคันชักแรก หรือ คันชักที่ 1 ใหคันชักออกจากลําตัว เรียกวา คันชักออก 
ลากคันชักออก และคันชักเขาสลับ กันไปมาเรื่อยๆ โดยครูธงชัย สามสี พิจารณาจากเสียงวาไดเสียงที่
ชัดและมีเสียงสม่ําเสมอ ประกอบการเคาะจังหวะ โดยเนนที่จังหวะตกทายหอง หรือจังหวะที่ 4   
   3. การฝึกสีเปลีย่นคันชัก โนตฟา - ซอล เป็นโนตที่เกิดจากการกดนิ้วกลาง สายใน และ
เปลี่ยนเสียง ไปเป็นเสียงซอล สายเปลาของสายนอก เพ่ือใหผูเรียนสามารถเปลี่ยนโนตและสลับคันชัก 
โดยใหเสียงมีคุณภาพดี และชัดเจนจึงตองใหฝึกการสีสลับโนตฟา-ซอล 
   ตัวอยาง การฝึกสีโนตฟา - ซอล กําหนดใหโนตตัวแรกหรือตัวที่ 1 สีโดยลากคันชัก
เขาและ ตามดวยคันชักออก จนหมดโนต    
- ฟ - ฟ - ซ - ซ - ฟ - ฟ - ซ - ซ - ฟ - ฟ - ซ - ซ - ฟ - ฟ - ซ - ซ 

 

- ซ - ซ - ฟ - ฟ - ซ - ซ - ฟ - ฟ - ซ - ซ - ฟ - ฟ - ซ - ซ - ฟ - ฟ 
  ในการฝึกครูธงชัย สามสี พิจารณาจากเสียงวาไดเสียงที่ชัดและมีเสียงสม่ําเสมอ 
ประกอบ การเคาะจังหวะ โดยเนนที่จังหวะตกทายหอง หรือจังหวะที่ 4   

4. การฝึกสีสุมตัวโนต เป็นการฝึกสุดขั้นสุดทายกอนฝึกสีตรัวกนาลดวยบทเพลง ตางๆ 
ครูธงชัย สามสี มุงเนนการฝึกการใชคันชักใหถูกตองและการกดนิ้วใหถูกเสียง 

   ตัวอยาง การฝึกสีสุมตัวโนต  

- ร - ซ - ร - ซ - ร - ซ - ร - ซ - ร - ซ - ร - ซ - ร - ซ - ร - ซ 
 

- ร - ท - ล - ซ รํ ซ ล ท รํ ท รํ ล - รํ - ท - ล - ซ รํ ซ ล ท รํ ท รํ ล 

 
- - - - - ซ ม ซ - ซ ท ล - ท ล ซ - ท ซ ม - ซ ม ซ - ซ ท ล - ซ - ม 

 

- ท - ล - ซ - ล - ร - ฟ - ม - ร - - - ร - ร - ซ - - ร  ซ - ล - ล 
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 ซ ร ซ ล ซ ฟ ซ ล - ซ - ล ซ ซ ซ ซ ล ท รํ ท ล ซ - ล - ล - ท ล ล ล ล  

 
- ซ - ซ - ซ - ร ม ร ซ ร - ม - ซ - - ซ ท - ร ํ- ล ท ล ซ ม ซ ท ล ซ 

  ในการฝึกสีสุมตัวโนต ครูธงชัย สามสี พิจารณาจากเสียงวาไดเสียงที่ชัดและมีเสียง
สม่ําเสมอ  ประกอบการเคาะจังหวะ โดยเนนที่จังหวะตกทายหอง หรือจังหวะที่ 4   

5. การฝึกปฏิบัติบทเพลง ในการถายทอดบทเพลงนั้น ครูธงชัย สามสี พิจารณาบทเพลง 
ออกเป็นลําดับขั้น ตามความยากงายของเพลง ตามลักษณะการใชนิ้ว และการใชคันชัก กําหนดบทเพลง
เบื้องตนไว 20 บทเพลงสําหรับการฝึกปฏิบัติ ไดแก 1) ปการันเจก 2) อายัยลําแบ 3) อายัยกลาย 4) 
อายัยสารยัง 5) มวงกวล จองได 6) โอละหนาย 7) กันตรึมโมเฮย 8) ตรู  8) แฮปปีญา 10) ขยํารํามะนา 
11) แห  12) อายอก 13) สราว 14) เชิบเชิบ 15) งูดตึกตูจ 16) พลับพลึง 17) นารี 18) จําปีจําปา 19) 
อายังเวง และ 20) อันซองแสนงนบกลาย ทั้งนี้ บทเพลงทั้ง 20 บทเพลง อาจเพ่ิมเติมบทเพลงอื่นๆ หรือ
ลดจํานวนบทเพลงลงไดโดย ขึ้นอยูกับผูเรียน ระยะเวลา และการนําไปใช 
    ตัวอยาง ขั้นตอนการถายทอดทํานองเพลงปการันเจก 

- - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม  - - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม  - - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม  - - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - ซ - ล  - ซ - ท  -  -  - ท -  -  - ท  - ซ - ล  - ซ - ม 
 -  -  - ม  -  -  - ม  - ซ - ล  - ล - ท  - ซ - ล - ล - ท  - ซ - ซ  - ท - ล 

     
    จากทํานองเพลงปการันเจก ครูธงชัย สามสี กําหนดการฝึกสีตรัวกนาล โดยแบง
ขั้นตอน การฝึกสีทํานองเพลงออกเป็น 10 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) ฝึกสี  /- ซ - ล /- ซ - ท / 
ขั้นตอนที่ 2) ฝึกสี  
 /- ซ - ล /- ซ - ม / ขั้นตอนที่ 3) ฝึกสี  /- ซ - ล /- ล - ท / ขั้นตอนที่ 4) ฝึกสี  /- ซ - ซ /- ท - ล /
ขั้นตอนที่  5) ฝึกสี  /- - - ล /- - - ล / ขั้นตอนที่ 6) ฝึกสี  / - - - ท /- - - ท / ขั้นตอนที่ 7) ฝึกสี  
/- - - ม /- - - ม / ขั้นตอนที่ 8) ฝึกสี  /- - - - /- - - - /- ซ - ล /- ซ - ท /- - - ท /- - - ท /- ซ - ล /- 
ซ - ม / ขั้นตอนที่ 9) ฝึกสี  /- - - ม /- - - ม /- ซ - ล /- ล - ท /- ซ - ล/- ล - ท/- ซ - ซ/- ท - ล / 
และขั้นตอนที่ 10) ฝึกสีทํานองเต็ม ทั้งเพลง 
    จากข้ันตอนการฝึกสี ขั้นตอนที่ 1 – 4 กําหนดใหฝึกสีตรัวกนาลทีละวลียอย 
(Motive) อยางนอย วลียอย ละ 15 รอบ เพ่ือความชํานาญในการใชนิ้วกดไลเสียง ขั้นตอนที่ 5 – 7 
กําหนดใหฝึกสีตรัวกนาล เป็นวลีเพลง (Phrase) อยางนอย วลีเพลงละ 10 รอบ เนื่องจากเป็นโนตซ้ํา
และเป็นโนตที่งาย ตองการเพียงเสียง และจังหวะที่ถูกตอง ขั้นตอนที่ 8 – 9 เป็นการนําวลีที่ไดฝึกใน
ขั้นตอนที่ 1 – 7 มาเรียงรอยตามทํานองของเพลง ปการันเจก โดยแบงฝึกสีทีละประโยค (Period) 
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อยางนอยประโยคละ 10 รอบ ขั้นตอนที่ 10 เป็นการฝึกสี ทํานองเพลงปการันเจกแบบเต็มเพลง โดย
บรรเลงประกอบจังหวะของสก็วล อยางนอย 5 รอบ เพ่ือความชํานาญ ในบทเพลง ทั้งนี้ครูธงชัย สามสี 
จะพิจารณาจากเสียงวา ไดเสียงที่ชัด สม่ําเสมอ ถูกตองตามจังหวะและทํานอง ของบทเพลงหรือไม 
หากยังไมถูกตอง ผูเรียนตองฝึกหัดปฏิบัติซ้ําๆ ในขั้นตอนที่ยัง ไมชํานาญ  
     ทํานองเพลงปการันเจก เป็นเพลงที่มีทํานองสั้นๆ เรียบงาย ในการบรรเลงบท
เพลง ดังกลาว ใชเพียง 2 นิ้วในการกดสาย คือนิ้วชี้และนิ้วกลาง จึงเป็นบทเพลงที่เหมาะแกผูที่
เริ่มหัดเรียน ตรัวกนาล และบทเพลงดังกลาวครูธงชัย สามสี ก็ไดเริ่มหัดบทเพลงนี้เป็นบทเพลงแรก
เมื่อครั้งเริ่มหัดเรียนกับ ครูพูน สามสี   
  ในขั้นตอนของกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี พบการฝึกสีตรัวก
นาล 2 รูปแบบ คือ 1) การสีลม และ 2) การฝึกปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริง การสีลมเกิดจากการที่ครู
ธงชัย สามสี ได ไปถายทอดตรัวกนาลใหกับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีทําใหไมเพียงพอ 
ตอผูเรียน การสีลม คือ การใหผูเรียนสมมติวามีตรัวกนาลอยูในมือ จากนั้นจึงใหฝึกสีตรัวกนาลโดยการ
ทองโนตเพลง  พรอมกับการฝึกทําทาทางการลากคันชักเขาคันชักออก การใชนิ้วกดเสียง แลวจึง
หมุนเวียนเครื่องดนตรีใหกับ  
ผูเรียนไดฝึกปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การสีลม 
 
     6. การเสริมทักษะอ่ืนๆ ครูธงชัย สามสี ไดเพ่ิมเติมทักษะในการบรรเลงตรัวก
นาล ใหกับศิษยแที่มีความสามารถในการบรรเลง ตรัวกนาลไดดี โดยเพ่ิมเทคนิคการพรม เทคนิคการ
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ประ เทคนิคการ รูดสายและเทคนิคการกูล เพ่ือใหบทเพลงเกิดลีลานาฟังมากขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมเติม
ทักษะอ่ืนๆ ตามความสามารถ 
ของศิษยแพบมี 4 รูปแบบ คือ 1) ทักษะการบรรเลง สกล็วลหรือกลองกันตรึม สําหรับผูที่มีความสนใจ
ฝึกหัดตีสก็วล ก็จะหัดใหตีสก็วลประกอบทํานองเพลงตางๆ ไปดวย 2) ทักษะการขับรองเพลงกันตรึม 
สําหรับผูที่มีความสนใจหรือ มีความสามารถในการขับรองก็จะถายทอดทํานองเพลงรองใหดวย 3) 
ทักษะการซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม สําหรับศิษยแผูที่มีความรู ความสามารถทางชาง หรือผูที่มีความ
สนใจดานการผลิตตรัวและเครื่องดนตรีอื่นๆ ครูธงชัย สามสี จะถายทอดขั้นตอนการผลิตใหกับศิษยแที่มี
ความสามารถเหลานั้นดวย โดยเริ่มสอนตั้งแตการ คัดเลือกไม การคัดเลือกหนัง การประกอบเป็นเครื่อง
ดนตรีและการเลือกใชอุปกรณแทางชางในการผลิตเครื่องดนตรี เป็นตน โดยครูธงชัย สามสี มีโรงงานผลิต
เครื่องดนตรี อยูที่หมูบานดงมัน อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทรแ เครื่องดนตรีที่ ครูธงชัย สามสี มีความ
ชํานาญในการผลิต คือ ตรัว สก็วลกันตรึม และสก็วลทม และ 4) การสอนแบบพ่ีสอนนอง สําหรับผูมี
ทักษะดานการถายทอด มีความสามารถ มีทักษะในการบรรเลงตรัวกนาลที่ดี  
     7. การวัดผลประเมินผล ครูธงชัย สามสี พิจารณาจากระหวางถายทอดบทเพลง
และ เทคนิคตางๆ และเมื่อตอเพลงใหจบเพลงแลว หากศิษยแยังไมสามารถปฏิบัติเพลงและเทคนิค
ได ครูธงชัย สามสี จะใหปฏิบัติซ้ําๆ จนกวา จะทําได โดยครูธงชัย สามสี พิจารณาจากการดูและ
ฟังศิษยแบรรเลงเดี่ยว การบรรเลง กลุมยอย และการบรรเลงประกอบสก็วล โดยตองบรรเลงตรัวกนาล
ตรงกระสวนจังหวะของสก็วล จึงถือวาผานบทเพลงนั้นๆ และทําการตอบทเพลงในลําดับตอๆ 
 
  ผูวิจัยสรุปขั้นตอนกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี 7 ขั้นตอน ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังที่ 1 แสดงกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี 

 
 
 



 
 90 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 
 ครูธงชัย สามสี ใหความสําคัญกับพ้ืนฐานการบรรเลงตรัวกนาลที่ถูกตอง เมื่อมีผูมาฝากตัวเป็น
ศิษยแ ครูธงชัย สามสี ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูเรียนแตละคนวา มีความสามารถทางการบรรเลง มี
บุคลิกภาพ มีความใฝุรูใฝุเรียน มีความขยันอดทน สามารถบอกกลาวสั่งสอน และมีใจรักในดนตรี
กันตรึม เมื่อรับเป็นศิษยแครูธงชัย สามสี จะทําพิธีไหวครูกันตรึมเพ่ือระลึกถึงและเทิดทูลบูชาครูที่ได 
ดูแลอบรมสั่งสอน ปัจจุบันครูธงชัย สามสี ยังได เป็นวิทยากรใหกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงาน
ตางๆ ในการถายทอดตรัวใหกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ เป็นการถายทอดใหแกศิษยแครั้ง
ละหลายๆ คนหรือเป็นกลุม โดยผูที่มาเรียนมีความสนใจใน ดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี ไมไดพิจารณา
คุณสมบัติในการรับ ตัวเป็นศิษยแอยางเชนในอดีต เพราะตองการให เยาวชนได สืบสานและอนุรักษแ 
ดนตรีกันตรึมใหคงอยูและแพรหลาย ขอเพียงมีใจรักครูธงชัย สามสี ก็ยินดีที่จะ 
ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยแเหลานั้นอยางเต็มที่ 
 กระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ประกอบดวย ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การปรับพ้ืนฐาน ขั้นตอนการปรับพ้ืนฐานของผูเรียน คือ การนั่งและการจับตรัวก
นาล 
   2. การฝึกสีสายเปลาและการฝึกกดสาย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีจริง ครูธงชัย 
สามสี เนนย้ําในเรื่องของ ความชัดของเสียง การใชคันชัก รวมทั้งทาทางบุคลิกของผูเรียน  
   3. การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก โนตฟา เป็นโนตที่เกิดจากการกดนิ้วกลาง สายใน และเปลี่ยน
เสียงไปเป็นเสียงซอล สายเปลาของสายนอก เพ่ือใหผูเรียนสามารถเปลี่ยนโนตและสลับคันชัก โดยให
เสียงมีคุณภาพดีและชัดเจน จึงตองใหฝึกการสีสลับโนตฟา-ซอล 
   4. การฝึกสีสลับตัวโนต เป็นการฝึกขั้นตอนสุดทายกอนฝึกสีตรัวกนาลดวยบทเพลง
ตางๆ ครู ธงชัย สามสี มุงเนนการฝึกการใชคันชักใหถูกตองและการกดนิ้วใหถูกเสียง 
   5. การฝึกปฏิบัติบทเพลง บทเพลงสําหรับการฝึกปฏิบัติตรัวกนาล ประกอบดวย 20 
บทเพลงไดแก 1) ปการันเจก 2) อายัยลาํแบ 3) อายัยกลาย 4) อายัยสารยัง 5) มวงกวลจองได  
6) โอละหนาย 7) กันตรึมโมเฮย 8) ตรู  9) แฮปปีญา 10) ขยํารํามะนา 11) แห  12) อายอก 
13) สราว 14) เชิบเชิบ 15) งูดตึกตูจ 16) พลับพลึง 17) นารี 18) จําปีจําปา 19) อายังเวง 
และ 20) อันซองแสนงนบกลาย ทั้งนี้บทเพลงทั้ง 20 บทเพลง อาจเพ่ิมเติมบทเพลงอ่ืนๆ หรือลด
จํานวนบทเพลงลงได โดยขึ้นอยูกับผูเรียน ระยะเวลา และการนําไปใช 
   6. การเสริมทักษะอ่ืนๆ ครูธงชัย สามสี ไดเพ่ิมเติมทักษะในการบรรเลงตรัวกนาล
ใหกับศิษยแที่มีความสามารถในการบรรเลงตรัวกนาลไดดีโดยเพิ่มเทคนิคการพรม เทคนิคการประ 
เทคนิคการรูดสาย และ เทคนิคการกูล เพ่ือใหบทเพลงเกิดลีลานาฟัง มากขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมเติม
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ทักษะอ่ืนๆ ตามความสามารถของ ศิษยแ พบวามี 4 รูปแบบ คือ 1) ทักษะการตีสกล็วลหรือกลอง
กันตรึม 2) ทักษะการขับรอง เพลงกันตรึม 3) ทักษะ การซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม และ 4) การ
สอนแบบพ่ีสอนนอง 
   7. การวัดผลประเมินผล ครูธงชัย สามสี พิจารณาจากระหวางถายทอดบทเพลง
และ เทคนิคตางๆ และเมื่อตอเพลงใหจบเพลงแลว หากศิษยแยังไมสามารถปฏิบัติเพลงและเทคนิค
ได ครูธงชัย สามสี จะใหปฏิบัติซ้ําๆ จนกวาจะทําได โดยครูธงชัย สามสี พิจารณาจากการดูและฟัง
ศิษยแบรรเลง ทั้งเดี่ยว กลุมยอย และบรรเลงประกอบการตีสก็วล โดยตองบรรเลงตรัวกนาลใหตรง
กระสวนจังหวะของสก็วล จึงถือวา ผานบทเพลงนั้นๆ และทําการตอบทเพลงในลําดับตอๆ ไป 
 
อภิปรายผล 

1. ครูธงชัย สามสี เป็นทั้งศิลปิน และครูดนตรี ที่มีความรูความสามารถ ในดานศิลปิน มี
ผลงาน หลากหลาย เริ่มฝึกหัดดนตรีจากนายพูน สามสี และไดรวมงานกับศิลปินบรมครูกันตรึมห
ลายทาน ไดรับ การถายทอดวิชาความรูดานกันตรึมจากบรมครูกันตรึมเป็นการสืบทอดแบบโบราณ
ดั้งเดิม  เมื่อเขาศึกษาตอระดับ  อนุปริญญาศิลปศาสตรแ วิชาเอกดนตรีศึกษา ก็ไดรับการถายทอดวิชา
ความรูทางดานดนตรีศึกษา ทฤษฎีดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก เมื่อไดมีโอกาสถายทอด
ดนตรี กันตรึมใหกับเยาวชน แรกเริ่มนั้นยังมีจํานวน ผูเรียนไมมากนัก การถายทอดของครูธงชัย สามสี 
จึงเป็นการถายทอดแบบดั้งเดิม คือ  ครูปฏิบัติใหดูเป็น ตัวอยาง แลวใหศิษยแปฏิบัติตามหรือใชวิธีการ
บอกทํานองแลวใหศิษยแปฏิบัติ บทเพลงที่ใชในการถายทอด ก็คือ บทเพลง ที่ครูธงชัย สามสี ไดรับการ
ถายทอดมาจากบรมครูกันตรึมที่ไดไปตอเพลงดวย เมื่อนํามาถายทอดตอใหศิษยแ จึงไดยึดมั่นตาม
รูปแบบดั้งเดิม ตอมาหมูบานดงมันไดรับการจัดตั้งเป็นศูนยแอนุรักษแ และสงเสริมวัฒนธรรม พ้ืนบาน ดง
มันขึ้น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสนใจและรวมอนุรักษแดนตรีพ้ืนบาน โดยเฉพาะดนตรี 
กันตรึม ทําใหครูธงชัย สามสี มีโอกาสไดเขารวมทั้งแสดงดนตรีและถายทอดดนตรีกันตรึมใหกับ เยาวชน
ในชุมชน บุคคลทั่วไปและผูสนใจในดนตรีพื้นบานกันตรึม มีโอกาสไปแสดงแลกเปลี่ยนตามสถานที่ 
ตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เป็นวิทยากรสาธิตดนตรีพื้นบานกันตรึมใหกับสถาบันการศึกษา
ตางๆ มีผูเขามาขอฝากตัวเป็น ศิษยแเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นการฝากตัวเป็นศิษยแแบบเดิมและจาก
หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาตางๆ ที่ไดจัดทําโครงการและเชิญครูธงชัย สามสี เป็นวิทยากร
ถายทอด โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เรียนใน วิชาดนตรีเป็นวิชาเอก เชน คณะศิลปกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ เป็นตน 
จากประสบการณแในการถายทอดดนตรีกันตรึม โดยเฉพาะตรัวกนาลและ จากประสบการณแทาง
การศึกษา ทําใหครูธงชัย สามสี ไดคิดจัดทําเอกสารโนตเพลง เพ่ือใชสําหรับประกอบ การถายทอดต
รัวกนาลใหกับศิษยแขึ้น เพ่ือใหสะดวกและงายในการถายทอดและการจดจํา  
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 สําหรับเอกสารดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยมา ปัจจุบันครูธงชัย สามสี ไดจัดทําเป็นคูมือโดย
ใชชื่อวา คูมือการฝึกซอกันตรึมเบื้องตน โดยคูมือดังกลาวประกอบดวยบทเพลงกันตรึมเบื้องตน แบบ
โบราณ กลุมเพลง เบ็ดเตล็ด เพลงบรรเลงประกอบพิธีมวงกวลจองได และบทเพลงประกอบ การฟูอน
รํา เพ่ือความสนุกสนาน ได รวบรวมบทเพลงไวมากถึง  20 บทเพลง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา อ่ืนๆ เชน  
ลักษณะและชื่อเรียกสวนประกอบของ ตรัวกนาล ประวัติ และประเภทของตรัวกนาล วิธีการคัดเลือก
กะลาสําหรับผลิตตรัวกนาล วิธีการเตรียมหนัง การขึ้นหนาซอ วิธีการถายทอดตรัวกนาลตั้งแต อดีต
จนถึงปัจจุบัน พิธีไหวครูกันตรึม ประเภทบทเพลงกันตรึม และวิธีการอานโนตในคูมือการฝึก เป็นตน 

2. ในการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี มีแนวคิดและวิธีการอยางหนึ่ง เรียกวา การ
สีลม วิธีการสีลม เกิดจากการที่ครูธงชัย สามสี ไดไปเป็นวิทยากรใหกับโรงเรียน และชุมชนตางๆ ที่มีความ
สนใจทางดนตรี กันตรึม โดยจัดทําเป็นโครงการ รวบรวมรับสมัครนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่
มีความสนใจมาฝึกหัด ดนตรีกันตรึม โดยมีตรัวกนาลเป็น เครื่องดนตรีหลักในการฝึกหัด เมื่อมีผูให
ความสนใจมากทําใหเครื่องดนตรี ในการฝึกหัดไมเพียงพอ อีกทั้งปัญหาเรื่องงบประมาณ สําหรับ
หนวยงานหรือชุมชนที่ไมสามารถจัดซื้อเครื่องดนตรี ไดเพียงพอ ครูธงชัย สามสี จึงไดคิดรูปแบบการ
ถายทอดตรัวกนาลขึ้น เรียกวา การสีลม โดยใหผูมาฝึกหัดสมมติวา มีตรัวกนาลอยูในมือ สมมติใหมือ
ซายจับด็องตรัวสูงประมาณระดับอกของผูฝึกหัด ใหมือขวาสมมติวาจับกแส ชนาก ทําทาทางเหมือน
สีตรัวกนาล จากนั้นฝึกสีและทองระดับเสียงของตรัวกนาลเหมือนฝึกสีตามลําดับ  
ขั้นทุกประการ เริ่มจากการฝึกสีสายเปลา การฝึกสีกดสายพรอมกับรองเสียงทองโนต ใหถูกตองตาม
ระดับเสียง เมื่อทองโนตและทําทาทางไดคลองดีแลว ผูเรียนจะไดสีตรัวกนาลจริงจากการเวียนเครื่อง
ดนตรี ฝึกสลับกันระหวาง ทองโนตและการฝึกสีจากเครื่องดนตรีจริงสลับกันไป รวมทั้งการฝึกสีเป็น
บทเพลงตางๆ สลับกับเครื่องดนตรี จริงเชนกัน ตอมาครูธงชัย สามสี เล็งเห็นวาการฝึกสีลมสลับการการ
ฝึกปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริงนั้นสามารถนํามา ปรับใชกับการถายทอดใหกับผูเรียนที่มีจํานวนมากได 
เพราะการที่มีจํานวนผูเรียนมาก เมื่อลงมือปฏิบัติครูผูสอน และผูเรียนไมสามารถไดยินเสียงทองโนตและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่ตนเองสีได เนื่องจากมีเสียงดังและเห็นวาการ ทองโนตเพลงใหตรงกับเสียง ทําให
เมื่อปฏิบัติเครื่องจริง ผูเรียนสามารถบรรเลงไดตรงหรือใกลเคียงกับเสียงโนต ดีกวาการฝึกดวยเครื่อง
ดนตรีจริงอยางเดียว สอดคลองกับทฤษฏีของ โคได (Kodaly Method) (Kodaly Concept. 2561) ที่ให
ความสําคัญการรองเพลงหรือการรองโนต โคได เชื่อวาเสียงรองเป็นเสียงที่ใกลตัวที่สุด และเป็นเครื่อง 
บอกความรูสึกไดดีที่สุด การรองเพลงตามวิธีที่ถูกตองจะชวยใหเด็กไดฝึกหูใหเคยชินกับขั้นคูและทําให
เด็กรองเพลง ไมเพ้ียนและหูไมเพ้ียน การฝึกรองตองมากอนการเรียนดนตรี 

3. บทเพลงกันตรึมที่ครูธงชัย สามสี ไดรวบรวมและนําไปใชในการถายทอดตรัวกนา
ลเป็นการ ผสมผสานองคแความรูจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิมที่ไดรับการถายทอดมาจากบรมครูทางดนตรี
กันตรึม การสังเกต และใหความสําคัญกับทักษะการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการคํานึงถึงการนําบทเพลง
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ไปใชงานของศิษยแผูที่ไดรับ การถายทอด การคัดเลือกบทเพลงสําหรับการถายทอดตรัวกนาล 
ประกอบดวย บทเพลงกันตรึมโบราณ กลุมบทเพลง เบ็ดเตล็ด บทเพลงบรรเลงประกอบพิธีม
วงกวลจองได และบทเพลงประกอบการฟูอนรํา เพ่ือความ สนุกสนานรื่นเริง โดยเรียงลําดับตาม
ความยากงายของบทเพลง เทคนิคการบรรเลงและการนําไปใช  
 4. กระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
ปรับ พ้ืนฐาน 2) การฝึกสีสายเปลาและการฝึกกดสาย 3) การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก 4) การฝึกสี สลับตัว
โนต 5) การฝึก ปฏิบัติบทเพลง 6) การเสริมทักษะอ่ืนๆ และ 7) การวัดผลประเมินผล  พบวา ขั้นตอนที่  
1 – 5 เป็นการฝึกปฏิบัติ 
พ้ืนฐานการบรรเลง สอดคลองกับ มนตรี ตราโมท (มนตรี ตราโมท. 2545 : 102-104 อางถึงใน สําเนา 
เปี่ยมดนตรี. 2552 : 14) สรุปขั้นการสอนดนตรีไทย 6 ขั้น ไดแก 1) นั่งใหถูกแบบแผน 2) จับเครื่อง 
ใหถูกลักษณะ 3) เริ่มกระทําใหเป็นเสียงโดยไมตองเป็นเพลง 4) ตอเพลงสั้นๆ และงายๆ 5) บอกใหรู
จังหวะ และ 6) บอกใหทราบวาทํานองเป็นอยางไร ขั้นตอนที่ 1-4 ของครูธงชัย สามสี โดยเล็งเห็น
ความสําคัญของ พ้ืนฐานเป็นสําคัญจากบทเพลงที่งายและสั้น นอกจากนี้แลวการฝึกบรรเลงพรอมกับ
การใหจังหวะ และการ อธิบายลักษณะบทเพลง อารมณแ เทคนิคเฉพาะบทเพลงถือเป็นเรื่องสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่จะทําให ผูบรรเลง ดนตรีสามารถสื่ออารมณแของบทเพลงออกมาผานเครื่องดนตรีไดทํา
ใหบทเพลง มีความไพเราะมาก ยิ่งขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 6 การเสริมทักษะอ่ืนๆ เกิดข้ึนจากการสังเกตผูเรียน และการที่ผูเรียนไดแสดง
ความ สนใจ ที่จะเพ่ิมเติมความรูใหแกตนเอง ประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก 1) ทักษะการตีสก็วล 2) 
ทักษะการขับรอง เพลงกันตรึม 3) ทักษะการซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม และ 4) การสอนแบบพ่ี
สอนนอง ขั้นตอนที่ 6 การเสริมทักษะอ่ืนๆ ครูธงชัย สามสี เป็นผูพิจารณาตามความสามารถ ความ
สนใจของศิษยแเป็นหลัก 
 การเสริมทักษะการตีสก็วล ฝึกเพ่ือเพ่ิมความเขาใจเรื่องจังหวะของบทเพลงแตละบทเพลง 
การเสริม ทักษะการขับรองเพลงกันตรึม สําหรับผูที่มีพ้ืนฐานการขับรอง มีน้ําเสียงดี การเพ่ิมทักษะ
การขับรอง จะทําให เกิดความเชื่อมโยง บทเพลงกับเนื้อรอง ผูเรียนจะเขาใจบทเพลงรวมทั้งลีลาและ
อารมณแ ของบทเพลงไดดี การเสริมทักษะการซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี เนนผูที่มีใจ
รักและ มีทักษะทางชางเป็นอยางดี เป็นการตอยอดจากการเป็นนักดนตรี พ้ืนบานสูชางทําเครื่องดนตรี
พ้ืนบาน ซึ่งมีอยูจํานวนนอยมาก และ การเสริมทักษะการสอนแบบพ่ีสอนนอง ครูธงชัย สามส ี
คัดเลือกศิษยแที่มีฝีมือดี มีความสามารถ และมีอุปนิสัย 
รักการสอนการถายทอด มีจิตใจเอ้ือเฟูอ มาชวยในการถายทอดการบรรเลงตรัวกนาล เพ่ือเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธแ ระหวางศิษยแรุนพ่ีกับศิษยแรุนอง รวมทั้งการเตรียมเปลี่ยนสถานะของศิษยแรุนพี่ใหเป็นครู
กันตรึมท่ีดี  
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 ขั้นตอนที่ 7 การวัดประเมินผล ในกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี มีการ
วัด และประเมินผล อยูในทุกๆ ขั้นตอนของการฝึก ครูธงชัย สามสี จะพิจารณาประเมินผลการบรรเลง
เป็น รายบุคคล ในกรณีท่ีมีศิษยแจํานวนไมมาก หากมีจํานวนมากครูธงชัย สามสี จะพิจารณาเป็นรายกลุม
ยอยๆ เพ่ือใหเห็นฝีมือ  ของศิษยแและพิจารณาฝีมือการบรรเลงได โดยไมผิดพลาด  
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
สําหรับ 

การนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษา และขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป ดังนี้ 
1. ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี สามารถเป็น

แนวทาง ในการศึกษาวิจัยทางดนตรีศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดนตรี 
โดยเฉพาะในโรงเรียน ที่มีงบประมาณไมเพียงพอ เครื่องดนตรีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน สามารถนํารูปแบบและ กระบวนการไปเป็นขอมูล เพ่ือปรับใช ใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนดนตรี ไดในระดับหนึ่ง  

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครู
ธงชัย สามสี เบื้องตนและยังมีครูภูมิปัญญาทางดานดนตรีที่สําคัญและเชี่ยวชาญทางดนตรีอื่นๆ อีก
หลายทาน เชน นายเผย ศรีสวาท นายทอม จันทนุภา นายเสรือน มุงมี นายเสมอ ชะโลธร นายชินสุข 
ทองจัตตุ นายมัวะ เหลาดี นายสมาน ชอจันทรแ และนายเอกภาพ ผาดโผน เป็นตน โดยมีประเด็นอ่ืนๆ 
ที่นาสนใจในการศึกษา เชน ศึกษากระบวนการถายทอดของครู ภูมิปัญญาคนอ่ืนๆ ศึกษาเทคนิค
เฉพาะของครูภูมิปัญญา และศึกษา บทบาทของครูภูมิปัญญาในการถายทอดดนตรีในสถานศึกษา
ตอไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน จากกรมทาอากาศยาน ซึ่งขอมูลจํานวนผูโดยสารที่
เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2559 ผลการวิจัย พบวา ขอมูลของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก มีความนิ่งที่ผลตางอันดับ 1 (1 Differencing) และนําขอมูลที่ไดมาทําการหาแบบจําลอง
อารีมา (ARIMA) โดยวิธีบอกซแ-เจนกินสแ (Box-Jenkins) แลวพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมในรูปแบบ
ของสมการของแบบจําลอง เป็นดังนี้ 

สมการของแบบจําลองจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก 

 

 
1 10.043451 0.47968 ˆ ˆ6 0.658785t tt tPss PG e e       

 

จากสมการ จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด(     ) ขึ้นอยูกับคาคงที่มี
คาประมาณสัมประสิทธิ์เทากับ 0.043451 และคาสัมประสิทธิ์ของ AR(1) มีคาเทากับ 0.479686 
และMA(1) เทากับ -0.658785 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของ AR(1) มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด และ MA(1) มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันขามกับคาคลาดเคลื่อนของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 

และนําแบบจําลองมาทําการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 
อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก  
ค าส าคัญ: บอกซแ-เจนกินสแ  การพยากรณแ  ผูโดยสาร  สนามบิน   
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Abstract 
The research provided passenger forecasts of air passenger flows in Maesot 

airport, Maesot district, Tak province. The secondary data gathered from department 
of airports, Thailand during August 2010 to October 2016 (77 values) by using 
methods of Box-Jenkins model. The results showed that the passengers of airlines 
using the airport indicated the stability point at 1 differencing. The result also 
confirmed the most suitable equation for this time series and the forecasting models 
was: 

 

1 10.043451 0.47968 ˆ ˆ6 0.658785t tt tPss PG e e       
 

According to the equation (  sst), the number of air passenger flows in 
Maesot Airport depended on constant value, the coefficient was 0.043451, the 
coefficient of AR (1) was 0.479686 and MA (1) was -0.658785. It showed that AR (1) 
changed in the same direction, and MA (1) changed in the opposite direction with 
error in number of air passenger flows in Maesot airport. The model was used to 
provide a forecast for number of passengers using Maesot airport, Maesot district, Tak 
province.    
Keywords: Box-Jenkins,  economic forecasting,  air passenger,  Airport  

 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการบินถือวาเป็นอุตสาหกรรมทางดานการขนสงที่ทันสมัยที่สุดในโลกและยัง
ไดรับการยอมรับวาเป็นการขนสงที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะเครื่องบินนั้นสามารถเดินทางดวย
ความเร็วสูงซึ่งทําใหประหยัดเวลาเป็นอยางมากอีกท้ังยังไดรับความนิยมเพ่ือที่จะใหไดรับเวลาเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการเดินทางอีกดวย ในประเทศไทยนับวาอุตสาหกรรมการบินมีความความสําคัญตอเศรษฐกิจ
เป็นอยางมาก จะเห็นไดวากระทรวงคมนาคมไดเริ่มเขามามีบทบาทในการจัดการตั้งแตปี  พ.ศ. 2544 
มีผลทําใหสายการบินเอกชนสามารถเขามาดําเนินกิจการการบินในเสนทางภายในประเทศเสนทางใด
ก็ไดทั้งแบบประจํา (Schedule airline) และแบบไมประจํา(Non-schedule airline) โดยสายการ
บินไทยโดยการเปิดเสรีทางการบินนี้ทําใหผูโดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งในดานการ
บริการราคาและคุณภาพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย 
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จังหวัดตากนับวาเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญของโครงขายคมนาคมทางบกระหวางภาคเหนือ
ตอนลางกับภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแถบพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอแมสอด ซึ่งมีจุดผานแดนถาวรที่สะพานมิตรภาพไทย -
พมา เชื่อมสูประเทศสหภาพพมาและเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวของกับการผลิตดานอุตสาหกรรม การคมนาคม และอุตสาหกรรมดาน
การกระจายสินคา (LOGISTIC INDUSTRY) ดวยศักยภาพการคาชายแดนของอําเภอแมสอดในการ
พัฒนาจากความไดเปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตรแที่เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมสูสหภาพพมา สงผลใหแม
สอดมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

ทาอากาศยานแมสอด หรือ สนามบินแมสอด ตั้งอยูที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทาอากาศ
ยานแมสอด เดิมเป็นทาอากาศยานเล็ก สรางขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1  โดยเป็นสนามบินที่ใช
ในกิจการทหารอยูในความดูแลของกองทัพอากาศ ในปี 2473 ดําเนินการเป็นรัฐพาณิชยแ กองการบิน
พลเรือน กระทรวงพาณิชยแ และระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศญี่ปุุนไดใชสนามบินแหงนี้เป็น
หนวยบินในการปฏิบัติการ ทางอากาศ โจมตีฝุายสัมพันธมิตรในประเทศพมา เมื่อสงครามโลกสงบลง
ในปี พ.ศ. 2489 กองทัพอากาศ ไดริเริ่มดําเนินการบินขึ้นใหม รวมทั้งไดเห็นถึงความสําคัญในการ
ขนสงทางอากาศ จึงไดมีการปรับปรุงสภาพสนามบิน และทําการสรางอาคารทาอากาศยาน 
หอบังคับการบิน และไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทาอากาศยานแมสอดใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหบริการ
กับสายสายการบินและผูโดยสารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมทาอากาศ
ยาน กระทรวงคมนาคม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560) และจากสถิติจะพบวาจํานวนผูโดยสารที่
เดินทางผานสนามบินแมสอด มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 

ปี จ านวนผู้โดยสาร (คน) 

2554 12,857 
2555 34,244 
2556 87,454 
2557 96,369 
2558 144,598 
2559 174,627 

ที่มา: กรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม, 2560 
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จากตาราง 1 จะเห็นไดวาจํานวนผูโดยสารไดมีการเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไดรับความ
นิยมใน การเดินทางทางอากาศเพ่ิมขึ้น ปัจจัยที่มีผลตอการเดินทางทางอากาศที่สําคัญ คือ สะดวก
และประหยัดเวลาใน การเดินทาง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดการ
ติดตอสื่อสารกันมากขึ้น การเดินทางทางอากาศจึงไดรับความสนใจมากขึ้น เกิดการแขงขันเกิดขึ้นระ
หวาสายการบินแตละสาย ทําใหเกิดสายการบินตนทุนต่ําหลายๆ สายขึ้นมา โดยสายการบินตนทุนต่ํา
จะมุงเนนการบริหารงาน การบริการที่เรียบงายและประหยัด ทําใหสามารถกําหนดราคาอัตราคา
โดยสารต่ํากวาสายการบินปกติทั่วไป  ผูบริโภคสามารถเขาถึงการใชบริการไดเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
อําเภอแมสอด ไดมีการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงผลใหมีนักลงทุนและนักทองเที่ยว
เขามาเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งสงผลใหจํานวนผูโดยสารที่เดินทางมายังอําเภอแมสอดมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดใหความสนใจเกี่ยวกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวมไปถึงสนใจการพยากรณแลวงหนาถึงจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผาน
สนามบินแมสอด โดยมีการนําเอาทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรแเขามาชวยในการวิเคราะหแการพยากรณแ
ขอมูลลวงหนา ซึ่งวัตถุประสงคแในการศึกษาวิจัยเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบิน 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินงานศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมทาง
อากาศของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพ่ือศึกษาความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและทดสอบ
สมมติฐานทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแ เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาที่เป็นประโยชนแตอประชาชนใหเกิด
ความรู ความเขาใจตอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและมุมมองทางเศรษฐศาสตรแ และยังเป็น
ประโยชนแตอผูประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือที่สามารถกําหนดกลยุทธแ ที่สามารถรองรับสถานการณแ
และผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตอไป  

 
แนวทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
    แบบจ าลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model) 
   แบบจําลอง ARIMA เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณแขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series 
Data) โดยจะทําการพยากรณแขอมูลในอนาคต โดยนําขอมูลในอดีตและคาความคลาดเคลื่อน 
(Stochastic error term)  
  แบบจําลอง ARIMA (p,d,q) สามารถอธิบายไดดังนี้ (ศูนยแศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, สงวนศักดิ์ ภิญโญจิตร, 2550 ; อัครพงศแ อ้ันทอง, 2550) 
 1. Autoregressive Process: AR(p)  เป็นลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยูกับคาตัว
มันเองในอดีต โดย p คือ จํานวนของระยะหาง (lag) ของขอมูลในอดตีจากปัจจุบัน 
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2. Moving Average Process: MA(q) เป็นลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยูกับความ
คลาดเคลื่อนในปัจจุบันและความคลาดเคลื่อนในอดีต โดย q คือ จํานวนของระยะหาง (lag) ของคา
ความคลาดเคลื่อนในอดีตจากปัจจุบัน 

3. Autoregressive and Moving Average Process: ARMA(p,q) เป็นการรวมกันระหวาง 
AR กับ MA นั่นคือ ขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยูกับทั้งคาของขอมูลอนุกรมเวลาในอดีต และ คา
ความคลาดเคลื่อนทั้งในปัจจุบันและในอดีต  

สําหรับขั้นตอนในการศึกษาวิธีของแบบจําลอง ARIMA ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งวา วิธี Box - Jenkins 
(BJ) จะเป็นการกําหนดหารูปแบบของแบบจําลอง ARIMA ที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือนําไปใชในการ
พยากรณแตอไป ประกอบไปดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังแผนผัง ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IV. FORCASTING 

นําแบบจําลองที่ดีที่สุดมาพยากรณแในอนาคต 

Residual เป็น white noise  Residual ไมเป็น white noise 

แบบจําลองไมเหมาะสม 

II. ESTIMATION 

ทําการประมาณคาแบบจําลอง ARIMA(p,d,q) ที่เลือกมา 

I. IDENTIFICATION 

กําหนด p, d, q 
 

1.1 กําหนด d: ทดสอบ stationary โดย 

 สรางกราฟขอมูลกับระยะเวลา 

 สรางกราฟ correlogram และ partial correlogram 

 ทดสอบ Unit root test 

 

1.2 กําหนด p และ q จาก correlogram ของขอมูลที่ stationary แลว 

III. DIAGNOSTIC CHECKING 

3.1 ทดสอบ Q-test โดยพิจารณา correlogram และ partial correlogram ของคา residual ของแบบจําลอง 

ARIMA (p,d,q) ที่ประมาณคาออกมา 

3.2 คัดเลือกหาแบบจําลองที่เหมาะสม/ดีที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาสถิติตางๆ ของแบบจําลอง เชน  AIC, SIC, 

Adjusted R2, SEE เป็นตน 

 



 
 102 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ภาพ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะหแของแบบจําลอง ARIMA (p, d, q) โดยวิธี Box – Jenkins 
 
การทดสอบคุณสมบัติคงที่ (Stationary) 

  การศึกษาขอมูลที่เป็นขอมูลแบบอนุกรมเวลา มีขอควรพิจารณา คือ ขอมูลอนุกรมเวลามี
ลักษณะนิ่งหรือไม ดังนั้นจึงทําใหตองมีการทดสอบความนิ่งของขอมูลกอน โดยการทดสอบคุณสมบัติ
คงที่ ดวยวิธีการ Augmented Dickey Fuller เนื่องจากวิธี Dickey Fuller ไมสามารถทําการ

ทดสอบตัวแปรกรณีที่เป็น Serial Correlation ในคาคลาดเคลื่อนหรือ Error Term (  ) ที่มีลักษณะ
มีความสัมพันธแกันเองในระดับสูง (High-order Autoregressive Moving Average Processes) โดย
เพ่ิมกระบวนการเชิงอัตถดถอย (Autoregressive Processes) เขาไปในสมการของ DF Test ซึ่งจะมี
การเพ่ิมพจนแที่เรียกวา การเปลี่ยนแปลงของคาลา (Lagged Change) ทําใหไดสมการใหม ดังตอไปนี้ 
 

                  ∑           
 
     

  (1) 
 
 โดยกําหนดให 

      คือ ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t 

        คือ ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-1 

          คือ คาพารามิเตอรแ   
  t  คือ คาแนวโนม 

      คือ คาความคลาดเคลื่อนเชิงสุม  
โดยมีสมมติฐาน คือ  

สมมติฐานหลัก          ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง 

    สมมติฐานหลัก     | |     ขอมูลมีลักษณะนิ่ง 
 
 หลักการทดสอบคุณสมบัติคงที่หรือลักษณะขอมูลที่มีความนิ่งนั้นสามารถพิจารณาจากคา 
Augmented Dickey-Fuller test statistic โดยมีเกณฑแในการพิจารณาดังนี้ 

1. ถาคา Augmented Dickey-Fuller test statistic มากกวา Critical values จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรตัวนั้นมีคุณสมบัติคงที่ (Stationary) 

2. ถาคา Augmented Dickey-Fuller test statistic นอยกวา Critical values จะยอมรับ
สมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรตัวนั้นไมมีคุณสมบัติคงที่ (Nonstationary) 
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จากการทดสอบคุณสมบัติคงที่ ถาพบวาชุดขอมูลอนุกรมเวลาไมมีคุณสมบัติคงที่ จะตองทํา
การทดสอบอีกครั้งโดยหาผลตางของอนุกรมเวลาระหวางขอมูล ณ ปัจจุบันกับขอมูลถอยหลังไป d 
คาบเวลา ซึ่งถาขอมูลมีคุณสมบัติคงที่ที่คาบเวลา d แบบจําลอง ARIMA ของขอมูลชุดนี้จะมี 
Integrated (I) เทากับ d 

  การก าหนดตัวแบบที่เหมาะสมของแบบจ าลอง ARIMA 
  หลังจากทดสอบคุณสมบัติคงที่และไดอันดับ d ที่เหมาะสมแลวนั้น ลําดับตอมา คือ ตองการ

กําหนดตัวแบบที่เหมาะสมของแบบจําลอง ARIMA  สามารถทําไดโดยการพิจารณาฟังกแชันสหสัมพันธแ
ในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF) และฟังกแชันสหสัมพันธแในตัวเองบางสวน (Partial 
Autocorrelation Function : PACF) ของขอมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงที่ โดยการกําหนดตัว
แบบนั้นจะมีลักษณะเป็นการทําซ้ํา โดยเริ่มจากการเลือกตัวแบบที่เป็นไปได และเมื่อไดแลวจึงนําไป
ประมาณคาพารามิเตอรแและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเป็นขั้นสุดทาย ซึ่งถาพบวาตัวแบบ
ที่เป็นไปไดนั้นไมเหมาะสม ตองทําซํ้ากระบวนการเดิม คือ เริ่มการเลือกตัวแบบใหมที่เห็นวาเหมาะสม
กวา และขั้นสุดทายตรวจสอบความเหมาะสมจนกวาจะไดแบบที่เหมาะสมที่สุด สําหรับเครื่องมือที่ใช
ในการพิจารณา ACF และ PACF นั้นผูศึกษาไดใช Correlogram ของ ACF และ PACF เพ่ือกําหนด
รูปแบบของ AR(p) และ MA(q) หรือ ARMA(p,q) โดยมีเงื่อนไขของการพิจารณาในเบื้องตนดังตาราง
แสดงเกณฑแการพิจารณาในเบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) 

 
ตาราง 2 เกณฑแการพิจารณาในเบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) 

กระบวนการ ACF (  ) PACF (   ) 

AR(1) ลดลงแบบ Exponential 
คา (   ) 0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k 
≥ 2 

AR(2) 
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 

คา (   ) และ (   )  0 คาอ่ืนๆ 
เป็น 0  
สําหรับ k ≥ 3 

AR(p) 
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 

(   )  0 แตคา (   )อ่ืนๆ เป็น 0 
สําหรับ k > p 

MA(1) 
    0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k ≥ 2   

 และ   -0.5 <    < 0.5 
ลดแบบ Exponential 

MA(2) 
คา    และ     0 คาอ่ืนๆ เป็น 0  
สําหรับ k ≥ 3 

ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 
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MA(q) 
คา      0 แตคา    อ่ืนๆ เป็น 0  
สําหรับ k > q 

ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ 
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ 

ARMA(1,1) 
กรณีท่ี 1 

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น

ไซนแจาก     

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น
ไซนแจาก f11 โดยที่ f11=r1   

ARMA(1,1) 
กรณีท่ี 2* 

     0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k ≥ 2   

 และ   -0.5 <    < 0.5 

คา (   ) 0 คาอ่ืนๆ เป็น 0 สําหรับ k 
≥ 2 

ARMA(p,q) 
กรณีท่ี 1 

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น

ไซนแ จาก      

ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น

ไซนแจาก(  )  

ARMA(p,q) 
กรณีท่ี 2* 

คา      0 แตคา    อ่ืนๆ เป็น 0  
สําหรับ k > q 

(   )  0 แตคา fkk อ่ืนๆ เป็น 0 
สําหรับ k > p 

หมายเหตุ : * หมายถึงเงื่อนไขของการพิจารณาในกรณีนี้เป็นไปไดทั้งกรณี ARMA(p,q) ARMA(p,0) 
และ ARMA(0,q)  จึงตองทดสอบท้ัง 3 รูปแบบ 
 

อยางไรก็ตาม โดยสวนใหญ พบวา ACF และ PACF จะไมเทากับศูนยแแตอยูใกลศูนยแ ดังนั้น 
จะตองอาศัยการทดสอบสมมติฐานเพื่อพิจารณาวา ACF และ PACF เป็นศูนยแหรือไม  

โดยกําหนดการทดสอบสมมติฐานหลักคือ H0 : k =0 และ H0 : kk =0 สําหรับเกณฑแใน
การพิจารณานั้นดูจากคาสถิติ k หรือ rk และ kk  วาอยูภายในชวงบริเวณที่ยอมรับ (Acceptance 

region)หรือไม (ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชบริเวณยอมรับเทากับชวง 2 2
( , )

n n

 หรือ มีระดับนัยสําคัญ

ประมาณ 0.05) ถาอยูในบริเวณที่ยอมรับจะถือวาคานั้นไมตางจากศูนยแ ซึ่งจากที่กลาวในขางตนสรุป
ไดดังนี ้

k หรือ rk จะเทากับศูนยแ ถา 2

n

 < rk <
2

n
 , เมื่อ k>q (rk อยูนอกชวงนี้เมื่อ k ≤q) 

ดังนั้น ตัวแบบที่เป็นไปได คือ MA(q)  

  kk จะเทากับศูนยแ ถา 2

n

 < kk < 2

n
 , เมื่อ k>p (rk อยูนอกชวงนี้เมื่อ k ≤p) ดังนั้น ตัว

แบบที่เป็นไปได คือ AR(p)  
 
  การตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมของสมการ 

หลังจากที่ไดรูปแบบของสมการที่เหมาะสมแลวตามตารางแสดงเกณฑแการพิจารณาใน
เบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) แลวควรนํามาตรวจสอบอีกครั้งวารูปแบบ
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ที่ใชในการประมาณการเหมาะสมจริงหรือไม เนื่องจากโดยทั่วไปจะมีความเป็นไปไดวาอนุกรมเวลาชุด
หนึ่งอาจมีตัวแบบที่เหมาะสมมากกวาหนึ่งตัวแบบ ดังนั้นการพิจารณาเลือกใชเพียงหนึ่งตัวแบบจากที่
เหมาะสมทั้งหมดตองพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ 
 1. การทดสอบคาพารามิเตอรแในรูปแบบ โดยพิจารณาจากคาสถิติ t (t-statistic) ซึ่งในการ
ทดสอบนั้นจะตั้งสมมติหลักวา คาของพารามิเตอรแไมตางจากศูนยแ และถา t-statistic มากกวา คา
วิกฤต จะปฏิเสธสมมติฐานที่วาคาของพารามิเตอรแไมตางจากศูนยแอยางมีนัยสําคัญ จึงถือไดวารูปแบบ
ที่ใชเหมาะสม 
 2. พิจารณาเลือก คา R-squared และ Adj R-squared ที่เขาใกล 1 ที่สุด 
 3. คาสหสัมพันธแในตัวเองของคาความคาดเคลื่อน (ดูจากกราฟ Correlogram) ตองไมมี
ลักษณะการลดลงแบบ Exponential 
 4. ทดสอบความเหมาะสมโดยใช Portmanteau test หรือ การทดสอบของ Box and 

Pierce  (Q-statistic) ซ่ึง Q-statistic = 2

1

( )
t

k

k

n r k


  สําหรับหรับการทดสอบไดตั้งสมมติฐานดังนี้ 

Ho : (1) (2) ... ( ) 0
t t t

k         
H1 : มีบางคาของ ( )

t
j ,1,...,k = 0 

 สวนเกณฑแในการพิจารณาดูจากคา Q-statistic กับคาวิกฤติของ Chi-square ณ ระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด ซึ่งถา Q-statistic มีคานอยกวาคาวิกฤติ จะยอมรับ Ho ซึ่งแสดงวาสหสัมพันธแใน
ตัวเองของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนยแทุกคา k แสดงวาตัวแบบที่เลือกเป็นตัวแบบที่เหมาะสม 
 5. พิจารณาคา Akaike และ Schwarz 
  เนื่องจากโดยทั่วไปแลวมีความเป็นไปไดวาอนุกรมเวลาชุดหนึ่งอาจมีตัวแบบที่เหมาะสม
มากกวาหนึ่งตัวแบบ ดังนั้นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะชวยตัดสินใจวารูปแบบสมการใดเหมาะสมกวากัน
คือคา Akaike Information Criterion (AIC) และ Schwarz Bayesian Criterion (SBC) โดยจะ
พิจารณารูปแบบที่ไดคาที่ต่ําท่ีสุดเป็นรูปแบบที่เหมาะสม โดย AIC และ SBC  
  การน าแบบจ าลองไปใช้ในการพยากรณ์ 
 ใชสมการพยากรณแที่สรางจากรูปแบบที่กําหนดและผานการตรวจสอบในขั้นตอนที่ผาน
มาแลว แตเนื่องจากการพยากรณแขอมูลไปขางหนานั้นจะตองเป็นแบบจําลองที่มีความแมนยําที่สุด 
ดังนั้นการพยากรณแจึงตองมีการทดสอบแบบจําลอง โดยการแบงการพยากรณแออกเป็น 3 ชวง คือชวง 
historical forecast อันเป็นการพยากรณแตั้งแตอดีตถึงชวงเวลาที่พิจารณา (T0-Tn-k) การพยากรณแ
ชวง ex-post forecast คือการพยากรณแโดยการตัดขอมูลออกมาสวนหนึ่งแลวทําการพยากรณแ
เปรียบเทียบขอมูลจริงกับขอมูลที่ไดจากการพยากรณแ โดยพิจารณาคา root mean squared error 
(RMSE) คา Thiel inequality coefficient (U) และคา Akaike information criterion (AIC) จะ
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พิจารณาคาสถิตทั้ง 3 คาที่มีคามากที่สุด ซึ่งไดจากการทําการพยากรณแเมื่อเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุด
ไดแลว จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณแแบบ  ex-ante forecast ซึ่งเป็นการพยากรณแขอมูล
ไปขางหนาดังภาพ 2 
 
 
         historical forecast           ex-post forecast         ex-ante forecast 
                  Time 
             T0      Tn-k   Tn 

 
 

ภาพ 2 การพยากรณแขอมูลไปขางหนา 
ที่มา : Pindyck and Rubinfeld(1998) อางใน สงวนศักดิ์ ภิญโญจติร, 2550 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การวิจัยครั้งนี้ไดแบงงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเป็น 2 สวน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหแขอมูลโดยใชแบบจําลอง ARIMA และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสายการบิน 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง ARIMA 

ณิชา สุภาพิมพ์ และสุเมธ แก่นมณี (2555) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแความตองการใช
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต โดยใชแบบจําลองอารีมาและแบบจําลองการแช” พบวา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพ่ือพยากรณแความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในอนาคตของพ้ืนที่ 10 
จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ RBF โดยใชแบบจําลอง ARIMA (Autoregressive 
Integrated Moving Average) ในการศึกษานี้ไดใชขอมูลอนุกรมเวลาของจํานวนประชากรรายปี 
ตั้งแตปี 2511-2554 คูณอัตราการใชน้ําตามมาตรฐานของความจําเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 44 ขอมูล 
เมื่อทําการพยากรณแความตองการใชน้ํา พบวา ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีความ
ตองการใชน้ําสูงที่สุด (57.72 ลานลบ.ม.ตอปี) รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฏรแธานี (39.73 ลานลบ.ม.
ตอปี) จังหวัดเชียงราย (34.33 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดนครสวรรคแ (33.07 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัด
ลําปาง (25.41 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดกําแพงเพชร (20.22 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดพิตร(15.4 ลาน
ลบ.ม.ตอปี) จังหวัดแพร (12.53 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดหนองคาย (6.556 ลานลบ.ม.ตอปี) และ
จังหวัดชัยนาท (9.15 ลานลบ.ม.ตอปี) ตามลําดับ 

ธาตรี จันทรโคลิกาและคณะ (2554) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแมูลคาการสงออกของ
ประเทศของไทย โดยใชแบบจําลอง ARIMAX” ซึ่งงานวิจัยนี้มีขึ้นเพ่ือตอบคําถามวา การนําดัชนีภาวะ
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ธุรกิจสงออกของไทยมาใชรวมในแบบจําลอง ARIMA โดยสรางเป็นแบบจําลอง ARIMAX สามารถ
ชวยใหผลการพยากรณแมูลคาสงออกไทยมีความถูกตองแมนยําเพ่ิมมากขึ้นหรือนอยลงเพียงไร ผล
การศึกษาโดยใชวิธีการประมาณคาแบบ Time Rolling และการพยากรณแลวงหนาแบบพลวัตรและ
นอกลุมตัวอยาง พบวา แบบจําลอง ARIMAX มีผลการพยากรณแที่มีความแมนยําไมแตกตางจาก
แบบจําลอง ARIMA โดยดัชนีภาวะธุรกิจสงออกของสินคาสงออกของไทยจําแนกรายสินคา 11 กลุม 
ไมสามารถชวยใหผลการพยากรณแมีความแมนยําเพ่ิมมากสูงขึ้นเลยในขณะที่การพยากรณแมูลคาการ
สงออกรวมโดยแบบจําลอง ARIMAX โดยใชดัชนีสินคาคงคลังเป็นตัวแปรอิสระใหผลการพยากรณแที่
แมนยํากวาแบบจําลอง ARIMA ไดอยางชัดเจน 

สุกัญญา ยองประยูรและพรธิภา องค์คุณารักษ์ (2553) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแ
ปริมาณการนําเขากุงขาวแชแข็งของประเทศสหรัฐอเมริกาดวยเทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา” พบวา 
การศึกษาหาวิธีการพยากรณแที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณแปริมาณการนําเขากุงขาวแชแข็งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริมาณการสงออกกุงแชแข็งของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด วย
เทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา เพ่ือใหโรงงานผลิตกุงแชแข็งสามารถนําวิธีการนี้ไปใชในการพยากรณแ
ความตองการซื้อ เพ่ือวางแผนการจัดหากุงขาวลวงหนา จากการศึกษาพบวาวิธีพยากรณแที่เหมาะสม
ในการพยากรณแการนําเขากุงของประเทศสหรัฐอมริกาในปี พ.ศ. 2553 มากที่สุด คือ วิธีปรับใหเรียบ
แบบโฮลทแและวินเทอรแที่มีฤดูกาลแบบคูณ โดยใชขอมูลรายไตรมาสเริ่มจากเดือนกุมภาพันธแ และใช
ขอมูลยอนหลัง 4 ปี ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 – สิงหาคม พ.ศ. 2552และวิธีพยากรณแที่
เหมาะสมในการพยากรณแปริมาณการสงออกกุงแชแข็งของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด 
คือ วิธีปรับใหเรียบฤดูกาลแบบคูณ โดยใชขอมูลรายไตรมาส เริ่มจากเดือนกุมภาพันธแ และใชขอมูล
ยอนหลัง 2 ปี ตั้ง แตเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 – สิงหาคม พ.ศ. 2552 

พงษ์ศิริ  ศิริพานิช,ปราณี  นิลกรณ์และสุดา(2550)  ตระการเถลิงศักดิ์ ไดศึกษาเรื่อง “การ
พยากรณแอนุกรมเวลาดวยตัวแบบผสม ARIMA และ เครือขายประสาทเทียม” พบวา ตัวแบบ ARIMA 
เป็นวิธีการที่มีขอสมมติวาความสัมพันธแของคาสังเกตอนุกรมเวลาเป็นแบบเชิงเสน จึงอาจไมสามารถ
อธิบายลักษณะที่ไมใชเชิงเสนที่มีอยูในคาสังเกตไดดีนัก ตัวแบบเครือขายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network Model: ANN) เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุนในการอธิบายลักษณะที่ไมใชเชิงเสนได
ดี แตอาจอธิบายลักษณะเชิงเสนไดไมดีนัก ตัวแบบผสม ARIMA-ANN อาจชวยอธิบายขอมูลที่มีทั้ง
องคแประกอบเชิงเสนกับองคแประกอบไมเชิงเสนไดถูกตองยิ่งขึ้ น งานวิจัยนี้มีจุดประสงคแเพ่ือ
เปรียบเทียบความถูกตองในการพยากรณแอนุกรมเวลาราคาปิดตลาดของหุน PTT โดยใชตัวแบบ
อนุกรมเวลาทั้ง 3 แบบ คือ ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบ ANN และ ตัวแบบผสม ARIMA-ANN 
ผลการวิจัยพบวาตัวแบบผสม ARIMA-ANN ใหคาพยากรณแถูกตองมากกวา ตัวแบบ ARIMA หรือตัว
แบบ ANN 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสายการบิน 
วีรยุทธ วัฒนธรรม, พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล และ ชวเลข วณิชเวทิน (2555) ไดศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบ ขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง กรณีศึกษา ในเขตพ้ืนที่รอบๆ สถานีของ Airport Rail Link และผูที่เขา
รับบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 กอนการเปิด
ใชบริการของ Airport Rail Link โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผูโดยสารใน
การ เลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสาร
อากาศยาน ในเมืองวานอกจากสะดวกรวดเร็ว ราคาถูกแลว ยังมีปัจจัยเสริมอ่ืนๆ ใดบางที่ใชในการ
ตัดสินใจ และเพ่ือ ที่สามารถวิเคราะหแขอมูลของผูโดยสาร พฤติกรรมของผูโดยสารในการเลือกใช 
รวมถึงปริมาณความ ตองการที่ใชระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง ซึ่งเป็นประโยชนแตอการวางแผนการขนสงตอไป โดยหาความสัมพันธแ
โดยวิธี Logistic Regression Analysis จากผลการศึกษาหาความสัมพันธแของปัจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใช บริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง ไดแก ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางแนนอน  ความปลอดภัย
ในการเดินทาง คาใชจายของการเดินทางมีการ ใหบริการในเสนทางที่ตองการ รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ จาก
การเปรียบเทียบการเลือกประเภทการเดินทาง ผูโดยสารเลือกระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยาน ในเมืองมากกวาเลือกเดินทางในประเภทอ่ืนๆ 
และยังเลือกใชรถไฟเชื่อมทาอากาศสุวรรณภูมิ (City Line) มากกวารถไฟดวนทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (Express Line) 

ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิร (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนทุน
ต่ําเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช
บริการสายการบินตนทุนต่ํา เสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสาร
ชาวไทยที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา และเป็นผูตัดสินใจซื้อดวยตัวเองจํานวน 400 ตัวอยาง
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง ใหความสําคัญดานสินคาและบริการ
อยูในระดับมาก โดยชื่อเสียงดีดานความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่กลุมตัวอยางให  ความสําคัญมากที่สุด 
ดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเสนทางเป็นปัจจัยที่ ไดรับ
ความสําคัญมากที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก ปัจจัยความสะดวกใน
การ ซื้อบัตรโดยสารผานทาง Website ของสายการบินเป็นสิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด
ดานการสงเสริม การตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการลดราคาบัตรโดยสารเป็นปัจจัยที่มีผล
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ตอการเลือกใชบริการมากท่ีสุด ดานการสงมอบบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากปัจจัยความตรงตอ
เวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเป็นสิ่ง ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดดานพนักงานโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการบนเครื่องบินเป็น
ปัจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด ดานสภาพแวดลอมทาง  กายภาพโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยสํานักงานของสายการบินทันสมัย สวยงาม ไดรับความสําคัญมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือหาแบบจําลองที่เหมาะสมในการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแม
สอด อําเภอ     แมสอด จังหวัดตาก 

2. เพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหแครั้งนี้เป็นขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการคนควาและรวบรวม

จากแหลงขอมูลกรมทาอากาศยาน โดยขอมูลจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 
77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะหแความผันผวนเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 

ในรูปลอการิทึมในอนาคต มีวิธีการศึกษาวิเคราะหแคือ นําขอมูลใหอยูในรูปของลอการิทึม ซึ่งเป็น
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาทําการศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่  1  คือ นําขอมูลจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอดในรูป
ลอการิทึม มาตรวจสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Unit Root Test โดยทดสอบความนิ่งของตัวแปรที่
นํามา ทําการศึกษาโดยวิธี Dickey-Fuller (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller (ADF) ซึ่งจะใช
รูปแบบสมการ 3 รูปแบบในการทดสอบ คือ 

 
1 1t tP P              (2) 

 
1 1t t tP P              (3) 

 
1 1t t tP P               (4) 

 
โดยสมการ (1) ถึง (3) เป็นสมการที่ใชในการทดสอบตามวิธี ADF ไดดังนี้ 
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โดยที่ 
  

tP    คือ จํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด ณ เวลา t 
  

1tP
   คือ จํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด ณ เวลา t-1 

  t  คือ คาแนวโนม 
  

t    คือ คาความคลาดเคลื่อน 
  , ,     คือ พารามิเตอรแ 
 

การทดสอบ Unit Root มีข้ันตอนดังนี้ทั้ง 2 วิธี คือ DF และ ADF มีข้ันตอนดังนี้ ซึ่งตั้ง
สมมุติฐานหลักและสมมุติฐานรองดังนี้ 
  

0 : tH P   มี Unit Root หรือมีลักษณะไมนิ่ง 
  

1 : tH P   ไมมี Unit Root หรือ 
1P   มีลักษณะนิ่ง 

 
การทดสอบสมมุติฐานนั้นจะทําการเปรียบเทียบคาสถิติที่ไดจาก Augmented Dickey-

Fuller Test หรือ Dickey-Fuller Test โดยพิจารณา คือ ถาคา t-statistics test ของคา     มีคา
นอยกวาคาวิกฤตที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จะปฏิเสธสมมติฐาน

0 : 0H   และยอมรับ

1 : 0H    หมายความวาขอมูลที่นํามาศึกษาเป็น Integrated of Order 0 สามารถแทนไดดวย
(0)PI  คือ มีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตหากไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานแสดงวาขอมูลที่เรานํามา

ทดสอบไมเป็น Integrated of Order 0 คือ มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) และในการเลือก 
Lag Length ที่ทําใหแบบจําลองที่ไดไมเกิดปัญหา Serial Correlation และไดคา AIC ที่มีคาต่ําสุด 
 ขั้นที่  2  นําขอมูลจํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด มาสรางแบบจําลองที่ดีที่สุด เพ่ือ
ประมาณคาความผันผวนและพยากรณแจํานวนผูโดยสารในอนาคต โดยมีขั้นตอนการสรางแบบจําลอง
ดังนี้ 
 2.1) สราง Correlogram และ Partial PACF หา ARIMA เหมาะสมของอนุกรมเวลาที่จะ
นําไปใชในการศึกษา 
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 2.2) ประมาณคาสมการคาเฉลี่ยโดยเลือกใช Lag p และ q ที่ไดมาจากการวิเคราะหแ 
Correlogram และ Partial Correlogram  
 2.3) เลือกรูปแบบที่ดีที่สุดจากแบบจําลอง ARIMA โดยพิจารณาจากคา Akaike 
Information Criterion (AIC) หากคาที่ไดมีคานอยท่ีสุดจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด 
 ขั้นที่  3  นําแบบจําลองมาพยากรณแจํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
  การน าแบบจ าลองไปใช้ในการพยากรณ์ ใชสมการพยากรณแที่สรางจากรูปแบบที่กําหนด
และผานการตรวจสอบในขั้นตอนที่ผานมาแลว แตเนื่องจากการพยากรณแขอมูลไปขางหนานั้นจะตอง
เป็นแบบจําลองที่มีความแมนยําที่สุด ดังนั้นการพยากรณแจึงตองมีการทดสอบแบบจําลอง โดยการ
แบงการพยากรณแออกเป็น 3 ชวง คือชวง Historical forecast อันเป็นการพยากรณแตั้งแตอดีตถึง
ชวงเวลาที่พิจารณา (T0-Tn-k) การพยากรณแชวง Ex-post forecast คือการพยากรณแโดยการตัดขอมูล
ออกมาสวนหนึ่งแลวทําการพยากรณแเปรียบเทียบขอมูลจริงกับขอมูลที่ไดจากการพยากรณแ โดย
พิจารณาคา Root Mean Squared Error (RMSE) คา Thiel inequality coefficient (U) และคา 
Akaike information criterion (AIC) จะพิจารณาคาสถิตทั้ง 3 คาที่มีคามากที่สุด ซึ่งไดจากการทํา
การพยากรณแเมื่อเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุดไดแลว จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณแแบบ  Ex-
ante forecast ซึ่งเป็นการพยากรณแขอมูลไปขางหนา 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน จากกรมทาอากาศยาน ซึ่งขอมูลจํานวน
ผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 

โดยในการศึกษาเบื้องตน ไดทําการทดสอบความนิ่งของขอมูล พบวาขอมูลจํานวนผูโดยสาร
ที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีลักษณะไมนิ่ง(Non-Stationary) จึงตอง
ทําการหาผลตางอันดับตอไป จนกวาขอมูลจะนิ่ง โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหแมีความนิ่งที่ผลตางอันดับ 
1 (1 Differencing) แสดงดังตาราง 3  
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ตาราง 3 ผลการทดสอบ Unit Root ของขอมูลที่ระดับ Level; I(0) และ I(1) 

ตัวแปร รูปแบบสมการ 
t-

Statistic 
Prob. 

MacKinnon Critical 
1% 5% 10% 

PG 
I(0) 

Intercept 
-

0.825608 
0.8059 -3.519050 -2.900137 -2.587409 

Trend and 
Intercept 

-
3.571622 

0.0391 -4.083355 -3.470032 -3.161982 

None 0.893001 0.8990 -2.595745 -1.945139 -1.613983 

PG 
I(1) 

Intercept 
-

10.25428 
0.0001* -3.520307 -2.900670 -2.587691 

Trend and 
Intercept 

-
10.18379 

0.0000* -4.085092 -3.470851 -3.162458 

None 
-

9.875850 
0.0000* -2.596160 -1.945199 -1.613948 

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
ที่มา: จากการคํานวณ 
 

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาขอมูลมีลักษณะนิ่งที่ผลตางอันดับ 1 (1 Differencing) โดยมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการหาแบบจําลองอารีมา (ARIMA) โดย
วิธี Box-Jenkins แลวพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมในรูปแบบของสมการของแบบจําลอง เป็นดังนี้ 

 
ตาราง 4 รูปแบบของสมการของแบบจําลอง 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.043451 0.012346 3.519546 0.0008 
AR(1) 0.479686 0.124656 3.848082 0.0003 
MA(1) -0.658785 0.133742 -4.925808 0.0000 

 
สมการของแบบจําลองจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก 
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1 10.043451 0.47968 ˆ ˆ6 0.658785t tt tPss PG e e       
 

จากสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด

(     ) ขึ้นอยูกับคาคงที่มีคาประมาณสัมประสิทธิ์เทากับ 0.043451 และคาสัมประสิทธิ์ของ AR(1) 
มีคาเทากับ 0.479686 และMA(1) เทากับ -0.658785 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของ AR(1) มี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด และ MA(1) มี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับคาความคลาดเคลื่อนของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผาน
สนามบินแมสอด เมื่อนําแบบจําลองมาทําการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแม
สอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยทําการพยากรณแไปขางหนาอีก 1 ปี พบวา ผลการพยากรณแ
ลวงหนาแสดงดังตาราง 5 
ตาราง 5 การพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

เดือน/ปี จ านวนผู้โดยสาร(คน) ค่าจริง 

ม.ค.2560 15,250.65 13,783 

ก.พ.2560 16,164.05 13,494 

มี.ค.2560 17,001.47 15,511 
เม.ย.2560 17,816.72 15,363 

พ.ค.2560 18,638.19 14,457 

มิ.ย.2560 19,481.06 13,727 
ก.ค.2560 20,353.80 14,734 

ส.ค.2560 21,261.50 14,818 

ก.ย.2560 22,207.61 15,141 
ต.ค.2560 23,194.78 16,990 

พ.ย.2560 24,225.31 15,487 
ธ.ค.2560 25,301.37 16,596 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาการพยากรณแโดยใชแบบจําลอง ARIMA ดวยวิธี
บอกซแ-เจนกินสแ  เป็นวิธีที่มีความแมนยํา (วรางคณา กีรติพิบูลยแ , 2556) แตมีการศึกษาจาก
นักวิชาการหลายทานไมเห็นดวยในเรื่องของการพยากรณแวาการพยากรณแอาจไมใชวิธีที่ดีที่สุด และ
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จากการพยากรณแ พบวา คาการพยากรณแอาจจะไมไดมีความใกลเคียงกันกับคาจริง เนื่องจากเกิดจาก
ปัจจัยตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สภาพอากาศในพ้ืนที่ จํานวนสาย
การบิน ฤดูกาลทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว เป็นตน(ราตรี สิทธิพงษแ และชาลี ตระกูล, 2555)  ซึ่ง
จากแบบจําลองการพยากรณแโดยวิธีบอกซแ-เจนกินสแ เป็นการพยากรณแภายใตสมมติฐาน ขอมูลอนุกรม
เวลา ที่จะไมไดรับผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนๆ คือ จะกําหนดใหปัจจัยอ่ืนๆ คงที่  โดยในความจริงการ
พยากรณแจะตองเผชิญกับผลกระทบ สถานการณแตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งสภาพเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศ สําหรับสนามบินแมสอดในปัจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงจากจํานวนสาย
การบินที่ลดลงจากเดิม เหลือเพียงสายการบินนกแอรแเพียงสายการบินเดียวจึงอาจสงผลใหจํานวน
ผูโดยสารลดลง ดังนั้นการศึกษา วิจัยครั้งตอไป ควรจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวของดวยเพ่ือใหได
แบบจําลองที่เหมาะสมและมีคาใกลเคียงกับขอมูลมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดยเฉพาะขอมูลที่มีผลตอการใชสนามบินเพ่ือจะไดเห็นภาพได
ชัดเจน เชน การขยายสนามบิน จํานวนนักทองเที่ยว การจัดงานตามฤดูกาลตางๆ  

2. ควรทําการศึกษาแบบจําลองอ่ืนเพื่อนํามาเปรียบเทียบ และหาแบบจําลองที่เหมาะสมและ
สามารถทํานายไดแมนยําและใกลเคียงกับขอมูลจริงที่สุด 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 โครงการวิจัยนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยไดรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และไดรับการความกรุณา
จากทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการใหคําแนะนําในการพัฒนาหัวขอวิจัยรวมถึงเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยแประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทุกทานที่ไดให
ความรูและประสบการณแ ตลอดจนการใหความชวยเหลือและสนับสนุน และสุดสุดทาย
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาที่ไดใหความชวยเหลือจนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี 
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การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่  
แบบมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนล่าง 

Socialization and cohabitation .The sex  
of  students in Lower North University 
เกรียงไกร กันตีมูล(Kriangkrai  Kanteemoon) 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือ1) ศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง และ 2) วิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมี
เพศสัมพันธแของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม 
ประชากร ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง ซึ่งมีพฤติกรรมการอยู
รวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรคแ พิษณุโลก 
พิจิตร เพชรบูรณแ สุโขทัย อุตรดิตถแ และ อุทัยธานี คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยผูวิจัยจะใชการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคูแบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษา
บริเวณหอพัก และหรือบานเชาในจังหวัด โดยความสมัครใจ และยินดีใหขอมูล  จํานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแเชิงลึก ใชการวิเคราะหแเนื้อหา พิจารณาในประเด็นความ
เกี่ยวโยงของ ปรากฏการณแตางๆ  หาคาคําอธิบายผานแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม ผลการวิจัย
พบวา  
 1. การที่สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษที่รุนแรง สื่อลามกอนาจาร และกลุมเพ่ือนเป็นปัจจัย
สําคัญที่นําไปสูการตัดสินใจมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของกลุมตัวอยาง  
 2. ขั้นตอนของ “พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแ” มีความสัมพันธแกับ
การขัดเกลาทางสังคม อันเกิดจากสถาบันทางสังคม ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา  
สื่อสารมวลชน และกลุมเพื่อน  
ค าส าคัญ : การขัดเกลาทางสังคม  พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู  แบบมีเพศสัมพันธแ 
 

Abstract 
 This study aimed at 1) to investigate the cohabitation behavior in couple as 
sexual relationship of students in the lower northern universities. 2) To analyses 
cohabitation behavior in couple as sexual relationship of students in the lower 
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northern universities based on the socialization concept. The sample group was the 
students who are learning in the lower northern universities in 9 provinces, namely 
Kamphaeng Phet, Tak, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Phichit, Phetchabun, Sukhothai, 
Uttaradit, and Uthai Thani by using purposive sampling. The Researcher observed the 
cohabitation behavior in couple as sexual relationship of students in their dormitories 
and rentals in the city with the willingness, and 10 of them are voluntary. The 
instruments were: depth interview, content analysis, taking into consideration the 
relevance of various phenomena, valuating and describing through the socialization 
concept. The study showed that: 
 1. The higher education institutions have severe penalties, pornography and 
friends are led to the decision of sexual relationship in school age of the sample 
group. 
 2. The step of “the cohabitation behavior in couple as sexual relationship” is 
associated with socialization that caused by social institutions, namely family, 
educational, religious, mass communication, and friends.  
Keywords: socialization, the cohabitation behavior in couple as sexual relationship 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 วัยรุนตอนปลาย อายุระหวาง 20-24 ปี เป็นวัยที่เริ่มเขาสูวัยผูใหญ รางกายเจริญเติบโต
เต็มที่ ลดความรุนแรง มีความสุขุมรอบคอบ รูจักอดทน ความคิดพัฒนาไปสูอนาคตที่เจริญกาวหนา 
เป็นวัยที่กําลังศึกษาอยูในระดับ อุดมศึกษา วัยรุนบางสวนก็เริ่มเขาสูการประกอบอาชีพ สวนใหญให
ความสําคัญกับเพ่ือนตางเพศ  โดยเฉพาะผูหญิง สวนผูชายจะไมคอยจริงจังกับผูที่มีความสัมพันธแทาง
เพศดวย ดังนั้นการมีเพศสัมพันธแ โดยมีเพ่ือนเป็นสื่อกลางนําไปสูการเรียนรูทางสังคมที่ไมถูกตอง 
ตลอดจนมีสื่อยั่วยุทางอารมณแ เชน ภาพยนตรแ วีดีทัศนแ โทรทัศนแ หนังสือ สิ่งพิมพแ อินเตอรแเน็ต ฯลฯ 
นําไปสูคานิยม และพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ การมีเพศสัมพันธแแบบชั่วคราว และสิ่งที่นาหวง คือ การมี
เพศสัมพันธแที่ขาดการควบคุมตนเอง บางรายก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เชน รักรวมเพศ รักรวม
สองเพศ นําไปสูการติดเชื้อ เอชไอวี และเป็นโรคเอดสแ (AIDS) ที่กําลังเป็นปัญหาของประเทศ (ประ
ทุม  แปูนสุวรรณ, 2545 : 91)  
 การที่คนเราแตละคนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได จะตองมีการอบรมสั่งสอนเรื่องราวตางๆ 
ทั้งท่ีเป็นความรูและฝึกปฏิบัติ จนมีการอบรมสั่งสอนเรื่องราวตางๆ ทั้งที่เป็นความรูและฝึกปฏิบัติ จน
มีความรูและทักษะมากพอสมควร การฝึกฝนอบรมนี้ทํากันอยางคอยเป็นคอยไป เริ่มกันมาตั้งแต
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คลอดออกมาจากทองของมารดา โดยมีพอและแม ตลอดจนญาติใกลชิดในครอบครัวเป็นครูใน
เบื้องตน (สัญญา  สัญญาวิวัฒนแ, 2549 ; 133) สอดคลองกับจอมใจ ไชยโคตร และคณะ (2549 : 78) 
กลาววา ความผูกพันในครอบครัว จะทําใหเด็กรูสึกใกลชิดกับบิดามารดา ถาครอบครัวไมเขาใจ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเด็กจะมีผลตอความสัมพันธแในครอบครัวระหวางเด็กกับผูใหญ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความผูกพันทางดานจิตใจที่มีตอกัน แลวคอยๆ ขยายขอบเขตของความรู และแวดวง
ของครู อาจารยแกวางขวางออกไป เป็นเพ่ือน สื่อมวลชน พระ เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชาในที่
ทํางาน สอดคลองกับพรรณทิพยแ  ศิริวรรณบุศยแ (2549 : 166) กลาวเกี่ยวกับทัศนะของฟรอยดแ 
(Fredu) ไววา ตนในคุณธรรม (Superego) นั้นสรางมาจากการพัฒนาการของมนุษยแในขั้นตอนของ
การอมรมเลี้ยงดูของบิดามารดา ในสภาพการณแและบุคคลแวดลอมในสังคมที่เขาเป็นสมาชิก และ
ลักษณะการถายทอดเกิดจากการจัดสภาพการณแใหเกิดการเรียนรูกับเด็ก โดยวิธีกลอมเกลาเด็ก 
(Child Rearing Practices)  
 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม จะทําหนาที่อบรมใหสมาชิกทุกคนรูสิ่งที่ตนจะตองรู และ
นําไปปฏิบัติ เพ่ือใหเป็นสมาชิกที่สมบูรณแในสังคม รวมทั้งใหสิ่งที่จะตองเรียนรูเพ่ือจะไดพัฒนา
ศักยภาพ ไดรับสิ่งตอบสนองอันมั่นคงและมีความหมาย มนุษยแมิใชเกิดมาพรอมกับความสามารถที่จะ
เขารวมกิจกรรมในกลุม แตจะตองมีการเรียนรู เชน รูจักปรับพฤติกรรมของตนใหสอดคลองหรือเขา
กันไดกับพฤติกรรมของผูอ่ืน รูจักการแบงสันปันสวน และรูจักการรวมมือกับผูอ่ืน กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมเป็นการควบคุมอยางหนึ่งซึ่งมีจุดมุงหมาย เพื่อประโยชนแแกชีวิตในกลุม และเพ่ือพัฒนา
ตัวบุคคล (จํานงคแ  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2549 : 42) สอดคลองกับงานวิจัยของจอมใจ  ไชยโคตร 
และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ทําการศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการมีเพศสัมพันธแ ในวัย
เรียนของนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา กระบวนการทางสังคมโดย
ผานสถาบันครอบครัว ซึ่งมีวิธีการเลี้ยงดูทั้งแบบปลอยปละละเลย แบบเขมงวดกวดขัน และแบบ
ตามใจ สถาบันการศึกษาใชกฎเกณฑแ และระเบียบแบบเขมงวด และไมเขมงวด สื่อสารมวลชนที่มีการ
เผยแพรสื่อประเภทตางๆ  ในลักษณะลามกอนาจาร และกลุมเพ่ือนที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมาก 
ลวนมีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของนักเรี ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกลุม
ตัวอยางแบบปัจเจกบุคคล  
 สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2549 ; 134) กลาววา คนเราแตละคนไดประโยชนแจากกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม  ประการแรก คือ คนเราควรแสวงหาความรู อยูเสมอ แมวาเราจะไดความรูจากพอ
แมญาติใกลชิด และเพ่ือน มาตั้งแตเล็กแตนอย แตนั่นก็ยังไมพอ เพราะในสังคมในโลกมีอะไรใหมๆ  
เกิดข้ึนเสมอและรวดเร็ว ของเกา ความรูเกาก็คอยๆ  ลาสมัย ยิ่งกวานั้น เรายังเขาไปเกี่ยวของกับเรื่อง
ใหมๆ  อยูเรื่อยในชีวิตเรา education is a lifelong process แตปราชญแพุทธไทยองคแหนึ่ง คือ พระ
ธรรมปิฎกกลาวไววา “ชีวิต คือ การศึกษา” (Life is Education) มนุษยแเป็นสัตวแประเสริฐนั้น เพราะ
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มนุษยแพัฒนาตนเองตั้งแตเกิดมาหาไมก็จะไมประเสริฐ ประการที่สอง คือ การแสวงหาความรูขึ้นอยู
กับปัจจัย  3  ประการ กลาวคือ 1) การกระทําระหวางกัน (Social Interaction) คือ ตองมีครูและ
นักเรียน  2) ภาษา (Language) ตองรูและเขาใจภาษากัน  3) ความรัก (และความสุข) (Affection) 
การเรียนรูจะตองเกิดในบรรยากาศของความรัก ครู อาจารยแจะเต็มใจสอน มีการเตรียมตัวมาดี 
นักศึกษารัก ครู อาจารยแ และขยันเอาใจใสตอการเรียน ตั้งใจ มีสมาธิ ทําการบานที่ ครู อาจารยแสั่ง 
และจากองคแความรูประกอบการเรียนรูนี้ เราสามารถใชประโยชนแไดทั้งเวลาเป็นครู อาจารยแ  เป็น
นาย เป็นเพ่ือน สอน สั่ง เตือน ผูอ่ืน และเวลาเป็นนักเรียน ลูกนอง เพ่ือน รับฟังครู เจานาย และ
เพ่ือน  
 การใหความสําเร็จ (Success) ตองประกอบดวย 1) เรียนเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือเฉพาะสาขาใดหนึ่งอยางลึกซึ้งกอนแลวจึงขยายเชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนที่ใกลเคียงกัน  2) ศึกษาเรื่อง
นั้นอยางตอเนื่อง (สันติ-continuous) และ  3) เป็นเวลานาน เมื่อทําไดดังนี้แลว จะมีความรูเรื่องนั้น
อยางทะละปรุโปรง ชนิดที่เรียกวาประสบความสําเร็จอยางไรก็ดี จํานงคแ  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ 
(2549 : 43) กลาวเกี่ยวกับแนวคิด “การขัดเกลาทางสังคม”ไววา เป็นกระบวนการทางสังคมกับทาง
จิตวิทยาซึ่งมีผลทําให บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ เด็กที่เกิดมาจะตองไดรับการ
อบรมสั่งสอนใหเป็นสมาชิกที่สมบูรณแ สามารถอยูรวมและมีความสัมพันธแกับคนอ่ืนไดอยางราบรื่น  
นอกจากนี้การขัดเกลาทางสังคมทําใหมนุษยแเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เป็นมนุษยแผูมี
วัฒนธรรม มีสภาพแตกตางจากสัตวแรวมโลกชนิดอ่ืน ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมจึงมีความหมาย 2 
นัยดวยกัน คือ 1) การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถายทอดวัฒนธรรม โดยเหตุที่มนุษยแทุกคนไมมี
ความรูเรื่องวัฒนธรรมติดตัวมาตั้งแตกําเนิด มนุษยแไดเรียนรู และสามารถปฏิบัติตัวใหเขากับสังคมได
ถูกตอง และ 2) การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพ สังคมแตละแหงมีวัฒนธรรมไม
เหมือนกัน มนุษยแในแตละสังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกตางกัน  

ศิริรัตนแ  แอดสกุล (2553 : 86) กลาววา กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มนุษยแไดรับจากพอ
แม หรือมนุษยแคนใดก็ตามในสังคม จะทําใหมนุษยแมีสภาพเป็นมนุษยแที่เต็มตัวเหมือนกับมนุษยแคนอ่ืน
ทั่วไป อนึ่งมนุษยแคนใดหากไมไดรับการขัดเกลาทางสังคม มนุษยแคนนั้นจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเชนมนุษยแปกติทั่วไป เป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางออม ในการถายทอด
วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยใชภาษาเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญสําหรับการ
ถายทอด นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของคนใหมีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ
หรือคาดหวัง เป็นเป็นกระบวนการที่ทําใหเกิดความเป็นตัวตน (Self)  ซึ่งทําใหบุคคลมีลักษณะที่
แตกตางไปจากคนอ่ืนๆ  ในสังคม และสอดคลองกับ จํานงคแ  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2549 : 43) 
กลาวสรุปวา มนุษยแทุกคนจําเป็นตองไดรับการขัดเกลาทางสังคมเพ่ือที่จะไดมีบุคลิกภาพเชนเดียวกับ
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มนุษยแผูอื่น และรูจักระเบียบของสังคมหรือวัฒนธรรม มิฉะนั้นแลวเขาจะมีพฤติกรรมเชนเดียวกับสัตวแ
ชนิดอื่น ไมสามารถเขาสังคมมนุษยแได  
 อยางไรก็ดี คณาจารยแภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2547 : 41) กลาววา การขัด
เกลาในวัยรุน ซึ่งเป็นวัยที่พนจากความเป็นเด็ก และเริ่มเขาสูความเป็นหนุมสาว ระยะนี้การ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ จะเป็นผูใหญก็ไมใชจะเป็นเด็กก็ไมเชิง รวมทั้งเพ่ือนมีความหมาย
ตอบุคคลในวัยนี้มาก และมักจะเห็นวาจําเป็นขาดเสียมิได ทําอะไรมักจะอาศัยเพ่ือน มีอะไรมักจะเลา
ใหเพ่ือนฟังเสมอ หรือขอความเห็น ขอคําปรึกษามากกวาพอแม เพราะมักจะคิดวาพอแมไมเขาใจ
ตัวเองหรือพูดกันไมรูเรื่อง 
 สิ่งสําคัญที่สุด คือ การที่ครอบครัวและสังคมยอมรับวาเขาไดผานระยะวัยเด็กมาแลวและ
กําลังกาวเขาสูวัยผูใหญ จึงควรจะยอมรับความคิดเห็นของเขา ใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของ
ครอบครัวการขัดเกลาของพอแมจึงควรออกในรูปเขาใจความตองการของเขา ใหความสนใจตอปัญหา
ของเขาไมวาเป็นปัญหาอะไร ยอมใหเขาคบเพ่ือนตางเพศภายในขอบเขตยอมใหเขารวมกลุมเพ่ือนฝูง
วัยเดียวกัน หรือสนใจในกิจกรรมที่เป็นประโยชนแและใหการสนับสนุนตามควร รวมทั้งพรอมเสมอที่จะ
ใหคําแนะนําหรือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผูคอยชวยเหลือหากเห็นวาเขาตองการหรือกําลังประพฤติ
ในทางท่ีผิดไปจากขอตกลงของสังคม 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเกิดแนวคิดที่จะศึกษาเพ่ือหามาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับการเฝูา
ระวังการมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมมาเป็นตัวแปรตน อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่มีการเปิดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตองมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการใหความรู เป็นที่ปรึกษาแก
นักศึกษาทั้งหญิง และชายเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการมีเพศสัมพันธแใน
ขณะที่กําลังศึกษาอยู เพ่ือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาในขณะที่กําลังศึกษาเลาเรียน คณะ
อาจารยแ และผูบริหารระดับสูงควรมีประสบการณแที่จะรูจักผสมผสานนําทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัย เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการนํามาใชใหตรงกับความตองการของสถาบัน จะไดเป็นแนวคิดที่ใชในการปฏิบัติที่
ถูกตองอยางฉลาดและปลอดภัย เกี่ยวกับการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   
 
ค าถามวิจัย 
 1. พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนลาง เป็นอยางไร  
 2. การขัดเกลาทางสังคม กับพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง มีลักษณะอยางไร 
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วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมความสัมพันธแของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการอยู
รวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง  
 2. เพ่ือวิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม  
 
สมติฐาน  
 พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแมีความสัมพันธแกับการขัดเกลาทาง
สังคม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ใชการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีวิธีดําเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังนี้  
 
1. ขอบเขตของการวิจัย 
  1.1 ขอบเขตดานประชากร 
    1.1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง 
ซึ่งมี พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก 
นครสวรรคแ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณแ สุโขทัย อุตรดิตถแ และ อุทัยธานี   
   1.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอนลาง ซึ่งมี พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ไดแก 
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรคแ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณแ สุโขทัย อุตรดิตถแ และ อุทัยธานี และการ
ไดมาซึ่งกลุมเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูวิจัยจะใชการสังเกตพฤติกรรมการ
อยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาที่พัก บริเวณหอพักและหรือบานเชา โดยความสมัคร
ใจ และยินดีใหขอมูล จํานวน 10 คน เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 6 คน 
     1.2 ตัวแปร  
          1.2.1 ตัวแปรตน ไดแก การขัดเกลาทางสังคม ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนลาง 
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    1.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง 
 2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี หลักเกณฑแ หลักการและแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแ จาก
เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย และบทความตางๆ  ที่เกี่ยวของเป็นแนวคิดในการสรางเครื่องมือ  

  2.2 นําแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึกที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้น สงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทาน ไดแก  
   2.2.1 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุขเกษม  ขุนทอง ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายผูสอน คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แมสอด   
 2.2.2 ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว ผูชวยผูอํานวยการฝุายแผนและวิจัย คณะมนุษยแศาสตรแ 
และสังคม- ศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก  
 2.2.3 ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน  ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน คณะมนุษยแ
ศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

  ตรวจสอบความตรง เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนขอเสนอแนะ
อ่ืนๆ  ใหมีความถูกตองของสํานวน ภาษา ใหชัดเจน   
  นําแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึกที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้น สงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบโครงสรางดานเนื้อหาและภาษา และผลการตรวจสอบแบบสัมภาษณแ พบวามีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคแ   
 2.3 ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแ แบงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่ 1  เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นปี อาชีพของ
ผูปกครองระยะเวลาการอยูรวมกัน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Checklist)  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึก พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลั ยภาค เหนือตอนล าง  โดยพิจารณาจากสถาบันครอบครั ว 
สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และกลุมเพื่อน 
  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
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 3.1 นําหนังสือของความรวมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร -แม
สอด ถึงผูอํานวยการสถาบันในระดับอุดมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือของความอนุเคราะหแ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และสนับสนุนการวิจัย  
 3.2 ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึก ไปที่กลุมเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยผูวิจัยจะใชการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษา
ที่พักอยูบริเวณหอพักและหรือบานเชา โดยความสมัครใจ และยินดีใหขอมูล ดังนี้ 
                3.2.1 สรางความคุนเคยกับนักศึกษา โดยคุยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เชน การเรียน 
สุขภาพ ความชอบในดานดนตรี กีฬา เป็นตน 
           3.2.2 ชี้แจงวัตถุประสงคแของการวิจัย ขอความยินยอมจากผูใหขอมูล 
          3.3 ดําเนินการเก็บขอมูล มีการรักษาและคุมครองสิทธิของนักศึกษา โดยมิได
เปิดเผย ชื่อ-สกุล และสถาบันของผูใหขอมูล    
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหแขอมูล ดังนี้ 

  4.1 การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาตรวจสอบความสมบูรณแและความถูกตอง 
โดยการวิเคราะหแเนื้อหา (Content Analysis) ของขอมูลที่ไดรวบรวมมาทั้งหมด และผาน
กระบวนการแยกแยะใหเห็นถึงประเด็นสวนประกอบและความสัมพันธแระหวางสวนประกอบเหลานั้น 
เพ่ือนําไปจําแนกตามประเด็นตางๆ  ที่ศึกษาจากวัตถุประสงคแของการวิจัย 
  4.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data Analysis) คือ 
การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณลักษณะ โดยใชหลักของความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช
วิธีการสรางกรอบของการวิจัยขึ้นมา เพ่ือพิจารณาวา การขัดเกลาบนพ้ืนฐานทางสถาบันสังคม ไดแก 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และกลุมเพ่ือน ที่มีสวนสําคัญทําใหเกิดการมี
เพศสัมพันธแในวัยเรียน เพ่ือนําเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา 
 
สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

พบวา ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมความสัมพันธแของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการ
อยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง พบวา 
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อสารมวลชน กลุมเพ่ือนเป็นปัจจัยที่
สงเสริมใหนักศึกษามีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เชน พฤติกรรมของดาราที่แตงตัวโปฺ กอดจูบแฟนในที่
สาธารณะแลวสื่อนํามาเสนอ ทําใหนักศึกษาเกิดการเลียนแบบจึงเป็นปัจจัยที่สงเสริมใหนักศึกษามี
เพศสัมพันธแในวัยเรียนทั้งสิ้น 
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 2. ผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม พบวา 
 2.1 สถาบันครอบครัว มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เนื่องจากบิดา
มารดาหรือผูปกครองตองประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนลูก ทําให
ขาดความอบอุน และสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวคอนขางหางเหิน วิธีการเลี้ยงของครอบครัว
เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง เพราะครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบตามใจหรือปลอยปละละเลย ขาดการ
ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ทําใหลูกมีอิสระในการคิด และการตัดสินใจทําตามความตองการของตนเอง 
สวนครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบเขมงวดทําใหเด็กเกิดความเกรงกลัวเวลามีปัญหาไมกลาปรึกษา การวา
กลาวตักเตือนแบบประชดประชันดวยคําพูดที่รุนแรงจะทําใหเด็กเกิดความรําคาญเบื่อหนายและ
ตอตาน เมื่อฟังบอยๆเด็กจะแสดงพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหาทั้งวิธีการเลี้ยงดูและสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวดังกลาวลวนเป็นปัจจัยเสริมใหนักศึกษามีเพศสัมพันธแในวัยเรียน  
 2.2 สถาบันการศึกษา มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เพราะ
การที่สถานศึกษาที่เครงครัดในการรักษากฎระเบียบ เขมงวดเรื่องความประพฤติของนักศึกษามาก
เกินไป จะทําใหนักเรียนรูสึกอึดอัดไมอยากมาโรงเรียน หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน และนัดพบกับ
เพ่ือนในสถานที่อ่ืน เชนหอพักของเพ่ือน สวนสถานศึกษาที่ไมเขมงวดในการรักษากฎระเบียบ ขาด
การเอาใจใสสอดสองดูแลพฤติกรรมการแสดงออกตอเพศตรงขามที่ไมเหมาะสม ปลอยใหนักศึกษาอยู
กันเป็นคูๆ  ในที่ลับตาโดยอาจารยแไมวากลาวตักเตือนจะทําใหเกิดการเลียนแบบในหมูนักศึกษาบาง
กลุม นอกจากนี้การที่สถานศึกษาใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกนักศึกษานอย ทําใหนักศึกษาขาดความรู
ความเขาใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตอง สิ่งเหลานี้เป็นปัจจัยที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน  
 2.3 สถาบันสื่อสารมวลชน มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน  เพราะสื่อ
ลามกตางๆ เขาถึงงาย มีราคาถูกและหาซื้อไดงาย การที่นักเรียนไดดูภาพโปฺ ภาพเปลือย และฉากที่มี
การรวมรักจากสื่อตางๆ ทั้งหนังสือลามก การแตูนลามก โทรทัศนแ ภาพยนตรแ เว฿บไชดแลามก  และ
อินเตอรแเน็ต ลวนเป็นสิ่งกระตุนใหนักศึกษาเกิดความอยากรู และอยากลอง จนนําไปสูการมี
เพศสัมพันธแในวัยเรียน 
 2.4 กลุมเพ่ือน มีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของนักศึกษา เคยมี
ประสบการณแทางเพศมากอนแลวเลาประสบการณแทางเพศของตนใหเพ่ือนฟัง มีผลทําใหนักศึกษาเกิด
ความอยากรูอยากลองหาประสบการณแดวยตนเอง นอกจากนี้การทาทายหรือการยุยงของกลุมเพ่ือนก็
นําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนไดเชนกัน  
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อภิปรายผล 
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

 1. กลุมเพ่ือนเป็นปัจจัยที่สงเสริมใหนักศึกษามีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เนื่องจากเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมอยูเป็นคูอยูแลวเป็นผูชักชวนใหลองดื่มสุรา จึงทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ อยากรูอยาก
ลองการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน และเมื่อนักศึกษามีปัญหาจึงปรึกษาเพ่ือนเป็นอันดับแรก และสิ่ง
สําคัญของการมีเพศสัมพันธแ คือ โอกาส ที่นําไปสูการตัดสินใจมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของกลุม
ตัวอยาง สอดคลองกับ ทัศนียแ  ทองสวาง (2549 : 63) กลาววา ปกติคนเราชอบทําตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอม ไมชอบใหใครมาวิพากษแวิจารณแเรา และการทําตัวเป็นพวกเดียวกับกลุม (Group 
Identification) ทําตามบรรทัดฐาน เพราะตองการไดชื่อวาเราเป็นพวกเดียวกับกลุมที่เราเป็นสมาชิก
อยู 
 

2. ผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม 
 2.1 การวิจัยนี้ พบวา สถาบันครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวจะทําใหเด็กรูสึก
ใกลชิดกับบิดามารดา ถาสถาบันครอบครัวไมเขาใจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ก็จะสงผลตอ
ความสัมพันธแในครอบครัวระหวางเด็กกับผูใหญ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความผูกพันทางดานจิตใจที่มี
ตอกันและกัน ดังการศึกษาของ จันทรแแรม ทองศิริ (2539) และ ปวีณา สายสูง (2541) กลาววา 
วัยรุนที่มีครอบครัวที่อบอุน บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีตอกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอยกวา
กลุมที่มีครอบครัวแตกแยก ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของพิสมัย นพรัตนแ (2543) กลาววา 
ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีความสัมพันธแกัน   
 2.2 การวิจัยนี้ พบวา สถาบันทางการศึกษา มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัย
เรียน เนื่องจากสถาบันทางการศึกษาเป็นสถานที่ที่ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบเจอกับเพ่ือนตางเพศ 
และกลุมเพ่ือนโดยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแระหวางเพ่ือน เชน การพูดคุยเรื่องแฟน 
เรื่องเพศ ทําใหอยากรูอยากลอง อยากรู และอยากหาประสบการณแเหลานั้นใหกับตนเอง สงผลตอ
การเลียนแบบในหมูศึกษาบางกลุม นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังใหความรูและความสัมพันธแ
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษานอยมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชุมมาศกัลยาณมิตร (2530) กลาววา
นักศึกษาที่เบื่อหนายตอการเรียนมี คณะครูอาจารยแสอนที่ขาดทักษะการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
การมีกฎระเบียบที่เขมงวดเครงครัด มีเพ่ือนผูชายจํานวนมาก หรือมีเพ่ือนที่มีลักษณะรักสนุกทาทาย 
รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมเพราะตามเพ่ือน มีความสัมพันธแกับการประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพ
และวัย เป็นการใชสารเสพติดการเที่ยวเตร ดื่มสุราจนถึงการมีเพศสัมพันธแ เป็นตน  
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 2.3 การวิจัยนี้ พบวา สื่อสารมวลชน มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน 
จากการสัมภาษณแนักศึกษาท่ีมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนทั้ง 10 กรณีศึกษา บอกวาการไดดูหนังโปฺ ดูฉาก
ที่มีการรวมรักในสื่อตางๆ  ไมวาจะเป็นอินเตอรแเน็ต VCD ลามก ตลอดจนการแตูนลามกและหนังสือโปฺ 
ลวนเป็นสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความอยากรูอยากลองและนําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนทาง
การศึกษาของจุฑามาศ นุชนาถ (2531) กลาววา การอานการแตูนลามกหรือดูภาพการมีเพศสัมพันธแ 
และการดูภาพยนตรแหรือเทปโทรทัศนแเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธแ มีความสัมพันธแกับประสบการณแการ
มีเพศสัมพันธแของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนรินทรแ ทายเมือง (2544) กลาววา ความ
คิดเห็นตอปัจจัยดานสื่อสารมวลชนที่มีผลตอการกระทําความผิดทางเพศสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่งวา
หนังสือลามกหรือนิตยสารลามกเป็นสิ่งกระตุนใหผูอานเกิดความตองการทางเพศ และอาจนําไปสูการ
กระทําความผิดทางเพศได นอกจากนี้ยังเห็นดวยวาภาพยนตรแลามกทั้งของไทยและตางประเทศ เป็น
สิ่งกระตุนใหเกิดความตองการทางเพศปัจจัยทางดานสื่อสารมวลชน และปัจจัยอ่ืนๆ  ที่มีผลตอการ
กระทําความผิดทางเพศสวนใหญเห็นวาทีวีหรือวิดีโอลามกภาพยนตรแลามกหรือหนังสือวารสาร
สิ่งพิมพแลามก มีผลมากตอการกระทําความผิดทางเพศ การศึกษาของกรรณิการแ เกตุแกว (2545) 
กลาววา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปิดรับสื่อการแตูนญี่ปุุนที่มีเนื้อหาทางเพศรอยละ 92.2 และ
สอดคลองกับการศึกษาของศุกานฎา  เพชรชุม (2545) กลาววา กลุมตัวอยางรอยละ 65.7 คอย
เปิดรับสื่ออินเตอรแเน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศ เหตุผลของการเปิดรับรอยละ 46.6 ตองการหาความรู รอย
ละ 23.1 ตองการปลุกเราและระบายอารมณแทางเพศ จากผลการศึกษาครั้งนี้ควรใหคําแนะนําในเรื่อง
การใชสื่ออินเตอรแเน็ตเพ่ือคนหาขอมูลทางเพศใหเหมาะสมและถูกวิธีแกวัยรุน  
 2.4 การวิจัยนี้ พบวา กลุมเพ่ือน มีความสัมพันธแตอการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนจากการ
สัมภาษณแพบวา การตัดสินใจมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนสวนมากไดรับอิทธิพลมาจากเพ่ือนที่เคยมี
ประสบการณแมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนมากอน มาเลาประสบการณแทางเพศของตนใหเพ่ือนฟัง มีผลทํา
ใหเกิดความอยากรูอยากลองดวยตนเองและนําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนในเวลาตอมา 
กรณีศึกษาที่ 6 และกรณีศึกษาที่ 8 นอกจากนี้การทาทายการยุยงของกลุมเพ่ือนก็กอใหเกิดการมี
เพศสัมพันธแในวัยเรียนดังเชนกรณีศึกษาที่ 6, 8 และ 10  จะเห็นวาไปรวมกลุมเพ่ือนมีความสําคัญ
มาก นอกจากวัยที่อยากใหเพ่ือนยอมรับ ฉะนั้นจึงยอมทําตามเพ่ือนซึ่งแมพฤติกรรมทางเพศก็
เชนเดียวกัน ดังกรณีศึกษาของปวงพรรณ จันทรแตรี (2539) กลาววา ความคิดเห็นของเพ่ือนเกี่ยวกับ
การยอมรับการมีเพศสัมพันธแกอนสมรส มีความสัมพันธแกับคานิยมเรื่องของการรักษาพรหมจารีของ
นักศึกษา วัยรุนหลายคนที่มีเพ่ือนๆ  มาชวนไปดูหนังโปฺหรือวีซีดีลามก ซึ่งเมื่อไดดูแลวเกิดความคิด
อยากลองมีเพศสัมพันธแบาง และยังพบวาที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อนรวมหองนําหนังสือมาอานในหองเรียน 
และยังแบงใหเพ่ือนๆ  ในหองไดอานอีกดวยบางคนที่เป็นคูรักกันไดแสดงความรักโดยการโอบกอดจูบ
กันในหองเรียน สอดคลองกับการศึกษาของวัฒนา สาระขวัญ (2544) กลาววาปัจจัยแรงสนับสนุนทาง
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สังคมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมทางเพศ คือ แรงสนับสนุนจากเพ่ือน พอแมผูปกครอง และครู 
นอกจากนี้ การศึกษาของจุฬารัตนแ หาวหาญ (2539) กลาววาการมีกลุมเพ่ือนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธแ
มากอน มีความสัมพันธแตอการมีเพศสัมพันธแของนักเรียนชาย วัยรุนที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธแ เพ่ือนๆ  
ในกลุมเดียวกันสวนใหญจะไมเคยมีประสบการณแมีเพศสัมพันธแมากอน และจะไมพูดคุยในเรื่องนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของอัญชิสา ปงคําเฟย (2547) กลาววา รูปแบบและลักษณะการขัดเกลาทาง
สังคมของวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจาก สถาบันทางสังคม ไดแก สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน และกลุมเพ่ือน วากลุมเพ่ือนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลนการพนัน พฤติกรรมการ
บริโภคนิยม พฤติกรรมการใชสารเสพติด และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแโดยเสรี เนื่องจากเกิด
กระบวนการเรียนแบบภายในกลุมและยังใชการแสดงพฤติกรรมเสรีทางเพศเป็นตัวแทนซึ่งแสดงออก
ของสัญลักษณแของวัยรุนซึ่งไดรับการยอมรับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย สามารถนํามาเป็นแนวทางสําหรับพอแมผูปกครอง ครู
อาจารยแ และผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลนักศึกษา ดังนี้ 

1. ควรมีการสงเสริมใหครอบครัวและเขาใจดูแลเอาใจใสเด็กใหมากขึ้นเนื่องจากผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา ครอบครัวที่เขมงวดเกินไปตามใจเกินไปรวมทั้งครอบครัวที่เลี้ยงดู แบบปลอยปละ
ละเลยลวนมีความสัมพันธแที่ทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน 

2. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ  ตองเป็นหลักที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา ปลูกฝังคานิยมที่ดีงาม ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา กรณีศึกษาไดรับความรูเรื่องเพศศึกษามา
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานอยมาก นอกจากนั้นกฎระเบียบที่เขมงวดในเรื่องชูสาวจึง
เป็นปัจจัยสําคัญในการขัดขวางการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของนักศึกษาได 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. วิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะนี้ตามอีกในกลุมของอาจารยแที่ดูแลระบบการชวยเหลือ
นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนใหลดนอยลง 
 2. วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการปิดกั้นโอกาสที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธแ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

       งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของรองศาสตราจารยแดร.สุขเกษม ขุนทอง เป็น
ผูใหคําปรึกษาที่ดีอีกท้ังชวยแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆและใหกําลังใจมาโดยตลอด 
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   ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแสาขาการสอนสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณาจารยแสาขาวิชาอ่ืนทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย
จนไดเรียนรูการทําวิจัยที่สมบูรณแในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานคือ 
            1. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุขเกษม  ขุนทอง ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน            
คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แมสอด   
         2. ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว ผูชวยผูอํานวยการฝุายแผนและวิจัย คณะมนุษยแศาสตรแ และ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก  
         3. ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน  ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน คณะมนุษยแศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและคําแนะนําที่ดี   และนักศึกษาทั้ง 10 
ทาน ที่เป็นผูใหขอมูลสําคัญในการทําวิจัยจึงใหงานวิจัยสมบูรณแและมีคุณคาเพ่ือนําไปสูการแกไข
ปัญหาของการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของนักศึกษาที่จะเขามาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาตอไป   

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ สมาชิกในครอบครัวกันตีมูล ซึ่งคอยดูแล หวงใยและใหกําลังใจ
ขาพเจาเพ่ือตอสูกับปัญหาอุปสรรคตางๆมาโดยตลอด  

สําหรับคุณคาและคุณประโยชนแของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานที่ไดกลาว
มา ซึ่งทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จและลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดย่อ 

 โครงสรางของประชากรไทยกําลังเคลื่อนเขาสูสังคมผูสูงอายุ จากขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) พบวาแนวโนมในอีก10 ปีขางหนาจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งแรงงานภาคเกษตรของไทยสวนใหญมีอายุสูงขึ้น
และมีจํานวนแรงงานลดลง บทบาทและสถานการณแท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางประชากรไทยและ
ภาคเกษตรกรรมดังกลาวไดสงผลกระทบตอจํานวนแรงงานภาคเกษตรกรอันเป็นปัจจัยการผลิตหลัก
ของภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับการเริ่มเขาสูความเป็นสังคมผูสูงอายุ
ของไทยทําใหเป็นที่คาดการณแวาโครงสรางประชากรในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอปริมาณผลผลิต
ของพืชเศรษฐกิจซึ่งจะสงผลกระทบระยะยาวตอภาพรวมปริมาณการผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจ
ของไทยในระดับที่รุนแรงกวาปัจจัยอ่ืนๆ งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรการ
ผลิตของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย เพ่ือใหทราบถึงโครงสรางประชากรดานอายุของแรงงานภาค
เกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการผลิตอยางไร โดยใชขอมูลทุติยภูมิเป็นรายจังหวัดรวม 76 จังหวัด
กลุมตัวอยางเกษตรกรรายครัวเรือนพืชเศรษฐกิจไดแก ขาว ยางพารา ออยและปาลแมน้ํามันจํานวนพืช
กลุมละ 400 ตัวอยางตอปีการเพาะปลูก 2554/2555 – 2556/2557 วิเคราะหแขอมูลโดย Multiple 
Regression Analysis  

ผลการวิจัยพบวา โครงสรางประชากรภาคเกษตรดานอายุแรงงานไดสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตในพืชแตละชนิดแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นวาขาวและออยมีผลใกลเคียงและสอดคลองกันคืออายุ
แรงงานมีผลกระทบตอปริมาณการผลิตในกลุมวัยแรงงานแตอายุแรงงานและระดับการศึกษาไมมี
ผลกระทบในกลุมวัยแรงงานผูสูงอายุสวนยางพาราและปาลแม อายุของแรงงานคอนขางมีผลกระทบ
มากทั้งในกลุมวัยแรงงานและกลุมวัยแรงงานสูงอายุ เนื่องจากขาวและออยเป็นพืชที่ปลูกเป็นรายปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆดานและสามารถมีเทคโนโลยีเขามาชวยในการเพ่ิมผลผลิตได สวน
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ยางพาราและปาลแมเป็นพืชยืนตนใชเวลาในการปลูกนานกวาจะไดผลผลิต นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ตอง
ใชเทคนิคการเก็บเกี่ยวและความชํานาญในการผลิตสูงอาจเป็นผลใหชวงอายุแรงงานเป็นปัจจัยส งผล
กระทบมากที่สุดในการผลิต 
ค าส าคัญ:  โครงสรางประชากรภาคเกษตร  พืชเศรษฐกิจ  ประชากรวัยแรงงาน  ประชากรวัยสูงอายุ  
 

Abstract 
 Thai Population Structure is moving into the elderly society. According to the 
Office of the National Economic and Social Development Board, the trend over the 
next 10 years will increase to 15.3 percent of the total population. The role and 
changing circumstances of Thai people's structure and agriculture have been 
strengthened. The impact on the number of farm laborers, which is the main factor 
of agricultural production, is likely to decline continuously, as well as the beginning 
of the Thai elderly society. The population structure in the agricultural sector will 
affect the yield of economic crops, which will have a long-term impact on the 
overall level of food production and economic crops in Thailand at a more serious 
level than other factors. Population dynamics of economic crops in Thailand 
determine the aging population structure of agricultural worker and production, 
however there were secondary data usage in each province in total 76 provinces. 
The samples were household farmers who grow economic crops such as rice, rubber, 
sugar cane and palm oil for 400 samples each year in 2011/2012 - 2013/2014. 
Analyze the data with the Multiple Regression Analysis.  

The result shows that population structure of the agricultural sector in terms 
of working age affected the yield of each crop production. It is evident that rice and 
sugarcane were nearly the same and consistency to the age group that impacted the 
productivity in working age while education level did not affect the older work force 
group. The ages of the labor force in both working age and older age groups had 
more effect to the Rubber and palm trees since they are perennial plants that take 
longer time furthermore they requires high harvesting techniques and expertise. As a 
result, labor age is the most important factor in the production. Rice and sugarcane 
are annual crops which there may be many changes and technologies can be used 
to increase yields. 

https://dict.longdo.com/search/consistency
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Keywords: Agricultural Population Structure, Economic Crops, Working Age 
Population, Old Age Population   
 
บทน า 
 ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทตอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแหลงทรัพยากรการ
ผลิตและการจางงานที่สําคัญของประเทศโดย GDP ของภาคเกษตรกรรมไทยเติบโตอยางมั่นคง
นับตั้งแตปี 2500 เป็นตนมาซึ่งความสําคัญดังกลาวเป็นผลมาจากการที่ภาคเกษตรเป็นแหลง
ทรัพยากรการผลิตหลัก และเป็นแหลงสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงในดานการผลิตและการบริโภค
ระหวางภาคการผลิตทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรมาเป็นระยะเวลายาวนาน  
ขณะเดียวกันจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหโครงสราง
ของประชากรไทยกําลังเคลื่อนเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) พบวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น จากรอยละ 
4.8 ในปี 2513 เป็นรอยละ 10.5 ในปี 2549 และแนวโนมในอีก 10 ปีขางหนาจะเพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ 
15.3 ของประชากรทั้งหมดอยางไรก็ตามหากพิจารณาสัดสวนแรงงานในภาคการเกษตรตลอดชวง 22 
ปีที่ ผานมาจะพบวาแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องกลาวคือในปี 2533 แรงงานใน
ภาคเกษตรมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 63.3 ของผูมีงานทําแตในปี 2555 สัดสวนกลับลดลงเหลือเพียงรอย
ละ 42.1 หรือจํานวน ลดลงโดยเฉลี่ยปีละ150,000 คน นอกจากนี้ยังพบวากลุมแรงงานอายุมากกวา 
40 ปีขึ้นไปมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องแตกลุมแรงงานที่มีอายุตั้งแต 15-39 ปี กลับมีแนวโนมลดลง
โดยเฉพาะกลุมแรงงานรุนใหมที่มีอายุระหวาง 15-24 ปี ที่มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว (กรวิทยแ ตัน
ศร ีและสิรีธร จารุธัญลักษณแ,2555)  
 ขณะเดียวกันมีรายงานวาสถานการณแแรงงานภาคเกษตรของไทยอยูในขั้นวิกฤตสวนใหญ
แรงงานอายุมากขึ้นและมีจํานวนแรงงานลดลงรอยละ 1 ตอปี นอกจากนี้การพ่ึงพาแรงงานตางดาว
ทดแทนนอยลงโดยเฉพาะภายหลังจากเปิดเออีซีแลว แรงงานเกษตรรอยละ 43 อายุมากกวา 50 
ปี (ยงยุทธ แฉลมวงษแ,2557) นอกจากแรงงานเกษตรลดลงสิ่งที่ซ้ําเติมคือโครงสรางอายุของแรงงาน
ภาคเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปมีแรงงานในวัยสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นจากปี 2540 ที่มีแรงงานเกษตร
กลุมอายุ 60 ขึ้นไปเพียงรอยละ 8 ก็เพ่ิมเป็นรอยละ 11  ในปี 2550 เป็นรอยละ 13 ในปี 2554 และ
เพ่ิมอยางรวดเร็วเป็นรอยละ 18 ในปี 2557 ในทํานองเดียวกันแรงงานเกษตรในกลุมอายุ 50-59 ก็
เพ่ิมสัดสวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 14 ในปี 2540 เพ่ิมเป็นรอยละ 20 ในปี  2550 เพ่ิมเป็นเป็นรอยละ 
21 ในปี 2554 และรอยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของแรงงานเกษตร ในปี 2557 อีกทั้ง แรงงานเหลานี้ก็
จะมีอายุมากขึ้นเป็นกลุมอายุมากกวา 60 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 
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จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา จํานวนประชากรในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง โดยเพ่ิมจาก 61.88 ลานคนในปี 2543 เป็น 63.53 ลานคนในปี 2552 เมื่อพิจารณาสัดสวน
ของ ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) พบวาในปี 2552 จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปี2543 มากถึงรอยละ 
32.36 ซึ่งตรง ขามกับจํานวนประชากรในวัยเด็ก (อายุระหวาง 0-14 ปี) ที่มีจํานวนลดลงจากปี 2543 
ประมาณรอยละ 8.25  และจะเห็นวาประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง โดยในปี2543 มี จํานวนผูสูงอายุคิดเป็นรอยละ 8.8 ของประชากรทั้งประเทศ ปี
2548 เพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ 10.2 ผลการสํารวจ ครั้งลาสุดปี 2552 พบวาผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นรอยละ 
11.3 ของประชากรทั้งประเทศ จากการสํารวจแรงงานในภาคเกษตรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
(2553)  พบวา ในปี 2543-2552 มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรในประเทศไทยอยูระหวาง 14.2 และ 
15.4 ลานคน ซึ่งในชวงปี 2543-2546จํานวนแรงงานมีแนวโนมลดลงโดยมีจํานวนต่ําสุดประมาณ 
14.2 ลานคนในปี 2546 กอนที่จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในชวงปี  2547-2552 โดยมีจํานวนแรงงาน
เกษตรสูงสุดในปี 2551 เทากับ 15.4 ลานคนโดยประมาณ  

บทบาทและสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางประชากรไทยและภาคเกษตรกรรม
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอจํานวนแรงงานภาคเกษตรกรอันเป็นปัจจัยการผลิตหลักของภาค
เกษตรกรรมที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องประกอบกับการเริ่มเขาสูความเป็นสังคมผูสูงอายุของไทย
ทําใหเป็นที่คาดการณแวาโครงสรางประชากรในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอปริมาณผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจ (ศูนยแวิจัยเศรษฐศาสตรแประยุกตแ,2554) เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาค
การเกษตรและผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของไทยพบวา สัดสวนมูลคาการผลิตภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ลดลงอยางตอเนื่อง
โดยแรงงานภาคการเกษตรลดลงในขณะที่แรงงานผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากขึ้นอยาง
ชัดเจนทั้งในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งแสดงถึงการเขาสูภาวะสังคมสูงวัยอาจสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพดานการคลังของภาครัฐ
และความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคตในทํานองเดียวกัน (จารึก สิงหปรีชา ,2559) ไดศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาคการเกษตรตอความมั่นคงในการผลิตอาหาร
ภาคเกษตรของไทยและแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานภาคเกษตรผล
การศึกษาพบวา ในปี 2563 แรงงานผูผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ และมันสําปะหลังมีสัดสวนการ
ลดลงที่คอนขางสูงซึ่งยอมสงผลกระทบตอปริมาณการผลิตสินคาเกษตรลดลง (UNFPA ,2553) ยัง
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทยและพบวาประเทศไทยกําลังเขาสู
ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัวและจํานวนประชากรของประเทศจะลดลงในที่สุด 
คาดการณแวาประชากรวัยทํางานลดลงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตรวมถึงภาคการบริโภคจะลด
นอยลงดวยเชนกัน  
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งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของพืชเศรษฐกิจไทยเนื่องจากพืช
เศรษฐกิจไดแก ขาว, ยางพารา,ออย,และปาลแมน้ํามัน มีแนวโนมความตองการบริโภคในประเทศและ
สงออกในอัตราที่เพ่ิมข้ึนและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดการสงออกภาคเกษตรมีมูลคาสูงในแตละปี 
พืชเหลานี้มีความสําคัญตอรายไดของแรงงานภาคเกษตรทางดานการผลิตเมื่อโครงสรางของประชากร
เปลี่ยนไปมีสัดสวนผูสูงอายุมากขึ้นขณะที่มีวัยทํางานเทาเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณการผลิตทําใหการผลิตและกําลังแรงงานลดลงซึ่งจะสงผลกระทบระยะยาวตอภาพรวม 
ปริมาณการผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจของไทยในระดับที่รุนแรงกวาปัจจัยอ่ืนๆ งานวิจัยนี้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากรตอการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือใหทราบถึง
โครงสรางประชากรดานอายุของแรงงานภาคเกษตรที่ เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการผลิตอยางไรเพ่ือหา
แนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของการผลิตพืชเศรษฐกิจไปเป็นขอมูล
ประกอบการพิจารณาวางแผนการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลดานการผลิตภาคเกษตรกรรมและ
อาหารไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณแปูองกันและบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่
อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งถือวามีความสําคัญเนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความเชื่อมโยงกับภาค
การผลิตอ่ืนๆในระดับสูงซึ่งผลกระทบตอปริมาณการผลิตและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลตอ
ศักยภาพในการแขงขันของไทยในตลาดสินคาเกษตรรวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ     

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากรภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย     
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประเภทวิจัยเชิงปริมาณ   
 ประชากรและกลุมตัวอยาง เกษตรกรของพืชเศรษฐกิจ ขาว ยางพารา ปาลแมน้ํามัน ออย 
จํานวนพืชชนิดละ 400   ตัวอยาง ตั้งแตปีเพาะปลูก 2554/2555 – 2556/2557 (ระยะเวลารวม 3ปี) 
โดยใชขอมูลสํามะโนประชากรจากสํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร  จํานวนผลผลิตสินคาเกษตรราย
จังหวัดรวม 76 จังหวัด     

ปัจจัยการผลิต ไดแก  ที่ดินเพาะปลูก (ไร), ทุน รายจายทั้งหมด (บาท) , คาใชจายแรงงาน 
(บาท) , ระดับการศึกษา (ระดับ) แรงงานตามชวงอายุ  (ปี) โดยแบงการวิเคราะหแแบบจําลองสมการ
ถดถอยตามชวงอายุออกเป็น 2 ชวง ดังนี้      

ชวงวัยแรงงาน (อายุ 20-59 ปี)     
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ชวงวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 เป็นตนไป)   
เครื่องมือแบบสอบถามโดยใชขอมูลสํามะโนประชากรจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

 การวิเคราะหแขอมูล แบงออกเป็น  
1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งเป็นการหาคาทางสถิติพ้ืนฐานและอธิบายลักษณะของ
ขอมูลในเบื้องตนโดยใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation  
: S.D.)  
2.สถิติอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือวิเคราะหแความสัมพันธแ ดวยการวิเคราะหแสมการถดถอย
พหุคูณแบบ   (Multiple Regression Analysis แบงออกเป็น 4 กลุมพืชดังนี้     
Rice it = b0 + b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5 
(Education it) +e it 
เมื่อ Rice it คือ ปริมาณการผลิตขาว 
Rubber it = b0 + b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5 
(Education it) +e it 
เมื่อ Rubber it คือ ปริมาณการผลิตยางพารา  
Sugar cane it = b0 +  b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5 
(Education it) +e it 
เมื่อ Sugar cane it คือ ปริมาณการผลิตออย  
Palm it = b0 +  b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5 
(Education it) +e it  
เมื่อ Palm it คือ ปริมาณการผลิตปาลแม 
Area it คือ พื้นที่เพาะปลูก     

Expenses it คือ รายจายทั้งหมด 
Labor cost it คือ คาใชจายแรงงาน 
Age it คือ อายุแรงงาน 
Education it คือ ระดับการศึกษา 
i คือจังหวัดที่ 
t คือปีที่  
b0 ……….b5 คาตัดแกนและคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient) 
e it เป็นคาความคลาดเคลื่อน (Error or residual) 
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 ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจของกลุมวัยแรงงานและกลุมวัย

สูงอายุ 
 

Variables  Rice 1 
(วัย
แรงงาน)  

Rice 2  
(วัยสูงอายุ) 

Rubber1 
(วัยแรงงาน) 

Rubber2 
(วัยสูงอายุ) 

Cane 1 
(วัย
แรงงาน)   

Cane 2  
(วัยสูงอายุ) 

Palm 1 
(วัย
แรงงาน) 

Palm 2 
(วัยสูงอายุ) 

Production 
(ก.ก.) 

11138.44 13450.24 7820.57 7134.29 237462.1       219695.7 52582.26 49514.65 

13912.47 16355.3 15736.55 8741.866 291010    336868.7 63138.28 57413.14 

Area 
(ไร) 

22.70438 27.07447 23.8595 28.93984 24.20159     25.04093 21.2246 19.82101 

25.30008 25.11922 17.04404 22.73199   28.17958          29.80032   24.69097 20.32567 

Expenses 
(บาท) 

42895.73 57143.45     105136.2 140783.2 120089.1     112599.1 87792.74 98070.97 

53430.22 71292.61 142899.9 207223.4 160839.4        164794.8 141271.2 172480 

Labor cost 
(บาท) 

16350 25111.07 68414.54 102433.2 70815.96     66638.05 38300 58694.67 

20280.03 35866.71 98025.61 166569.7 95984.54         97563.23 66870.95 153021.9 

Age 
(ปี) 

41.89077 65.28727 48.42468 69.54274 49.39309     65.20764 48.97884 69.02431     

10.7021   4.117715 6.717439 8.052471 6.939327          5.354186 7.828708 6.424265 

Education 
(ระดับ) 

4.470769 3.352727     4.56528 3.419483 4.153649     3.21957 4.555556 3.430556 

1.452878   1.022133 1.666644   1.243701 1.332802           1.095663 1.516779   1.092596   

Note: The top number of each variable is mean value, and the bottom number is standard 
deviation.  

 
 จากตารางที่ 1 ผลจากสถิติเชิงพรรณนาปริมาณผลผลิตชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ออย มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ยางพารา และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ขาว และยางพารา เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุ
พบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ขาว และยางพารา สวนคาเฉลี่ย 
( Mean)  พ บ ว า  อ อ ย  มี ค า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ป า ลแ ม  ข า ว  แ ล ะ ย า ง พ า ร า                                                                                       
 เนื้อที่เพาะปลูกชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด  รองลงมาคือ 
ขาว ปาลแม และยางพารา สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยางพารา 
ขาว และปาลแม เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาว ยางพารา และปาลแม สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาว ออย และปาลแม 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คาใชจายทั้งหมดชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ 
ยางพารา ปาลแม และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยางพารา 
ปาลแม และขาว เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ออย และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ออย ปาลแม และขาว   

คาใชจายแรงงานชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมา
คือ ออย ปาลแม และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยางพารา 
ปาลแม และขาว เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ออย และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ออย ปาลแม และขาว   

อายุแรงงานชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ขาว มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม 
ออย และยางพารา สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ยางพารา 
และขาว เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวง วัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด 
รองลงมาคือ ปาลแม ออย และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา  ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ปาลแม ขาว และออย   

ระดับการศึกษาชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมา
คือ ปาลแม ขาว และ ออย สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม 
ขาว และออย เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูงสุด รองลงมาคือ ออย ปาลแม และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ปาลแม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ยางพารา ขาว และออย    

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยแรงงาน

และกลุมวัยสูงอายุ 
ปัจจัยการผลติ กลุมวัยแรงงานของขาว กลุมวัยสูงอายุของขาว 

Coef. Std. Err. t Sig. Coef. Std. Err. t Sig. 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 150.93 14.62 10.32 0.000* 255.06 20.07 12.71 0.000* 
รายจายทั้งหมด 0.19 0.01 15.91 0.000* 0.17 0.01 15.00 0.000* 

คาใชจายแรงงาน -0.09 0.03 -3.29 0.001* -0.11 0.02 -5.28 0.000* 
อายุแรงงาน -96.24 34.04 -2.83 0.005* 35.49 91.25 0.39 0.697 

 ระดับการศึกษา 505.70 253.26 2.00 0.046* 678.35 366.21 1.85 0.065 
 คาคงท่ี 2677.21 2255.55 1.19 0.236 -4888.27 6061.16 -0.81 0.420 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง 

R2 = 0.7021, Adjusted R2 = 0.6998 
F= 303.59 

R2 = 0.7210, Adjusted R2 = 0.7185 
F= 281.21 

Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่   = 0.05   
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแพบวา ปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุม
วัยแรงงาน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจาย
แรงงาน อายุแรงงาน และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีตอ
ปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยแรงงานพบวา ระดับการศึกษา   สงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุม
วัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก  อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด  และคาใชจาย
แรงงาน ตามลําดับ    

สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก  เนื้อที่เพาะปลูก  รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แตอายุแรงงาน  และระดับ
การศึกษา  ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตขาว ของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของ
ตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุพบวา เนื้อท่ีเพาะปลูก  สงผลตอปริมาณ
ผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก รายจายทั้งหมด และ คาใชจายแรงงาน  แต
อายุแรงงาน  และระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ 

เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตขาวจะพบวาในชวงวัยแรงงาน อายุแรงงาน มีผลกระทบ
ตอปริมาณการผลิต แตชวงวัยสูงอายุ อายุแรงงาน และระดับการศึกษากลับไมมีผลตอปริมาณการ
ผลิตขาว 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัย
แรงงานและกลุมวัยสูงอายุ 

 
ปัจจัยการผลติ กลุมวัยแรงงานยางพารา กลุมวัยสูงอายุยางพารา 

Coef. Std. Err. t Sig. Coef. Std. Err. t Sig. 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 323.25 41.09 7.87 0.000* -0.88 0.08 -

11.03 
0.000* 

รายจายทั้งหมด 0.002 0.007 0.28 0.782 0.01 0.004 3.24 0.001* 
คาใชจายแรงงาน -0.001 0.009 -0.11 0.915 0.01 0.004 2.86 0.004* 

อายุแรงงาน -147.36 92.89 -1.59 0.113 135.12 40.49 3.34 0.001* 
ระดับการศึกษา 153.43 373.19 0.41 0.681 -108.99 264.90 -0.41 0.681 
คาคงท่ี 6420.84 5549.39 1.16 0.248 -4837.76 3021.82 -1.60 0.110 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง 

R2 = 0.1373, Adjusted R2 = 0.1311 
F= 21.97  
 

R2 = 0.3102, Adjusted R2 = 0.3037 
F= 47.58  
 

Note: * มีนัยสําคัญทางสถติิที่   = 0.05 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหแพบวา ปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของ

กลุมวัยแรงงานอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อท่ีเพาะปลูก แตรายจายทั้งหมด อายุ
แรงงาน คาใชจายแรงงาน  และระดับ การศึกษา  ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัย
แรงงานเมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่  สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของ
กลุมวัยแรงงาน พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด 
แตรายจายทั้งหมด อายุแรงงาน คาใชจายแรงงาน  และระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิต
ยางพาราของกลุมวัยแรงงาน 

 สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน และอายุแรงงาน แต 
ระดับการศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของ
ผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุพบวา  อายุแรงงาน 
สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ มากที่สุด รองลงมา  ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก 
รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แต ระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุม
วัยสูงอายุ 

เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตยางพาราจะพบวาในชวงวัยแรงงาน ปัจจัยดานอายุไม
สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตยางพารา สวนในชวงวัยสูงอายุ ปัจจัยที่ผลกระทบตอปริมาณการผลิต
ยางพารามากที่สุดคือ อายุแรงงาน  แตระดับการศึกษากลับไมมีผลตอปริมาณการผลิตยางพารา 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน
และกลุมวัยสูงอายุ 

 
ปัจจัยการผลติ กลุมวัยแรงงานออย กลุมวัยสูงอายุออย 

Coef. Std. Err. t Sig. Coef. Std. Err. t Sig. 

เนื้อท่ีเพาะปลูก 4347.67 342.99 12.68 0.000* 4702.08 510.72 9.21 0.000* 
รายจายทั้งหมด 0.79 0.09 7.91 0.000* 1.49 0.16 9.52 0.000* 

คาใชจายแรงงาน 0.29 0.13 2.31 0.021* -0.74 0.19 -3.74 0.000* 
อายุแรงงาน 1847.99 672.89 2.75 0.006* -1701.49 1135.76 -1.50 0.135 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ระดับการศึกษา 387.19 3540.26 0.11 0.913* -206.19 5527.52 -0.04 0.970 

คาคงท่ี -75938.43 42160.47 -1.80 0.072 94202.47 79678.34 1.18 0.238 
ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง 

R2 = 0.8452, Adjusted R2 = 0.8442  
F= 846.27 

R2 = 0.8707, Adjusted R2 = 0.8691  
F= 556.26 

Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่   = 0.05  

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัย

แรงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด  คาใชจาย
แรงงาน  อายุแรงงาน  แตระดับการศึกษา  ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน เมื่อ
พิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน  
พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก 
อายุแรงงาน  รายจายทั้งหมด และคาใชจาย แรงงาน   แตระดับการศึกษา  ไมสงผลตอปริมาณ
ผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน 

สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก  รายจายทั้งหมด  คาใชจายแรงงาน  แตอายุแรงงาน  และระดับ
การศึกษา  ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของ
ตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอ
ปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ มากที่สุด รองลงมา ไดแก รายจายทั้งหมด และคาใชจาย
แรงงาน แตอายุแรงงาน  และระดับการศึกษา  ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ  

เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตออยจะพบวาในชวงวัยแรงงาน อายุแรงงาน มีผลกระทบ
ตอปริมาณการผลิต แตชวงวัยสูงอายุ อายุแรงงาน และระดับการศึกษากลับไมมีผลตอปริมาณการ
ผลิตออย 
 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยแรงงาน
และกลุมวัยสูงอายุ 

 
ปัจจัยการผลติ กลุมวัยแรงงานของปาลแม กลุมวัยสูงอายุของปาลแม 

Coef. Std. Err. t Sig. Coef. Std. Err. t Sig. 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 1162.69 113.91 10.21 0.000* 1764.75 116.77 15.11 0.000* 
รายจายทั้งหมด 0.16 0.03 5.31 0.000* 0.25 0.04 5.71 0.000* 

คาใชจายแรงงาน 0.14 0.04 3.31 0.001* -0.16 0.04 -1.83 0.067 
อายุแรงงาน 538.93 183.34 2.94 0.003* -0.74 176.87 -2.42 0.033* 
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ระดับการศึกษา 2382.02 965.34 2.47 0.014* 3289.98  1161.87  2.83  0.005* 

คาคงท่ี -29154.13 11643.76 -2.50 0.013 -6047.41  13785.14  -0.44  0.661 
ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง 

R2 = 0.8503, Adjusted R2 = 0.8483 
F= 422.62  

R2 = 0.9040, Adjusted R2 = 0.9056 
F= 541.26  

 

 Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่   = 0.05 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหแพบวา ปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุม
วัยแรงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจาย
แรงงาน  อายุแรงงาน  และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่
สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยแรงงาน พบวา ระดับการศึกษา  สงผลตอปริมาณผลผลิต
ปาลแมของกลุมวัยแรงงาน  มากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก อายุแรงงาน  รายจายทั้งหมด  
และคาใชจายแรงงาน   

 สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ไดแก  เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด  อายุแรงงาน  และระดับการศึกษา  แต
คาใชจายแรงงาน  ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแม ของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของ
ผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมกลุมวัยสูงอายุ   พบวา ระดับการศึกษา 
สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจาย 
ทัง้หมด  และอายุแรงงาน  แตคาใชจายแรงงาน  ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ 

เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตปาลแมจะพบวาทั้งชวงวัยแรงงานและชวงวัยสูงอายุ ปัจจัย
ดาน อายุแรงงานผลกระทบตอปริมาณการผลิตปาลแม แตคาใชจายแรงงานกลับไมมีผลตอปริมาณการ
ผลิตปาลแม  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากร
ภาคเกษตรตอปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิดไดแก  

1. ขาว ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตขาวของกลุมวัยแรงงาน
พบวา ระดับ การศึกษา สงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก 
เนื้อท่ีเพาะปลูก  อายุแรงงาน   รายจายทั้งหมด และคาใชจายแรงงาน สวนน้ําหนักของตัวแปรอิสระ
ที่สงผลตอปริมาณการผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก  สงผลตอปริมาณผลผลิต



 
 142 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ขาวของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก รายจายทั้งหมด  และคาใชจายแรงงาน แตอายุ
แรงงานและระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ  

2. ยางพารา ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตยางพาราของกลุมวัย
แรงงานพบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด แต
รายจายทั้งหมด อายุแรงงาน คาใชจายแรงงาน  และระดับการศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิต
ยางพาราของกลุมวัยแรงงาน สวนน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณ การผลิตยางพาราของ
กลุมวัยสูงอายุพบวา อายุแรงงาน สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด 
รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แตระดับการศึกษา ไมสงผลตอ
ปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ 

3. ออย ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน
พบวา เนื้อที่ เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก 
อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด  และคาใชจายแรงงาน แตระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิต
ออยของกลุมวัยแรงงานสวนน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่ สงผลตอปริมาณการผลิตออย ของกลุมวัย
สูงอายุพบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ มากที่สุด  รองลงมา 
ไดแก รายจายทั้งหมด และคาใชจายแรงงาน แตอายุแรงงานและระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณ 
ผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ   

4. ปาลแม ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตปาลแมของกลุมวัย
แรงงานพบวา ระดับ   การศึกษา สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด 
รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก อายุแรงงาน    รายจายทั้งหมดและคาใชจายแรงงาน สวนน้ําหนัก
ของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ  พบวา ระดับการศึกษา  สงผล
ตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา  ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก    รายจาย
ทั้งหมดและอายุแรงงาน แตคาใชจายแรงงาน ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ   

ผลการศึกษาสวนนี้แสดงใหเห็นวาโครงสรางประชากรดานอายุไดสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตในพืชแตละ ชนิดแตกตางกันซึ่งจะเห็นวาขาวและออยมีผลใกลเคียงและสอดคลองกัน คืออายุ
แรงงาน และระดับการศึกษาไมมี ผลกระทบในกลุม วัยแรงงานผูสูงอายุ สวนพืชยางพาราและปาลแม 
อายุของแรงงานคอนขางมีผลกระทบมากทั้งในกลุมวัย แรงงานและกลุมวัยแรงงานสูงอายุ  

จากผลการวิจัยนี้พบวา อายุแรงงานที่เพ่ิมข้ึน มีผลกระทบตอปริมาณการผลิตยางพาราของ
กลุมวัยสูงอายุมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ปาลแม สวนขาวและออย พบวา อายุแรงงานไมมีผลกระทบตอ
ปริมาณการผลิตของกลุมวัยสูงอายุเลย   
เนื่องจากขาวและออยเป็นพืชที่ปลูกเป็นรายปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆดานและสามารถมี
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเพ่ิมผลผลิตได สวนยางพาราและปาลแมเป็นพืชยืนตนใชเวลาในการปลูก
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นานกวาจะไดผลผลิตนอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ตองใชเทคนิคการเก็บเกี่ยวและความชํานาญในการผลิต
มากพอสมควรจึงสงผลให ชวงอายุแรงงานที่สูงขึ้น สงผลกระทบมากท่ีสุดในการผลิต 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทําเกษตรที่ถูกตองโดยรัฐอาจใหทุน
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเกษตร และการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร  

2.ปลูกฝังเยาวชนรุนหลังใหไดรับความรูเกี่ยวกับการเกษตรที่ถูกตองและสงเสริมการสงออก
เพ่ือใหราคาผลผลิตสูงขึ้น เนนการลงทุนทางการเกษตรกับประเทศเพ่ือนบาน 

 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิโรจนแ สินณรงคแ อาจารยแที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.เกศสุดา สิทธิ
สันติกุล และอาจารยแ ดร.กฤตวิทยแ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารยแที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะแนวทางตางๆ ขอกราบขอบ พระคุณหนวยงานสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ใหขอมูล
การเก็บสํารวจสํามโนประชากรอยางครบถวนและสมบูรณแ    

สุดทายนี้ทางผูทําวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเป็นประโยชนแตอเกษตรกรตลอดจน
ผูสนใจศึกษาขอมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยหาก
มีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ทางผูทําวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพ่ือวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางระดับหนี้ครัวเรือน การ
บริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลอนุกรมเวลารายปี ในชวงปี 
พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ. 2560 โดยใชแบบจําลองโครอินทิเกรชันผลการศึกษาพบวา การบริโภค และ
ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สงผลตอระดับหนี้ครัวเรือนในทิศทางตรงขาม แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และเมื่อทดสอบความเป็นดุลยภาพในระยะยาวพบวา การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ 
มีความสัมพันธแในระยะยาวตอระดับหนี้ครัวเรือน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% อีกทั้งเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระดับหนี้ครัวเรือนจะสามารถปรับตัวเขาสูจุดดุลยภาพในระยะยาวดวยขนาด 
0.5908 
ค าส าคัญ: หนี้ครัวเรือนการบริโภคผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศโคอินทิเกรชัน 
 

Abstract 
 This research was aimed to analyze the relationship among Household debt, 
Consumptionand Gross Domestic Product. In this study, We use the annual time 
series data from 2008 to 2017 by using the method of Cointegration in analysis. The 
results form in study found that Consumptionand Gross Domestic Product was found 
to be inversely correlated with household debt, but without carrying statistical 
significance. Next, we analyze relation tolong-term equilibrium. We found that 
Consumptionand Gross Domestic Productcorrelated long-term equilibrium with 
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household debt at the reliability level of 95 percent and as a result of the change in 
household debt will be able to adjust to the long-run equilibrium with 0.5908 
Keywords: Household debt, Consumption, Gross Domestic Product, Cointegration 
 
บทน า 
 การกอหนี้ของครัวเรือนเป็นหนึ่งในความกังวลที่สรางความวิตกใหกับผูกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของแตละประเทศ เนื่องจากหนี้ครัวเรือนนั้นมีความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
แตละประเทศและโลก จึงจําเป็นตองควบคุมใหอยูในระดับที่เหมาะสม หากปริมาณหนี้อยูในระดับสูง
จนเกินไปจะเป็นการบั่นทอนกําลังซื้อของผูบริโภคและกดดันกิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้จนกระทั่งลุกลามเป็นวิกฤตการเงินในอนาคตได 
เนื่องจากหนี้ครัวเรือนมีการเชื่อมโยงกับระดับการบริโภคภายในประเทศ ที่มีอิทธิพลสําคัญตอการ
ขยายตัวของ ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของแตละประเทศ นอกจากนี้หากระดับหนี้
ครัวเรือนมีต่ํามากเกินไปจะสะทอนถึงความไมเต็มใจที่จะจับจายใชสอย หรือลงทุนสวนบุคคล สงผล
กระทบตอการผลิต ในที่สุดก็จะกระทบตอคาจางแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมใหชะลอหรือหดตัวลง
เชนกัน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558)  

หากพิจารณาสถิตการเกิดหนี้ครัวเรือนเทียบกับผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศไทย พบวา ตั้งแตปีพ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2559 หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีปริมาณเพ่ิม
มากขึ้น ดังภาพที่ 1  
 

 
 

สําหรับสถานการณแหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบัน หลายหนวยงานภาครัฐกําลังเรง
ออกมาตรการและหลักเกณฑแตางๆ เพ่ือกํากับดูแล (Prudential regulation) ประเด็นดังกลาวกัน
มากขึ้น เพราะทุกวันนี้คนไทยมีหนี้มากขึ้น ถึงแมวาสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอจีดีพีปรับตัวลดลง 
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นับตั้งแตตนปี 2559 อยูที่ระดับ 80.6% ลดลงเหลือ 78.6% ในไตรมาสแรกของปีนี้ แตในทางตรง
ขาม ปริมาณหนี้ครัวเรือนกลับมีอัตราเรงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพฤติกรรมการกอหนี้ของคนไทยเกิดเร็ว
ขึ้นตั้งแตยังไมเริ่มทํางาน อางอิงผลสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทยชวง
ครึ่งปี 2560 ดังนั้น จากการที่ปริมาณหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแลว อีกทั้งเป็นปัญหาที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศได จากทฤษฎีการบริโภคจะแสดงใหเห็นวาปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกําหนดปริมาณหนี้
ครัวเรือนนั่นคือการบริโภคของภาคครัวเรือน โดยปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือหากมีการบริโภคเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหหนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นดวย นอกจากนี้การที่หนี้ครัวเรือน
เพ่ิมสูงขึ้นนั้นอาจจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจผานรายไดประชาชาติ (GDP) ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการบริโภค
ที่เพ่ิมขึ้น และอาจจะทําใหสงผลตอความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และสะทอน
ใหเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจหรือสงผลกระทบตอเนื่องเกิดเป็นปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจดวยเชนกัน  

นอกเหนือจากการรายงานเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยที่ชี้ใหเห็นถึงปัญหาของหนี้
ครัวเรือน ยังพบวามีการศึกษาหลายการศึกษาที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือน เชน
การศึกษาของจินตนา  หาเรือนโภค (2549) รวมถึงการศึกษาของ ชุติภา คลังจตุรเวทยแ (2557) ที่ได
ทําการศึกษาผลกระทบของหนี้ครัวเรือนไทยและวิกฤติเศรษฐกิจของ และการศึกษาของนาถระพี 
ฟองประไพ (2557) นอกจากหนี้ยังมีการศึกษาในตางประเทศที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือน 
ไดแก การศึกษาของ Kazuo Ogawa และ Junmin Wan (2007) ทําการศึกษาเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือน
มีผลตอการบริโภคในชวงหลังฟองสบูในประเทศญี่ปุุน รวมถึงการศึกษาของXianming Meng,Nam 
T. Hoang, Mahinda Siriwardana (2013) ที่ไดทําการศึกษาระดับมหภาคของปัจจัยที่กําหนดหนี้
ครัวเรือนในประเทศออสเตรเลีย และการศึกษาของChristelle Meniago, Janine Mukuddem-
Petersen, Mark A. Petersen, Itumeleng P. Mongle (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่สงผลตอการเพ่ิมข้ึนของหนี้ครัวเรือนในแอฟริกาใต 

อยางไรก็ตามจากจาการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ผานมาทั้งในและตางประเทศ มี
วิธีการศึกษาที่แตกตางกันออกไป เพ่ือที่จะมาอธิบายการเกิดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน โดยวิธีการที่ใช
สวนใหญในการศึกษาคือวิธีกําลังสองนอยสุด(OLS)  ไดแกการศึกษาของ นาถระพี ฟองประไพ , 
Kazuo Ogawa and Junmin Wan  และการศึกษาของ Edmond  Berisha and John  
Meszarosนอกจากวิธีการศึกษาดังกลาวแลวยังมีการใชแบบจําลอง Dynamic Stochastic General 
Equilibrium (DSGE) ของ lacoviello (2005)ในการศึกษาของ ชุติภา คลังจตุรเวทยแ นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาของ Xianming Meng,  Nam  T.  Hoang, Mahinda Siriwardanaและการศึกษาของ 
Christelle Meniago, Janine Mukuddem-Petersen, Mark A. Petersen, Itumeleng P. 
Mongle ที่ใชแบบจําลอง Cointegration ในการศึกษา   
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 จะเห็นวาจาการศึกษาท่ีผานมาในประเทศไทยยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนี้ในครัวเรือนโดยใช
แบบจําลอง Cointegration ซึ่งแบบจําลองนี้เมื่อนํามาใชทดสอบนอกจากจะทําใหทราบความ
สอดคลองของขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรคูนั้นๆ วามีการเคลื่อนไหวที่สอดคลองกันหรือไม ยังจะ
ทําใหทราบถึงความสัมพันธแของดุลภาพในระยะยาวเนื่องจากความเชื่อในทางเศรษฐศาสตรแที่วา อยาง
นอยในระยะยาวแลว ตัวแปรทางเศรษฐกิจควรจะมีความเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่
สอดคลองกัน แมวาในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตัวแปรดังกลาว อาจมีการเคลื่อนไหวที่ไมสามารถ
กําหนดทิศทางที่แนนอนไดก็ตาม นอกจากนี้จะทดสอบความสัมพันธแเชิงเหตุและผล (Granger 
Causality Test) เพ่ือจะไดทราบวา ตัวแปรใดเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอีกตัวแปร
หนึ่ง 

ดังนั้นเพ่ือเป็นประโยชนแในเชิงนโนบายตอประเทศในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
เป็นประโยชนแตอประชาชนในประเทศ ในการวางแผนทางการเงินเพ่ือการบริโภคในชีวิตประจําวัน จึง
ทําการศึกษาวิเคราะหแความสัมพันธแของหนี้ครัวเรือนกับการบริโภคและผลิตภัณฑแมวลรวมประชาชาติ 
โดยใชแบบจําลอง Cointegrationมาทําการศึกษาในครั้งนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมใน
ประเทศโดยใชแบบจําลองCointegration 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปริมาณหนี้ครัวเรือน การ
บริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ โดยทําการรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
2.1 การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root test) 
ในการศึกษาขอมูลอนุกรมเวลา ตองทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลากอน 

เนื่องจากถาขอมูลไมมีลักษณะนิ่ง จะเกิดปัญหาความสัมพันธแไมแทจริง (spurious regression)
ระหวางตัวแปรอนุกรมเวลาทั้งสองตัวแปร ซึ่งจะเห็นไดจากสมการถดถอยระหวางตัวแปรอนุกรมเวลา
ทั้งสองตัวแปร สวนมากจะไดคา R2สูง และคาสถิติ tมีนัยสําคัญ ทั้งที่ความสัมพันธแของตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาว โดยทางทฤษฎีแลวไมมีความหมายในทางเศรษฐศาสตรแ โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง 
(stationary)นั้น คาเฉลี่ย (means)และความแปรปรวนจะตองมีคาคงที่  (constant)เมื่อเวลา
เปลี่ยนไป ในขณะที่คาความแปรปรวนรวมเกี่ยว (covariance)ระหวางสองคาบเวลาจะขึ้นอยูกับ
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ชองวาง (gap)ระหวางคาบเวลาเทานั้น ไมไดขึ้นอยูกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง หากไมมีลักษณะดังกลาว จะ
ถือวาขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary)การทดสอบวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่งหรือไม
นั้น พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ในตัวเอง (autocorrelation coefficient function : ACF)ตาม
แบบจําลองของ Dickey-FullerและAugmented Dicky Fuller (ADF) โดยการตรวจสอบขอมูล
อนุกรมเวลาวามีลักษณะนิ่งหรือไม โดยการทดสอบยูนิทรูท (unit root test) 

2.2 แนวคิด Cointegration และError Correction Model 
เนื่องจากขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรแมหภาคสวนใหญจะมีลักษณะเป็น Nonstationary

คือ คาเฉลี่ย และ คาความแปรปรวนของขอมูลเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไมหยุดนิ่ง 
ซึ่งการอางอิงทางสถิติ หรือ การวิเคราะหแนโยบายใด ๆ โดยอิงกับคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองที่
ประมาณการได อาจใหภาพบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงได และในทางปฏิบัติที่ผานมานักวิเคราะหแและ
นักวิจัยมักจะแกปัญหาดังกลาวดวยการปรับขอมูล (Pre-filtering Data)โดยการทํา First 
differencingตามวิธีการของ Box and Jenkins (1976)กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการ
ประมาณการในทางเศรษฐกิจตอไป แตโดยมากนักวิเคราะหแและนักวิจัยมักจะละเลยปัญหาดังกลาว 
หรือไมก็ตั้งสมมติฐานอยางกลาย ๆ (Implicit Assumption)วาขอมูลที่ใชมีลักษณะเป็น Stationary
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไมถูกตอง ทําใหคาทางสถิติที่ประมาณการไดไมมีประสิทธิภาพและขาดความนาเชื่อถือ 

Cointegrationและ Error Correction Modelจึงเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหแทาง
เศรษฐมิติที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใหสามารถใชวิเคราะหแขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะเป็น 
Nonstationaryได โดยจะใชเป็นเครื่องมือในการทดสอบและวิเคราะหแหาความสัมพันธแเชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว (Cointegrating Relationship) และความสัมพันธแเชิงดุลยภาพในระยะสั้น (Error 
Correction Model)เพ่ือดูการปรับตัวในการเขาสูดุลยภาพของตัวแปร ระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ตามที่ระบุไวในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแไดโดยตรง ซึ่งลักษณะเดนประการหนึ่งของการใช
เทคนิคดังกลาวคือ จะไมกอใหเกิดปัญหาเรื่องตัวแปรมีความสัมพันธแที่ไมแทจริงตอกัน (Spurious 
Relationships)แมวาตัวแปรที่ใชจะมีลักษณะเป็น Non-stationary Processก็ตาม 

Cointegrated Systemเป็นขั้นตอนของการทดสอบเพ่ือดูวาตัวแปรทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
มีความสัมพันธแเชิงดุลยภาพในระยะยาวตามที่ระบุไวในทฤษฎีเศรษฐศาสตรแหรือไม ซึ่งวิธีการทดสอบ 
Cointegrationที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ วิธี Two-step Approachที่เสนอโดย EngleและGranger 
(1987)และวิธีของ Johensenและ Juselius (1990) 

1) วิธีการของ Engle และ Grangerประกอบไปดวย 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก ทําการประมาณคาสมการถดถอยของตัวแปรที่ตองการทดสอบดวยวิธี 

Ordinary Least Square (OLS)  
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ขั้นตอนที่สอง ทดสอบดูวาคาความคลาดเคลื่อน te ที่ประมาณไดมีคุณสมบัติในลักษณะ
Stationary Processหรือไมในขั้นตอนนี้EngleและGrangerแนะนําใหทดสอบดวยวิธีAugmented 
Dickey–Fuller Test (ADF) จะได 

1

1

p

t t i t i t

i

e e e   



    
   

 

โดยที่ 
1t t te e e     และ p คือจํานวนของ Lagged Values of First Differences of 

the Dependent Variable เพ่ือแกปัญหา Autocorrelation ใน t  
สมมติฐานในการทดสอบ 
สมมติฐานหลักคือ te เป็น Non-stationary หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ tx และ ty ไมมี

ความสัมพันธแเชิงดุลยภาพในระยะยาว  0 : 0H    
สมมติฐานรองคือ te เป็น Stationary หรือกลาวไดวา tx และ ty มีความสัมพันธแเชิงดุลย

ภาพในระยะยาว  1 : 1H    
Error Correction Modelแนวคิดเกี่ยวกับCointegrationและ Error Correction 

Mechanism เป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธแซึ่งกันและกันตามหลักของ Granger 
Representation Theorem โดยทฤษฎีนี้กลาววาถาพบวาตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธแเชิง
ดุลยภาพในระยะยาวแลวจะสามารถสรางแบบจําลองการปรับตัวที่เรียกวา  “Error Correction 
Mechanism” เพ่ืออธิบายกระบวนการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปรตางๆในแบบจําลองใหเขาสู
ดุลยภาพในระยะยาวไดขอที่นาสังเกตคือตามทฤษฎีนี้รูปแบบการปรับตัวในระยะสั้นจะคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการปรับตัวของตัวแปรตางๆในระยะยาวเขาไปดวย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller 
(ADF) โดยผลการทดสอบ Unit Root สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller 

 At Level 1st Diff 2rd Diff 
หนี้ครัวเรือน 

(Debt) 
0.6790 0.1108 0.0157** 

การบริโภค 
 (Consumption) 

0.9971 0.3132 0.0008*** 

ผลิตภณัฑแมวลรวมในประเทศ 
 (GDP) 

0.9999 0.6618 0.0001*** 
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ผลการทดสอบประมาณค่า  
การวิเคราะหแความสัมพันธแรหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมใน

ประเทศ โดยวิธี Ordinary Least Square (OLS) จะไดสมการประมาณคาดังนี้  

12939 0.0522 0.3075D debt D gdp D consumption       
 

ผลการประมาณแบบจําลองพบวาการเปลี่ยนแปลงของการบริโภค และการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเปลี่ยนแปลงของหนี้ภาคครัวเรือน โดยมี
คา t –statistics เทากับ -0.1776 และ -0.1785และคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -0.0522 และ -0.3075 
ตามลําดับ 
 ผลการทดสอบความนิ่งของตัวคลาดเคลื่อน  

จากการทดสอบความนิ่งของตัวคลาดเคลื่อนที่ระดับ I(0) โดยวิธี Augmented Dickey-
Fuller (ADF)จะไดผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2ผลการทดสอบความนิ่งของตัวคลาดเคลื่อน 

 t –statistics Prob 

Residal -2.774 0.0143** 

ผลการทดสอบพบวา คา t –statistics ณ ระดับ Level มีคาเทากับ -2.774 ซึ่งมีคามากกวา
คาวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ทําใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก 0H  และยอมรับสมมติฐานรอง 

aH  นั่นคือคาคลาดเคลื่อนไมมี Unit Root หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของการบริโภค และการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธแในระยะยาว (Cointegration) กับการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้ครัวเรือน 
ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง Error Correction 

การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมใน
ประเทศ โดยแบบจําลอง Error CorrectionModel จะไดสมการประมาณคา ดังนี้  

14711.73 0.0433 1.3799 0.5908 ( 1)D debt D gdp D consumtion resid      

 
จากสมการประมาณคา หมายความวา เมื่อเกิดภาวะใดๆ ที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงของหนี้

ครัวเรือนออกจากดุลยภาพ การปรับตัวกลับเขาสูจุดดุลยภาพของการเปลี่ยนแปลงของหนี้ครัวเรือน
จะถูกปรับลดลงในแตละชวงเวลาดวยขนาด 0.5908 

 
 

(-0.0777)      (-0.1776)                (-0.1785) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสัมพันธแระหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมใน
ประเทศ โดยใชแบบจําลอง Cointegration พบวา การบริโภค ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สงผล
ตอระดับหนี้ครัวเรือนในทิศทางตรงขาม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kazuo Ogawa, Junmin 
Wan (2007)และ Edmond  Berisha,  John  Meszaros (2017) แตไมสอดคลองกับทฤษฎีการ
บริโภค และทฤษฎีรายไดประชาชาติ ที่วาหากมีการบริโภคเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหหนี้ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นดวย 
นอกจากนี้การที่หนี้ครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นนั้นอาจจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจผานรายไดประชาชาติ 
(GDP) ที่เพ่ิมสูงขึ้น จากผลการศึกษาที่ไมเป็นไปตามทฤษฎีทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการทยอย
สิ้นสุดของหนี้จากมาตรการรถยนตแคันแรก และทําใหสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอGDPทยอยปรับลดลงมา
ดวย ซึ่งจากการรายงานของธนาคารแหงประเทศไทยพบวาเงินกูยืมในหมวดรถยนตแมีการปรับตัว
ลดลงชัดเจนที่สุด นอกจากนี้แบบจําลอง Cointegration และ Error Correction แสดงใหเห็นวา 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับหนี้ครัวเรือนซึ่งอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐ 
รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถปรับตัวสูจุดดุลยภาพในระยะยาวได
ดวยความเร็วรอยละ 59.08  
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแ
มวลรวมในประเทศ” นี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเรียบรอย ขอขอบคุณผูรวมวิจัยทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือในการทํางานวิจัยเป็นอยางดี  

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน รวมทั้งอาจารยแและเจาหนาที่ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ไดใหคําแนะนํา และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้  

ทายนี้ คณะผูจัดทําวิจัยหวังวางานวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนแตอประเทศ ในการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือการบริโภคในชีวิตประจําวันตอไป 

                                                   คณะผูจัดทําวิจัย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องแนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง กําหนดวัตถุประสงคแ 3 ประการคือ 1) อภิปรายสภาพแวดลอมทางการตลาดของ
ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 2) วิเคราะหแความตองการของของนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปตอตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางและ 3) สังเคราะหแแนวทางการปรับ
รูปแบบของตลาดตนเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ นักทองเที่ยวชาวไทยและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ และผูประกอบการคาขายที่ตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมวิเคราะหแขอมูลสําเร็จรูป ทางสังคมศาสตรแ 
และจํานวนผูประกอบการจํานวน 5 คนโดยใชการสัมภาษณแเชิงลึกแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแเชิง
เนื้อหา 
 ผลวิจัยตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เป็นตลาดที่มีความพรอมอยางมากตอ
การรองรับนักทองเที่ยวที่มาจับจายใชสอยซื้อสินคา ของที่ระลึก และของฝากกลับยังภูมิลําเนา
หลังจากการเดินทางทองเที่ยว โดยพ้ืนฐานแลวนั้นตลาดไดจัดระบบระเบียบการบริหารตลาดไดเป็น
อยางดี มีการจัดโซนของสินคาไดอยางชัดเจน มีสินคาที่มีความหลากหลาย ตลาดมีความดึงดูดใจใน
การแวะซื้อสินคาเนื่องจากมีปูายโฆษณาจากรานเซรามิคที่ทําการตลาดดานราคาเพ่ือดึงดูดใจให
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการ ตลาดมีความเขาถึงงาย แตอุปสรรคปัญหามีเพียงเหตุเดียว คือ ตลาดยัง
ไมเปน็ที่รูจักอยางมากในวงการการทองเที่ยว เมื่อตลาดไมเป็นที่รูจักอยางวงกวางทําใหผูประกอบการ
ขายสินคาไดไมดีเทาที่ควร บางรายก็ยายไปขายยังแหลงตลาดอื่น ทําใหตลาดเริ่มซบเซาลงเรื่อย ๆ ทุก
เดือน หากไมมีการแกไข ในอนาคตตลาดตนเงินอาจจะปิดตัวลงอยางแนนอน ดั งนั้นทุกสวนที่
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เกี่ยวของจึงควรชวยพัฒนาตลาดตนเงินใหฟื้นตัวและมีการเติบโตมากขึ้นยิ่งกวาเดิม อาจจะโดยการทํา
การโฆษณาตลาดผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหตลาดเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น  
 
 
ค าส าคัญ: การปรับรูปแบบ  ธุรกิจชุมชน  การสื่อสารทางการตลาด      
 

Abstract 
 A study on the ways of adjusting that Ton Ngern Market, Hang Chat District, 
Lampang model to promote community business. The objectives of the study were 
3 points 1) to discuss the marketing environment of Ton Ngern Market. 2) Analyze the 
needs of tourists and the general people who spend time with shopping on Ton 
Ngern Market. 3) Synthesis of guidelines for the reform of Ton Ngern Market to 
promote community business. The sample was used in the study. Thai tourists and 
the general people who spend the money for shopping at Ton Ngern Market, Hang 
Chat District, Lampang. A total of 400 people were interviewed using the 
questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are Percentage, 
Mean and Standard Deviation of the Social science and 5 operators using in-depth 
interviews. 
 In general research, Ton Ngern Market, Hang Chat District, Lampang is 
considered to be a market that is very readily available for visitors to the shopping. 
You can buy souvenirs for gifts and souvenir to your home after a trip, and then the 
market has a good market management system. The item's zone has been clearly 
organized. Wide range of products. The market is attracted to the appeal of the 
goods, since it has an advertising from a ceramic shop that offers a price market to 
attract tourists to use. The market has easy access. But the problem barrier is only 
one reason, the market is still not very recognizable in the tourism industry. When 
the market is not well known, it allows the trader to sell the item as good as it 
should. Some of them move to sell to other market sources. The market has begun 
to be sluggish every month. If it is not fixed, In the future, the money market may 
surely shut down. Therefore, all related parts should help develop the money 
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market, recover and grow even more. It may be done by advertising marketing 
through various media to make the market more recognizable. 
 
 
Keywords: Landscape, Community Business, Marketing Communication 
บทน า 
 ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําปางในป 2550 มีผลิตภัณฑมวล 46,870 ล
านบาท  รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาการคาสงและคาปลีกมากที่สุดถึงรอยละ 16.59  คิดเปนมูลคา 
7,779 ลานบาท รองลงมาเปน สาขาการเกษตรกรรม   และสาขาการเหมืองแร และยอยหิน 
(สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ลําปาง/สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีลําปาง) จากขอมูลขั้นตนทําใหทราบไดวา
รายไดสวนใหญที่นําเม็ดเงินเขามาในจังหวัดลําปาง คือ การทําการคาขาย ซึ่งจะเห็นไดมาปัจจุบันนี้ มี
ประชากรจังหวัดลําปางทําอาชีพคาขายกันมากขึ้น ทั้งเป็นการคาขายที่เป็นกลุมธุรกิจขนาดใหญและ
ขนาดยอม โดยจะสังเกตไดวาการคาขายนั้นจะเป็นการคาขายใหกับนักทองเที่ยวที่เดินทางผานมายัง
จังหวัดลําปางเป็นสวนใหญ 
            ในสถานการณแปัจจุบัน “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “ธุรกิจชุมชน” มีการเติบโตขึ้นอยางมากใน
สังคมปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องและเป็นระบบ โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุมกิจกรรมของชุมชนที่
ชุมชนคิดไดจากการเรียนรู ไมใชกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ทําเพ่ือมุงสูตลาดใหญ และไมใชกิจกรรมที่ซับซอน
อะไร ลวนแลวแตเป็นการทํากินทําใชทดแทนการซื้อจากตลาดได และเป็นการจัดการระบบการผลิต
และบริโภคท่ีมีอยูในชีวิตประจําวัน เชน การจัดการเรื่องขาว หมู เห็ด เป็ด ไก ผัก ผลไม น้ํายาสระผม 
ส บู  น้ํ า ย า ล า ง จ า น  ห รื อ อ่ื น  ๆ  ที่ ชุ ม ช น ทํ า ไ ด เ อ ง โ ด ย ไ ม ยุ ง ย า ก นั ก  ( อ อ น ไ ล นแ
http://ophbgo.blogspot.com) การทํากินทําใชทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจายและยังชวยให
ระบบเศรษฐกิจใหญเขมแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหมใหเป็นฐานที่เป็นจริงใน
ชุมชน เพราะถาชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ทําใหตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเขมแข็งและอยูได ยกตัวอยางไดชัดเจน คือ การคาขายที่ตลาดทุงเกวียน ที่เริ่มมีการกอตั้งตั้งแตปี 
พ.ศ. 2542 ซึ่งถือไดวาเป็นตลาดที่มีการคาขายสินคาที่นําเม็ดเงินสูจังหวัดลําปางไดอยางมากมาย 
เพราะถือไดวาเป็นตลาดที่มีสินคาครบวงจร และมีความหลากหลายของขางสูง จึงทําใหเป็นที่นิยม
ใหกับนักทองเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยอยางวงกวาง 
             ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เป็นตลาดที่เกิดขึ้นใหมในปี 2555 เป็นตลาดที่
เกิดข้ึนมาเพ่ือจะรองรับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยที่ตลาดทุงเกวียน จุดประสงคแ
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ของการกอตั้ง คือ เป็นการระบายความหนาแนนของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปใหมาใชจายที่ตลาด
ตนเงินแทนตลาดทุงเกวียน ซึ่งการจัดทํานั้น สินคาและบริการมีความเหมือนกัน อีกทั้งราคายังเทา
เทียมกันอีกดวยตลาดตนเงินเป็นตลาดที่ทําครบวงจร คือ มีที่จอดรถเพียงพอ ทั้งรถบัส รถตู และรถ
โดยสารสวนตัว และยังมีการสรางหองพักใหกับผูประกอบการเชา สะดวกตอผูประกอบและ
นักทองเที่ยวเป็นอยางมาก  
             ปัจจุบันตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จั งหวัดลําปางเริ่มมีความซบเซา จํานวน
ผูประกอบการเริ่มลดลง ทําใหจํานวนรานคามีจํานวนลดลง เมื่อรานคามีจํานวนลดลง ทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยลดลงตามไปดวย เนื่องจากตลาดไมรองรับความ
ตองการของนักเทาเที่ยวไดดี เชนเดิม  สินคาเริ่มไมมีความหลากหลาย อีกทั้งผูคาขายไมมี
ประสบการณแทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจ ทําใหตลาด ณ สถานการณแปัจจุบันเริ่มเงียบ จํานวน
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยลดลงมาก บางรานคาปิดตัวไป เหลือรานคาเพียงไมกี่
ราน และปัญหาที่สําคัญ คือ ตลาดตนเงินจุดเดนของตลาดไมชัดเจน มองเห็นไดไมชัด และไมไดมี
เอกลักษณแที่แสดงชัดเจน ไมสามารถเรียกใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปมาใชจายได ระยะนานจะ
ทําใหตลาดขาดทุนและยกเลิกไปในอนาคต  
             ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงสนใจศึกษาเพ่ือที่จะพัฒนาใหตลาดกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง 
และเพ่ือมาชวยรองรับการกระจายจํานวนนักทองเที่ยวใหกับตลาดทุงเกวียน อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปางเชนเดิม ซึ่งปัญหาที่ผูจัดสนใจศึกษาเพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการแกไข คือ จัดทําสื่อทางการ
ตลาดใหกับตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ใหเป็นที่รูจักในวงการมากขึ้น และจะศึกษา
ทําการวิจัยความตองการของนักทองเที่ยว และสภาพแวดลอมภายนอกของตลาดตนเงิน อําเภอหาง
ฉัตร จําหวัดลําปาง โดยผูวิจัยคาดวาประโยชนแที่จะไดรับหลังจากศึกษาวิจัยเสร็จ คือจะไดทราบถึง
สภาพแวดลอมทางการตลาดของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ทําใหใหทราบถึงความ
ตองการของของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปตอตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และจะ
ไดแนวทางการสื่อสารทางการตลาดใหกับนักทองเที่ยวเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. อภิปรายสภาพแวดลอมทางการตลาดของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
2. วิเคราะหแความตองการของของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปตอตลาดตนเงิน อําเภอหาง

ฉัตร จังหวัดลําปาง 
3. สังเคราะหแแนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหาง

ฉัตร จังหวัดลําปาง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสํารวจทําการรวบรวมขอมูล
ที่ไดรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางจํานวน 400 ตัวอยาง และสัมภาษณแผูประกอบการจํานวน 5 คน
สถิติในการวิเคราะหแผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการวิเคราะหแ 
ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากรหรือกลุมโดย 
สุมตัวอยางจากแตละกลุมเป็นอิสระตอกัน (Independent – Sample T-Test) โดยใชสถิติแบบ T – 
testและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปโดยใชสถิติวิเคราะหแ
คาความแปรปรวนทางเดียว  (One way analysis of variance : One way  ANOVA) โดยคาสถิติ
ทดสอบแบบ F – Test และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเป็นรายคู (Multiple Comparison) 
วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) test และทดสอบความสัมพันธแของสองตัวแปร
โดยใชสถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหแขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดวิเคราะหแและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับเป็น 6 สวน 
ดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
จากผลวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ เป็น เพศชาย รอยละ 53.50 มากกวา เพศหญิง รอย
ละ 46.50 อายุ 31 - 40 ปี มากสุด รอยละ 40.50 รองลงมา อายุ 20 - 30 ปี รอยละ 30.75 นอยสุด 
มากกวา 60 ปี สถานภาพสมรส มากสุด รอยละ 71.75 รองลงมา โสด  รอยละ 26.75 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 67.25 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 29.25 อาชีพเป็น
ลูกจางประจําหรือชั่วคราว รอยละ 34.00 รองลงมา พนักงานของรัฐ รอยละ 24 .75 ขาราชการ รอย
ละ 15.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท รอยละ 39.75 รองลงมา นอยกวา 15,000 
บาท รอยละ 31.50 ในกลุมไมมีรายได รอยละ 10.50 ตามลําดับ 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและของฝาก 
จากผลวิเคราะหแพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและของฝาก ดานสถานที่ในการซื้อของที่ระลึกและของ
ฝากจากแหลงอ่ืนๆ รอยละ 39.50 รองลงมา หางสรรพสินคา รอยละ 33.75 วัตถุประสงคแในการซื้อ
ของที่ระลึกและของฝาก เพ่ือนําไปฝากเพ่ือนญาติพ่ีนองและคนรูจัก รอยละ 79.21 รองลงมา เพ่ือ
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รับประทาน/ใหกับตนเอง รอยละ 19.31 ประเภทสินคาที่ซื้อเป็นของที่ระลึกและของฝาก เซรามิก 
เชน ชามตราไก มากสุด รอยละ 27.64 รองลงมา อาหาร เชน แคบหมู ไสอ่ั ว น้ําพริกหนุม รอยละ 
24.25 และขนมขบเขี้ยว เชน ขาวแตเนน้ําแตงโม รอยละ 23.71 บุคคลที่รวมเดินทางทองเที่ยว คือ 
ครอบครัว มากสุด รอยละ 42.50 รองลงมา เดินทางคนเดียว รอยละ 25.25 ในดานการจับจายซื้อ
สินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เคยซื้อ มากสุด รอยละ 58.25 รองลงมา ไมเคย
ซื้อ รอยละ 41.75 โดยมีจํานวนครั้งที่ซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา 
จํานวน 1 ครั้งบาท มากสุด รอยละ 53.22 รองลงมา จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 24.89 และจํานวน 4 
ครั้ง รอยละ 10.73 ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง ความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มี
ความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยสูงสุด คือ ตลาดยังขาด
ความพรอมในเรื่องการรองรับและควรที่จะตองปรับปรุงเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มา
ใชจาย มีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา ตลาดมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอกับนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดควรจะมีการทําการตลาดเพ่ือใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย
เป็นที่รูจักมากกวาเดิม ตลาดเหมาะสําหรับเป็นสถานที่พักรถในการเดินทาง ตลาดเป็นที่รูจักอยาง
แพรหลายของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดมีรานอาหารเพียงพอกับนักทองเที่ยว
และบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย โดยนอยสุดมีความคิดเห็นในดานตลาดมีการแยกโซนสินคาและบริการได
อยางเดนชัด ตามลําดับ 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด
ตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

4.1 ดานสถานที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.41 โดยสูงสุด คือ ทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาด และไมไกลจากแหลงทองเที่ยวจนเกินไป มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมา มีการทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธแตลาดเพ่ือใหเป็นที่รูจักมากขึ้น เชน แจกใบปลิวที่ถนนคนเดิน ทําปูายโฆษณา
ตลาดในแหลงชุมชน เป็นตน เป็นตลาดมีความสะอาด ไมสกปรกและเหม็น มีการทําสัญลักษณแ
ทางการตลาดใหเดนชัด เชนปูายโฆษณาเดนชัด ตุ฿กตาสัญลักษณแ มาสคอต เป็นตน เพ่ือเป็นสัญลักษณแ
งายตอการสังเกต, มีการทําปูายโฆษณาตลาดปักตามขางทางเรื่อย ๆ กอนถึงตลาดอยางนอย 1 กิโล
เมตร,ตลาดควรมีบริการสถานที่ในการนวดผอนคลาย และสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานภายในตลาดมีความเพียงพอกับนักทองเที่ยว เชน มีหองน้ําเพียงพอ ลานจอดรถที่เพียง พอ 
รานคาเพียงพอ เป็นตน และภายในตลาดมีการจัดทําหลังคามุงกันแดด  และฝนใหกับนักทองเที่ยว
และบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด โดยนอยสุดเป็นตลาดที่มีสวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพในการพักผอน 
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(Health Care Park) และมีการสรางจุดเดนทางการทองเที่ยวที่นารักและสวยงาม มีมุมเกเเพ่ือให
นักทองเที่ยวไดถายภาพเลน ตามลําดับ  
 4.2 ดานสินคาและบริการ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40  โดยสูงสุด คือ มีการแบงโซนสินคาใหเดนชัดมากขึ้น เชน โซนสินคา OTOP  โซน
สินคาของฝากโซนของปุาและโซนเซรามิกลําปาง มีคาเฉลี่ย 4.61 รองลงมา มีสินคาที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดใกลเคียงมาขายภายในตลาดเพื่อใหเกิดความหลายหลายมากขึ้นสินคาตองมีความสด ใหมและ
สะอาดอยูเสมอ  มีรานอาหารสะดวกรับประทาน (Food Center) มีสินคาพ้ืนบาน สินคาหัตถกรรม 
OTOP เซรามิ และของที่ระลึกประจําจังหวัดลําปางที่หลากหลายมีของปุาหายากที่ชาวบานในชุมชน
ไปหามาจากปุา เชน พวกเนื้อสัตวแปุา สัตวแปุา ประเภทแย แลน เห็ดตางๆ ผักสดหนอไม เป็นตน มี
การจัดสินคาโปรโมชั้นในราคาพิเศษเพ่ือใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด จํานวน
สินคาและบริการมีความพอเพียงกับความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด 
โดยนอยสุดในดานมีรานกาแฟที่หลากหลายตอการนั่งพักผอนหยอนใจ ตามลําดับ  

สวนที่ 5 ความคิดเห็นตอความตองการของผูประกอบการที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปางวิเคราะหแดานความคิดเห็นตอความตองการของผูประกอบการที่ตลาดตนเงิน อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปางพบวาควรจะมีการพัฒนาตลาดใหเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม อาจจะพัฒนา
ตลาดโดยการทําการโฆษณาตลาดผานทางสื่อตาง ๆ นําเสนอตลาดไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือชวยในการพัฒนาตลาดมากขึ้นกวาเดิม โดยการอาจจะชวยสนับสนุนคาใชจายในการ
โฆษณา หรือสนับสนุนในการสงเสริมตลาดในดานตาง ๆ เชนลดราคาคาภาษีปูาย สงเสริมการใช
สถานที่ตลาดในการจัดเลี้ยง เป็นตน เพ่ือใหเป็นที่รูจักในวงกวางมากขึ้น 

สวนที่ 6 แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปางควรมีการทําการโฆษณาตลาดใหเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลาย  ควรมีการทําการตลาด
โดยจัดโปรโมชั้นใหกับผูประกอบการ เชน ใหผูประกอบการเชาพ้ืนที่ทําการตลาดฟรีจํานวน 3 เดือน 
หรือลดราคาคาเชาพ้ืนที่ทําการตลาดครึ่งราคา เป็นตน เพ่ือเป็นการดึงดูดใจใหผูประกอบการมาทํา
การลงทุนมากขึ้นกวาเดิม  มีการทําปูายโฆษณาตลาดใหเดดชัดมากขึ้นกวาเดิม เชน อาจจะทําปูาย
ขนาดใหญและเก็บเงินคาสวนกลางจากผูประกอบการในราคาที่จายได และทําปูายเตือนขางทางโดย
ติดตอกับตํารวจทางหลวงวาขั้นตอนอยางไรในการทําปูายติดขางทางเพ่ือใหนักทองเที่ยวทราบวาใกล
ถึงแหลงจับจายใชสอยแลว  ตลาดควรมีการสรางอัตลักษณแเป็นของตนเองเพ่ือเพ่ิมจุดเดนใหกับตลาด
และจะทําใหตลาดเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม เชน ทําแคบหมูใบเตยที่เหมือนใคร ไสอ่ัวสะบันงาที่ทํา
จากแหนม หรือสินคาที่คิดคนขึ้นมาขายที่หาซื้อไดที่ตลาดตนเงินเพียงแหงเดียว เป็นตน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหแขอมูลนํามาสรุปผลงานวิจัยไดดังนี้ 

1. จากผลวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ เป็น เพศชาย รอยละ 53.50 มากกวา เพศ
หญิง รอยละ 46.50 อายุ 31 - 40 ปี มากสุด รอยละ 40.50 รองลงมา อายุ 20 - 30 ปี รอยละ 
30.75 นอยสุด มากกวา 60 ปี สถานภาพสมรส มากสุด รอยละ 71.75 รองลงมา โสด  รอยละ 
26.75 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 67.25 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 29.25 อาชีพ
เป็นลูกจางประจําหรือชั่วคราว รอยละ 34.00 รองลงมา พนักงานของรัฐ รอยละ 24 .75 ขาราชการ 
รอยละ 15.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท รอยละ 39.75 รองลงมา นอยกวา 
15,000 บาท รอยละ 31.50 ในกลุมไมมีรายได รอยละ 10.50 ตามลําดับ 

2. จากผลวิเคราะหแพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและของฝาก ดานสถานที่ในการซื้อของที่
ระลึกและของฝากจากแหลงอ่ืนๆ รอยละ 39.50 รองลงมา หางสรรพสินคา รอยละ 33.75 
วัตถุประสงคแในการซื้อของที่ระลึกและของฝาก เพ่ือนําไปฝากเพ่ือนญาติพ่ีนองและคนรูจัก รอยละ 
79.21 รองลงมา เพ่ือรับประทาน/ใหกับตนเอง รอยละ 19.31 ประเภทสินคาที่ซื้อเป็นของที่ระลึก
และของฝาก เซรามิก เชน ชามตราไก มากสุด รอยละ 27.64 รองลงมา อาหาร เชน แคบหมู ไสอ่ัว 
น้ําพริกหนุม รอยละ 24.25 และขนมขบเขี้ยว เชน ขาวแตเนน้ําแตงโม รอยละ 23.71 บุคคลที่รวม
เดินทางทองเที่ยว คือ ครอบครัว มากสุด รอยละ 42.50 รองลงมา เดินทางคนเดียว รอยละ 25.25 
ในดานการจับจายซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เคยซื้อ มากสุด รอยละ 
58.25 รองลงมา ไมเคยซื้อ รอยละ 41.75 โดยมีจํานวนครั้งที่ซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง พบวา จํานวน 1 ครั้งบาท มากสุด รอยละ 53.22 รองลงมา จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 
24.89 และจํานวน 4 ครั้ง รอยละ 10.73 ตามลําดับ 

3. จากผลวิเคราะหแความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยสูงสุด คือ 
ตลาดยังขาดความพรอมในเรื่องการรองรับและควรที่จะตองปรับปรุงเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มาใชจาย มีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา ตลาดมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอกับ
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดควรจะมีการทําการตลาดเพ่ือใหนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มาใชจายเป็นที่รูจักมากกวาเดิม ตลาดเหมาะสําหรับเป็นสถานที่พักรถในการเดินทาง 
ตลาดเป็นที่รูจักอยางแพรหลายของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดมีรานอาหาร
เพียงพอกับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย โดยนอยสุดมีความคิดเห็นในดานตลาดมีการแยก
โซนสินคาและบริการไดอยางเดนชัด ตามลําดับ 
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4. จากผลวิเคราะหแความคิดเห็นตอความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใช
จายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยดานสินคา
และบริการ สูงสุด รองลงมา ดานสถานที่ สรุปผลรายดานไดดังนี้ 

   4.1 ดานสถานที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.41 โดยสูงสุด คือ ทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาด และไมไกลจากแหลงทองเที่ยวจนเกินไป มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมา มีการทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธแตลาดเพ่ือใหเป็นที่รูจักมากขึ้น เชน แจกใบปลิวที่ถนนคนเดิน ทําปูายโฆษณา
ตลาดในแหลงชุมชน เป็นตน เป็นตลาดมีความสะอาด ไมสกปรกและเหม็น มีการทําสัญลักษณแ
ทางการตลาดใหเดนชัด เชนปูายโฆษณาเดนชัด ตุ฿กตาสัญลักษณแ มาสคอต เป็นตน เพ่ือเป็นสัญลักษณแ
งายตอการสังเกต, มีการทําปูายโฆษณาตลาดปักตามขางทางเรื่อย ๆ กอนถึงตลาดอยางนอย 1 กิโล
เมตร,ตลาดควรมีบริการสถานที่ในการนวดผอนคลาย และสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานภายในตลาดมีความเพียงพอกับนักทองเที่ยว เชน มีหองน้ําเพียงพอ ลานจอดรถที่เพียง พอ 
รานคาเพียงพอ เป็นตน และภายในตลาดมีการจัดทําหลังคามุงกันแดด  และฝนใหกับนักทองเที่ยว
และบคุคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด โดยนอยสุดเป็นตลาดที่มีสวนสาธารณะเพ่ือสุขภาพในการพักผอน 
(Health Care Park) และมีการสรางจุดเดนทางการทองเที่ยวที่นารักและสวยงาม มีมุมเกเเพ่ือให
นักทองเที่ยวไดถายภาพเลน ตามลําดับ  
 4.2 ดานสินคาและบริการ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40  โดยสูงสุด คือ มีการแบงโซนสินคาใหเดนชัดมากขึ้น เชน โซนสินคา OTOP  โซน
สินคาของฝากโซนของปุาและโซนเซรามิกลําปาง มีคาเฉลี่ย 4.61 รองลงมา มีสินคาที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดใกลเคียงมาขายภายในตลาดเพื่อใหเกิดความหลายหลายมากขึ้นสินคาตองมีความสด ใหมและ
สะอาดอยูเสมอ  มีรานอาหารสะดวกรับประทาน (Food Center) มีสินคาพ้ืนบาน สินคาหัตถกรรม 
OTOP เซรามิ และของที่ระลึกประจําจังหวัดลําปางที่หลากหลายมีของปุาหายากที่ชาวบานในชุมชน
ไปหามาจากปุา เชน พวกเนื้อสัตวแปุา สัตวแปุา ประเภทแย แลน เห็ดตางๆ ผักสดหนอไม เป็นตน มี
การจัดสินคาโปรโมชั้นในราคาพิเศษเพ่ือใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด จํานวน
สินคาและบริการมีความพอเพียงกับความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด 
โดยนอยสุดในดานมีรานกาแฟที่หลากหลายตอการนั่งพักผอนหยอนใจ ตามลําดับ  

5. วิเคราะหแดานความคิดเห็นตอความตองการของผูประกอบการที่ตลาดตนเงิน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปางพบวาควรจะมีการพัฒนาตลาดใหเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม อาจจะพัฒนาตลาด
โดยการทําการโฆษณาตลาดผานทางสื่อตาง ๆ นําเสนอตลาดไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพ่ือชวยในการพัฒนาตลาดมากขึ้นกวาเดิม โดยการอาจจะชวยสนับสนุนคาใชจายในการโฆษณา หรือ
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สนับสนุนในการสงเสริมตลาดในดานตาง ๆ เชนลดราคาคาภาษีปูาย สงเสริมการใชสถานที่ตลาดใน
การจัดเลี้ยง เป็นตน เพ่ือใหเป็นที่รูจักในวงกวางมากขึ้น  

6. วิเคราะหแแนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง ไดขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบดังนี้ 

6.1 ควรมีการทําการโฆษณาตลาดใหเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลาย 
6.2 ควรมีการทําการตลาดโดยจัดโปรโมชั้นใหกับผูประกอบการ เชน ใหผูประกอบการ

เชาพ้ืนที่ทําการตลาดฟรีจํานวน 3 เดือน หรือลดราคาคาเชาพ้ืนที่ทําการตลาดครึ่งราคา เป็นตน เพ่ือ
เป็นการดึงดูดใจใหผูประกอบการมาทําการลงทุนมากขึ้นกวาเดิม 

6.3 มีการทําปูายโฆษณาตลาดใหเดดชัดมากขึ้นกวาเดิม เชน อาจจะทําปูายขนาดใหญ
และเก็บเงินคาสวนกลางจากผูประกอบการในราคาที่จายได และทําปูายเตือนขางทางโดยติดตอกับ
ตํารวจทางหลวงวาขั้นตอนอยางไรในการทําปูายติดขางทางเพ่ือใหนักทองเที่ยวทราบวาใกลถึงแหลง
จับจายใชสอยแลว 

6.4 ตลาดควรมีการสรางอัตลักษณแเป็นของตนเองเพ่ือเพ่ิมจุดเดนใหกับตลาดและจะทํา
ใหตลาดเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม เชน ทําแคบหมูใบเตยที่เหมือนใคร ไสอ่ัวสะบันงาที่ทําจากแหนม 
หรือสินคาที่คิดคนขึ้นมาขายที่หาซื้อไดที่ตลาดตนเงินเพียงแหงเดียว เป็นตน 

6.5 พยายามหาสินคาใหมีความหลากหลายมากข้ึนมาขายใหกับนักทองเที่ยว 
6.6 หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดงาน โดยการเชิญของดีประจําจังหวัดหรือ

ภาคตาง ๆ ในประเทศไทยมาแสดงสินคาและขายผลิตภัณฑแเพ่ือดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาจับจายใช
สอยมากขึ้นอีกท้ังตลาดจะไดเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

6.7 ควรมีการพัฒนาตลาดใหมีความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยูบอยครั้ง 
6.8 ควรมีการทําสัญลักษณแของตลาดเพ่ือเพ่ิมจุดเดนใหกับตลาด เชน ตุ฿กตาสัญลักษณแ

ตลาด ตัวมาสคอต เพื่องายตอการสังเกต และมีมุมเกเ ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดถายภาพและโพสลงสื่อ
อินเตอรแเนตเพ่ือเป็นการเพ่ิมชองทางในการโฆษณาตลาด 

6.9 ควรมีการสรางสวนสาธารณะเล็ก ๆ เพื่อจะไดเป็นจุดพักผอนใหกับคนขับรถได 
6.10 มีการจัดตั้งธุรกิจนวด รานกาแฟเกเ ๆ เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดผอนคลายและใชเวลา

มากยิ่งขึ้นในการอยูในตลาด 
จากผลวิจัยที่คนพบนํามาอภิปรายผลงานวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลวิจัยปัจจัยลักษณะสวนบุคคลพบวาสวนใหญเป็นเพศชาย มากกวา เพศหญิง อายุ 31 - 
40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจางประจําหรือชั่วคราว รองลงมา 
พนักงานของรัฐ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและ
ของฝาก ดานสถานที่ในการซื้อของที่ระลึกและของฝากจากแหลงอ่ืนๆ  รองลงมา หางสรรพสินคา 
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วัตถุประสงคแในการซื้อเพ่ือนําไปฝากเพ่ือนญาติพ่ีนองและคนรูจัก รองลงมา เพ่ือรับประทาน/ใหกับ
ตนเอง ประเภทสินคาที่ซื้อเป็นของที่ระลึกและของฝาก เซรามิก รองลงมา อาหาร บุคคลที่รวม
เดินทางทองเที่ยว คือ ครอบครัว สวนมากเคยมาจับจายซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง เคยซื้อ โดยมีจํานวน 1 ครั้งบาท มากสุด ตามลําดับ 
 2. ผลวิจัยพบวามีความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยสูงสุด ตลาดยังขาดความพรอมในเรื่องการรองรับและ
ควรที่จะตองปรับปรุงเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย และมีความคิดเห็นตอความ
ตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มี
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยดานสินคาและบริการ สูงสุด รองลงมา ดานสถานที่ ซึ่งในดานสถานที่ 
มีความคิดเห็นสูงสุด ทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาด และไมไกลจากแหลงทองเที่ยวจนเกินไปดานสินคาและบริการ มีความคิดเห็น
สูงสุด มีการแบงโซนสินคาให เดนชัดมากขึ้น และผลวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางพบวา
สภาพแวดลอมของตลาดตนเงินมีความสัมพันธแเชิงบวกกับความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  โดยดานสินคาและบริการมีความสัมพันธแ สู งสุด รองลงมา ดาน
สถานที่  
 3.  ผลวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จําแนกตามปัจจัยลักษณะสวนบุคคล  พบวา 
ปัจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีตางกัน มีผลตอความตองการตอการมาใช
จายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง แตกตางกัน โดยกลุมเพศหญิงจะมีความตองการตอ
การมาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  สูงกวา กลุมเพศชาย ดานอายุ พบวากลุม
อายุนอยกวา 20 ปี มีความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน ต่ํากวา กลุมอายุ 20 – 30 ปีและ
อายุ 31 – 40 ปี และ สูงกวากลุมอายุมากกวา 60 ปี กลุมอายุ 20 - 30 ปี และ อายุ 31 - 40 ปี มี
ความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน สูงกวา กลุมอายุ 51 – 60 ปี และ สูงกวา อายุมากกวา 
60 ปี กลุมอายุ 41 - 50 ปี จะมีความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน สูงกวา กลุมอายุ 51 – 
60 ปี และ สูงกวาอายุมากกวา 60 ปี และ กลุมอายุ 51 - 60 ปี จะมีความตองการตอการมาใชจายที่
ตลาดตนเงิน สูงกวากลุมอายุมากกวา 60 ปี ดานระดับการศึกษา กลุมระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี จะมีความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน ต่ํากวา กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรี 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  จากผลวิจัยสภาพแวดลอมของตลาดตนเงินมีความสัมพันธแเชิงบวกกับความตองการตอ
การมาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ดังนั้น ผูประกอบการควรทําการ
ประชาสัมพันธแใหขอมูลตลาดตนเงิน การจัดกิจกรรมแนะนําการ การประชาสัมพันธแขอมูลผานสื่อ
ตางๆ เชน ทางเว็บไซตแ เฟสบุค ทางแผนพับ นิตยสาร วารสารการทองเที่ยว ตลอดจนควรมีการ
ประชาสัมพันธแขอมูลหรือรูปแบบการทองเที่ยวตลาดตนเงินผานทางหนังสือเชิญชวนทองเที่ยว 
ตลอดจนควรมีการนําเสนอขอมูลรูปแบบการทองเที่ยวตลาดตนเงินเพ่ือเป็นขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว  
 2.  จากผลวิจัยพบวาสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน ดานสินคาและบริการมีความสัมพันธแ
เชิงบวกกับความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ดังนั้นควร
สนับสนุนผูจัดจําหนายสินคาและบริการตลาดตนเงินใหมีความหลากหลาย ควรมีการจัดพ้ืนที่จัด
จําหนายที่เป็นหมวดหมู ควรมีการแบงโซนสินคาใหเดนชัดมากขึ้น เชน โซนสินคา OTOP  โซนสินคา
ของฝากโซนของปุาและโซนเซรามิกลําปาง การนําเสนอสินคาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใกลเคียงมาขาย
ภายในตลาดเพ่ือใหเกิดความหลายหลายมากขึ้นสินคาตองมีความสด  ตลอดจนมีทางเดินสะดวกใน
การเลือกชมสินคา  

3. จากผลวิจัยมีขอเสนอแนะวาตลาดตนเงินควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
สถานที่ความพรอมในดานสถานที่ ดานสาธารณูปโภค  มีพ้ืนที่จอดรถที่เพียงพอ มีความตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวก และควรมีทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไป 

4. ควรนําสัญลักษณแของจังหวัดลําปาง เชน รถลิกไนตแคันใหญ ที่อําเภอแมเมาะ มาตั้ง
เป็นสัญลีกษณแของตลาดเพื่อใหเป็นจุดเดน และจุดที่นักทองเที่ยวสามารถมาแวะเพ่ือถายรูปได อีกทั้ง
ยังสามารถนําเอารูปปั้นจําลองของครูบาศรีวิชัยมาประดิษฐานเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดแวะมากราบไหว 
เป็นอีกชองทางในการสรางจุดเดนใหนักทองเที่ยวมาจับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น 

5.ควรมีการขายสินคาใหมีความโดดและเป็นเอกลักษณแมากกวาที่อ่ืน สรางสินคาใหมีความ
โดดเดน เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดนึกถึงหากตองการซื้อสินคานั้น ๆ    
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