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เจ้าของ : ดร.วัลลภ สุวรรณด ีอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย การแนะน าต ารา และบทวิจารณ์บทความในสาขาการศึกษาและ
จิตวิทยา สาขานิเทศศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และการปกครอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และอ่ืน ๆ 

2.เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ อันน าไปสู่การพัฒนาทักษะและศักยภาพใน
การสร้างผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า การวิจัยและบริการทางวิชาการระหว่างบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ 

3.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการน าเสนอบทความทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
บรรณาธิการบริหาร : 
ศาสตราจารย์ ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ขันธไชย   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต       
รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
รองศาสตราจารย์       สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดร. เสนีย ์    สุวรรณดี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : 
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์  โสธนะเสถียร   สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี   สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์  สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต   สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย เดชหาญ   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน ค าวชิรพิทักษ์  สาขานวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ   สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
รองศาสตราจารย์       สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดร. เสนีย ์    สุวรรณดี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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รองศาสตราจารย์ รักศานต์   วิวัฒน์สินอุดม    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล       ขันธไชย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ กาญจนา  ธรรมาวาท มหาวิทยาลัยรามค าแหง               
ดร.เสนีย์     สุวรรณดี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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บรรณาธิการแถลง 
 วารสารเกษมบัณฑิตฉบับนี้น าเสนอบทความวิจัย 6 บทความ บทความวิชาการ 1 บทความ และบทวิจารณ์หนังสือ 
1 บทความ บทความวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวกะเหลี่ยง : กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ต าบล
ชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบทความวิจัยเชิงมานุษยวิทยา โดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) บทความเรื่องการรับรู้การมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย และการวิจัยเรื่อง สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี : ความสืบเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ทางการศึกษา เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลไฟ (Delphi technique) และบทความวิจัยเรื่อง รูปแบบจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นวิธีหลัก และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เป็นวิธีการเสริม (Complementary) และบทความวิจัยเรื่อง มาตรการคุ้มครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ส่วนบทความวิชาการ เรื่อง จากสะพานไม้อุตตามนุสรณ์ถึง
สะพานไม่ไผ่ลูกบวบ : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ สองฝั่งแม่น้ าซองกาเลียที่เปลี่ยนแปลง สะท้อนข้อคิดเห็นเชิง
วิชาการด้านมานุษยวิทยาของผู้เขียน ส าหรับบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Social Research Methods : Qualitative and 
Quantitative Approaches เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง และจุดอ่อน จุดแข็ง ของวิธีการวิจัยทั้งสองแนวทาง ผู้อ่าน
อาจพิจารณาว่าเป็นบทสรุปของการน าเสนอบทความวิจัยทั้ง 6 บทความในวารสารเกษมบัณฑิตเล่มนี้ก็ได้  
  
 
                                                                                          รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ขันธไชย 
                                                                                                        บรรณาธิการ 
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พลเอก ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข1 

บทคัดย่อ 
  
  
 การวิจัยทางมนุษยวิทยาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างของครอบครัว วิธีการ
เลือกคู่ครอง สังคมกรณ์ และปัญหาครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากความเจริญด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี
และวัฒนธรรมจากภายนอกได้แพร่กระจายเข้าไปในหมู่บ้านและชุมชน ท าให้เกิดการผสมผสานและ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตามชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านทิพุเยก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของตนเองเอาไว้ได้เป็นบางส่วน เช่น ภาษาพูด การแต่งกายตลอดจนประเพณีและพิธีกรรมที่ส าคัญๆ ใน
เทศกาลต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มอบสัญชาติไทยให้กับชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านทิพุเยและ
หมู่บ้านใกล้เคียงในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ดังนั้นการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง  โครงสร้างครอบครัว  สังคมกรณ์   
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Culture Changes: A Case Study of Karen People at Ban Thi Phu Ye, Chalae 
Subdistrict, Thong Pha Phum District, Kan Chanaburi Province 

 
 

Darran Yutthawonsuk1 
 
Abstract 
  
 Anthropological research revealed that there were changes in the family structure, 
mate selection, socialization, cultural identity and family problems of Karen people. The changes 
were resulted mainly from cultural accumulation and exchanges as well as technological 
development in the village and communities. However, Karen people at Ban Thi Phu Ye still 
retained their ethnic identity in some part of spoken language, dressing as well as important 
traditions and rituals, particularly festivals. The granting of Thai nationality by Thai government to 
Karen people at Ban Thi Phu Ye and neighboring villages has led to harmony and peace between 
Thai and Karen peoples 
 
 
Key words : socialization, Karen culture, social structure. 
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บทน า 
 กะเหรี่ยงเป็นชาวเขากลุ่มใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย โดยกระจายกันอยู่ในภาคเหนือตั้งแต่เชียงราย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเรื่อยลงมาตามชายแดนภาค
ตะวันตกไปทางจังหวัดตาก และกาญจนบุรี ชาวกะเหรี่ยง 
ได้ตั้งรกรากเป็นชุมชน สร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐาน ท ามาหา
กินและมีการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับคนไทยมาเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนาน และเมื่อความเจริญและเทคโนโลยีได้
กระจายเข้าสู่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในชุมชนต่างๆ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ แต่
สถาบันครอบครัวของชาวกะเหรี่ยงในแต่ละชุมชนก็ยังคง
ประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของตนเอาไว้ในชุมชน
ในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆที่
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และเทคโนโลยีที่เข้ามาสู่ชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ชุมชนและ
ครอบครัวชาวกะเหรี่ยงก็ยังคงอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้ 
(ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ , 
2552) 
 บ้านทิพุเยอยู่ในต าบลชะแลซึ่งเป็นต าบลขนาด
กลางมีการจัดรูปแบบการปกครองเป็น อบต. ประกอบด้วย 
7 หมู่บ้านได้แก่ บ้านห้วยเสือ บ้านเกริงกระเวีย บ้านทิพุเย 
บ้านทุ่งเสือโทน บ้านภูเตย บ้านทุ่งนางครวญ และ บ้านชะ
อ้ี ต าบลชะแล มีการพัฒนาในหลายด้าน ประชากรส่วน
ใหญ่ยังคงอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้าน (ชุด
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2557) 
จึงท าให้สะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการ
สังเกตเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครัวเรือน 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ง่ายและเมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2540 สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ
เยี่ยมเยียนราษฎรชาวกะเหรี่ยง ณ หมู่บ้านทิพุเย ต าบลชะ
แล อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งได้ทรงมี
พระราชด าริ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว
กะเหรี่ยงในหมู่บ้านแห่งนี้ จึงท าให้ผู้วิจัยประสงค์ที่ จะ
ศึกษาโครงสร้างครอบครัว สังคมกรณ์ (Sociallization) 
การอบรมเลี้ยงดูบุตร การเลือกคู่ครองตลอดจนวัฒนธรรม 

และปัญหาของครอบครัวชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านแห่งนี้
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา 
ชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างครอบครัวของชาวกะเหรี่ยง 
 2. เพ่ือศึกษาการเลือกคู่ครองของชาวกะเหรี่ยง  
 3. เพ่ือศึกษาการขัดเกลาทางสังคมของชาวกะเหรี่ยง 
 4.  เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยง 
 5.  เพ่ือศึกษาปัญหาครอบครัวของชาวกะเหรี่ยง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษานี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา 
(Anthropological fieldwork หรือ Ethnographic 
research) เป็นหลัก โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับครอบครัว สังคมกรณ์ และทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
นิยมด้วยการเข้าไปอยู่อาศัยในหมู่บ้าน ตลอดจนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านทิพุ
เย พร้อมทั้งท าการคัดเลือกประชากรชาวกะเหรี่ยงที่มีบิดา
มารดาหรือปู่ย่าตายายเป็นชาวกระเหรี่ยง และตั้งบ้านเรือน
อยู่อาศัยในพื้นที่โซนต่างๆครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทิพุเย มา
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 18 คนและท าการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง การสังเกตทั่วไป 
(General observation) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) การส ารวจลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Ecological mapping) การ
ส ารวจประชากร ( Field censuses) การท าแผนที่ (Making 
maps) การท าไดอะแกรมทางเครือญาติ (Genealogy) การ
เก็บประวัติชุมชน (Cultural history) และการจดบันทึก
สนาม (Field notes) จากนั้นก็ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) (งามพิศ สัตย์สงวน, 
2551)  ที่ เป็นกลุ่ มตัวอย่างทั้ ง 18 คน ตลอดจนการ
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สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้มานาน 
และเนื่องจากเป็นการศึกษาที่มีประเด็นย่อยเกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัวของชาวกระเหรี่ยงมากมาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะ
ได้ข้อมูลในเชิงลึกและเชื่อถือได้ จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการ
วิจัยหลายรูปแบบของงานวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา 
(Anthropological fieldwork) เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว แล้วจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ใน
เชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
พร้ อมยกตั วอย่ า งประกอบตามหลั กการวิ จั ยทาง
มานุษยวิทยา (สุดา สงเดช, 2546)   
 ผู้ วิ จั ยได้แบ่ งกลุ่ มประชากรที่ท าการศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มประชากรที่เป็นชาวบ้านทั่วไป 
จ านวน 8 คน กลุ่มประชากรที่ เป็นผู้น าชุมชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน เป็นเพศชาย 11 คน เพศ
หญิง 7 คน ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ กศน. ป.6 
และกศน. ม.3 แต่งงานแล้วและมีบุตร ไม่เกิน 3 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรส และไม่มีปัญหา
ครอบครัว  
 กลุ่มประชากรที่เป็นชาวบ้าน ค่อนข้างจะให้ความ
ร่วมมือในการบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ รายละเอียดของ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งประวัติส่วนบุคคล ท าให้เห็น

ภาพโครงสร้างครอบครัวเดิม ก่อนที่จะแต่งงานและแยก
ครอบครัวออกมาอยู่ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถ
ให้ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการได้ทั้งหมด 
 ส าหรับในกลุ่มประชากรที่เป็นผู้น าชุมชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การได้มาซึ่งข้อมูลโครงสร้างครอบครัว 
รายละเอียดของตนเองและครอบครัวนั้น ได้มาไม่ค่อย
สมบูรณ์ อาจเนื่องมาจากเวลาในการสัมภาษณ์มีไม่มากนัก
เพราะแต่ละท่านมีภารกิจหน้าที่การงาน 
 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต าบลชะแล 
         ต าบลชะแลมีสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยป่าเขา
น้อยใหญ่สลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน้ า  
ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวนตามที่ราบชายเขาใกล้ 
แหล่งน้ า และที่ราบตามไหล่เขา ซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ 300 – 700 เมตร ต าบลชะแลเป็น 1 ใน 7 ต าบล
ของอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,017,000 ไร่ หรือ 1,627.2 ตารางกิโลเมตร (ชุด
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2557) 
ประกอบด้วยหมู่บ้าน ตามตารางที่ 1 และจ านวนประชากร 
ตามตารางที่ 2  

ตารางที่ 1  หมู่บ้านและพ้ืนที่ในต าบลชะแล 
หมู่ที ่ บ้าน เนื้อที ่(ไร่) อันดับ 

1 บ.ห้วยเสือ 23,981 6 
2 บ.เกริงกระเวีย 40,719 4 
3 บ.ทิพุเย 173,017 2 
4 บ.ทุ่งเสือโทน 625,415 1 
5 บ.ภูเตย 108,307 3 
6 บ.ทุ่งนางครวญ 17,852 7 
7 บ.ชะอี ้ 27,708 5 

ที่มา : อบต.ชะแล, 2557. 
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ตารางที่ 2  จ านวนประชากรและครัวเรือน 

หมู่ที ่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ.ห้วยเสือ 479 452 403 855 
2 บ.เกริงกระเวีย 799 563 553 1,116 
3 บ.ทิพุเย 205 258 261 519 
4 บ.ทุ่งเสือโทน 684 603 555 1,158 
5 บ.ภูเตย 1,016 836 765 1,601 
6 บ.ทุ่งนางครวญ 479 750 677 1,427 
7 บ.ชะอี ้ 244 426 383 809 

รวม 7 หมู่บ้าน 3,906 3,888 3,597 7,485 
ที่มา : อบต.ชะแล, 2557. 

 ประชากรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
การคมนาคมขนส่งค่อนข้างสะดวก จากการส ารวจสภาพ
ภูมิประเทศโดยรอบพบว่า  บ้านภูเตย มีจ านวนครัวเรือน
มากที่สุด ถึง 1,016 ครัวเรือนและบ้านเกริงกระเวียเป็น
หมู่บ้านที่มีจ านวนครัวเรือนเป็นอันดับสอง คือ 799 
ครัวเรือน ในขณะที่บ้านทิพุเยมีจ านวนครัวเรือน เพียง 
205 ครัวเรือนเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าพ้ืนที่การก่อตั้ง
บ้านเรือนอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวในบ้านภูเตย และ
บ้านเกริงกระเวีย ส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลกัน เมื่อเทียบ
กับบ้านทิพุเย ที่มีลักษณะของการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ก้ อน  ในระยะ ไม่ ห่ า ง ไกลกั นมากนั ก  อั ต ร ากา ร
เปลี่ยนแปลงจ านวนครัวเรือน หรือประชากรต่อครัวเรือน 
ของบ้านภูเตยและบ้านเกริงกระเวียจะมีค่อนข้างมาก 
ประชากรส่วนใหญ่ก็มีการอพยพเคลื่อนย้ายเข้าไปท างาน

ในตัวเมืองกาญจนบุรี และในกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับ
บ้านทิพุเยซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนครัวเรือน
เพียงเล็กน้อย 

 ราษฏรใน ต าบลชะแล นับถือศาสนาพุทธมีศา
สนสถาน จ านวน 10 แห่ง การโทรคมนาคม มีเสาอากาศ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน 8 จุด ครอบคลุมทั้งต าบล 
ระบบไฟฟ้ายังขยายเขตไม่ครอบคลุมทั้งต าบล ประชากร
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ คือ 
หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ 7 แต่ก็ยังไม่ครบครัวเรือน 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ าอุปโภคและบริโภคจากระบบ
ประปาภูเขา อ่างเก็บน้ า ฝายและแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น
ห้วย และสระ ในพ้ืนที่ต าบลชะแล มีโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษาจ านวน 5 โรงเรียน (ชุดประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2557) ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  โรงเรียนและจ านวนนักเรียนในพื้นที่ต าบลชะแล 

ที่มา : อบต.ชะแล, 2557. 

บ้าน อนุบาล1 อนุบาล2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. 

บ.ห้วยเสือ 28 20 27 15 27 26 22 27 26 25 27 19 18 18 25 18 368 
บ.เกริง กระเวีย 27 34 28 32 43 36 42 46 18 26 24 38 23 35 30 28 510 
บ.ทุ่งเสือโทน 17 25 18 23 17 14 19 29 18 4 25 11 23 18 20 15 296 
บ.เหมือง สองท่อ 13 18 24 14 18 11 8 15 18 11 18 11 7 7 9 12 214 
บ.วัดป่า ถ้ าภูเตย 18 17 13 14 14 19 12 19 17 13 21 20 14 15 18 15 259 

รวม 103 114 110 98 119 106 103 136 97 79 115 99 85 93 102 88 1,647 
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 ระดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น  จ านวน  4 
โรงเรียน มีนักเรียน 276 คน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 1โรงเรียน นักเรียน 35 คน และมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 ศูนย์ มีเด็กก่อนวัย
เรียนจ านวน 68 คน  
 การคมนาคมของต าบลชะแล มีถนนสายหลัก 
คือทางหลวงหมายเลข 323 ทองผาภูมิ–สังขละบุรี 
จ านวน 1 เส้นทาง การคมนาคมภายในต าบลเป็น
ถนนลูกรังไม่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ต าบลชะแลอยู่ห่ างจากอ า เภอทองผาภูมิ เป็น
ระยะทาง 35 กิ โลเมตร และห่างจากจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นระยะทาง 190 กิโลเมตร มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ น้ าตกทุ่งนางครวญ น้ าตกคลิตี้ 
น้ าตกนางแล น้ าตกผาแตก บึงเกริงกระเวีย ถ้ านก
นางแอ่น และถ้ าเสาหิน (ชุดประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ, 2557) 
 ต าบลชะแลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จ านวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเกริงกระเวีย บ้าน
ภูเตย และบ้านทุ่งเสือโทน  
 ค าว่าชะแลเป็นชื่อ ล าห้วย ซึ่งไหลลงมารวม
กับห้วยเสือที่บริเวณชายหมู่บ้านห้วยเสือ ซึ่ งเป็น
ชุมชนกะเหรี่ยงมีด้วยกันสามเชื้อสาย คือ กะเหรี่ยง
โป กะเหรี่ยงสะกอ (กะหร่าง) และกะเหรี่ยงตองสุ  
 นายชาร์ล คายล์ ได้ค้นคว้าแสดงหลักฐานว่า
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณแนวชายแดนระหว่าง
ไทยพม่ามาเป็นระยะเวลาประมาณ 600-700 ปี มี
เจ้ า เมืองสั งขละบุรี  คือ พระยาศรีสุ วรรณคิรี 
(ภวะโฟ) ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง เป็นผู้ปกครอง ต าบล
ชะแลซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงโป เดิมมีอยู่สาม
หมู่บ้าน คือบ้านชะแล บ้านคลีตี้ และบ้านทิพุเย  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีชาวกะเหรี่ยงที่บ้านชะแลสองคน ชื่อ
หมอโกวง และปลัดป่วยปะ น าช้างเผือกในพ้ืนที่ไป
ถวายที่บริเวณน้ าตกไทรโยคใหญ่ เมื่อครั้งที่พระองค์
เสด็จฯ ประพาสไทรโยคใหญ่ ท าให้พระยาศรีสุวรรณ

คิรีโกรธมาก หมอโกวงเดินทางกลับถึงบ้านได้โดย
ปลอดภัย ส่วนปลัดป่วยปะเสียชีวิตในระหว่างทาง
โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จากเหตุการณ์ดังกล่าว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงทราบถึง
ความทุรกันดารของพ้ืนที่ จึงทรงมีพระบรมราช
โองการฯให้ชายไทยในเขตต าบลชะแลไม่ต้องเข้ารับ
การเกณฑ์ทหาร เพ่ือจะได้ดูแลชุมชนของตนเอง 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เพ่ิงจะมีการยกเลิกและให้
เข้ารับการเกณฑ์ทหารตาม พระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.2497 ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2545  
(ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 
2552)   

สภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของ
บ้านทิพุเย 

 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต าบล
ชะแล อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  มี
จ านวนทั้งสิ้น 173,017 ไร่ พ้ืนที่ท าการเกษตรโดย
ปกติอยู่ห่างจากที่อยู่อาศัยประมาณ 1-2 กิโลเมตร 
บางบ้านก็ประมาณ 100 – 200 เมตร ชาวไร่
ชาวสวน สามารถเดินทางไปกลับจากบ้านโดยใช้
เวลาไม่นานนัก พ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วนอยู่ติดกับ
เนินเขา หมู่บ้ านอยู่ห่างจากอ าเภอทองผาภูมิ
ประมาณ 35 กิ โ ล เ มตร  ห่ า งจ ากตั ว จั งหวั ด
กาญจนบุรีประมาณ 190 กิโลเมตร บ้านทิพุเย เป็น
ชุมชนชาวกระเหรี่ยงโปดั้งเดิม ทิ แปลว่าร่องน้ า
ขนาดเล็ก พุ ก็คือน้ าพุ ส่วน เย เป็นชื่อของต้นไม้
ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นหมาก แต่มีขนาดใหญ่
กว่าชอบขึ้นบริเวณที่ชื้นโดยเฉพาะในล าห้วยบริเวณ
หมู่บ้านนี้  
      บ้านทิพุเย มีถนนลาดยาง และคอนกรีตตัด
ผ่าน 1 สาย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะ
เป็นเส้นทางขึ้นเขาชันและมีถนนลูกรัง ถนนซอยต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้านมีการเชื่อมต่อกันโดยถนนคอนกรีต
บางส่วน การตั้งบ้านเรือนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
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ญาติมิตร และเครือญาติ ตามแนวถนนและล าน้ า 
แสดงว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยังคงยึดถือหลักปฏิบัติ
เดิม ที่อยู่กันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางกลุ่มเครือญาติ  
 ชาวบ้านบางส่วนเปิดร้านค้าริมถนนเพ่ือ
ความสะดวกในการขายสินค้าและการคมนาคม
ขนส่งและรับความเจริญจากภายนอก เป็นการเลือก
ท าเลการท ามาหากินที่เป็นจุดสนใจของคนที่สัญจร
ไปมา 
 หมู่บ้านทิพุเย อยู่ในเขตพ้ืนที่ทางภาคกลาง
ของประเทศไทย (ดินแดนตะวันตก)จึงมีสภาพ
อากาศร้อนชื้นแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน 
ฤดูหนาว และฤดูร้อน อากาศในบริเวณหมู่บ้าน
นับว่าไม่ร้อนจัดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ
ไทย อุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศา
เซล เซียส  อุณหภูมิ สู งสุ ดประมาณ 30 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดในฤดูหนาวประมาณ 
16-18 องศาเซลเซียส พ้ืนที่ทั่วไปในหมู่บ้านเป็นที่
ราบลุ่มเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม มีล าห้วยเกริงก
ระเวียไหลผ่าน เหมาะแก่การท าการเกษตร ลักษณะ
ดินเป็นดินเหนียวสีค่อนข้างแดง น้ าไหลผ่านได้ช้า 
ดินมีความเป็นกรดเบส ส าหรับอาณาเขตของ 
บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านอ่ืนๆ 
ดังนี้ ทิศเหนือติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทิศใต้
ติดต่อบ้านชะอ้ี หมู่ที่ 7 ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านทุ่ง
นางครวญ หมู่ที่ 6 ทิศตะวันตกติดต่อบ้านเกริงกระเวีย 
หมู่ที่  2 (ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ, 2552) 
 ชาวบ้านทิพุเย หมู่ที่  3 ของต าบลชะแล มี
จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 205 ครัวเรือน ประชากร 

519 คน เป็นชาย 258 คน หญิง 261 คน มีอาชีพ
ค้าขายและรับจ้างทั่วไปแต่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
ทางการเกษตรกรรมท าไร่ท าสวน  
 ข้อมูลทางด้านการศึกษา ในหมู่บ้านทิพุเย มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ศูนย์ มีนักเรียน 
จ านวน 30 คน สอนความรู้เบื้องต้นให้แก่เด็กก่อน
วัยเรียน  
 มีหน่วยงานภาครัฐตั้งอยู่ในหมู่บ้าน จ านวน 5 
หน่วยงานได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่พัฒนาสังคม 
และสวัสดิการบนพ้ืนที่สูง เขต 3 อ าเภอทองผาภูมิ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง ” ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลชะแล และชุดประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
 การคมนาคม มีถนนลาดยางจาก อ าเภอทอง
ผาภู มิ  ถึ งบ้ านทิ พุ เ ย ระยะทางประมาณ  34 
กิโลเมตร แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค มีล าห้วย
ธรรมชาติไหลผ่านมีท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร แต่ไม่
พอใช้ในหน้าแล้ง ในขณะที่ฤดูฝนน้ าค่อนข้างอุดม
สมบูรณ์  
 บ้านทิพุเยมีไฟฟ้าใช้เมื่อ พ.ศ. 2541 แต่ยังไม่
ครบทุกครัวเรือน (ชุดประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ, 2557) 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน
ตัวอย่างเกี่ยวกับ จ านวนประชากร สภานภาพสมรส 
จ านวนบุตร ระดับการศึกษา และจ านวนครอบครัว
ของชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย น าในตารางที่ 4-8 
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ตาราง  4  แสดงจ านวนประชากรแยกตามเพศและอายุ 

อาย ุ เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
เท่ากับ 20 ปี - - - 
21-40 ปี 5 4 9 
41-60 ปี 6 2 8 
61-50 ปี -  1 1 

รวม 11 7 18 
 

ตารางที่ 5  แสดงสถานภาพสมรส  

สถานภาพ  เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
สมรส 11 7 18 
หย่า - - - 
โสด - - - 

รวม 11 7 18 
 

ตารางที่  6  แสดงจ านวนบุตร 

จ านวนบุตร เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
0-3 คน 10 5 15 
4-7 คน 1 2 3 
8  คนขึ้นไป - - - 

รวม 11 7 18 
 

ตารางที่  7  แสดงระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา  เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
ไม่ได้เรียน 2  2 4 
เทียบเท่า  ป.6 5 - 5 
ม.ต้น 2 4 6 
ม.ปลาย 2 - 2 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา - 1 1 

รวม 11 7 18 
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ตารางที ่ 8  แสดงจ านวนครอบครัว 

จ านวนคนในครอบครัว เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
ต่ ากว่า 3 คน - - - 
4-7 คน 11 6 17 
8 คนขึ้นไป - 1 1 

รวม 11 7 18 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
 หากพิจารณาลักษณะประชากร ตามการสืบเชื้อ
สายชาวไทย/กะเหรี่ยง บ้านที่ถือว่า เป็นเขตไทย/
กะเหรี่ยงจะมีอัตลักษณ์ของตัวเอง ที่จะมีนามสกุลที่
ขึ้นต้นว่า“ทองผา” ซึ่งแสดงให้เห็นที่มาและแหล่งที่อยู่
อาศัยเดิมว่ามาจากไหน เริ่มต้นกะเหรี่ยงสมัยก่อนนั้นไม่มี
นามสกุล เมื่อไปขอนามสกุลจากทางอ าเภอทองผาภูมิ
และได้นามสกุลว่าทองผาแล้วก็ให้แต่ละครอบครัวไป
ก าหนดค าต่อท้ายกันเอาเอง เพ่ือให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อสาย
มาจากพ้ืนที่อ าเภอ “ทองผาภูมิ” นั่นเอง จากการที่
ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมีอาชีพทางการเกษตรกรรม
ย่อมแสดงให้เห็นว่าชาวไทย/กะเหรี่ยง ยังคงยึดถืออาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา 
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมๆ กับการ
สืบทอดประเพณี ตามแบบฉบับของบรรพบุรุษ  
 โดยผู้ปกครองจะมาส่งบุตรหลานหรือเด็กที่อยู่ใกล้
ศูนย์ก็จะเดินทางมาเองในตอนเช้า 08.30 น. และรับกลับ
ในช่วงเวลา15.30 น. ส่วนในระดับประถมและมัธยมศึกษา
ต้องไปเรียนที่หมู่บ้าน อ่ืน  ในสมัยก่อนชาวบ้านที่นี่ 
(ชาวกะเหรี่ยง) เรียนที่วัด แต่บางส่วนก็ไม่ได้เรียนเพราะ
ต้องช่วยพ่อแม่ท างานท าไร่ท าสวน เนื่องจากครอบครัวมี
ฐานะยากจน เด็ก ๆ เรียนที่วัดสมัยก่อนจบประถมปีที่ 4 
ไม่มีใบรับรองคุณวุฒิ ปัจจุบันมีศูนย์การศึกษาชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวงเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่ลูกหลานของ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยให้การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  

1 จนถึงชั้นประถมปีที่ 6 เมื่อจบจากที่นี่แล้ว บางคนก็ไป
เรียนต่อในอ าเภอทองผาภูมิ และในจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามล าดับ (อบต.ชะแล, 2552) 
 การรักษาพยาบาลเป็นแบบสมัยใหม่ผสมผสานกับ
สมัยเก่าโดยใช้วิธีการรักษาแบบพ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมา
ดั้งเดิม ส่วนสมัยใหม่ถ้ามีเงินก็เข้าไปรักษาในตัวอ าเภอ 
ทองผาภูมิ ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ การรักษาแบบ
พ้ืนบ้านสมัยนั้นไม่มีหมอต้องอาศัยการรักษาพยาบาล
กันเอง โดยใช้สมุนไพรที่หาได้จากป่าและภูเขา มาท าการ
รักษาตัวอย่างเช่น ยาสมุนไพรที่ใช้ห้ามเลือด ก็น ามาจาก
ต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อตามภาษากระเหรี่ยงว่า“ต้นเขว” 
วิธีการใช้ เวลาจะห้ามเลือด ต้องไปถากเปลือกต้นเขว นี้
แล้วน ามาต าหรือเคี่ยวให้มีน้ าออกมา แล้วมาปิดไว้ที่แผล
ที่มีเลือดไหลอยู่ก็จะท าให้เลือดหยุดไหล 
 วัดทิพุเยโกวิทยาราม และวัดพุทโธภาวนา วัดทิพุเย
โกวิทยาราม ยังคงความเป็นวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงโดย
มีการก่อสร้างแบบง่าย ๆ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพ้ืน
ประมาณ 1-1.50 เมตร ปูด้วยไม้กระดาน ที่ส าคัญเสาที่
สร้างเป็นเสาที่มีขนาดใหญ่ และมีหลายเสา ทางวัดมี
พิธีกรรม การสวดมนต์ ให้ศีล ให้พร โดยใช้ภาษากะเหรี่ยง
ไม่มีอุโบสถ และมีเมรุส าหรับเผ่าศพก าลังอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้างยังไมแ่ล้วเสร็จ (อบต.ชะแล, 2557) 
 วัฒนธรรมโดยทั่วไปเป็นแบบกระเหรี่ยง เช่น 
ภาษาพูด การแต่งกาย และการละเล่นพ้ืนบ้านที่ส าคัญ
คือ การร่ายร า ที่เรียกว่า ร าตง โดยมีประเพณีและพิธีกรรม
ที่ส าคัญ ๆ ในรอบปี ตามตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9  ประเพณี และพิธีกรรมในรอบปี ของชาวกระเหรี่ยง บ้านทิพุเย 

เดือน กิจกรรม รายการ 
มกราคม - - 
กุมภาพันธ ์ กวนข้าวยาหุ เป็นการสะเดาะเคราะห์ และเลี้ยงผีบรรพบุรุษ 
มีนาคม ขอขมาต้นไม้,ผู้เฒ่าผู้แก ่ เป็นการตดัไม้ไผ่ไปค้ าต้นไม้ใหญ่ให้อายุยืนยาว 
เมษายน - - 
พฤษภาคม - - 
มิถุนายน - - 
กรกฎาคม ขอขมาแม่น้ า เป็นการไถโ่ทษและขอให้มผีลผลิตทางการเกษตรด ี
สิงหาคม การผูกข้อมือ เป็นการเรียกขวัญ เรียกวิญญาณให้กลบัมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไปไหน 
กันยายน - - 
ตุลาคม เจดีย์เทยีนขี้ผึ้ง เป็นการต่อชีวิตใหสู้งขึ้นไปยังปีหนา้  
พฤศจิกายน ตีข้าว นวดข้าว 

สู่ขวัญข้าว 
การขอขมาข้าวก่อนเก็บเกี่ยว 

ธันวาคม - - 
 

ที่มา : อบต.ชะแล, 2557. 

โครงสร้างครอบครัวและการเลือกคู่ครอง 
 เดิมโครงสร้างของครอบครัวเริ่มจากการเป็น
ครอบครัวขยายที่มีขนาดใหญ่มาก มีสมาชิกหลายชั่วอายุ
คนมาอยู่รวมกัน และ มีลูกหลายคน เพ่ือช่วยกันท ามาหากิน 
โดยเฉพาะการท าไร่ ตลอดจนท างานบ้าน เช่น ตักน้ า 
ต าข้าวเป็นต้น แต่ในปัจจุบันครอบครัวของกะเหรี่ยง  
มีขนาดเล็กลง ส่วนมากมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว
ขนาดเล็ก เพราะมีลูกน้อยลงเนื่องจากผลส าเร็จของการ
คุมก าเนิดและความต้องการจะลดภาระทางเศรษฐกิจใน
การเลี้ ยงดูสมาชิกหลายคน ปัจจุบันพบว่า ในบาง
ครอบครัวมีสมาชิกเพียง 3 - 4 คนเท่านั้นเอง  
 การเลือกคู่ครอง จากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสชาว
กะเหรี่ยงท่านเล่าว่า ในอดีตชาวกะเหรี่ยงรุ่นเก่าจริง ๆ 
จะเลือกคู่โดยผู้ใหญ่จัดการให้ หนุ่มสาวแทบไม่เคยเจอ
หน้ากัน แต่ต้องอาศัยการชักน าของผู้ใหญ่ จึงจะแต่งงาน
กันได้ ผู้ใหญ่จะมีบทบาทในการเลือกคู่แต่งงานให้หนุ่มสาว 
บางครั้งมีการย่องสาวแล้วจึงท าพิธีขอขมากันภายหลัง
โดยพาญาติผู้ใหญ่ไปท าพิธีขอขมาน้ าและขอขมาดินอย่าง
ละห้าสิบสตางค์ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็น
อย่างมาก ทั้งโครงสร้างของครอบครัวและการเลือก

คู่ครอง ซึ่งในอดีตดังที่กล่าวมาแล้วจะเป็นระบบคลุมถุง
ชนที่มีผู้ใหญ่เป็นผู้เลือกคู่ครองให้ แต่จากการวิเคราะห์
ข้อมูลประชากรชาวกะเหรี่ยงที่ศึกษา พบว่าท าการเลือก
คู่ครองเอง การแต่งงานแบบคลุมถุงชนซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของชาวกะเหรี่ยงในการเลือกคู่ครองในอดีต ได้ลด
ความส าคัญลงไปมาก ในกรณีที่เลือกคู่ครองเองจะเป็นไป
ในลักษณะที่ลูกหลานต่างชอบพอกันเองก่อน แล้วจึงไป
ปรึกษาผู้ใหญ่เพ่ือให้ผู้ใหญ่ไปท าการสู่ขอและจัดการ
แต่งงานกันตามประเพณี ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกส่วน
หนึ่งที่คู่บ่าวสาวไปพบกันที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืนๆ
และจัดงานแต่งงานกันเอง โดยขอให้ผู้ใหญ่ในสถานที่ 
ที่เจ้าบ่าวท างานอยู่ช่วยจัดพิธีแต่งงานให้ โดยไม่ได้บอก
พ่อแม่และญาติ ๆ ในหมู่บ้านเกิดให้ทราบ อย่างไรก็
ตามหลังจากนั้นคู่บ่าวสาวจะมาท าพิธีขอขมากันที่บ้าน 
เพ่ือให้ญาติ ๆได้รับรู้ว่าแต่งงานกันแล้ว เป็นลักษณะการ
พาสะใภ้มากราบไหว้ เพ่ือแสดงความคารวะต่อญาติ
ผู้ใหญ่ ทั้งท่ีเสียชีวิตแล้วและยังมีชีวิตอยู่  
 กระบวนการเลือกคู่และแต่ งงาน ในอดีตคน
สมัยก่อนพบคู่ครองในหมู่บ้าน และบางรายพ่อแม่ ญาติพ่ี
น้อง แนะน าให้พบและแต่งงานกัน ส าหรับระยะเวลาที่
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พบกันก่อนแต่งงานมักจะไม่แน่นอนอาจเจอกันตั้งแต่เด็ก
หรือไม่เคยเจอหน้ากันเลยก็ได้ โดยทั่วไปกะเหรี่ยงไม่มี 
พิธีหมั้น แต่จะจัดพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่ายภายใน
ระยะเวลาหนึ่งวันตามประเพณีของชาวกะเหรี่ยง และ
การแต่งงานของกะเหรี่ยงจะจัดที่บ้านเจ้าสาวเป็นหลัก 
สินสอดมีราคาไม่กี่บาท หรืออาจไม่มีสินสอดเลยก็ได้ ใน
ด้านประเพณีการแต่งงานนั้น ญาติพ่ีน้องจะช่วยกัน
จัดการเตรียมตัว เตรียมชุดที่จะใช้สวมใส่ในวันงาน  
หมอพิธีจะมาเรียกขวัญ ช่วยจัดงานพิธีให้ถูกต้องตาม
ประเพณี ชาวกระเหรี่ยงในสมัยก่อนมีความคาดหวังว่า
การแต่งงานก็เพ่ือสืบตระกูลมีลูกหลานคอยสืบประเพณี
และช่วยกันท ามาหากิน ในปัจจุบันทางด้านพิธีหรือ
ประเพณีที่ ใช้ ในการแต่ งงานแบบกะเหรี่ ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามประเพณีของไทยมากขึ้น ปัจจัยที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือความรักและชอบพอกัน จาก
การส ารวจพบว่า หัวหน้าครอบครัวมีความรักใคร่ชอบพอ
เป็นทุนเดิมก่อนมีพิธีแต่งงาน และสาเหตุหลักของการ 
แต่งงานคือ ความรักและความพึงพอใจ ดังเช่นกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางที่ 10 เพราะความรักความสนิทสนม
กันเปน็ส่วนประกอบที่ท าให้ชีวิตครอบครัวมีความราบรื่น 
และมีความสุข ส าหรับสินสอดที่ใช้แต่งงาน ทองหนึ่งบาท 
เงินประมาณสามหมื่นบาทแล้วแต่ฐานะของครอบครัว 
ด้านพิธีการแต่งงานมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในปัจจุบัน

ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของไทย มีการเพ่ิมพิธีทาง
พุทธศาสนาเข้าไปด้วย เช่น มีการนิมนต์พระ เลี้ยงพระ 
ตลอดจนการยึดถือและน าประเพณีการแต่งงานของไทย
บางอย่างไปใช้ด้วย เช่น การให้ค่าสินสอดแบบไทย คือ 
ค่าสินสอดมีมูลค่าหลักพัน หลักหมื่น หรือ หลายหมื่น
บาท ตามอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีการจัด
เลี้ยงโต๊ะจีน ส่วนพิธีอ่ืนๆจะจัดตามประเพณีดังเดิมของ
กะเหรี่ยง  
 ด้านความหวังในชีวิตสมรสนั้น ผู้ชายต้องมีความ
พร้อม คือ ต้องบวชเรียนก่อนแล้วจึงคอยหาคู่ครองและ
ด าเนินการตามประเพณีนิยม ผู้หญิงต้องฝึกฝนการเป็น
แม่บ้าน ดูแลบ้านเรือน ช่วยบิดามารดาท างาน หรือหา
งานอ่ืน ๆ ท าเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกันจนสนิท
สนมกันเป็นอย่างดีแล้วจึงขอให้บิดามารดาไปสู่ขอ เพ่ือ
จัดงานตามประเพณีไทยกะเหรี่ยงต่อไป คู่บ่าวสาวมัก
คาดหวังให้ครอบครัวมีความสงบสุขมีครอบครัวมั่นคง
เขม้แข็ง โดยมีความรักเป็นพ้ืนฐานจนท าให้คู่ครองซึ่งเป็น
เสมือนคู่ทุกข์คู่ยากท่ีต้องทนฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ 
เพ่ือหวังให้ลูกหลานประสบผลส าเร็จในชีวิตทั้งอาชีพการ
งาน และการสมรสต่อไป 
 
 
 

 

ตารางที่  10  แสดงความพอใจในการสมรส 

ความรู้สึก เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
พอใจ 11 6 17 

ไม่พอใจ - 1 1 
เฉยๆ - - - 
รวม 11 7 18 

 
สังคมกรณ์ 
 สังคมกรณ์ในครอบครัว แต่เดิมชาวกะเหรี่ยงใน
อดีตมักไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกมากนัก นอกจากให้
ช่วยพ่อแม่ท าไร่ สืบทอดประเพณี และเลี้ยงดูพ่อแม่ยาม
แก่เฒ่า ในสมัยก่อนไม่มีการวางแผนครอบครัวจึงท าให้มี

ลูกมาก นับสิบคนบางครอบครัวอาจมีลูกสิบคนขึ้นไป ใน
เรื่องเพศของบุตร ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่อยากได้ลูกชาย
มากกว่าลูกสาวเพ่ือสืบทอดประเพณีที่ต้องให้ผู้ชายเป็น
ผู้น าครอบครัว ส าหรับเรื่องการดูแลครรภ์ของคน
สมัยก่อน มักดูแลแบบธรรมดาไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษ 
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ท างานในไร่ได้ในขณะที่ตั้งครรภ์ ช่วงใกล้คลอด และ
ระหว่างที่คลอดก็จะอยู่ ในความดูแลของหมอต าแย  
ในอดีตมีการคลอดลูกเฉพาะกับหมอต าแยเท่านั้น ในการ
เลี้ยงดูเด็กจะเลี้ยงลูกอย่างธรรมชาติ  คือ การผูกเปล 
ใต้ถุนบ้านและปล่อยให้วิ่ ง เล่นตามไร่นา  อาหารก็
รับประทานเหมือนกับผู้ใหญ่ เมื่อโตขึ้นก็ให้รับผิดชอบ 
งานบ้านและช่วยผู้ใหญ่ท างานเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ก็ต้องแยก
ไปมีครอบครัวตามอัธยาศัย ส าหรับผู้มีอิทธิพลในการ
เลี้ยงดูบุตรมากที่สุด คือ พ่อแม่ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้น า
ครอบครัว และคอยดูแลอบรมสั่ งสอนลูก การเลี้ยงดู
บุตรชายและหญิง จะมีการสอนให้ท าหน้าที่แตกต่างกัน
คือผู้ชายจะต้องสอนให้เป็นผู้น าท างานนอกบ้าน และหา
เลี้ยงครอบครัว ขณะที่ผู้หญิงจะเน้นการท างานในบ้าน 
เช่น ทอผ้า ปักผ้า หุงข้าว ท ากับข้าว ท าความสะอาดบ้าน 
และออกไปเที่ยวนอกบ้านในเวลาที่น้อยกว่าผู้ชาย และ
เวลาออกไปไหนก็จะไปกันเป็นกลุ่ม 
 
ค่านิยมในการเลี้ยงดูบุตร 
 ค่านิยมในการเลี้ยงลูกในอดีต สิ่งที่ชาวกระเหรี่ยง
ส่งเสริมให้มีขึ้นในหมู่ลูกหลาน คือ การนับถือผู้อาวุโส
ความกตัญญู ความขยันมั่นเพียร การประหยัดมัธยัสถ์ 
และการรักญาติพ่ีน้อง ค่านิยมที่จ าเป็นในการด ารงชีพใน
สังคมเกษตรกรรมที่การพ่ึงพากันต้องอาศัยญาติพ่ีน้อง
ความอบอุ่น และการตอบสนองความกรุณาปราณี 
ทางพระพุทธศาสนา สอนให้เคารพผู้ใหญ่ และตอบแทน
บุญคุณ การท างานในไร่ต้องมีความขยันหมั่นเพียร และ
สร้างฐานะเพ่ือหลีกหนีจากความยากจนที่ต้องพากัน
อพยพมาจากต่างถ่ิน 
 ครอบครัวกะเหรี่ยงในอดีตแบ่งการเลี้ยงดูบุตร  
ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ แบบการปล่อยปละ
ละเลย และแบบประชาธิปไตย ถ้าเป็นแบบเผด็จการ 
หมายถึงพ่อแม่จะเข้มงวด และเข้ามาจัดการชีวิตของบุตร 
เช่น บอกให้ท างาน และแต่งงานกับคนที่ผู้ใหญ่เลือกให้ 
โดยที่ลูกไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจเอง ส่วนถ้าเป็นการเลี้ยงดู
แบบปล่อยปละละเลย จะเป็นแบบที่พ่อแม่ไม่ค่อยใส่ใจ
กับลูกมากนักแล้วแต่ว่าลูกจะเลือกวิถีชีวิตของตนเอง
อย่างไร อยากจะท าอะไร พ่อแม่ก็จะท าตามใจลูก ในอดีต

วิธีการสองรูปแบบนี้จะเป็นหลักส าคัญในการเลี้ยงดูบุตร 
ส่วนวิธีการเลี้ยงลูกแบบที่ 3 คือ แบบประชาธิปไตย 
ได้แก่การให้โอกาสลูกแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา อาชีพ 
และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับบุตรโดยตรง ปรากฏว่าวิธีนี้
ได้รับความสนใจน้อยจากพ่อแม่กะเหรี่ยง แต่ครอบครัวที่
มีการศึกษาหรือมีฐานะดีจะนิยมใช้วิธีนี้  
 การเลี้ยงดูบุตรส่วนใหญ่ยังยึดถือแบบดั้งเดิม   
เนื่องจากพ่อแม่มีการศึกษาน้อยมีอาชีพเกษตรกรรม 
มีหัวหน้าครอบครัวประมาณ 20 ครอบครัวเท่านั้น  
ที่มี การศึกษาโดดเด่น  กว่ าครอบครั ว อ่ืน  ๆ จึ งมี 
แนวทางการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวแบบที่ทันสมัย
กว่าครอบครัวอ่ืน พ่อแม่ส่วนใหญ่ยังมีบทบาทในการเลี้ยง
ดูลูก พ่อแม่มีอิทธิพลกับลูกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
ลูกต้องพ่ึงพาด้านเศรษฐกิจให้พ่อแม่หาเลี้ยง ให้ความรัก
ความอบอุ่นตลอดจนให้ความปลอดภัย พ่อแม่ที่ เป็น 
ชาวกะเหรี่ยงจะมีความผูกพันกับลูกมาก เหมือนกับ
ครอบครัว ไทยในชนบทที่สอนให้บุตรท ามาหากิน  
และมีความใกล้ชิดกันมากระหว่างพ่อแม่และลูก ๆ   
 ปัจจุบันการเลี้ ยงลูกผู้ชาย  และลูกผู้หญิงไม่
แตกต่างกันมากนัก มีความเท่าเทียมกันในด้านการให้
ความรักและความเอาใจใส่ แต่สิ่งที่ยังคงมีความแตกต่างกัน 
คือ การสอนที่แตกต่างกัน โดยผู้ชายจะสอนเน้นการ
ออกไปท างานนอกบ้าน ขณะที่ผู้หญิงจะท างานที่เบากว่า
ผู้ชาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเลี้ยงดูจะเป็นแบบดั้งเดิม 
แต่บริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้หญิงเริ่มมีวิถีชีวิต 
ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ ได้รับ
การศึกษามักจะออกไปแสวงหาอาชีพที่ดีกว่าในเมืองทั้งๆ 
ที่พ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ออกไปท างานนอกบ้านแต่เป็น
เพราะการได้รับค่าตอบแทนหรือ เงินเดือนที่ดีกว่า 
อย่างไรก็ตามผูช้ายมีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้หญิงในด้านการรับ
มรดก และการได้รับความคาดหวังให้สืบทอดประเพณี   
 ค่านิยมดั้ งเดิมในการเลี้ยงดูบุตรยังคงมีอยู่ ไม่ 
เสื่อมคลายแต่มีการเพ่ิมเติมค่านิยมทางการศึกษาที่
ส่งเสริมให้บุตรเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ครอบครัวชาว
กะเหรี่ยงทั้งหมดยังคงส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่
ประเพณีชาวกะเหรี่ยงไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และสืบทอด
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ต่อ ๆ กันไปด้วย จากการสัมภาษณ์พบว่า ครอบครัวที่พ่อ
แม่มีการศึกษาสูงและรับราชการ จะเลี้ยงดูบุตรแบบ
ประชาธิปไตย ปล่อยให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระเสรี และมี 2-3 ครอบครัว ที่เลี้ยงลูกแบบปล่อย
ปละละเลย ท าให้มีปัญหาครอบครัวเพราะหัวหน้า
ครอบครัวเมาสุรา ครอบครัวชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะ
เลี้ยงดูลูกแบบผสมผสาน คือการเลี้ยงดูแบบเผด็จการใน
บางครั้ง เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยในบางส่วนและ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
     การลงโทษบุตรในปัจจุบันจะเป็นการตักเตือน 
และการดุด่า มีการลงโทษด้วยการอ้างถึงความศักดิ์สิทธิ์
ของผีเรือนที่สามารถลงโทษได้ และมีการให้รางวัลด้วย
การกล่าวค าชมเชย ซึ่งยังคงเหมือนสมัยก่อนทุกประการ
แต่ความเชื่อถือของคนในสมัยปัจจุบันอาจจะไม่เท่ากับ
คนสมัยก่อน คนรุ่นใหม่อาจไม่เชื่อถือเรื่องที่แม่เล่าให้ฟัง 
ครอบครัวที่มีการศึกษาดี และท างานรับราชการและมี
ความสามารถในการส่งเสริมการศึกษาให้บุตรเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ในขณะที่บางครอบครัวส่งเรียนได้แค่
เพียงระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะลูกคนรองและลูกคน
เล็กมักจะมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงความ
คาดหวังต่อลูกในปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงยังคงมีความ
คาดหวังให้ลูกชายอยู่บ้านเพ่ือช่วยดูแลบ้าน และสืบทอด
ประเพณีดั้งเดิม แต่สภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันท าให้คาดหวังอะไรไม่ได้ และบางคนก็ไม่มีลูก
ชายไว้สืบสกุล พ่อแม่ในครอบครัวชาวกะเหรี่ยงยังคง
คาดหวังให้ลูกคนโต รับผิดชอบและเสียสละให้น้อง 
ตลอดจนเป็นที่พ่ึงให้กับน้อง ๆ และพ่อแม่เช่นเดียวกับ
คนไทยในปัจจุบันที่ไม่จ ากัดว่าลูกคนโต หรือลูกคนเล็ก
คนใดก็ได้ที่สมัครใจอยู่ในหมู่บ้าน เพ่ือดูแลพ่อแม่ และไม่
จ ากัดว่าหญิงหรือชาย เมื่อมีครอบครัวแล้วก็จะต้องเลี้ยง
ดูครอบครัวของตนเองต่อไป 
 การให้การศึกษาชาวกะเหรี่ยงสมัยก่อนจริง ๆ 
แล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ถ้า
เป็นผู้ชายจะได้เรียนหนังสือจากการบวชเรียน และการ
จ้างครูมาสอนที่บ้าน คนสมัยก่อนที่เรียนหนังสือจริง ๆ 
จะจบชั้นสูงสุดในระดับชั้น ป.4 ที่วัด ครอบครัวส่วนใหญ่

ไม่ค่อยส่งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาให้กับลูก ๆ 
เพราะขาดความรู้ และสนใจแต่เรื่องการท ามาหากินเป็น
หลัก 
 การควบคุมพฤติกรรมของบุตร ชาวกะเหรี่ยงใน
อดีตจะควบคุมพฤติกรรมลูกโดยใช้ความเชื่อเรื่องการ
ลงโทษของผีเรือน เพ่ือให้ลูกสืบสานประเพณีในการนับ
ถือผีเรือนต่อไป การลงโทษด้วยการใช้ค าพูด เช่น การดุด่า 
และการท าโทษด้วยการตี หากลูกยังเป็นเด็ก และอาจมี
การตักเตือนบ้างเมื่อถึงเวลาสมควรโดยมากพ่อแม่ในอดีต 
ไม่ค่อยพูดหรือกล่าวค าชมเชยเพราะกลัวว่าลูกจะได้ใจ 
 ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อความส าเร็จของบุตร  
ชาวกะเหรี่ยงในอดีตมีความพอใจในวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย 
เพียงแต่ลูกขยันท ามาหากินในไร่ มีรายได้มั่นคงไม่มี
หนี้สินพอเลี้ยงตัวเองได้ ก็ถือว่าลูกประสบความส าเร็จ
แล้ว พ่อแม่ในอดีตจึงมีความคาดหวังดังนี้ พ่อแม่หวังให้
ลูกสืบทอดการท าไร่และท ามาหากินในลักษณะเดียวกับที่
พ่อแม่ท ามา หากเป็นลูกชายต้องมีการบวชเรียน  
มีคุณธรรม แต่งงานประกอบอาชีพจนมีฐานะมั่นคงไม่กิน
เหล้าเมายา แต่หากเป็นลูกสาวต้องมีความสามารถใน
การเป็นแม่บ้าน และแต่งงานกับคนดีขยันท ากิน และไม่
เล่นการพนัน การเลี้ยงดูบุตรคนโต พ่อแม่กะเหรี่ยงมี
ความพยายามจะเลี้ยงลูกให้เป็นผู้ใหญ่เพ่ือให้ลูกคนโต
ช่วยดูแลรับผิดชอบงานร่วมกับพ่อแม่ คอยดูแลน้อง ๆ 
ต่อไปลูกคนโตต้องมีความรับผิดชอบมากกว่า และช่วย
แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ลูกคนโตต้องเสียสละเพ่ือน้อง 
น้อง ๆ คนต่อมาจะสบายกว่าเพราะพ่ีคนโตรับผิดชอบ
งานมากกว่า น้องคนต่อ ๆ มาจึงมีโอกาสได้เรียนสูงกว่า 
 ในปัจจุบันเรื่องการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัว
ชาวกะเหรี่ยงยังมีความคิดแบบเดิม คือคาดหวังให้ลูกเป็น
คนดี ท าการท างาน และกตัญญูต่อพ่อแม่ ครอบครัว
เหล่านี้มักมีความคิดเห็นค่อนข้างอนุรักษ์นิยม แต่ก็มี
ครอบครัวจ านวนหนึ่งที่มีความคิดก้าวหน้าคาดหวัง 
ให้ลูกเรียนสูงระดับปริญญาตรี และได้ท างานที่มั่นคง 
และมีรายได้ที่ด ี
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การวางแผนครอบครัว 
 ในเรื่องการวางแผนครอบครัวนั้น พบว่าครอบครัว
ของชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ มีการวางแผนครอบครัวตั้งแต่
ต้น คนอายุ 40 - 50 ปี วางแผนครอบครัวได้หลังจากมี
ลูกแล้ว 3 - 4 คน เนื่องจากวิธีการคุมก าเนิดเพ่ิงจะ
แพร่หลายเมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้ว ความต้องการ
เกี่ยวกับเพศของบุตร พบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ของชาว
กะเหรี่ยงยังคงคาดหวังจะมีลูกชายไว้อย่างน้อย 1 คน 
เพ่ือสืบสกุลและสืบทอดประเพณีที่ต้องให้ลูกชายดูแล
บ้าน ดูแลพ่อแม่ ส่วนครอบครัวอีกจ านวนหนึ่ง มีความ
คิดเห็นว่า มีลูกชายก็ได้ลูกสาวก็ดี  ปัจจุบันครอบครัว
สมัยใหม่ใช้บริการของสถานีอนามัย และโรงพยาบาล  
ในการดูแลครรภ์และคลอดบุตร ปัจจุบันไม่มีหมอต าแย
แล้ว แต่ครอบครัวปัจจุบันมีประสบการณ์ใช้หมอต าแย 
อยู่บ้าง กล่าวคือ ลูกคนแรกคลอดกับหมอต าแย ส่วนลูก
คนหลังใช้บริการกับหมอสมัยใหม่ มีหัวหน้าครัวเรือน
ประมาณ 20 กว่าครัวเรือนที่ไม่เคยใช้บริการหมอต าแยเลย 
ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนเหล่านี้มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี 
และคลอดลูกคนแรกที่โรงพยาบาล และรับบริการดูแล
ครรภ์ในบ้านอนามัยแม่และเด็กของสถานีอนามัยประจ า
ต าบล 
 
อัตลักษณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรม 
 การรั กษา อัตลักษณ์ทางชาติ พันธุ์ และการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมในอดีต สิ่งที่ยังคงรักษาไว้ได้
อย่างมั่นคงคือการพูดภาษากะเหรี่ยง และมีจ านวนหนึ่งที่
ยังสามารถพูด และเขียนภาษากะเหรี่ยงได้นอกจากนั้น
ยังคงอนุรักษ์การแต่งกายไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะใน
ชีวิตประจ าวันก็แต่งกายแบบกะเหรี่ยงทุกครัวเรือน 
ส าหรับประเพณีความเชื่อก็เป็นแบบความเชื่อผี แม้ว่าจะ
มีการผสมผสานความเชื่อเข้ากับศาสนาพุทธ เช่น มีการ
ท าบุญ การสร้างวัด การเลี้ยงพระ บวชพระ ในเรื่องความ
ภูมิใจในชาติพันธุ์กะเหรี่ยงของคนรุ่นก่อน ปรากฏว่ามีสูง
มาก ส าหรับสิ่งที่คนรุ่นเก่าคาดหวังไว้  คือ การนับถือผี
ต้นไม้ใหญ่ที่ต้องมีการจัดงานประเพณีเพ่ือแสดงความ
กตัญญู และเคารพนับถือ เช่น การไหว้ต้นไม้ใหญ่  ใน

เรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่าสมัยก่อนมี
การแบ่งแยกระหว่างคนไทย กับคนกะเหรี่ยง จึงท าให้มี
ความรู้สึกว่าแปลกแยกในระดับทีสู่งมาก 
 ในปัจจุบันหาคนที่อ่านภาษากะเหรี่ยงได้ยากมาก
ขึ้น และมีแนวโน้มว่าคนกระเหรี่ยงรุ่นใหม่จะไม่นิยม
ศึกษาภาษากะเหรี่ยง หรือการแต่งกายแบบกะเหรี่ยงใน
ชีวิตประจ าวัน แต่ก็ยังมีการใช้ภาษากะเหรี่ยงพูดจากันอยู่ 
และที่บ้านทิพุเยนี้ คงมีเฉพาะคนสูงอายุเท่านั้นที่ยังคง
แต่งกายแบบดั้งเดิม และเมื่อมีงานประเพณีส าคัญ เช่น 
งานศพ งานสงกรานต์ งานบวช หรืองานแต่งงาน คนรุ่นใหม่
จึงจะแต่งกายแบบชาวกะเหรี่ยง  แต่อย่างไรก็ตาม 
ปรากฏว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ที่มีการศึกษา ยังคงรักษา
วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงด้านการแต่งกายไว้ได้เป็นอย่างดี 
ด้วยความคาดหวังที่จะให้ลูกหลานสืบทอดประเพณีความ 
เชื่อผีเรือน แต่ความคาดหวังนี้เกิดข้ึนในระดับที่ไม่มากนัก 
กล่าวคือคาดหวังให้ลูกหลานมาร่วมพิธีตามประเพณี  
โดยไม่จ าเป็นต้องมาทุกคน เพราะแต่ละคนต่างก็มีความ
จ าเป็นในชีวิตที่ต้องไปท ามาหากินอยู่ที่อ่ืน และเนื่องจาก
การแพร่กระจายของวัฒนธรรมสมัยใหม่ และการ
เคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม ท าให้ชาวกะเหรี่ยงยอมรับการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  
ท าให้เกิดการยอมรับในความเป็นคนไทยมีมากขึ้น และ
เกือบทั้งหมดจะมีความรู้สึกว่าตนเองก็เป็นคนไทย
เช่นเดียวกับคนไทยในภาคอ่ืน ๆ เหมือนกัน 
 
ปัญหาในครอบครัว 
 ปัญหาในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 
ที่ 11 ซึ่งแต่เดิมครอบครัวชาวกระเหรี่ยง ในรุ่นก่อนจะมี
ความขัดแย้งในครอบครัวน้อยมากเพราะไม่มีเวลาจะท า
อย่างอ่ืน นอกจากตั้งใจท ามาหากินจึงต้องอดทนอยู่กันไป 
เนื่องจากไม่มีทางเลือกอ่ืน อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารและ
การคมนาคมก็ยังไม่เจริญ การศึกษาของชาวบ้านก็มีน้อย
ส่วนใหญ่จึงนิยมอยู่กันอย่างสงบ พอใจในชีวิตที่สันโดษ 
ไม่ค่อยมีความทะเยอทะยาน แต่ถ้ามีปัญหาความขัดแย้ง
ในครอบครัวก็มักเกิดจากการละเมิดกติกาของชุมชน แต่
เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นมาก 
ท าให้คนรุ่นใหม่มีความคิดอิสระ และกล้าแสดงออกทาง
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ความคิดมากกว่าที่จะอดทนเก็บไว้ และยอมรับสภาพที่
เป็นจริงอาจท าให้มีความขัดแย้งกันทางความคิดใน
ครอบครัวบ้าง โดยเฉพาะครอบครัวที่ เลี้ยงลูกแบบ

ประชาธิปไตย แต่ไม่เป็นปัญหาที่รุนแรงมากนักเพราะ
วัฒนธรรมในการให้ความเคารพผู้อาวุโสยังคงมีอิทธิพล
อยู่สูงมาก 

 
ตารางที ่ 11  แสดงปัญหาครอบครัว 
 

ปัญหาครอบครัว เพศชาย เพศหญิง จ านวน 
ไม่ม ี 8 6 14 
ความประพฤต ิ - 1 1 
ลูก - - - 
สุขภาพ - - - 
การท ามาหากิน 3 - 3 

รวม 11 7 18 
 
สรุป 
 จากการศึกษา เรื่อง วัฒธรรมของชาวกะเหรี่ยง  : 
กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 
 1. ลักษณะโครงสร้างครอบครัวชาวกะเหรี่ยง 
บ้านทิพุเย ในปัจจุบัน เป็นแบบครอบครัวเดี่ยว มีขนาด
เล็กลง เมื่ อชาวกะเหรี่ ยงแต่ งงานแล้วมักจะแยก
ครอบครัวไปอยู่กันเอง แต่ก็ยังอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจาก
บ้านพ่อแม่มากนัก และมีการไปมาหาสู่กัน พ่อแม่หรือ
ญาติผู้ใหญ่จะคอยให้ค าปรึกษาในการเลี้ยงลูกหรือคอย 
ไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาในครอบครัวให้ 

 2. การเลือกคู่ครองของชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย 
ในปัจจุบันนิยมเลือกคู่ครองด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีแม่
สื่อหรือพ่อสื่อ ประเพณีการแต่งงานก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปบ้างจากอดีต เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม 
ของไทย คือเพ่ิมพิธีทางพุทธศาสนา มีการเลี้ยงพระ มี
การให้สินสอดทองหมั้น รวมทั้งการจัด เช่น การเลี้ยงโต๊ะ
จีน แต่ก็ยังคงประเพณีแบบดั้งเดิมไว้บางส่วน 

        3. การขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวของชาว
กะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ยังคงยึดถือความคิดแบบดั้งเดิม คือ
การเคารพผู้อาวุโส ความกตัญญู ความขยันหมั่นเพียร 

การรักพ่ีรักน้อง รักครอบครัว ความคาดหวังให้ลูกเป็นคนดี  
มีงานท า สามารถเลี้ยงตัวเองได้ การเลี้ยงลูกชายและ 
ลูกสาวจะไม่แตกต่างกัน พยายามส่งเสริมให้ลูกมี
การศึกษาสูงขึ้น การเลี้ยงดูลูกเป็นแบบประชาธิปไตย รับ
ฟังความคิดเห็นของลูก แต่จะคอยควบคุมความประพฤติ
ของลูก และสอนให้ลูกรู้จักเป็นคนตรงต่อเวลา พยายาม
ท างานและท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูก 

 4. การรักษาอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ยังคงพยายาม
รักษาอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว
กะเหรี่ยง ทั้งด้านภาษาพูด การแต่งกาย และประเพณี
ดั้งเดิม แม้ว่าความเจริญทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ  ได้แผ่ขยายเข้าไปสู่หมู่บ้ าน รวมทั้ งการที่
ประชากรของหมู่บ้านได้รับการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
อยู่ในหมู่บ้าน ชาวกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ยังคงใช้ภาษา
กะเหรี่ยงเป็นภาษาพูดหรือการแต่งกายแบบกะเหรี่ยง 
และยังคงประเพณีส าคัญตามเทศกาลส าคัญ  ๆ ไว้
โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
นี้ไว้และต้องการสืบทอดไปสู่ลูกหลานในรุ่นต่อไป 

 5. ปัญหาครอบครัวของชาวกะเหรี่ยง ที่พบเป็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การท ามาหากิน เนื่องจากส่วนใหญ่
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จะประกอบอาชีพท าการเกษตร ท าไร่ ท าสวน ตามฐานะ
ของแต่ละครอบครัว ส าหรับปัญหาครอบครัวรุนแรงนั้น
ไม่ปรากฏข้อมูล  

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีกับชาว
กะเหรี่ยงในหมู่บ้านทิพุเยรวมทั้งหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในต าบล 
ชะแล เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการถ่ายทอด
และผสมผสานวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพ่ือสืบสานและ
คงประเพณีวัฒนธรรมที่ ดี งามของชาวกะเหรี่ยงใน
ประเทศไทยไว้ต่อไป 

 2. เนื่องจากทางราชการได้ยกฐานะชาวกะเหรี่ยง
ในหมู่บ้านทิพุเย และหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในอ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นคนไทย ด้วยการมอบสัญชาติ     

ไทยและบัตรประชาชนไทยให้กับบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นทาง
ราชการจึงควรสร้างจิตส านึกในความเป็นคนไทยให้กับ
ชาวกะเหรี่ยงด้วย ขณะเดียวกันก็ควรให้การยกย่อง และ
ปฏิบัติต่อชาวกะเหรี่ยงดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการปฏิบัติ
ต่อพ่ีน้องคนไทยในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือมิให้เกิดความรู้สึก
แปลกแยก หรือความแตกต่างทางสังคม อันจะน ามาซึ่ง
ปัญหาทางสังคมที่อาจขยายกลายเป็นปัญหาทางด้าน
ความมั่นคงเหมือนเช่นกรณีที่ เกิดขึ้นใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบัน  
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พิเชษฐ  พิมพ์เจริญ1 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ การมีส่วนร่วม การ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
จากผู้อ่านซึ่งใช้งานเฟซบุ๊กที่ถูกใจ (Like) เพ่ือติดตามแฟนเพจของนิตยสาร Men’s Health นิตยสารแพรว 
นิตยสาร Image และนิตยสาร a day จํานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านเคยเห็นหน้าแฟนเพจนิตยสาร
จากนิตยสารฉบับเล่มและติดตามแฟนเพจเพราะชื่นชอบนิตยสารฉบับเล่มอยู่แล้ว ในขณะที่ผู้อ่านส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมกับแฟนเพจของนิตยสารอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 จากคะแนนเต็ม 5.00) และมีส่วน
ร่วมกับแฟนเพจนิตยสารเพราะการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจนิตยสาร อีกทั้งผู้อ่านส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
จากแฟนเพจของนิตยสารเนื่องจากสามารถหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้จากแฟนเพจของนิตยสาร ตลอดจนผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในแฟนเพจของนิตยสารเพราะได้รับความรู้ที่มีความทันสมัยจากแฟนเพจ 
 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาพบว่า การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสาร มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ P≤.01 ทั้งนี้ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการอธิบายการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสาร คือ 
การใช้ประโยชน์  
ค าส าคัญ: การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ เครือข่ายสังคมออนไลน์ นิตยสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  อาจารย์ประจําสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่าน 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย 



  

 

Kasem  Bundit  Journal  Volume 15 No. 2 July - December  2014  

Perception, Participation, Uses and Satisfaction of the Readers 
through the Social Networks of Thai Magazines 
 

Phichate Phimcharoen 
 
Abstract 
  
 The purpose of this research was to study the relationship among demographic 
characteristics, perceptions, participations, benefits and satisfaction of readers through social 
networking of Thai magazines. Questionnaires were employed to investigate a sample of 400 
readers who used Facebook and pressed Like in order to follow magazines’ Fan pages which 
were Men’s Health, Praew, Image, and a Day. Results showed that readers came across 
magazines’ Fan pages on the magazines and they also followed magazines’ Fan pages because 
they liked those magazines. Besides, most readers participated in magazines’ Fan pages in the 
medium level (averaged 2.74 out of 5.00 points) because they could receive information from the 
magazines’ Fan pages. In case of the uses of magazines’ Fan pages, most readers used them 
because they could update information from those Fan pages. Furthermore, most readers 
satisfied with the magazines’ Fan pages because they could gain lots of new information from 
them.    
 As far as the relationship among the variables was concerned, it was revealed that 
perceptions, participations, uses and satisfaction of readers through social networking of Thai 
magazines were positively related with one another significantly at P≤ 0.01 Moreover, the most 
effective variable explaining the participation with the magazines’ Fan pages was benefits of the 
on-line network of the magazine.  
 
Keywords: Perception, Participation, Benefits, Satisfaction, Social network, Magazine 
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วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

บทน า 
 การสื่อสารมีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไปตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี จนมาถึงปัจจุบันซึ่งมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการเกิดขึ้นของสื่อใหม่จากการ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระบบการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบให้
ติ ดต่อกัน ได้ ใน เวลา เ พียง เสี้ ยววินาที  ด้ ว ยระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์ เน็ต  กลายเป็นสื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์
ทางการสื่อสารสมัยใหม่ที่สําคัญขึ้นตามลําดับ จน
กลายเป็นส่ วนหนึ่ ง ในชีวิ ตประจํ าวันของโลกเรา 
อินเทอร์เน็ตทําให้การติดต่อสื่อสารไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและ
สถานที่  อี กทั้ ง ยั ง มี ช่ อ งทา งการติ ด ต่ อสื่ อ ส า รที่
หลากหลายรูปแบบตั้ งแต่ ไปรษณีย์ อิ เล็กทรอนิกส์ 
(Electronic mail: e-mail) ห้องสนทนา (Chatroom) 
เว็บบอร์ด (Webboard) ที่สามารถพูดคุยผ่านแป้นพิมพ์ 
ต่อมาพัฒนาเป็นกล้องวิดีโอขนาดจิ๋ว (Webcam) ที่
สามารถสื่อสารกบัฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งภาพและเสียง 
 ในหลายปีที่ผ่านมา นักการตลาดได้เห็นการ
เติบโตอย่างรวดเร็วของเฟซบุ๊ก (Facebook) ในฐานะที่
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ 
ด้วยจํานวนผู้คนที่ใช้งานทั่วโลกเป็นจํานวนมาก เฟซบุ๊ก
ยังกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า และ
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสินค้า (สุธีรพันธุ์ สักรวัตร, 2554) 
 จากการศึกษาผู้ใช้เฟซบุ๊กในสหรัฐอเมริกา (สุธีร
พันธุ์ สักรวัตร, 2554) จํานวน 1,500 คน ในเดือน

กันยายน ปี 2553 พบว่า 38% ของผู้ที่ใช้งานเฟซบุ๊ก มี
การกดถูกใจ (Like) อย่างน้อย 1 สินค้า ซึ่งโดยเฉลี่ย
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเหล่านี้ได้กดถูกใจให้กับ 9 Pages ซึ่งเป็น
โอกาสที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสินค้า เมื่อ
พิจารณาเหตุผลของคนที่เข้ามากดถูกใจจะพบว่า 39% 
กดเพ่ือต้องการแสดงออกว่าสนับสนุนสินค้านั้น ๆ 34% 
กดเพ่ือต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสินค้านั้น ๆ 
25% กดเพ่ือต้องการเข้าถึงข้อมูลสําคัญที่ไม่สามารถหา
ได้จากที่อ่ืน 21% กดเพ่ือต้องการรู้จักสินค้านั้น ๆ มาก
ยิ่งขึ้น 13% กดเพ่ือต้องการสร้างความสัมพันธ์กับสินค้า 
ซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่กดของ
ผู้บริโภคมีเหตุผลที่หลากหลาย การนําเสนอเนื้อหาของ
การโพสต์แบบผสมผสานอย่างลงตัว บนหน้าสําหรับ
โพสต์ข้อความ (Wall) จึงเป็นโจทย์ที่ยาก และเป็นเรื่องที่
ท้าทาย 
 เมื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) 
อย่างเฟซบุ๊กเข้ามามีบทบาทในการทําการตลาดยุคใหม่
ของนักการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย ประกอบกับการลงทุนที่น้อยมากเมื่อเทียบ
กับสื่ออ่ืน ทําให้หลายสินค้าเข้ามาทําการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
สําหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดจําหน่ายทั้งหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ก็หันมาให้ความสนใจกับการใช้แฟนเพจ (Fan 
Page) ในเฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน
ที่สนใจและลูกค้า ในสหรัฐอเมริกา นิตยสารที่มีจํานวน
การกดถูกใจแฟนเพจมากที่สุดเกือบ 6 ล้าน คือ นิตยสาร 
Playboy ส่วนนิตยสารอ่ืน ๆ ก็ประสบความสําเร็จ
พอสมควร ดังตารางที่ 1  
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   แผนภูมิแสดงจํานวนแฟนเพจของนิตยสารในสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2554 
   ที่มา: http://www.emediavitals.com/ 
 
   
 สําหรับแฟนเพจของนิตยสารของไทยนั้น มี
นิตยสารหลายฉบับได้ทําแฟนเพจขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
คอยติดตามข่าวสาร จากการสํารวจพบว่า นิตยสารไทยที่

มีแฟนเพจมาก ได้แก่ นิตยสาร Men’s Health  
นิตยสารแพรว นิตยสาร Image นิตยสาร a day เป็นต้น 
โดยมีแฟนเพจ ดังต่อไปนี้ 
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 ตารางที่ 1 แจกแจงจํานวนแฟนเพจของนิตยสาร 
 

 

แฟนเพจของนิตยสาร จํานวนผู้ติดตาม 
Men's Health 33,819 
แพรว   82,750 
Image 39,165 
a day  255,922 

 ที่มา : www.facebook.com ข้อมูล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
 
 จํานวนแฟนเพจสามารถวัดความนิยมที่ผู้คน
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของนิตยสารต่าง ๆ 
เหล่านี้ แต่ทางนิตยสารเองควรทราบถึงความต้องการ
ของผู้คนที่ติดตามด้วยว่ามีความต้องการอะไรจาก
นิตยสารบ้าง ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย
เป็นช่องทางที่นิตยสารสามารถสื่อสารกับผู้ อ่านได้
โดยตรง และมีความเฉพาะกลุ่ม 
 จากที่มาและความสําคัญของปัญหาดังที่ได้กล่าว
มานั้น จะเห็นได้ว่าแฟนเพจได้เข้ามามีบทบาทสําคัญใน
การส่งต่อข้อมูลนิตยสารไปยังผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง บทบาท
ของแฟนเพจถูกยกระดับให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดที่ผู้ผลิตนิตยสารนํามาใช้มากขึ้น จึงนําไปสู่
ประเด็นของการศึกษาการรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย ซึ่งจะเป็นคําตอบได้ดีถึง
ประสิทธิผลของแฟนเพจที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการ
นิตยสารไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ อ่านจากแฟนเพจ
นิตยสารไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การมี
ส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่าน
แฟนเพจนิตยสารไทย 

 3. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่สามารถอธิบายถึงการมีส่วน
ร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทยของผู้อ่านได้ดีที่สุด 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1.ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมี
การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจในแฟนเพจนิตยสารไทยแตกต่างกัน 
 2.การรับรู้ถึงแฟนเพจของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
แฟนเพจนิตยสารไทย 
 3.กา ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ แ ฟน เพจ ขอ งผู้ อ่ า น มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ
แฟนเพจนิตยสารไทย 
 4.การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจของผู้ อ่านมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อแฟนเพจนิตยสาร
ไทย 
 5. การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจของผู้อ่านเป็นตัว
แปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการอธิบายการมีส่วน
ร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการรับรู้ การมีส่วน
ร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านผ่าน
แฟนเพจของนิตยสารไทย เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 ผู้วิจัยกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 400 คน โดยต้องเป็นผู้ที่ใช้
งานเฟซบุ๊กและถูกใจเพ่ือติดตามแฟนเพจของนิตยสารซึ่ง
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จะศึกษาเฉพาะแฟนเพจของนิตยสาร Men’s Health 
นิตยสารแพรว นิตยสาร Image และนิตยสาร a day 
โดยเก็บข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์จํานวน 200 ตัวอย่างและ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 200 ตัวอย่าง  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยนี้จะได้ทราบถึงการรับรู้ การมีส่วน
ร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านถึง
แฟนเพจนิตยสารไทย 
 2. ผลการวิจัยนี้จะได้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจของผู้อ่านแฟนเพจนิตยสารไทย โดยที่
ผู้ผลิตนิตยสารสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ อ่านที่ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
นิตยสารไทย 
 3. ผลการวิจัยทําให้ทราบถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของผู้อ่านแฟนเพจนิตยสารไทย ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลสําคัญให้นิตยสารต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดการมีส่วน
ร่วมมากข้ึน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
 เฟซบุ๊กเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เปิด
ให้ทุกคนได้สมัครเป็นสมาชิกได้ฟรีและสมาชิกสามารถ
ร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อมูล ข่าวสาร 
รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ ซึ่งเป็นวิธีการนําเสนอไลฟ์สไตล์ของ
ตนเองอย่างหนึ่ง (ฐิติกานต์ นิธิอุทัย, 2554)  
 เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) เป็นการทําตลาด
อย่างหนึ่งบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดได้ว่า
เป็นการทําการตลาดแนวใหม่สําหรับสังคมในปัจจุบัน ถ้า
ทําการตลาดได้ดีและเจาะตรงกลุ่มเป้าหมาย ก็จะมี
โอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ไม่ยาก อีกทั้งการทําเฟซบุ๊ก
เพจ ก็ทําได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีแอพพลิเคชันต่าง ๆ 
มากมายรองรับ (ฐิติกานต์ นิธิอุทัย, 2555) 
 การที่จะทําให้เฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) 
หรือ แฟนเพจ (Fan Page) ได้รับความนิยมนั้นเป็นเรื่อง

สําคัญ เพราะหากทําหน้าแฟนเพจออกมาแล้ว แต่ไม่ได้
รับความนิยม ก็ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องทําขึ้นมา ดังนั้นต้อง
หาวิธีที่จะทําให้แฟนเพจที่สร้างขึ้นได้รับการตอบรับและ
เข้าร่วมกันกด “Like” (@mimee &@ tuirung, 2554) 
เฟซบุ๊ก เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหนึ่งที่มีผู้ใช้ทั่วโลก
มากกว่า 1,200 ล้านคน (Gonzalez, 2013) องค์กร
ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ผ่าน
หน้าแฟนเพจองค์กรธุรกิจที่รองรับการใช้งานด้านธุรกิจ
และการพาณิชย์ของเฟซบุ๊ก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. 
องค์กรธุรกิจ บริษัท 2. ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3. ธุรกิจ
ท้องถิ่น ลูกค้าเข้ามาเป็นสมาชิกหน้าเพจได้โดยการเลือก
แอพลิเคชัน “ถูกใจ” (Like) ลูกค้าจะกลายเป็นแฟนเพจ
ขององค์กรธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมแบบสมัครใจ
ของลูกค้า ในการเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจ
 นักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญ
ของแฟนเพจได้ผ่านบริการข้อมูลเชิงลึก (Facebook 
Insight) (ฐิติกานต์ นิธิอุทัย, 2554) สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและช่วงเวลาในการเข้าหน้า 
 เ พ จ ข อ ง ต ร า สิ น ค้ า ไ ด้  ทั้ ง ข้ อ มู ล ท า ง
ประชากรศาสตร์ รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 
จํ านวนครั้ ง  ช่ ว ง เวลา และกิจกรรมที่ แฟนเพจมี
ปฏิสัมพันธ์กับหน้าเพจ (ธนิส บุญอ่า, 2553) นําข้อมูล
ดังกล่าว เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า รวมทั้งสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้ตรงความ
สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 สถาบันวิจัยเนลสัน (Nielsen) ทําการสํารวจความ
เชื่อถือในโฆษณาของผู้บริโภคชาวเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Trust in Advertising for Southeast Asian 
Consumers ) พบว่า ในประเทศไทย เฟซบุ๊กมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคร้อยละ 20 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลกร้อยละ 
19 และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 14 
เนื่องจากผู้บริโภคไทยเปิดรับข้อมูลจากเฟซบุ๊ก เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
พบว่า การเลือก “ถูกใจ” ของกลุ่มเพ่ือนในทัศนคติของ
ผู้บริโภคไทย คือ การแนะนําหรือบอกต่อ ซึ่งผู้บริโภคไทย
มีความเชื่อในการบอกต่อของเพ่ือน ร้อยละ 85 ทําให้เกิด
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 ความสนใจข้อมูลขององค์กรธุรกิจมากขึ้น ข้อมูลในเดือน
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554 พบว่า การบอกต่อมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อร้อยละ 20-25 (สุกรี แมนชัยนิมิต, 2554) 
 อย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจจํานวนมากที่ ใช้      
เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือทางการตลาด ยังขาดความเข้าใจใน
การวางกลยุทธ์การตลาด ทัศนคติของลูกค้า การแบ่ง
ส่วนตลาด และกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการสื่อสารและ
ข้อมูลเนื้อหาที่สอดคล้องกับสื่ออ่ืน ๆ ขององค์กรธุรกิจ 
ทําให้การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมไม่บรรลุเป้าหมาย 
(ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2554) สอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัท 
Burson Marsteller ระบุว่า องค์กรธุรกิจไทยยังใช้
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ผู้บริหารไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญและประสิทธิภาพ
ในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมทางการตลาด รวมทั้ง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เป็นแฟนเพจขององค์กรธุรกิจ ยังใช้เฟซบุ๊ก
เพ่ือความบันเทิงกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่าการสื่อสารกับ
องค์กรธุรกิจ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิ จั ยนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เ ชิ ง สํ า ร วจ  โ ดย ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
(www.facebook.com) ที่เป็นแฟนเพจของนิตยสารไทย 
ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จาก
ตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane 
(1973) ที่จํานวนประชากรมากกว่า 100,000 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5 %  ใน
การวิจัยนี้ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 
400 คน โดยอาศัยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ 
(Stratified sampling) และแบบกําหนดโควต้า (Quota 
samping) ตามวัตถุประสงค์ (Purposive) ดังนี้ ขั้นที่ 1 
แบ่งกลุ่มนิตยสารออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ นิตยสาร
ผู้ชาย นิตยสารผู้หญิง นิตยสารแฟชั่น และนิตยสาร
สําหรับคนรุ่นใหม่ ขั้นที่  2 เลือกนิตยสารจากแต่ละ
ประเภทที่มีผู้ติดตามแฟนเพจเป็นจํานวนมาก ดังนี้ 
นิตยสารผู้ชายเลือกนิตยสาร Men’s Health นิตยสาร

ผู้หญิงเลือกนิตยสารแพรว นิตยสารแฟชั่นเลือกนิตยสาร 
Image นิตยสารสําหรับคนรุ่นใหม่เลือกนิตยสาร a day 
ขั้นที่ 3 กําหนดให้แต่ละแฟนเพจของนิตยสารมีจํานวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากัน ๆ คือ 100 คน โดยแฟนเพจ
นิตยสาร Men’s Health เป็นเพศชาย 100 คน แฟน
เพจนิตยสารแพรว เป็นเพศหญิง 100 คน แฟนเพจ
นิตยสาร Image เป็นเพศชาย 50 คนและเพศหญิง 50 
คน แฟนเพจนิตยสาร a day เป็นเพศชาย 50 คนและ
เพศหญิง 50 คน จากนั้นทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละแฟนเพจ จนครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ 
  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้  คื อ  แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Closed-ended questionnaire) แบบคําถามให้
เลือกตอบและแบบ Likert Scale 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 1) สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) 2) สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) ใช้การทดสอบความแตกต่าง
และการทดสอบความแปรปรวน (t-test และ One-way 
ANOVA) การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Pearson’s product moment correlation 
coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple-regression 
analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทางประชากร ผู้อ่านส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 
ปี เป็นนักเรียน นักศึกษา มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และมีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท 
 ข้อมูลการใช้งานเฟซบุ๊ก ผู้อ่านส่วนใหญ่ใช้ เฟซบุ๊ก
ที่บ้าน คอนโด หอพัก ที่พักอาศัย และเชื่อมต่อ เฟซบุ๊ก
โดย Smart phone ผู้อ่านใช้เฟซบุ๊กทกุวัน ๆ ละมากกว่า 
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3 ชั่วโมง และช่วงเวลาที่ใช้งานเฟซบุ๊กอยู่ระหว่างเวลา 
18.01–24.00 น. 
 การรับรู้ถึงแฟนเพจของนิตยสารไทย ผู้อ่านส่วน
ใหญ่เคยเห็นหน้าแฟนเพจนิตยสารไทยจากนิตยสารฉบับ
เล่ม ขณะที่ผู้ อ่านมีการรับรู้ โดยรวมถึงแฟนเพจของ
นิตยสารไทยอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้อ่านมีการรับรู้ใน
ระดับมากที่สุด คือ การตัดสินใจกด Like เพ่ือติดตาม
แฟนเพจของนิตยสาร เพราะชื่นชอบนิตยสารฉบับเล่มอยู่
แล้ว ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้ในระดับน้อยที่สุด คือ การ
ตัดสินใจกดถูกใจเพ่ือติดตามแฟนเพจของนิตยสาร 
เพราะเพ่ือนกดถูกใจกันมาก 
 การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทย ผู้อ่านส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมโดยรวมกับแฟนเพจของนิตยสารไทยอยู่
ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้อ่านมีส่วนร่วมใน
ระดับมากที่สุด คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจ
นิตยสาร ส่วนประเด็นที่มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ตั้งกระทู้โพสต์ข้อมูลข่าวสาร
ในแฟนเพจนิตยสาร  

 การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจนิตยสารไทย ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์โดยรวมจากแฟนเพจของ
นิตยสารไทยอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้อ่านมีการใช้
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด คือ การใช้ประโยชน์ในการ
หาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากแฟนเพจของนิตยสาร 
ส่วนประเด็นที่มีการใช้ประโยชน์ในระดับน้อยที่สุด คือ 
การใช้ประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเองใน
แฟนเพจนิตยสาร  
 ความพึงพอใจที่มีต่อแฟนเพจของนิตยสารไทย
ผู้อ่านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมจากแฟนเพจของ
นิตยสารไทยอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
จากคะแนนเต็ม 5.00) ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้อ่านมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด คือ การได้รับความรู้ที่มีความ
ทันสมัยจากแฟนเพจของนิตยสาร ส่วนประเด็นที่มีความ
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด คือ ความสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ และบุคคลอ่ืนได้ในแฟนเพจ
นิตยสาร 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจในแฟนเพจนิตยสารไทยแตกต่างกัน 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ถึงแฟนเพจนิตยสารไทยระหว่างผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 
ลักษณะทางประชากร ค่าเฉลี่ยการรับรู้ t P 
เพศ ชาย 3.57 -2.58 .010 

หญิง 3.72 
ลักษณะทางประชากร ค่าเฉลี่ยการรับรู้ F P 
อายุ ต่ํากว่า 20 ปี 3.60 0.42 .743 

20 - 30 ปี 3.64 
31 - 40 ปี 3.62 
มากกว่า 40 ปี 3.72 

การศึกษา มัธยมศึกษา 3.65 1.15 .329 
 ปริญญาตรี 3.62 
 ปริญญาโท 3.73 
 ปริญญาเอก 3.80 
รายได้ต่อเดือน ต่ํากว่า 10,000 บาท 3.64 .06 .981 
 10,000 – 20,000 บาท 3.63 
 20,001 – 30,000 บาท 3.67 
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  สูงกว่า 30,000 บาท 3.64 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 3.66 1.06 .384 
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.64 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.81 
 พนักงานเอกชน 3.57 
 เจ้าของกิจการ 3.65 
 อาชีพอิสระ 3.73 
 อื่น ๆ 3.38 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้อ่านเพศชายและหญิงมี
การรับรู้ถึงแฟนเพจของนิตยสารไทยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้สูง

กว่าเพศชาย ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพที่แตกต่างกันพบว่ามีการรับรู้ถึงแฟนเพจนิตยสาร
ไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทยระหว่างผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกัน 

ลักษณะทางประชากร 
ค่าเฉลี่ย 
การมีส่วนร่วม 

t P 

เพศ ชาย 2.69 -1.49 .137 
หญิง 2.80 

ลักษณะทางประชากร ค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วม F P 
อาย ุ (1) ต่ํากว่า 20 ปี 2.75 3.64 .013 

คู่ที่แตกต่าง 
(2)>(3) 

(2) 20 - 30 ปี 2.82 
(3) 31 - 40 ปี 2.47 
(4) มากกว่า 40 ปี 2.59 

การศึกษา (1) มัธยมศึกษา 2.74 1.71 .164 
 (2) ปริญญาตรี 2.79 
 (3) ปริญญาโท 2.63 
 (4) ปริญญาเอก 2.39 
รายได้ต่อเดือน (1) ต่ํากว่า 10,000 บาท 2.80 3.87 .010 

คู่ที่แตกต่าง 
(2)>(4) 

 (2) 10,000 – 20,000 บาท 2.84 
 (3) 20,001 – 30,000 บาท 2.59 
 (4) สูงกว่า 30,000 บาท 2.51 
อาชีพ (1) นักเรียน/นักศึกษา 2.85 1.62 .139 
 (2) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 2.56 
 (3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.75 
 (4) พนักงานเอกชน 2.63 
 (5) เจ้าของกิจการ 2.60 
 (6) อาชีพอิสระ 2.81 
 (7) อื่น ๆ 2.48 
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จากตารางที่ 3 พบว่าอายุและรายได้ต่อเดือนของ
ผู้อ่านที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เพศหญิงมีการมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศชาย และผู้มีรายได้ต่ํา

มีแนวโน้มของการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทยสูง
กว่าผู้มีรายได้สูง ส่วนระดับการศึกษา และอาชีพที่
แตกต่างกัน พบว่าการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสาร
ไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จากแฟนเพจนิตยสารไทยระหว่างผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกัน 

ลักษณะทางประชากร 
ค่าเฉลี่ย 
การใช้ประโยชน์ 

t P 

เพศ ชาย 3.49 -2.36 .018 
หญิง 3.64 

ลักษณะทางประชากร 
ค่าเฉลี่ย 
การใช้ประโยชน์ 

F P 

อายุ (1) ต่ํากว่า 20 ปี 3.64 2.80 .040 
คู่ที่แตกต่าง 
(1)>(4) 

(2) 20 - 30 ปี 3.61 
(3) 31 - 40 ปี 3.41 
(4) มากกว่า 40 ปี 3.38 

การศึกษา (1) มัธยมศึกษา 3.70 1.71 .164 
 (2) ปริญญาตรี 3.55 
 (3) ปริญญาโท 3.56 
 (4) ปริญญาเอก 3.36 
รายได้ต่อเดือน (1) ต่ํากว่า 10,000 บาท 3.60 4.08 .007 

คู่ที่แตกต่าง 
(2)>(4) 

 (2) 10,000 – 20,000 บาท 3.67 
 (3) 20,001 – 30,000 บาท 3.46 
 (4) สูงกว่า 30,000 บาท 3.35 
อาชีพ (1) นักเรียน/นักศึกษา 3.64 1.60 .146 
 (2) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.37 
 (3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.55 
 (4) พนักงานเอกชน 3.55 
 (5) เจ้าของกิจการ 3.30 
 (6) อาชีพอิสระ 3.55 
 (7) อื่น ๆ 3.40 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศ อายุ และรายได้ต่อ
เดือนของผู้อ่านที่แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จาก
แฟนเพจนิตยสารไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีการใช้ประโยชน์รวมสูง
กว่าเพศชาย อายุต่ํากว่า 20 ปี มักมีการใช้ประโยชน์

มากกว่าอายุมากว่า 40 ปี และรายได้ต่ํามีแนวโน้มการใช้
ประโยชน์มากว่ารายได้สูง ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ
แตกต่างกันพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากแฟนเพจนิตยสาร
ไทยไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อแฟนเพจนิตยสารไทยระหว่างผู้อ่านที่มีลักษณะทางประชากร
แตกต่างกัน 
ลักษณะทางประชากร ค่าเฉลี่ย  

ความพึงพอใจ 
t P 

เพศ ชาย 3.66 -2.83 .005 
หญิง 3.83 

ลักษณะทางประชากร ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

F P 

อาย ุ (1) ต่ํากว่า 20 ปี 3.81 2.76 .042 
คู่ที่แตกต่าง 
(1)>(3) 

(2) 20 - 30 ปี 3.79 
(3) 31 - 40 ปี 3.57 
(4) มากกว่า 40 ปี 3.60 

การศึกษา (1) มัธยมศึกษา 3.86 1.22 .304 
 (2) ปริญญาตรี 3.73 
 (3) ปริญญาโท 3.79 
 (4) ปริญญาเอก 3.61 
รายได้ต่อเดือน (1) ต่ํากว่า 10,000 บาท 3.78 1.39 .246 

  (2) 10,000 – 20,000 บาท 3.79 
 (3) 20,001 – 30,000 บาท 3.71 
 (4) สูงกว่า 30,000 บาท 3.61 
อาชีพ (1) นักเรียน/นักศึกษา 3.79 .53 .782 
 (2) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.68 
 (3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.81 
 (4) พนักงานเอกชน 3.72 
 (5) เจ้าของกิจการ 3.60 
 (6) อาชีพอิสระ 3.70 
 (7) อื่น ๆ 3.69 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า เพศ อายุ ของผู้อ่านที่
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจจากแฟนเพจนิตยสารไทย 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เพศชายมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุต่ํา      

(ต่ํ ากว่า20 ปี )  มีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอายุสู ง       
(31-40 ปี) ส่วนระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ
แตกต่างกันพบว่ามีความพึงพอใจจากแฟนเพจนิตยสาร
ไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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การทดสอบสมมติฐานที่ 2- 4 
ตารางที่ 6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ
แฟนเพจนิตยสารไทย 

ตัวแปร การรับรู้แฟนเพจ 
การมีส่วนร่วม 
กับแฟนเพจ 

การ ใ ช้ประโยชน์
จากแฟนเพจ 

ความพึงพอใจ 
ที่มีต่อแฟนเพจ 

การรับรู้แฟนเพจ 1 .405** .511** .485** 
การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ  1 .533** .422** 
การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจ   1 .683** 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อแฟนเพจ    1 
** p<.01 
 
สมมติฐานที่  2 การรับรู้ถึงแฟนเพจของผู้ อ่านที่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจต่อแฟนเพจนิตยสารไทย 
 การรับรู้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการมีส่วน
ร่วม การใช้ประโยชนและความพึงพอใจต่อแฟนเพจ
นิตยสารไทย ในทางบวกและในระดับสูง (0.405-0.511) 
อย่างมีนัยสําคัญ (P≤ 0.01) แสดงว่า หากผู้อ่านมีการ
รับรู้ ในระดับสูงก็จะส่ งผลให้การมีส่วนร่วม การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อแฟนเพจ
นิตยสารไทย อยู่ในระดับสูงด้วย หรือในทางตรงกันข้าม
หากผู้อ่านมีการับรู้ในระดับต่ําก็ส่งผลให้การมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อแฟน
เพจนิตยสารไทย อยู่ในระดับต่ําด้วยเช่นกัน 
 
สมมติฐานที่ 3 การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจของผู้อ่านมี
ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่
มีต่อแฟนเพจนิตยสารไทย 

จากตารางที่ 6 การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจของ
ผู้อ่านมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจที่มีต่อแฟนเพจนิตยสารไทย ในทางบวก
และในระดับสูง (0.422 -0.533) อย่างมีนัยสําคัญ
(P≤0.01) แสดงว่า หากผู้อ่านมีส่วนร่วมกับแฟนเพจอยู่

ในระดับสูงก็จะส่งผลให้การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจที่มีต่อแฟนเพจนิตยสารไทยอยู่ในระดับสูงด้วย 
หรือในทางตรงกันข้ามหากผู้อ่านมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ
อยู่ในระดับต่ําก็จะส่งผลให้การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจที่มีต่อแฟนเพจนิตยสารไทยอยู่ในระดับต่ําด้วย
เช่นกัน 
 
สมมติฐานที่ 4 การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจของผู้อ่าน
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่ มีต่อแฟนเพจ
นิตยสารไทย 

จากตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์จากแฟน   เพจ
ของผู้อ่านมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจที่มี
ต่อแฟนเพจนิตยสารไทย และในระดับสูง (0.683) อย่าง
มีนัยสําคัญ (P≤ 0.01) แสดงว่า หากผู้อ่านมีการใช้
ประโยชน์จากแฟนเพจอยู่ในระดับสูงก็จะมีความพึงพอใจ
ต่อแฟนเพจนิตยสารไทยในระดับสูงด้วย หรือในทาง
ตรงกันข้ามหากผู้อ่านมีการใช้ประโยชน์จากแฟนเพจอยู่
ในระดับต่ําก็จะมีความพึงพอใจต่อแฟนเพจนิตยสารไทย
ในระดับต่ําด้วยเช่นกัน 
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 สมมติฐานที่ 5 การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจของผู้อ่าน
เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการอธิบายการ

มีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทย 

 
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาปัจจัยสําคัญระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมกับ
แฟนเพจนิตยสาร 

ตัวแปรอิสระ R2 R2 
Change 

F B Beta Sig 

การใช้ประโยชน์ 
 
 

0.284 0.284 158.221 0.613 0.533 .000 

การใช้ประโยชน์
และการรับรู ้

0.308 0.024 88.479 0.507 
0.240 

0.441 
0.180 
 

.000 

การใช้ประโยชน์ 
การรับรูแ้ละ 
รายได้ต่อเดือน 

0.316 0.008 61.098 0.487 
0.254 
-0.063 

0.424 
0.190 
-0.091 

.000 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ

นิตยสารขึ้นอยู่กับตัวแปรสําคัญ 3 ตัว  คือ การใช้
ประโยชน์ การรับรู้ และรายได้ต่อเดือน โดยทั้งสามตัว
แปรนี้สามารถร่วมกันทํานายหรืออธิบายความแปรปรวน
ต่อตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ ได้ร้อยละ 
31.60 และมีนัยสําคัญที่ระดับ .001  สําหรับตัวแปรที่
สําคัญที่สุด คือ การใช้ประโยชน์ ตัวแปรนี้สามารถ
อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ได้ร้อยละ 28.40 และมี
นัยสําคัญที่ระดับ .001  เมื่อเพ่ิมตัวแปรการรับรู้จะทําให้
สามารถอธิบายผลได้มากขึ้นอีก ร้อยละ 2.40 และเมื่อ
เพ่ิมตัวแปรรายได้ต่อเดือนจะทําให้สามารถอธิบายผลได้
มากขึ้นอีก ร้อยละ 0.80 
 ดังนั้น การใช้ประโยชน์เป็นตัวแปรที่สามารถ
อธิบายการมีส่วนร่วมได้ และเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการมีส่วนร่วม  
 
การอภิปรายผล 
1. การรับรู้ถึงแฟนเพจของนิตยสารไทย 

ผลการวิจัยการรับรู้ถึงแฟนเพจของนิตยสารไทย
พบว่าผู้อ่านส่วนใหญ่เคยเห็นหน้าแฟนเพจนิตยสารจาก
การแนะนําของนิตยสารฉบับเล่ม ส่วนการรับรู้ที่ผู้อ่าน
ตัดสินใจกดถูกใจเพ่ือติดตามแฟนเพจของนิตยสารไทย
มากที่สุดนั้นเพราะชื่นชอบนิตยสารฉบับเล่มอยู่แล้ว 
รองลงมาเพราะความโดดเด่นของหน้าแฟนเพจนิตยสาร 
สุดท้ายติดตามแฟนเพจของนิตยสารเพราะเพ่ือนกดถูกใจ
กันมาก จากผลการวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ผู้อ่านมีการรับรู้แฟนเพจของนิตยสารไทย เป็นไปตาม
แนวคิดของ Assael (2004) ได้อธิบายถึงกระบวนการ
รับรู้ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ คือ การเลือกสรร การจัดระเบียบ 
และการแปลความหมายของสิ่งเร้า องค์ประกอบแรกของ
การรับรู้ คือ การเลือกสรร กล่าวคือ ผู้บริโภคจะเปิดรับ
สิ่งเร้าทางการตลาดและเลือกสนใจกับสิ่งเร้าที่ตรงกับ
ความต้องการและทัศนคติของตน โดยแบ่งออกได้เป็น 
การเปิดรับ (Exposure) และความสนใจ (Attention) ซึ่ง
การเปิดรับจะเกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
ผู้บริโภคถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า โดยผู้บริโภคจะทําการเปิด
หรือไม่เปิดรับสิ่งเร้านั้น ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือความ
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เกี่ยวพันกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ส่วนความสนใจนั้นหมายถึงการ
ที่ผู้บริโภคเลือกเปิดรับสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจ หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น และจะทําการหลีกเลี่ยงสิ่งเร้า
ที่ไม่น่าสนใจหรือไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่ง Assael 
(2004) ได้เรียกกระบวนการขั้นแรกนี้ว่า การรับรู้และ
เลือกสรร จะเห็นได้ว่าแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นมี
ความสอดคล้องและสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับการที่
ผู้อ่านรับรู้โดยตัดสินใจกดถูกใจ เพ่ือติดตามแฟนเพจของ
นิตยสารไทยได้เป็นอย่างดี 
2. การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสารไทย 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจของนิตยสาร
ไทยที่ผู้อ่านส่วนใหญ่มีส่วนร่วมเพราะการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากแฟนเพจของนิตยสาร รองลงมาได้แก่ การ
กดถูกใจข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของแฟนเพจนิตยสาร การ
กดแบ่งปันข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากแฟนเพจนิตยสาร 
การได้แนะนําแฟนเพจนิตยสารโดยการเชิญเพ่ือนของ
ท่านให้ถูกใจหน้าแฟนเพจ การแท็ก (Tag) รูปของแฟน
เพจนิตยสารให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืน การเขียนข้อความแสดง
ความคิดเห็นในกระทู้ต่าง ๆ ของแฟนเพจนิตยสาร การ
ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในแฟนเพจนิตยสาร และการมี
ส่วนร่วมในการเป็นผู้ตั้งกระทู้โพสต์ข้อมูลข่าวสารในแฟน
เพจนิตยสาร ตามลําดับ จากผลการวิจัยที่กล่าวมาใน
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ อ่านมีส่วนร่วมกับแฟนเพจของ
นิตยสารไทย เป็นไปตามแนวคิดของ Cohen and 
Uphoff (1980) ได้มีการนําเสนอถึงลักษณะของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอ
ความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
(Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ส่วน
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรสื่อ ได้อธิบาย
ไว้ว่าองค์กรสื่อหรือองค์กรอ่ืนใดที่มีนโยบายหรือพันธกิจ

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม มักมี
ระดับความเข้มข้นของการมี ส่ วนร่ วมที่ แตกต่ า ง
หลากหลายไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
นั้น ๆ ในภาพรวมสามารถแบ่งระดับการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) 
Inform มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตามที่องค์กรต้องการจะให้หรือองค์กรสามารถให้ได้ 2) 
Consult ขอคําปรึกษาหรือรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในประเด็นต่าง ๆ ตามที่องค์กรมีความประสงค์
จะได้เพ่ิมเติม 3) Involve เชิญชวนหรือดึงภาคประชาชน
เข้าร่วมในกระบวนการวางแผน หรือตัดสินใจในบางเรื่อง 
4) Collaborate ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรการทํางานใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการตั้งเป็นกรรมการในองค์คณะที่
มีอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจน 5) Empower เสริมพลัง
อํานาจหรือกระจายอํานาจในระดับใดระดับหนึ่งให้
ประชาชนไปดูแลรับผิดชอบด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า
แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องและ
สามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับการที่ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับแฟน
เพจนิตยสารไทยได้เป็นอย่างดี 
3. การใช้ประโยชน์จากแฟนเพจนิตยสารไทย 

ผลการวิจัยการใช้ประโยชน์จากแฟนเพจของ
นิตยสารไทยที่ผู้ อ่านส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการหา
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รองลงมาได้แก่ การใช้ประโยชน์
ในการใช้เวลาว่างและได้รับความบันเทิง การใช้ประโยชน์
ในการนําข้อมูลข่าวสารไปช่วยในการตัดสินใจ การใช้
ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนและคนในสังคม 
และการใช้ประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ตามลําดับ จากผลการวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้
ว่าผู้อ่านมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารไทย เป็นไปตาม
แนวคิดของ Lee B. Becker (1979) วิเคราะห์
องค์ประกอบของความพึงพอใจ 3 องค์ประกอบ คือ 1) 
ก า รติ ดตามข่ า วส ารและการแนะนํ าพฤติ ก ร รม 
(Surveillance/Guidance) ซึ่งสะท้อนให้เห็นขอบเขตที่
ปัจเจกชนใช้สื่อมวลชน เพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 2) การใช้ประโยชน์ทางการติดต่อสื่อสาร 
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 (Communicatory Utility) ความตื่นเต้น (Excitement) 
และเสริมย้ําความเชื่อ (Reinforcement) ซึ่งครอบคลุม
ถึงการหลบหนีจากงานประจํา การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารกับผู้ อ่ืน และการซึมซับ
ข่าวสารเข้าสู่ชีวิตประจําวัน 3) การหลีกเลี่ยงไม่ ใช้สื่อ 
(Media Avoidance) สะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่คนไม่ใช้
สื่อ ไม่รับข่าวสารจากสื่อ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดต่าง 
ๆ ที่ ได้กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องและสามารถใช้
อธิบายเกี่ยวกับการที่ผู้อ่านมีการใช้ประโยชน์จากแฟน
เพจนิตยสารไทยได้เป็นอย่างดี 
4. ความพึงพอใจที่มีต่อแฟนเพจของนิตยสารไทย 

ผลการวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อแฟนเพจของ
นิตยสารไทยที่ผู้อ่านส่วนใหญ่พึงพอใจในเรื่องการได้รับ
ความรู้ที่มีความทันสมัย รองลงมาได้แก่ การได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เป็นกิจกรรมที่ทํายามว่างและได้รับความเพลิดเพลิน 
สามารถสื่อสารแสดงออกถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ของ
ตนเองได้ และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ 
และบุคคลอ่ืนได้ ตามลําดับ จากผลการวิจัยที่กล่าวมาใน
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้อ่านมีความพึงพอใจต่อแฟนเพจ
นิตยสารไทย เป็นไปตามแนวคิดของ Lawrence A. 
Wenner (1985) ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่มีผู้ทําไว้
มากมายที่แสดงถึงความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร
หรือการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งแบ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ 1) Orientational Gratifications หมายถึง 
การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูลเพ่ือการ
อ้างอิง และเพ่ือเป็นแรงเสริมย้ําในความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความต้องการที่แสดง
ออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร การได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจ เป็นต้น 2) Social Gratifications 
เป็นการใช้ข่าวสารเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคม ซึ่งรับรู้จากข่าวสารเข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของ
ปัจเจกชน เช่น การนําข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อ่ืน 
ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการชักจูงใจ เป็นต้น 3) Para-social 
Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์
ข่าวสารเพ่ือดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล หรือเพ่ือการ

อ้างอิงผ่านตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อ หรือปรากฏใน
เนื้อหาของสื่อ เช่น การยึดถือหรือความชื่นชมผู้อ่านข่าว
เป็นแบบอย่างในทางพฤติกรรม เป็นต้น    4) Para-
orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้
ประโยชน์ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในการลดหรือผ่อนคลาย
ความตึงเครียดทางอารมณ์หรือเพ่ือปกป้องตนเอง เช่น 
เป็นการใช้เวลาให้หมดไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่างอ่ืน เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นมีความสอดคล้อง
และสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับการที่ผู้ อ่านมีความพึง
พอใจต่อแฟนเพจนิตยสารไทยได้เป็นอย่างดี  
5. ตัวแปรที่สามารถอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของผู้อ่าน
แฟนเพจนิตยสารไทย 
 การมีส่วนร่วมกับแฟนเพจของนิตยสารไทยของ
ผู้อ่านเป็นตัวแปรที่มีระดับการมีส่วนร่วมที่เป็นกลาง  
และเป็นตัวแปรที่มีระดับต่ําสุดในตัวแปรทั้งหมด ดังนั้น
จึงหาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการอธิบายการ
มีส่วนร่วมกับแฟนเพจนิตยสาร แล้วพบว่าการมีส่วน
ร่วมกับแฟนเพจนิตยสารขึ้นอยู่กับตัวแปรสําคัญ 3 ตัว
ร่วมกัน คือ การใช้ประโยชน์ การรับรู้ และรายได้ต่อ
เดือน โดยตัวแปรที่สําคัญที่สุด คือ การใช้ประโยชน์ ตัว
แปรนี้สามารถอธิบายถึงการมีส่วนร่วม ได้ร้อยละ 28.40 
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผู้อ่านจะมีส่วนร่วมกับแฟน เพจ
ของนิตยสารเมื่อแฟนเพจของนิตยสารมีประโยชน์ต่อ
ผู้ อ่าน ส่วนการรับรู้นั้นเป็นอีกตัวแปรที่ช่วยเสริมให้
สามารถอธิบายถึงการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้อ่าน
ได้เห็นการโพสต์เนื้อหาที่มีประโยชน์จากแฟนเพจก็จะมี
ส่วนร่วมกับแฟนเพจมากขึ้นได้ สอดคล้องไปตามงานวิจัย
ของ  ชฎาภา อนันต์กิตติกุ ล  (2554)  ศึกษา เรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครือข่าย
สังคมกับความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า พบว่าวัตถุประสงค์
สําคัญที่ผู้ ใช้เฟซบุ๊กเข้าร่วมเป็นแฟนเพจ คือ เพ่ือรับ
ข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจ แฟนเพจมีความพึงพอใจ 
แฟนเพจมีความผูกพันทุ่มเทต่อองค์กรธุรกิจ และ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ทุ่มเทของแฟนเพจ  
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ดังนั้นการใช้ประโยชน์จึงเป็นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมกับแฟนเพจของนิตยสารไทย 
แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่านอีกหลายประการ 
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทําการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทําแฟนเพจของนิตยสารเป็นกลยุทธ์ใน
การสื่อสารการตลาดที่ดีในลักษณะของสื่อสนับสนุน ซึ่ง
จะมีบทบาทสําคัญให้สื่อหลักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งแฟนเพจของนิตยสารนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับ
นิตยสารที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นแฟนเพจที่มี
กิจกรรมสม่ําเสมอ  

2. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับ
แฟนเพจของนิตยสารไทยอยู่ในระดับกลาง ในขณะที่ตัว
แปร อ่ืน ๆ อยู่ ในระดับที่ เป็นบวกมากกว่า  ฉะนั้น 
นิตยสารไทยควรหันมาให้ความสําคัญกับการวางแผนการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กที่มีผู้ ใช้งาน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการใช้แฟนเพจของ
นิตยสารจะไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่การทําให้แฟนเพจ
ประสบความสําเร็จ ไม่ใช่เฉพาะยอดการกดถูกใจที่มี
จํานวนมาก แต่ควรที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของนิตยสารและมีประโยชน์กับผู้อ่าน 

 

ข้อเสนอส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทําการศึกษาเฉพาะแฟนเพจของนิตยสาร

ประเภทเดียวกัน เช่น นิตยสารผู้หญิง ได้แก่ แพรว 
ผู้หญิง ดิฉัน พลอยแกมเพชร เป็นต้น นิตยสารเพ่ือ
สุขภาพ ได้แก่ Men’s Health, Women’s Health, 
Health Today เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะ
ตามลักษณะของกลุ่มผู้อ่านของนิตยสารที่แตกต่างกันไป 

2. ควรมีการศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกยิ่งขึ้นเพราะ
จากผลการวิจัยพบว่า น่าจะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องต่อ
การรับรู้ การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจ ที่จะต้องศึกษาในประเด็นดังกล่าวในลักษณะที่
เจาะลึกยิ่งขึ้น เพ่ือค้นหาถึงตัวแปรที่มีต่อแฟน เพจของ
นิตยสาร 

3. ควรศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เนื้อหาของ
แฟนเพจของนิตยสารเพ่ือนําผลการศึกษามาตรวจ สอบ
กับผลการศึกษาในเชิงปริมาณ ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการ
วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ของแฟนเพจนิตยสาร ซึ่งย่อม
นําไปสู่การหาคําตอบว่าประสิทธิผลของแฟนเพจของ
นิตยสารมีมากน้อยเพียงใด 
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                                                                                                    ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์1 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ มาตรการทางกฎหมายมหาชน   
ควรจัดตั้ง “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์” (กคพ.) และ 
“องค์กรผู้จัดให้มีการตั้งครรภ์แทน” เพ่ือก าหนดนโยบายและวิธีด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ทางกฎหมาย  
อีกท้ังควรบัญญัติให้มีผลย้อนหลังแก่เด็กที่เกิดก่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วย  มาตรการทางกฎหมายเอกชน  
ควรก าหนดให้คู่สมรสที่ต้องการมีบุตรเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักพันธุกรรมที่แท้จริง  โดย
บัญญัติให้น าเรื่องครอบครัวและมรดกมาใช้โดยอนุโลมในกฎหมาย มาตรการควบคุมทางกฎหมาย  ควรก าหนด
หลักเกณฑ์การให้บริการและการควบคุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อย่างเข้มงวดให้ครอบคลุมทั้ง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสถานบริการทางการแพทย์  รวมถึงการห้ามโฆษณา  ห้ามกระท าการเป็น
นายหน้าหรือตัวแทนในกรณีอุ้มบุญด้วย และมาตรการบังคับทางกฎหมาย  ควรก าหนดมาตรการบังคับทางแพ่ง  
โดยน าเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะมาใช้กับผู้ปฏิบัติผิดกฎหมายตั้งครรภ์แทน  และมาตรการ
บังคับทางอาญา  ควรก าหนดโทษจ าคุกแก่ผู้ฝ่าฝืนและน าเรื่องโทษปรับมาใช้ส าหรับสถานบริการเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ด้วย 
 
ค าส าคัญ : กฎหมาย  มาตรการคุ้มครองเด็ก  เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์  
               การตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
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Legal Protection Meatuses for Childs Born by Assisted Reproductive 
Technologies in Medical Science 

Yotsak Okosaiyakanon 
 
Abstract 
  
 This research aimed to study legal measures to regulate babies born by assisted 
reproductive technologies. The results of the study were the following. “Committee of Born 
Regulation by Assisted Reproductive Technologies” and “Organizers for Providing Surrogacy 
Mothers” should be established as meatuses of public law in order to formulate policies and 
processes in accordance with the wills of the legislations, the enforcement of which should be 
made retrospectively. In addition, as meatuses of civil Law, it should be regulated that 
parenthood should be able to be verified by genetic principles by the implementation of family 
and heritage laws. Moreover, the legal and regulation measures should be implemented to 
regulate and control the provision of services and reproductive technologies strictly only by 
medical professionals and medical clinics and prohibit advertisement, and brokerage of 
unregulated surrogacy agencies.           
 Finally, Measures of Civil Legal enforcement should include necessary financial 
supports to the baby born illegally until he/she is mature by law by those who violate this law. As 
a measure of criminal law, it should be stipulated that violation of this law can result in 
imprisonment and fine for delivery of the reproductive technology as a medical service. 
 
Key words: Law, Child protection measures, Assisted Reproductive Technology , Surrogacy          
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บทน า 
 ในประเทศไทยตลอดระยะเวลา  30  กว่าปีที่
ผ่านมา  ก็ได้มีความเจริญรุดหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Assisted Reproductive 
Technology) ไมนอยไปกว่าต่างประเทศ  โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าที่สามารถช่วยเหลือให้มีการตั้งครรภ์แทน 
(Surrogacy) เพ่ือบ าบัดรักษาภาวการณ์มีบุตรยาก  หรือ
ที่เรียกว่า  “อุ้มบุญ”โดยวิธีการผสมเทียมให้หญิงอ่ืน
ตั้งครรภ์แทน  โดยอาจมีข้อตกลงกันวาจะส่งมอบเด็กที่
เกิดมานั้นใหแกคู่สมรสเจ้าของไข่และเชื้ออสุจิ  จน
กลายเป็นธุรกิจทางการแพทยอยางหนึ่งในสังคมไทย โดย
มีการจัดตั้ งศูนย รักษาผู มีบุตรยากหลายแห งทั้งใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น  และยังมีการด าเนินการเป็น
คนกลาง นายหน้าหรือตัวแทนประกาศผ่านอินเตอร์เน็ท
ในลักษณะที่มีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ค่อนข้างชัดเจนใน
ขณะนี้ 
 นอกจากนั้น เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  โดยวิธีการผสมเทียมให้
หญิงอ่ืนตั้งครรภ์แทนดังกล่าว  ยังก่อให้เกิดสภาพปัญหา
ทางกฎหมายมากมาย  เพราะเด็กที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน  อันมีผล
ท าให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
เกี่ยวกับความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็ก
ที่เกิดโดยการตั้งครรภ์แทนนั้น  ไม่มีความสอดคล้องกับ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่แท้จริง  ประกอบกับความ
ต้องการควบคุมการศึกษาวิ จั ยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์มิให้มีการน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง  กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  จึงเสนอ
ร่ า งพระราชบัญญัติ คุ้ มครอง เด็กที่ เ กิ ด โดยอาศั ย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในสมัยนายอภิสิทธิ์  เวช
ชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี  และคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เรื่องเสร็จที่  163/2553 
แต่ยังค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพราะเหตุ

ยุบสภาไปเสียก่อน (กมลา เทพวงค์ , 2556) ต่อมาวันที่  
26 ธันวาคม 2555 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นภาค
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม  2556  เ พ่ือน ามาพิจารณาประกอบร่าง
พระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใน
สมัยนางยิ่งลักษณ์  ชินวัตร แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ยุติไป
ด้วยเหตุการยุบสภาอีกเช่นกัน  
 ในขณะเดียวกัน สภาพปัญหาเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์กลับเพ่ิมจ านวนและทวีความรุนแรงกระทบต่อ
ความรู้สึกของชาวไทยมากขึ้น  เมื่อเกิดข่าวการรับจ้างอุ้ม
บุญในประเทศไทยที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก  หลังจาก
หญิงไทยวัย  20 ปี ตัดสินใจรับจ้างอุ้มบุญให้กับพ่อแม่
ชาวออสเตรเลียตกลงค่าจ้างที่ราคา  350,000  บาท  
ภายใต้การติดต่อผ่านเอเย่นต์ซึ่งติดต่อทางอินเตอร์เน็ต
จนได้บุตรฝาแฝดชายหญิง  แต่ผู้ว่าจ้างน าเพียงลูกสาวที่
สมบูรณ์กลับไป  ทิ้งให้ลูกชายซึ่งเป็นดาวน์ซินโดรมและ
หัวใจรั่วไว้จนส านักข่าวต่างประเทศแทบทุกแห่งทั่วโลก
ติดตามข่าวนี้  รวมถึงรัฐบาลออสเตรเลียได้ยื่นมือเข้ามา
ช่วยเหลือในเรื่องนี้ หรือข่าวปัญหาชาวจีนนิยมเข้ามาจ้าง
หญิงไทยอุ้มบุญเพราะสามารถเลือกเพศได้  หรือปัญหา
ชายลักร่วมเพศจะมาจ้างหญิงไทยตั้งครรภ์แทน  โดยน า
น้ าเชื้ออสุจิของชายรักร่วมเพศชาวต่างชาติที่อยากมีบุตร
มาผสม  และจ่ายค่าจ้างอุ้มบุญให้แก่หญิงไทย  จากนั้น
จะน าเด็กที่เกิดกลับประเทศของบิดาที่เป็นเจ้าของเชื้อ
อสุจิ  แต่เกิดปัญหาในขั้นตอนน าเด็กกลับประเทศ  แต่
ทางกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล  กระทรวง
ต่างประเทศ  ไม่รับรองเอกสารใบสูติบัตรของเด็กที่เกิด  
เพ่ือน าไปประกอบหลักฐานการออกหนังสือเดินทาง  
เพราะเห็นว่าการรับจ้างอุ้มบุญลักษณะเชิงพาณิชย์เข้า
ข่ายการค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย  โดยปัญหาดังกล่าวมีการ
ฟ้องร้องกันถึงศาลเยาวชนและครอบครัวของไทยแล้ว  
จากชายรักร่วมเพศชาวอิสรเอล  ที่นิยมมาจ้างหญิงไทย
อุ้มบุญและพยายามน าเด็กกลับประเทศอิสราเอล 
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                นายธงชัย  ชาสวัสดิ์  อธิบดีกรมการกงสุล  
เปิดเผยว่า  ปัญหาชายรักร่วมเพศชาวอิสราเอลมาจ้าง
หญิงไทยอุ้มบุญมีจริง  และมีปัญหาในการน าเด็กกลับ
ประเทศเกิดขึ้นจริง  เนื่องจากระยะหลังมีชายรักร่วมเพศ
ที่อยากมีบุตร  ไดเข้ามาจ้างหญิงไทยอุ้มบุญมากขึ้น  มีทั้ง
น าเชื้ออสุชายรักร่วมเพศมาผสมกับรังไข่ของหญิงไทย
รับจ้างตั้งครรภ์  อีกวิธีคือผสมน้ าเชื้ออสุจิมาเรียบร้อย
แล้ว  จากนั้นน ามาฉีดฝากตั้งครรภ์  เมื่อเด็กเกิดมาก็
ได้รับสัญชาติไทยตามมารดา  แต่มีปัญหาตอนน าเด็ก
กลับไปอยู่ที่อิสราเอลเป็นการถาวร  เพราะกฎหมายอิส
ลาเอลเด็กที่มีบิดาเป็นชาวอิสลาเอลจะได้สัญชาติตาม
บิดา  เมื่อมีการน าใบสูติบัตรเด็กและใบยินยอมของ
มารดา  ไปแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ  เพ่ือน าไปยื่น
ท าหนังสือเดินทางกองสัญชาติและนิติกรณ์  ซึ่งรู้ว่าเป็น
เรื่องการพาณิชย์รับจ้างอุ้มบุญ จึงไม่รับรองเอกสารให้ท า
ให้เป็นปัญหาในขณะนี้ 
           ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2556  กระทรวงการ
ต่างประเทศได้มีหนังสือหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน  ก็ได้รับแจ้งตอบจากกระทรวงการ
พัฒนาสั ง คมแล ะคว ามมั่ น ค งข อ งมนุ ษย์   แ ล ะ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  ว่ากรณีดังกล่าวเข้า
ลักษณะผิดกฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย  
แพทยสภาก็แจ้งตอบกลับมาว่าผิดประกาศแพทยสภา
เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการด้วยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ส่วนส านักงานอัยการสูงสุด
กลับตอบว่า  กรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายความผิดตาม
กฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย   
            นายวันชัย  รุจินวงศ์  โฆษกส านักงานอัยการ
สู งสุ ด   ( ไทยรั ฐออนไลน์ ,2557)  กล่ าวว่ า   กรณี
ชาวต่างชาตินิยมมาจ้างหญิงไทยอุ้มบุญ  เมื่อคลอดแล้ว
ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นคนสัญชาตินั้น ๆ ได้  เพราะ
ติดขั้นตอนทางกฎหมายไทยนั้น  ในปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายรองรับ  แต่โดยหลักทั่วไปแล้ว  ถ้าชายหญิง
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเด็กที่เกิดมาเป็นบุตรของหญิงที่
ตั้งครรภ์แทนโดยชอบ  เว้นแต่ฝ่ายชายจดทะเบียนรับเด็ก
เป็นบุตร  แต่กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์  

ต้องดูว่าจะเป็นความผิดฐานอ่ืนหรือไม่  ถ้าจะให้ดีต้องมี
การตรากฎหมายให้ชัดเจน  จึงเกิดเป็นปัญหาค้างคากัน
อยู่ในขณะนี้  
            หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีข่าวการบุกจับแก๊งอุ้ม
บุญ  น าโดยนางปวีณา  หงสกุล  ประธานมูลนิธิเพ่ือเด็ก
และสตรี (ไทยรัฐออนไลน์,2557) ได้น าก าลังต ารวจและ
เจ้าหน้าที่ทหาร เข้าตรวจสอบคอนโดแห่งหนึ่งย่าน
ลาดพร้าว  หลังจากได้รับแจ้งว่าเป็นแหล่งขบวนการอุ้ม
บุญและมีหญิงสาวอุ้มบุญให้ชาวต่างชาติมาพักอยู่จ านวน
มาก  เมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าวพบว่าห้องพักห้องหนึ่งที่
อยู่ชั้นล่างอาคารชุดแห่งนี้  มีเด็กทารกอายุตั้งแต่แรก
คลอดจนถึง  8  เดือน  จ านวน  9  คน  แต่ละคนจะมีพ่ี
เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  ที่น่าสังเกตคือเด็กเหล่านี้  
หน้าตาคล้ายเด็กลูกครึ่ง  ผิวพรรณดี  ตรงข้ามกับพ่ีเลี้ยง
ที่เป็นเพียงหญิงชาวบ้านธรรมดา  จากการสอบถาม
ทราบว่า  เด็กท้ังหมดเป็นเด็กท่ีเกิดจากการอุ้มบุญจากแม่
ชาวไทย  ที่รอการด าเนินการด้านเอกสารในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ  โดยพ่ีเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงเด็กเดือนละ 
10,000 บาท  และทราบแต่เพียงว่าเกิดจากการอุ้มบุญ
จากพ่อชาวญี่ปุ่น  ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่จึงได้รับเด็กทั้งหมด  9  คน  ไปดูแลที่สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกล็ด  จังหวัดนนทบุรี  
            ต่อมาก็เกิดการล้อมคอกโดยมีการตรวจสอบ
โรงพยาบาลเอกชนที่ขายเชื้ออสุจิขายไข่และกระท าการ
เลือกเพศที่ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์สื่อต่าง ๆ โดยมี
บุคคลส าคัญทางการแพทย์กล่าวถึงเรื่องนี้  (เดลินิวส์ , 
2557) ได้แก่  
            นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)  กล่าวว่า ชาวจีนนิยม
เดินทางมาใช้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ในประเทศไทย  โดยเฉพาะการเลือกเพศบุตร  
เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกและมาตรฐานดี  นอกจากจะผิด
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แล้ว  ยัง
ผิดตามประกาศแพทยสภา ฉบับที่  21  ปีพ.ศ. 2554  
เรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์   ซึ่ งก าหนดว่าการตรวจวินิจฉัยโรคทาง
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พันธุกรรมของตัวอ่อน  ก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก  ท าได้
เฉพาะการตรวจวินิจฉัยโรคตามความจ าเป็น ต้องไม่
กระท าในลักษณะการเลือกเพศ  โดยสถานพยาบาลและ
แพทย์ผู้ ให้บริการต้องได้รับหนังสือรับรองจากราช
วิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย   
             นพ . ก า ธ ร   พฤกษานานนท์   ประธาน
อนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  ราชวิทยาลัยสูติ
นารีแพทย์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  ในแต่ละปีมีเด็กที่
เกิดจากการอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ประมาณ  6,000  คน  เฉพาะสถานบริการที่
ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งขณะนี้มีอยู่  48  แห่ง  แต่มี
หลายแห่งเปิดบริการคลินิกอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมาย  ซึ่ง
ตอนนี้มีรายชื่อแล้ว  12  แห่ง  โดยคลินิกเหล่านี้มัก
โ ฆ ษ ณ า ใ ห้ ห ญิ ง ส า ว วั ย รุ่ น ม า ข า ย ไ ข่   ห า ก พ บ
สถานพยาบาลใดละเมิดจะมีโทษถึงขั้นปิดสถานพยาบาล
และถอนใบประกอบวิชาชีพ  ในขณะที่ประเทศไทยมี
สถานพยาบาลที่มีแผนกสูตินารีเวชอยู่ประมาณ  300  
แห่ง 
             พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์  อาวเจนพงษ์  อดีต
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลต ารวจกล่าวว่า แพทยสภาและ
ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย  ควรตีกรอบ
เรื่องกฎหมายอุ้มบุญเพราะกรณีที่ เกิดขึ้นเด็กออกมา
พิการ  ในกฎหมายพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเด็ก  แต่ปัจจุบัน
พ่อแม่มักปฏิเสธไม่รับเลี้ยง  ส่วนผู้อุ้มบุญก็ไม่มีทุนทรัพย์
เลี้ยงเด็ก  ทางเอเยนต์ต้องแก้ปัญหาโดยปล่อยให้ทารก
อุ้มบุญตายไปหลายสิบรายแล้ว  ท าให้เกิดปัญหาต่อ
ภาพพจน์ประเทศไทยเพราะเราไม่มีกฎหมายควบคุม
เรื่องนี ้
             นพ.สมศักดิ์  โล่เลขา นายกแพทยสภา กล่าว
ว่า  แพทยสภามีระเบียบข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าต้องท า
ให้คู่สมรสตามกฎหมายเท่านั้น แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงว่า
ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนด้วยหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้
ก าหนดถึงขั้นนั้น และการอุ้มบุญต้องกระท าการโดยผ่าน
ความสมัครใจและต้องเป็นญาติโดยสายเลือดของฝ่าย
สามีหรือภริยาเท่านั้น ไม่ให้มีการซื้อขายหรือท าธุรกิจ
เด็ดขาด  อย่างไรก็ตามขณะนี้ที่พบว่ามีการซื้อขายไข่  

รับจ้างอุ้มบุญและเลือกเพศนั้น  ถือว่ามีความผิด  ที่ผ่าน
มามีการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. .....  
ซึ่งท ากันมาตั้งแต่ปี 2553  ผ่านชั้นกฤษฎีกาแล้ว  แต่ติด
ที่ยังไม่มีการน าเข้าพิจารณาในสภาเสียที 
              ในที่สุดก็ได้เกิดแรงผลักดันกันอย่างจริงจังใน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่าประเทศไทยมี
เพียงประกาศแพทยสภานั้นไม่เพียงพอต่อการบังคับใช้
กฎหมาย  ควรที่จะออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้
เสียที  โดยอาศัยโอกาสการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นการ
เร่งด่วน สะท้อนได้จาก 
               นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก  และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) กล่าวว่า  ที่ผ่านมามีการ
อุ้มบุญและผู้ว่าจ้างน ากลับไปแล้วไม่น้อย  ขณะที่ยังมีอีก
มากพอสมควรที่รับจ้างโดยตั้งครรภ์อยู่เวลานี้  ปัญหา
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญ
แก้ไข  เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวกับเด็กและ
ผู้หญิง  ซึ่งรวมถึงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์  พ.ศ. .....  ให้มีผลบังคับโดยเร็ว 
                คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (ไทยรัฐออนไลน์ , 2557) 
กล่าวว่า  กรณีการอุ้มบุญที่สังคมไทยให้ความส าคัญอยู่ใน
ขณะนี้  เป็นเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมที่ไม่ใช่เรื่อง
เกิดขึ้นใหม่  ซึ่งประเทศไทยยังมีการควบคุมที่หละหลวม
และการแพทย์ของไทยมีราคาถูก ดังนั้น หากจะมีการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. .....  ก็
เพ่ือควบคุมและควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนทันที 
    สรุปได้ว่า แม้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีเพียงประกาศ
ของแพทยสภาก็ตาม  ก็ยังไม่มีมาตรการและสภาพบังคับ
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลเท่าไรนัก (จักรกฤษณ์  
ควรพจน์ และคณะ , 2548) จนกล่าวได้ว่า  การที่
ประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ที่ควบคุม



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

 เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยตรง  เช่น  การรับจ้างตั้งครรภ์
แทน  การห้ามมิให้มีการโฆษณาใด  ๆ  หรือการกระท า
โดยคนกลางเกี่ยวกับการตั้งครรภแทนในเชิงพาณิชย์  
เท่ากับประเทศไทยยังมีชองวางทางกฎหมายที่ไมสามารถ
ควบคุมและลงโทษบุคคลที่หาแสวงหาผลประโยชนในเชิง
พาณิชย์ได้ในขณะนี้  อีกทั้งการน าหลักกฎหมายใกล้เคียง
อย่างยิ่ ง  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ประมวลกฎหมายอาญา  พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติค  ุมครองเด็ก หรือ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก็
ตามดังที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น  ก็ย่อมไม่ตรงกับ
สภาพปัญหาเท่าไรนัก  แม้จะพยายามอาศัยค าสั่งศาลเข้า
มาชี้ขาดวินิจฉัยและตัดสินคดี  เมื่อเกิดข้อพิพาทโต้แย้ง
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ  ก็ไม่ใช่
ทางแก้หรือทางออกที่ดีเท่าไรนัก  ควรที่จะได้มีการ
ก าหนดความชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพความเป็นบิดา
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย  การก าหนดหลักเกณฑ์การ
ให้บริการหรือการควบคุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  ซึ่งควรที่จะได้มีความพยายามออก
กฎหมายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
พ.ศ. .....โดยเร่งด่วน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประเด็น
ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1) เพ่ือรวบรวมแนวความคิด หลักกฎหมาย  
และค าพิพากษา  ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  หรือการตั้งครรภ์แทน ทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  
 2) เพ่ือวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาทางกฎหมาย  
และกรอบความคิดเกี่ยวกับการก าหนดสถานะทาง
กฎหมาย  การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
ตลอดจนมาตรการควบคุมเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  

 3) เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการบัญญัติกฎหมาย
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและระบบ
กฎหมายไทยต่อไป 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   มีวิธีวิจัยที่ใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary  Research)  และ
การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  ผู้
พิพากษาประจ าศาลเยาวชนและครอบครัว  จ านวน  11  
ท่าน  ซึ่งคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้พิพากษาในเขต
อ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว  และมีความ
เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง  
เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็น  มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ช่วยแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญและปัญหาทางกฎหมาย   
 
สาระส าคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ 
 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มี
หนังสือยืนยันเมื่อวันที่  24 มีนาคม 2553 เป็นเรื่องเสร็จ
ที่167/2553  ก็มีการก าหนดหลักการให้มีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญ พันธุ์ ท า งการแพทย์   บน พ้ืนฐาน เหตุ ผลที่
ความก้ าวหน้าทางการแพทย์ ในการบ าบัดรั กษา
ภาวการณ์มีบุตรยาก  สามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะการมี
บุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์   อันมีผลท าให้บทบัญญัติของ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันในเรื่องความเป็นบิดา
มารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่สอดคล้องกับ
ความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม ดังนั้น เพ่ือก าหนดสถานะ
ความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด
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จากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้
เหมาะสม  ตลอดจนควบคุมการศึ กษาวิ จั ยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการน าไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
โดยมีขอบเขตสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ..... ดังต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดให้ชื่อของกฎหมายฉบับนี้เรียกว่า  
“พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่ ว ย ก า ร เ จ ริ ญ พั น ธุ์ ท า ง ก า ร แ พท ย์   พ . ศ .  ….”            
(ร่างมาตรา  1) 
 2) ก าหนดนิยามความหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา  3) ได้แก่ 
    “อสุจิ” หมายความว่า เซลล์สืบพันธุ์ของเพศชาย 
    “ไข”่ หมายความว่า เซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง 
    “เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์” 
หมายความว่า กรรมวิธีใด ๆ  
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น าอสุจิและไข่ออกจาก
ร่างกายมนุษย์ เพ่ือให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งการผสมเทียม 
    “การผสมเทียม” หมายความว่า การน าอสุจิเข้าไปใน
อวัยวะสืบพันธุ์ของหญิง เพื่อให้หญิงนั้นตั้งครรภ์ โดยไม่มี
การร่วมประเวณี 
    “การตั้งครรภ์แทน” หมายความว่า การตั้งครรภ์โดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดย
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนมีข้อตกลงไว้กับสามีและภริยาที่
ชอบด้วยกฎหมายก่อนตั้งครรภ์ว่าจะให้ทารกในครรภ์
เป็นบุตรของสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
    “ตัวอ่อน” หมายความว่า อสุจิและไข่ของมนุษย์ซึ่ง
รวมกันจนเกิดการปฏิสนธิ 
ไปจนถึงแปดสัปดาห์ 
    “ทารก” หมายความว่า ตัวอ่อนของมนุษย์ที่มีอายุ
เกินกว่าแปดสัปดาห์ ไม่ว่า 
อยู่ในหรือนอกมดลูกของมนุษย์ 

    “ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก 
แลกเปลี่ยน หรือให้ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน และ
หมายความรวมถึงการเสนอขายด้วย  
    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ 
    “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 3) ก าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขต
อ านาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความเป็น
บิดามารดาของผู้ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ และก าหนดให้ประธานศาลฎีกามี
อ านาจวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอ่ืน (ร่าง
มาตรา 4)  
 4)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ วาระการด ารงต าแหน่ง องค์ประชุม 
ต ล อ ด จ น ใ ห้ อ า น า จ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการได้ (ร่างมาตรา 6 ถึงร่างมาตรา 13)  
 5) ก าหนดหลักการในการให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ร่างมาตรา 
15 - ร่างมาตรา 18)  
 6) ก าหนดให้การผสมเทียมต้องกระท าต่อหญิงที่
มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านั้น  และจะต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วย
กฎหมายกรณีการใช้อสุจิจากผู้บริจาค (ร่างมาตรา 19 
และร่างมาตรา 20)  
 7) ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการด าเนินการตั้งครรภ์
แทนไว้สองกรณี ได้แก่ (1) การใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิ
และไข่ของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้
มีการตั้งครรภ์แทน และ (2) การใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิ
หรือไข่ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์
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 จะให้มีการตั้งครรภ์แทนกับอสุจิหรือไข่ของผู้อ่ืน  รวมถึง
ห้ามมิให้มีการรับจ้างตั้งครรภ์แทน ห้ามท าการเป็นคน
กลาง/นายหน้าจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทน  และโฆษณา
หรือไขข่าวให้แพร่หลายว่ามีหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน (ร่าง
มาตรา 21 ถึงร่างมาตรา 25) 
 8) ก าหนดให้แพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสุขภาพของ
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนในขณะตั้งครรภ์ การคลอดและ
หลังคลอด (ร่างมาตรา 24)  
 9) ก าหนดความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ไว้เป็นการเฉพาะ และให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีอ านาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้ปกครองได้ กรณีที่สามี
และภริยาที่ประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์แทนถึงแก่ความตาย
ก่อนเด็กเกิด (ร่างมาตรา 27 และร่างมาตรา 28) 
 10) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฝาก การ
รับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับ
ฝากหรือรับบริจาค เนื่องมาจากการด าเนินการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือการ
ท าลายตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค (ร่างมาตรา 37) 
 11) ก าหนดห้ามใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือ
ตัวอ่อนที่ฝากไว้ในกรณีที่เจ้าของอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน
ดังกล่าวตายลง ยกเว้นกรณีที่เจ้าของอสุจิ ไข่ หรือตัว
อ่อนให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนตายและต้องใช้
อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนเพ่ือบ าบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก
ของสามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น (ร่างมาตรา 38) 
 12) ก าหนดโทษในทางจริยธรรม โดยมุ่งลงโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของ
แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์  (ร่างมาตรา 39 และร่างมาตรา 40) 
 13) ก าหนดบทเฉพาะกาลเ พ่ือรับรองให้ผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่ ง เป็นผู้ รับผิดชอบหรือ
ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐานการ

ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อยู่ก่อนวันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะมีประกาศแพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติและมาตรฐานการ
ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ใช้
บังคับ (ร่างมาตรา 47) 
 14) ก าหนดบทเฉพาะกาลรับรองสิทธิของผู้ที่
เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ โดยต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้ที่
เกิดจากการตั้งครรภ์แทนดังกล่าวเป็นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของสามีและภริยาที่ด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์
แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด (ร่างมาตรา 49)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  มี
ผลการวิจัยที่ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
      1) มาตรการจ าแนกประเภทเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันทางการแพทย์  ภายใต้กรอบความคิดเกี่ยวกับ
เทคนิคทางการแพทย์  พบว่า  สามารถจ าแนกเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  แบ่งออกได้เป็น  2  
ประเภท คือ 
  1) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยการ
ตั้งครรภ์เอง  คือการน าเทคนิคทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น
การฉีดเชื้อ (Artificial  insemination  surrogacy) การ
ปฏิสนธินอกรางกาย (In vitro fertilisation surrogacy) 
หรือการตั้ งครรภ เองโดยการรับบริจาค (Donated  
embryo surrogacy) ในกรณีที่คูสมรสทั้งสองที่ต้องการ
มีบุตรนั้นไมสามารถน าเซลลสืบพันธ ุของตนมาใชในการ
ปฏิสนธิไดเลย  หรืออาจจะเป็นความบกพร่องของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง  จึงอาจขอรับการบริจาคทั้งไข่อสุจิและไข่ของ
ผู้อ่ืน  หรืออาจมีการรับบริจาคมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือต้องน ากลับเข้ามาใส่ในมดลูกของ
หญิงที่ต้องการมีบุตรได้ตั้งครรภ์ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
  2) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยการ
ตั้งครรภ์แทน  คือการน าเทคนิคทางการแพทย์เข้ามาช่วย
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ให้ เกิด   “การตั้ งครรภ แทน” (Surrogacy 
arrangement)  หมายถึง วิธีการซึ่งหญิงผู้หนึ่งตกลงที่จะ
ตั้งครรภ์แทนหญิงอ่ืน  โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเด็กให้กับ
หญิงอ่ืนนั้นโดยทันที  หรือเร็วที่สุดภายหลังที่เด็กเกิด  
หรือที่คนไทยรู้จักกันมานานกันดีในค าว่า  “การอุ้มบุญ” 
หมายถึง  การน าลูกหรือตัวอ่อนไปฝากไว้ในมดลูกของ
ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง  โดยน าไข่ของแม่และอสุจิของพ่อผสม
กันเก็บไว้ ในหลอดแก้ว   หรื อฟักตู้ อบใน อุณหภูมิ
พอเหมาะเหมือนอยู่ในร่างกายมนุษย์  แล้วเลือกตัวอ่อน
ที่สมบูรณ์ที่สุด 2-3 ตัวส่งกลับไปยังผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้
ตั้งครรภ์แทน แม้ทั้งสองค านี้จะเรียกต่างกันแท้จริงแล้วก็
มีความหมายและนัยอย่างเดียวกัน โดยเน้นวิธีการ
ปฏิสนธิภายนอกร่างกายโดยใช้ตัวอสุจิของสามีและไข่
ของภริยามาผสมกัน แล้วน าตัวอ่อนนั้นไปใส่โพรงมดลูก
ของหญิงอ่ืนที่รับตั้งครรภ์แทน 
 ในประเด็นนี้ผลการศึกษา  พบว่า  กรณีการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์โดยการ
ตั้งครรภ์เองนั้น  ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติมากนัก  แต่
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยล้วนเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์โดยการ
ตั้งครรภ์แทนทั้งสิ้น  ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงไม่สนับสนุน
การตั้งครรภ์แทนโดยมีค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นเชิง
พาณิชย์  ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงควรก าหนดอนุญาตให้มี
ค่าตอบแทนกันได้ ในลักษณะที่ ไม่ เป็น เชิงพาณิชย์ 
(surrogacy in  principle) เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
ในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอันจ าเป็นตามสมควร  เช่น  
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์  ค่าประกันสุขภาพ  และค่าขาด
รายได้ของผู้รับตั้งครรภ์แทนที่ต้องสูญเสียในขณะที่
ตั้งครรภ์ ซึ่งคนไทยนิยมเรียกว่า  “อุ้มบุญ”  อันอยู่บน
พ้ืนฐานของความเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีบุตรยากเป็นสิ่ง
ส าคัญ  โดยไม่ได้หวังผลก าไรในเชิงพาณิชย์  แต่หากเป็น
การกระท าไปเพ่ือหวังผลก าไรทางธุรกิจ  ที่ เรียกว่า  
“รับจ้างตั้งครรภ์”  หรือเรียกอีกอย่างแบบไทย ๆ ได้ว่า 
“อุ้มกรรม” ซึ่งเกิดจากการรับจ้างตั้งครรภ์แทนโดยหวัง
ผลก าไรในเชิงพาณิชย์นั้น   ร่างกฎหมายฉบับนี้ควร
บัญญัติห้ามมิให้กระท าโดยเด็ดขาด  อีกทั้งควรห้ามไปถึง

ตัวแทน (agent)  หรือนายหน้า (broker) หรือห้ามมิให้มี
การโฆษณาหรือไขข่าวให้แพร่หลายด้วยประการใด ๆ  
รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขการให้บริการการตั้งครรภ์แทน
ในร่างกฎหมายฉบับนี้  จะต้องก าหนดในเคร่งครัดรัดกุม
อย่างยิ่ง  จึงได้มีการบัญญัติระบุให้การด าเนินการได้
เฉพาะคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรที่เป็นสามีและภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายเท่านั้น  และจะต้องเป็นกรณีที่ภริยาไม่อาจ
ตั้งครรภ์ได้ทางการแพทย์จริง ๆ และจะต้องมีความพร้อม
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นบิดามารดาของเด็ก
ด้วย  อีกทั้งยังบัญญัติเงื่อนไขไปถึงฝ่ายหญิงอ่ืนที่รับ
ตั้งครรภ์แทน  จะต้องมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดาน และ
ต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น ถ้าหญิงนั้นมี
สามีจะต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วย  
       2) มาตรการก าหนดสถานภาพความเป็นบิดา
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย  เริ่มต้นการพิจารณาจาก
กรอบความคิดเกี่ยวกับการก าหนดความเป็นบิดามารดา
ของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์  โดยมีข้อพิจารณาส าคัญ ๆ แบ่งออกเป็น  4  
ประการ  ดังต่อไปนี้ 
  1 )  ห ลั ก ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท า ง ชี ว ภ า พ 
(Biological  relation  approach) หมายถึง  การ
ก าหนดความเป็นมารดาตามข้อสันนิฐานทางกฎหมาย  
หรือการก าหนดใหหญิงเป็นมารดาโดยการให้ก าเนิด 
  2)  หลักความสั ม พันธ์ทาง พันธุ กรรม 
(Genetic-based  approach)   หมายถึง การก าหนด
ความเป็นบิดามารดาตามความเป็นจริงทางสายเลือด  
โดยการก าหนดใหคูสมรสเจ้าของเชื้อหรือไข่ที่แท้จริงเป
นบิดามารดาโดยชอบดวยกฎหมาย  ไม่ว่าจะตั้งครรภ์เอง
หรือตั้งครรภแทนก็ดี 
  3) หลักการยึดเจตจ านง ( Intent-based 
parenthood) หมายถึงการก าหนดความเป็นบิดามารดา
โดยค านึงถึงข้อตกลงกันเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทนเป็น
ส าคัญ  โดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากความต้องการของ
ฝ่ายคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรตกลงกับคู่สมรสฝ่ายที่รับ
ตั้งครรภ์แทน   
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   4)  หลักการยึดค าสั่ งศาล   ( Parental 
order) หมายถึงการอาศัยค าสั่งศาลช่วยชี้ขาดว่าความ
เป็นบิดามารดาของเด็กตามกฎหมายที่รองรับไว้นั้นเป็น
อย่างไร  รวมถึงการชี้ขาดว่าอ านาจปกครองเด็กนั้น ควร
อยู่กับใครจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอ านาจปกครอง
เด็กนั้น   
ในประเด็นนี้ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า  ในการยกร่าง
กฎหมายฉบับนี้   ควรได้มีการน าหลักการยึดความ
สัมพันธุ์ทางพันธุกรรมมาใช้  โดยการบัญญัติให้คู่สมรสที่
ต้องการมีบุตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด
ไว้นั้น  มีความเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพราะเป็นเจ้าของเลือดเนื้อเชื้อไขที่แท้จริงของเด็ก  อีก
ทั้งยังก่อให้เกิดความสอดคล้องตามหลักเจตจ านง  หรือ
ตามหลักค าสั่งศาล  หากมีกฎหมายก าหนดสถานะทาง
กฎหมายรองรับความชอบด้วยกฎหมายในความเป็นบิดา
และมารดาของเด็กที่เกิดมา  หรือรองรับการท าสัญญา
ตั้งครรภ์แทนที่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย  เพื่อให้ศาลกล้า
ที่จะบังคับใช้กฎหมาย  บังคับใช้สัญญาตามเจตจ านง  
หรือกล้าที่จะใช้ดุลพินิจโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กท่ีมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับไว้แล้ว  
 ส่วนประเด็นความเกี่ ย ว พันทางกฎหมาย
ประการอ่ืนนั้น พบว่า  เมื่อมีการรับรองความเป็นบิดา
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายกันแล้ว  ก็ควรก าหนดให้มี
การน ากฎหมายครอบครัวและมรดกมาใช้โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายฉบับนี้  ในทางกลับกัน หากเป็น
กรณีที่มีการใช้เชื้ออสุจิหรือไข่ของผู้บริจาค  หรือใช้ตัว
อ่อนของผู้บริจาค  เห็นได้ว่า  ผู้บริจาคไม่ได้ต้องการมี
บุตรและเลี้ยงดูบุตร  เพราะการมีเพียงเจตนาบริจาคให้คู่
สมรสผู้ที่ต้องการมีบุตรเท่านั้น  เด็กที่เกิดมาจึงไม่ควรมี
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายครอบครัวและมรดกระหว่าง
ผู้บริจาคกับเด็กที่เกิดมา  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย
บัญญัติให้ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิหรือไข่ซึ่งน ามาใช้
ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเพ่ือการตั้งครรภ์ หรือผู้บริจาคตัว
อ่อน และเด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่บริจาค
ดังกล่าว ไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกไว้

ด้วย  เพ่ือป้องกันปัญหาวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กใน
อนาคต  ด้วยเหตุผลที่ว่า  เมื่อมีการบริจาคเซลล์สืบพันธุ์
ไปแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเชื้ออสุจิ  ไข่  หรือตัวอ่อน  ซึ่ง
น ามาใช้ในการปฏิสนธิ  ผู้บริจาคตัวอ่อน และเด็กที่เกิด
จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่บริจาคดังกล่าว ก็ไม่สมควรจะ
มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกอีกต่อไป ด้วย
เหตุผลเพราะว่าการออกกฎหมายก าหนดจ ากัดสิทธิ
ระหว่างกันของผู้ที่บริจาคไปแล้ว  ก็ไม่ควรที่จะให้มีความ
เกี่ยวพันใด ๆ กันต่อไปอีก  เพราะหากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้เช่นนี้  อาจจะก่อให้เกิดการกล่าวอ้างหรือความ
สับสนแก่เด็กต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้  
      3) มาตรการควบคุมและก ากับดูแลเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ประเด็นนี้   ในทาง
การศึกษา  พบว่า  สามารถก าหนดมาตรการควบคุมและ
ก ากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้  3  แนวทาง  คือ 
  1) การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
(กคพ.)  เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมาย
แม่บทจึงควรมีการยืดหยุ่นเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  และก ากับนโยบาย
เพ่ือคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  ตลอดทั้งท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาวิจัยทางจริยธรรม  กฎหมาย  หรือวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์   
ดังนั้น  การให้ความเห็นชอบต่อแพทยสภาในการออก
ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ใช้ตัวอ่อนที่เหลือใช้จากการบ าบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือการศึกษาวิจัย  
จึงเป็นสิ่งที่ควรน ามาก าหนดไว้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคพ.)  โดยให้กองการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท า
หน้าที่สนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการ
ดังกล่าว 
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 2)  การก าหนดหลั ก เกณฑ์การ ให้ บริ การ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ดังต่อไปนี้ 
      ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องมีคุณสมบัติและต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามที่แพทยสภาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนด  
      ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จะต้องจัดให้มีการตรวจ
และประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการและของผู้บริจาคอสุจิ
หรือไข่ที่จะน ามาใช้ด าเนินการ รวมทั้งการป้องกันโรคที่
อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย  ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนด  
    การสร้าง เก็บรักษา ใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือท า
ให้สิ้ นสภาพการเป็นตัว อ่อน ต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนด แต่จะ
ก าหนดให้เก็บรักษา หรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุ
เกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันปฏิสนธิไม่ได้  ทั้งนี้ อายุของตัว
อ่อนไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน  
    ในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วย
การ เจริญ พันธุ์ ท า งการแพทย์  อาจท าการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระท าใน
ลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการเลือกเพศ  การ
ตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศก าหนด  
    ในการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมต้องกระท าต่อ
หญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และการผสม
เทียมโดยใช้อสุจิของผู้บริจาค  จะต้องได้รับความยินยอม

เป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่
ประสงค์ให้มีการผสมเทียม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศก าหนด   
 3) การก าหนดมาตรการควบคุมเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  ดังต่อไปนี้ 
      ห้ามมิให้ผู้ ใดซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
รวมทั้งรับฝาก รับบริจาค ใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือ
ตัวอ่อน หรือท าให้สิ้นสภาพการเป็นตัวอ่อน  
     ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างตัวอ่อนเพ่ือใช้ในกิจการใด ๆ เว้น
แต่เพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามี
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย  
    ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ประสงค์จะใช้ตัวอ่อนที่
เหลือใช้จากการบ าบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากของสามี
และภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือการศึกษาวิจัยต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  และการศึกษาวิจัยตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่
วันนับแต่วันปฏิสนธิจะกระท ามิได้  ทั้งนี้ อายุของตัวอ่อน
ไม่นับรวมระยะเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน  
     ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการใด ๆ เพ่ือมุ่งหมายให้เกิด
มนุษย์โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับ
ไข่  
    ห้ามมิให้ผู้ใดน าอสุจิ ไข่ ตัวอ่อน หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเซลล์ดังกล่าวใส่เข้าไปในร่างกายของสัตว์ หรือน า
เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์  เซลล์ที่ เกิดจากการปฏิสนธิ
ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
เซลล์ดังกล่าวใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์  
    ห้ามมิให้ผู้ใดสร้าง เก็บรักษา ขาย น าเข้า ส่งออก 
หรือใช้ประโยชน์ ซึ่งตัวอ่อนที่มีสารพันธุกรรมของมนุษย์
มากกว่ าสองคนขึ้ น ไป หรือตั ว อ่อนที่ มี เซลล์หรื อ
ส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อ่ืน
รวมกันอยู่  
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     ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ เสนอซื้อ ขาย น าเข้า หรือส่งออก ซึ่ง
อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน  
    การรับฝาก การรับบริจาค การใช้ประโยชน์จากอสุจิ 
ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค เนื่องมาจากการ
ด าเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
หรือการท าให้สิ้นสภาพการเป็นตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับ
บริจาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศ
ก าหนด  
     การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์กับสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย หาก
เจ้าของอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้กับผู้รับฝากตายลง 
ห้ามน าอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนดังกล่าวมาใช้  เว้นแต่มีการ
ให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนตาย และการใช้อสุจิ 
ไข่ หรือตัวอ่อนต้องใช้เพ่ือบ าบัดรักษาภาวะการมีบุตร
ยากของสามีหรือภริยาดังกล่าวที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น  และ
การให้ความยินยอมในเรื่องนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศก าหนด  
     การก าหนดบทลงโทษทางอาญา  ส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืน
ข้อห้ามการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์  การตั้ งครรภ์เ พ่ือประโยชน์ทางการค้า  
ผู้กระท าเป็นคนกลาง  นายหน้า  หรือผู้โฆษณาไขข่าว
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน และให้มีการก าหนดบทลงโทษ
ทางจริยธรรม  โดยการเพิกถอนใบผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของแพทยสภาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
        4 )  ม า ต ร ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง เ ด็ ก ที่ เ กิ ด ก่ อ น
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ส าหรับมาตรการคุ้มครองย้อนหลังนี้  ควรมีการก าหนด
ในบทเฉพาะกาลเพ่ือรับรองสิทธิของผู้ที่เกิดจากการ
ตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับให้มีผล
ย้อนหลังไปคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ด้ วย  โดยสามารถยก
บทบัญญัติได้ว่า “ร่างมาตรา... .. ให้ผู้ที่ เกิดจากการ

ตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สามี
หรือภริยาที่ด าเนินการให้มีการตั้ งครรภ์แทน หรือ
พนักงานอัยการ มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลให้มีค าสั่งให้ผู้ที่
เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยาที่
ด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด  
ทั้งนี้ ไม่ว่าสามีและภริยาที่ด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์
แทนจะเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่
ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิขอบุคคลภายนอกผู้ท าการ
โดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่ศาลมี
ค าสั่งว่าเป็นบุตรไม่ได้” จากการสัมภาษณ์ผู้พิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวโดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า  ควร
บัญญัติกฎหมายให้มีการย้อนหลังได้  ทั้งในส่วนของ
ผู้ประกอบการทางการแพทย์  และการให้สิทธิแก่เด็กที่
เกิดก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ  เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของเด็กย้อนหลังไปคุ้มครองในขณะที่ยังไม่มี
การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ด้วย  ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคเท่า เทียมและการไม่ เลื อกปฏิบัติ  
เพียงแต่ต้องเข้าในเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้รับรองไว้
เท่านั้น  แม้อาจเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การน าสืบพยานหลักฐานค้นหาความจริงในกรณีที่มี
ระยะเวลาผ่านพ้นไปนานแล้ว  แต่ก็เป็นสิทธิที่เด็กเกิด
ก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายควรที่จะได้รับความเสมอ
ภาคในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน 
   
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาข้างต้น  สรุปได้ว่า  ควรที่จะได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการบัญญัติ
และแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นที่ส าคัญแบ่งออกเป็น
มาตรการทางกฎหมาย  4  ประการ  ดังต่อไปนี้ 
      1) แนวทางการการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทาง
กฎหมายมหาชน ควรที่จะมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมรอบคอบและชัดเจนใน
ประเด็นส าคัญ  2  กรณี  ดังต่อไปนี้ 
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       1) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติทางด้านผู้ให้
บริการ  โดยจัดให้มีตัวแทนหรือองค์กรตัวกลางที่เรียกว่า  
“ผู้จัดให้มีการตั้งครรภ์แทน”  ที่ไม่หวังผลประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์  สามารถเข้ามาท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการ
ด าเนินการต่าง ๆ  ที่กฎหมายฉบับนี้ห้ามไว้  ไม่ว่าจะเป็น
การประชาสัมพันธ์  การโฆษณา หรือด าเนินการเป็น
ตัวกลางแทนในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการบัญญัติรองรับการ
จัดตั้ง “องค์กรผู้จัดให้มีการตั้งครรภ์แทน” ไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย 
       2) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติทางด้าน
ผู้รับบริการ  โดยระบุคุณสมบัติเหล่านี้ให้ชัดเจนไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ 
      เรื่องอายุ  ควรก าหนดอายุขั้นต่ าและขั้นสูงไว้
ด้วย  เพ่ือลดความเสี่ยงและความสามารถในการตั้งครรภ์  
ตลอดทั้งเป็นการคุ้มครองสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรง
ของเด็กที่จะเกิดมาอีกด้วย  โดยทางด้านของหญิงผู้รับ
ตั้งครรภ์แทนควรที่จะก าหนดอายุขั้นต่ า  25  ปี  และขั้น
สูงไม่เกิน  35  ปี  เพราะยังเป็นช่วงเจริญพันธุ์ที่มีความ
รับผิดชอบและต้องประกอบกับคุณสมบัติที่ต้องเคยมีบุตร
มาก่อนด้วย  ส่วนช่วงอายุทางด้านของคู่สมรสที่ต้องการ
มีบุตรนั้น  ก็ควรก าหนดอายุขั้นต่ า  25  ปี  และขั้นสูงไม่
เกิน 45 ปี ด้วยเหตุผลที่จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
เลี้ยงดูอุปการะประกอบกับการเจริญเติบโตของเด็กเป็น
ผู้ใหญ่ที่สามารถพ่ึงตนเองได้ด้วย  
          เรื่องสัญชาติ ควรก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเป็นคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร  หรือหญิงที่รับตั้งครรภ์
แทนนั้น ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ด้วยเหตุผลที่
ต้องการป้องกันการลักลอบรับจ้างตั้ งครรภ์ โดยใช้
ประเทศไทยเป็นสถานที่รับตั้งครรภ์แทน  และยังเป็นการ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้คนต่างชาติเข้ามารับจ้างตั้งครรภ์
แทนกันได้ด้วย เพราะหากไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมี
สัญชาติไทยเอาไว้  อาจท าให้ชาวต่างชาติในหลาย
ประเทศท่ียังไม่มีกฎหมายรองรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ นิยมเข้า
มาจัดให้มีการตั้งครรภ์แทนในประเทศไทยก็ได้  
                  เรื่องความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ควรที่จะได้มีการก าหนดห้ามไว้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

อย่างชัดเจน  ได้แก่  ความเป็นบุคคลล้มละลาย ความ
เป็นผู้ พิการของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน ความเป็นผู้
วิ กลจริต  คนไร้ ความสามารถ  หรือคนเสมื อนไร้
ความสามารถ   
      3)  ควรก าหนดการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่จะ
รับรู้ความจริง  และก าหนดหน้าที่ในการรักษาความลับ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย 
      4)  ควรก าหนดการคุ้มครองสิทธิของเด็กให้
ได้รับโอกาสการได้รับน้ านมจากหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทน
ด้วย  เพราะเป็นสิทธิตามปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่
ควรได้รับการคุ้มครองไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
เช่นกัน 
      2)  แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทาง
กฎหมายเอกชน  ควรได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่อง
ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
      1)  ควรที่จะได้มีการบังคับแบบให้ท าสัญญา
ตั้งครรภ์แทน  และควรก าหนดห้ามมิให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ  หรือบอกเลิกสัญญาใด ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นเพ่ือสุขภาพร่างกายของ
หญิงนั้นจริง ๆ หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยค าสั่งศาลเท่านั้น 
      2)  เมื่อมีการคุ้มครองความเป็นบิดามารดา
ทางพันธุกรรมแล้ว ควรที่จะได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยตัด
ความสัมพันธ์ทางชีวภาพก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการตั้งครรภ์
แทน เพ่ือป้องกันความสับสนซ้ าซ้อนอันไม่ เป็นคุณ
ส าหรับเด็กที่จะเกิดมา       
       3)  แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการ
ควบคุมทางกฎหมาย ควรได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่อง
ส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
      1) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขการควบคุม
สถานบริ กา รทา งการแพทย์ เ พ่ิม เติ ม ใน  2  กรณี  
ดังต่อไปนี้ 
     กรณีแรก กฎหมายควรก าหนดให้แพทยสภามีหน้าที่
ในการรายงานชื่อสถานบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ท าการรักษา โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญ
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 พันธุ์ทางการแพทย์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษา
หรือให้บริการตามประกาศหรือค าสั่งโดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายฉบับนี้ 
      กรณีท่ีสอง กฎหมายควรก าหนดให้สถานบริการทาง
การแพทย ์มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาค
ไข่ อสุจิ หรือตัวอ่อน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กที่ถือ
ก าเนิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ เพ่ือให้ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
เดียวกัน  อันจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิตาม
กฎหมายในการขอทราบข้อมูลต่อไป 
      2) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขการควบคุม
การตั้งครรภ์แทน  โดยห้ามมิให้ท าให้กับชาวต่างชาติโดย
เด็ดขาด หรือห้ามมิ ให้หญิงที่ รับตั้ งครรภ์แทนเป็น
ชาวต่างชาติ เท่ากับกฎหมายฉบับนี้รับรองการตั้งครรภ์

แทนให้กระท าได้เฉพาะคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร  และ
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนที่เป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น     
      3)  แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการบังคับ
ทางกฎหมาย  ควรได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องส าคัญ 
ๆ ดังต่อไปนี้ 
        1)  มาตรการบังคับทางแพ่งนั้น  
ควรที่จะได้น าเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูจนกว่าจะบรรลุนิติ
ภาวะมาใช้กับผู้ปฏิบัติผิดสัญญาตั้งครรภ์แทน 
        2)  มาตรการบังคับทางอาญานั้น  
ควรที่จะได้มีการเพ่ิมโทษจ าคุก และน าเรื่องโทษปรับ
ส าหรับสถานบริการที่ฝ่าฝืนมาใช้กับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจังหวัด
นนทบุรีโดยเลือกศึกษาแหล่งที่ตั้งชุมชนที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งวิถีชีวิตและการด ารงอยู่ 
ศึกษาลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและ ลักษณะทางกายภาพ ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนั้น  ๆ และ
ศึกษาองค์ประกอบของชุมชน ทั้งทางด้านสังคม ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรีในรูปแบบของเรือนพักอาศัยเดิมเป็นหลัก   

ผลการวิจัยพบว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี มีความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  มี
วิวัฒนาการอันดีงาม สอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อม และธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งของเรือน แต่ทั้งนี้จากปัจจัย
ภายนอกหลาย ๆ อย่าง และกระแสความเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมืองที่มีก าลังมาก  ท าให้เรือนพ้ืนถิ่น ใน
ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ดังกล่าวออกไปหลายรูปแบบโดยที่ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
เป็นเหตุผลส าคัญในล าดับรองลงไป เพราะเหตุว่าในบางท้องถิ่น กิจกรรมและสภาพแวดล้อมเดิมของตน
กลับไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือน และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่เคยเป็นมาอีกต่อไป ทั้งนี้
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวิถีชุมชน และความยั่งยืนของเรือนมีน้อย ไม่อาจต้านทานต่อกระแส
ความเปลี่ยนแปลง  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรือนจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ 
ตามรูปแบบทางกายภาพ คือ 

- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆโดยยังคงเค้าของรูปลักษณ์องค์ประกอบเดิม 
- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ โดยมิได้คงเค้าลักษณะของรูปแบบเดิม 

 
ค าส าคัญ: สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น,ความสืบเนื่อง การเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศนูย์นนทบุร ี
 

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนนทบุรี : ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลง 
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Nonthaburi  Vernacular  Architecture : Continuity and Change   

 
Kajohnsak  Chaokromthong 1 

 
 
Abstract 

The objectives of research were to study physical nature of architecture of Nonthaburi 
province in a selected community that had a unique social and cultural way of life and 
living, to study the characteristics of settling and physical nature of regional architecture of its 
community, and to study the social, religious, traditional and belive aspects of the community 
through architecture. 
  The research pointed out that Nonthaburi Vernacular Architecture was on the process 
of gradual change and had evolved nicely along with environment and nature that the houses 
were situated. Moreover, many external factors and the changes in urban society had strong 
influence on the native houses. Environmental factor was the second most important factor 
that influenced the change of house styles and way of life of the people. Norms and house 
styles that could not resist have undergone changes. The changes of houses from the past 
to the present could be seen in 2 physical types, namely: 

- The changes of some components, but main styles were still retained, and 
- The changes of both components and traditional styles 

 
Key words: Vernacular architecture, Continuity, Change 
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บทน า 
การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี 

โดยการอาศัยด้วยความเป็นชุมชนที่เกิดจากการตั้ง
ถิ่นฐาน มานาน มีประวัติความเป็นหลากหลาย
เผ่าพันธุ์ ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น 
ควรแก่การศึกษาเช่น ที่อยู่อาศัย วัด ประเพณีที่
เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต  อั น มี 
สภาพแวดล้อมของชุมชน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
เป็นตัวเชื่อมโยงเมื่อท าการศึกษา จึงได้พบว่า 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี เป็นสถาปัตยกรรม
แห่งวิถีชีวิต  ทั้งที่มีอยู่แต่เดิม ทั้งความเป็นชาวสวน
ผลไม้ สะท้อนออกมาเป็น บ้านเรือนที่สร้างกันเรียบ
ง่าย อยู่ในสวนผลไม้ จากอดีต จนถึงปัจจุบันก็ยัง
หลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการใช้สอย และตามวิถีชีวิตที่มีการ
พัฒนาเพ่ิมเติม และความเกี่ยวเนื่องของชุมชน ที่
ต้องมีการ พ่ึงพาอาศัยกัน  ความเกี่ ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม การด ารงอยู่ของความเป็นชุมชน
เหล่านี้ สะท้อนออกมาให้เห็นถึงภาพแห่งกาลเวลา
ได้อย่างเด่นชัด  โดยการมีเพ่ือนบ้านที่ดี มีชุมชนที่ดี 
มีน้ าใจไมตรีให้แก่กัน ชุมชนก็ย่อมเข้มแข็ง  มีแต่
ความสุข  มีวิถีชีวิตที่งดงาม ซึ่งหากไม่ได้ไปศึกษา
และลงไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี  ตาม
หลากหลายชุมชนแล้ว อาจไม่รู้เลยว่า สิ่งเหล่านั้นยัง
หลงเหลืออยู่หรือไม่ และจะรักษาไว้ให้อยู่คู่กับเมือง
นนทบุรีได้อย่างไร การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
นนทบุรี จึงมุ่งศึกษาถึงจุดก าเนิดของเมือง และ
สถาปัตยกรรมแห่งวิถีชีวิต เพ่ือผสมผสานสิ่งต่าง ๆ 
ร้อยเรียงกัน ให้เห็นถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรม
แห่งวิถีชีวิตของชาวนนทบุรีและผสานเข้ากับ
กาลเวลาที่จะล่วงผ่านไปเพ่ือให้สิ่งดี ๆ เหล่านี้ยังคง
อยู่  
 
 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาลักษณะรูปแบบของสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นจังหวัดนนทบุรีโดยเลือกศึกษาแหล่งที่ตั้ง
ชุมชนที่มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งวิถี
ชีวิตและการด ารงอยู่  

2. ศึกษาลักษณะของการตั้งถิ่นฐานและ
ลักษณะทางกายภาพของชุมชน  

3. ศึกษาองค์ประกอบของชุมชน ทั้งทางด้าน
สังคม ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ผ่านรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา ที่มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาทางกายภาพของชุมชน  และ  
ตัวบ้านที่ เป็นที่อยู่อาศัย ผนวกกับการศึกษา
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ส่งผล
มายังสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม ดังนั้น ข้อมูลที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือการส ารวจสภาพปัจจุบัน  
ด้วยการถ่ายภาพ และการบันทึกจากแผนที่ ผนวก
กับการ ร่างภาพ จากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึง
การ วัดระยะผังอาคารอย่างหยาบ ดังนั้นข้อมูลที่
ได้  จึงมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลเอกสารศึกษาประวัติความเป็นมาของ
ชาวนนทบุรี  การตั้งถิ่นฐานทางประวัติศาสตร์ 
ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเดิมของ
ชุมชน 

- ข้อมูลจากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องรวมถึง
การศึกษาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

- ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลการ
ตั้งถิ่นฐาน การอยู่อาศัย  ของชุมชนแต่เดิม จนถึง
การอยู่อาศัยของเจ้าบ้านในปัจจุบัน 

- ข้อมูลจากการส ารวจทางกายภาพ จากการ
บันทึกการถ่ายภาพ และแผนที่ที่เป็นการส ารวจ
ภาพรวมโดยข้อมูลบางส่วนอาจต้องขอความ
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อนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ เช่น ขอเอ้ือเฟ้ือ
แผนที่ของจังหวัดให้ เพ่ือเป็นข้อมูลแห่งการศึกษา 
แต่ในกรณีที่สามารถบันทึกหรือลงรายละเอียดใน
แผนที่จริงได้โดยท าแผนที่เป็นจุด ๆ ของพ้ืนที่
คร่าว ๆ 

- ข้อมูลจากการส ารวจรังวัด โดยกรณีศึกษา
เลือกเฉพาะพ้ืนที่ที่น่าสนใจ เพ่ือลงรายละเอียด
ของผั ง พ้ืน รูปด้าน รูปตัด  รายละเ อียดทาง
สถาปัตยกรรม และโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือน าไปท า
การวิเคราะห์ต่อไป 

 
ขั้นตอนและการวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลในกลุ่มที่
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม และความเชื่อต่าง ๆ ที่
ส่งผลมายังสถาปัตยกรรม 

- วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเรือนพ้ืน
ถิ่นนนทบุรี 

- วิเคราะห์ถึงเอกลักษณ์ของเรือนพ้ืนถิ่น
นนทบุรี ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่น สรุปผลการวิเคราะห์ และเสนอแนะความ
เป็ น ไป ได้ ที่ จ ะอนุ รั กษ์  สภาพแวดล้ อมและ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ถึ ง ค ว า ม สื บ เ นื่ อ ง ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงโดยดูภาพรวมทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลัก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้วยรูปแบบงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบันค่อนข้างที่จะเลือน
หายเนื่องจากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ซึ่งในปัจจุบันการครอบครองการใช้ที่ดินเป็นที่อยู่
อาศัยที่เป็นปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นเพ่ือ
ความสมบูรณ์ในการศึกษาจึงเลือกเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
สถานที่เก็บข้อมูล แบ่งตามพ้ืนที่ศึกษาต่าง ๆ ตาม
ชุมชนที่มีความน่าสนใจทางการตั้งถิ่นฐาน ความ

หนาแน่นของชุมชน สภาพแวดล้อม ความเด่นชัดของ
วิถีชีวิต และลักษณะที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 

จุดศึกษาที่ 1 บ้านหมูที่ 3 ต.บางคูเวียง   
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 วัดส้มเกลี้ยง ต.บางคุวียง  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

 ชุมชนริมคลอง หลังวัดส้มเกลี้ยง 
จุดศึกษาที่ 2 บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลบางรักน้อย 

อ.เมือง จ.นนทบุรี 
 ชุมชนริมคลอง บริเวณตรงกัน

ข้ามกับวัดโตนด 
จุดศึกษาที ่3 บ้านหมู่ที่ 1 ต.ศรีบางเมือง   

อ.เมือง จ.นนทบุรี 
 วัดเฉลิมพระเกียรติ 
 ชุมชนหลังวัดเฉลิมพระเกียรติ 
 ชุมชนริมคลองอ้อมนนท์  

ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบรุี 
โดยขอบเขตของการศึกษาโครงการนี้ ให้ครอบคลุม
ถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

- ลักษณะทางกายภาพของชุมชน หรือตัวบ้าน
ที่เลือกเป็นกรณีการศึกษา 

- บ้านและองค์ประกอบต่าง ๆ ในบริเวณบ้าน 
- รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของบ้านที่

เลือกเป็นกรณีศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
  - ผังพื้น  
  - รูปด้าน 
  - ทัศนียภาพ 
  - รายละเอียดของสถาปัตยกรรม 
  - ระบบและวิธีการก่อสร้าง  และวัสดุ
ก่อสร้าง 
  - การเปรียบเทียบความเหมือนกับ  
ความแตกต่าง พัฒนาการความแปรเปลี่ยน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปรเปลี่ยน 
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 หากได้ศึกษาถึงปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ อัน
เป็นตัวแปรต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน และเรือนพ้ืนถิ่น 
ของชุมชนนนทบุรี เชื่อว่าคุณลักษณะที่ดีงามใน
องค์ประกอบเดิม ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรทาง
สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม เมื่อน ามาร่วมหรือปรับประยุกต์
ให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่าง
เหมาะสม ในลักษณะของความร่วมสมัย ย่อมจะท า
ให้เรือนพ้ืนถิ่น ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและงดงาม 
สะท้อนเอกลักษณ์ของตนและตอบสนองต่อวิถีชีวิต
ของผู้คนในชุมชนนี้ได้ดี และประสบผลส าเร็จ
แน่นอน และเพ่ือให้การด าเนินการศึกษาบรรลุผลที่
สมบูรณ์  จ าเป็นต้องใช้กรอบความคิดเป็นเครื่องมือ
ในการน าไปสู่การวิเคราะห์และตีความ กรอบความคิด
ที่จะน าไปใช้ประกอบด้วย 

- กรอบความคิดในการศึกษาสถาปัตยกรรม
และชุมชน ในลักษณะภาพรวมหรือบริบทนิยม เพ่ือ
จะเลือกกรณีศึกษา 

- กรอบความคิดแบบเจาะลึกเฉพาะกรณี เพ่ือ
ศึกษารายละเอียด เมื่อเลือกกรณีศึกษาแล้ว 

- กรอบความคิดแบบการศึกษาเปรียบเทียบ  
เพ่ือพิจารณาความเหมือน ความแตกต่าง และความ
แปรเปลี่ยน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแปรเปลี่ยน
นั้น ๆ 

- กรอบความคิดในด้านการอนุรักษ์  เ พ่ือ
พิจารณาศักยภาพของการคงอยู่ของสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นนนทบุรี 
 

ผลการวิจัย  
หลังจากได้ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบ และ

รูปลักษณะของเรือนพ้ืนถิ่นในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ 
ท าให้พบว่า เรือนพ้ืนถิ่นนนทบุรี นั้นมีที่มาอัน
ยาวนาน และค่อยเป็นค่อยไป มีวิวัฒนาการอันดี
งาม สอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ
อันเป็นที่ตั้งของเรือน แต่ทั้งนี้จากปัจจัยภายนอก

หลาย ๆ อย่าง และกระแสความเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเมืองที่มีก าลังมาก  ท าให้เรือนพ้ืนถิ่น ใน
ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม สภาวการณ์
ดังกล่าวออกไปหลายรูปแบบโดยที่ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมเป็นเหตุผลส าคัญในล าดับรองลงไป 
เพร าะ เหตุ ว่ า ใ นบา งท้ อ งถิ่ น  กิ จ ก ร รมและ
สภาพแวดล้อมเดิมของตนกลับไม่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือน และวิถีชีวิตของผู้คนใน
อดีตที่เคยเป็นมาอีกต่อไป ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่งของวิถีชุมชน และความยั่งยืนของเรือนมี
น้อย ไม่อาจต้านทานต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่รุนแรงและรวดเร็วนั้นได้ ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของเรือนจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงแบ่ง
ออกได้เป็นสองลักษณะ ตามรูปแบบทางกายภาพ 
คือ 

- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ โดย
ยังคงเค้าของรูปลักษณ์องค์ประกอบเดิม 

- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ โดยมิได้คงเค้า
ลักษณะของรูปแบบเดิม 

 
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณะแบบแรก 
จึงบ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่ง และความส าคัญใน
องค์ประกอบเดิมอยู่ อันเป็นผลมาจากการมี
พัฒนาการที่ส าคัญ และความจ าเป็นต่อการใช้สอย
ในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คน ซึ่งในประเด็นที่ศึกษา 
จึงได้ก าหนดเลือกศึกษา และวิเคราะห์ ตลอดจนถึง
การสรุปรูปแบบในองค์ประกอบ จากเรือนใน
ประเภทดังกล่าวนี้เท่านั้น อันเป็นการสอดคล้องต่อ
การฟ้ืนฟู สืบทอด และรังสรรค์รูปแบบของเรือนอัน
เกี่ยวข้อง และเติบโตขึ้นจากรากฐานวัฒนธรรมที่
แท้จริง 
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 องค์ประกอบของเรือนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
อันเป็นผลสะท้อนให้เห็นความยั่งยืนและการคงอยู่
ยังคงมีเอกลักษณ์ที่ดี และความส าคัญหลาย
ประการอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงรูปแบบของเรือนพ้ืน
ถิ่นนนทบุรีในปัจจุบัน จึงได้น ารูปแบบที่ได้จาก
การศึกษาลักษณะของตัวเรือนต่าง ๆ นั้นมาสร้าง
รูปแบบของเรือนที่เป็นรูปแบบของบ้านต้นแบบ
นนทบุรี ซึ่งมีความส าคัญต่อการสืบสานให้คงอยู่
ต่อไป ได้ท าการน าเอารูปแบบมาออกแบบเป็น 2  
ลักษณะคือ  
  1  .บ้านดั้ งเดิมนนทบุรี  เป็นบ้านที่
น าเอารูปแบบของเรือนพ้ืนถิ่นนนทบุรีมาใช้  
  2  .บ้านประยุกต์นนทบุรี เป็นบ้านที่
น าเอาเรือนพ้ืนถิ่นนนทบุรีมาประยุกต์ให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
 
ข้อดี และข้อเสียของรูปแบบเรือนที่เสนอแนะ 
 ข้อดีของรูปแบบเรือนที่เสนอแนะทางด้าน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี คือการประยุกต์ใช้ 
และการด ารงคงอยู่แบบยั่งยืนในองค์ประกอบที่ดี ที่
มีพ้ืนฐานพัฒนาการมาจากวัฒนธรรมเดิม ความ
เข้าใจและภูมิปัญญาที่เจริญขึ้นมาแต่บรรพบุรุษ นั่น

คือ ความสมถะ เรียบง่าย โปร่งโล่ง สะดวกสบาย 
เข้าใจธรรมชาติ และเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่น
ของตน อันส่งผลสู่ความงามแบบธรรมชาติ ความ
งามแบบเรียบง่าย เป็นการใช้รูปแบบของผัง และ
รูปแบบของเรือนที่ยังคงอิงกับสภาพแวดล้อมที่
เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงของเดิมอยู่มาก โดยการ
ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ อ ง ค์ ป ร ะก อ บ ข อ ง
สภาพแวดล้อมที่จ าเป็นต่อวิถีชีวิตในปัจจุบัน 
 ข้อเสียของรูปแบบเรือนที่เสนอแนะ คือการ
มุ่งเน้นที่ลักษณะของกายภาพอันสอดคล้องกับรูป
แบบเดิม ท าให้มีข้อจ ากัดอยู่บ้างในการเลือกใช้วัสดุ  
อันเหมาะสม และใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิม แต่
ทั้งนี้ก็มุ่งเน้น และพยายามเลือกใช้วัสดุที่มีประโยชน์
ใช้สอยที่ดีกว่า(แก้ปัญหา หรือจุดอ่อนของวัสดุ
แบบเดิม) นอกจากนี้ข้อเสียก็คือ ดังที่ได้กล่าว
วิเคราะห์แล้วว่าความเจริญจากสังคมเมือง และ
สภาพแวดล้อมอย่างมาก อันส่งผลลบต่อรูปแบบ
โดยตรงของเรือนที่มีวิวัฒนาการมาทางด้านบวก 
พ่ึงพิงธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมมากก็อาจท าให้
รูปแบบของเรือนมีโอกาสเปลี่ยนแปลง และ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบ อาจท าให้สูญสลายไปได้ 
(แผนภูมทิี่ 1) 
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แผนภูมทิี่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลในองค์ประกอบร่วม 

ลักษณะของเรือนดั้งเดิม 

ง 

ลักษณะของเรือนที่มีพัฒนาการจากเรือนดั้งเดิม 

ง 
คติความเชื่อแบบหลักพุทธศาสนา 

ง 

ยึดถือหลักพุทธศาสนาและคตินิยมใหม่ 
ตามรูปแบบสังคมเมือง (วิทยาศาสตร์) 

ข้อมูลที่ส ารวจ 

ง ๑. แบบเรือนพ้ืนถิ่น 
๒. เล็กและพอเหมาะ 
๓. แบบเรือนพ้ืนถิ่นและเรือนเครื่องผูก 
๔. ไม้ + วัสดุธรรมชาติ 
๕. ใช้เรือ และใต้ถุน 

ข้อมลูที่ส ารวจ 

ง ๑. องค์ประกอบการใช้สอยในเรือน 
๒. เพ่ิมขึ้น / สมาชิกเพ่ิม 
๓. แบบเรือนพ้ืนถิ่น / ประยุกต์ 
๔. ไม้ และวัสดุแบบใหม่ตาม    

ท้องตลาด 

“เรียบง่าย ประหยัด สุขสบาย” 

ง 

“ต่อเติมและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเรือน” 

ง 

ลักษณะร่วมในองค์ประกอบ 

ง 
 

๑. องค์ประกอบการใช้พื้นที่ภายในเรือนแบบเดิมยังเดิมยังคงเหมือนเดิม 
๒. ขนาดพ้ืนที่มีแนวโน้มขยายตัว 
๓. รูปแบบเรือนมีลักษณะแบบเรือนดั้งเดิมประกอบรวมกันเป็นหมู่ 
๔. วัสดุใช้สอยเลือกใช้ที่หาได้ง่ายและมีความประหยัด 
๕. ยังคงพ่ึงพิงสภาพแวดล้อมเดิม แต่เพ่ิมการจอดรถตามระนาบ 
    ของถนนที่เกิดข้ึน 

การแทรกแซง และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

ง 
รูปแบบวิถีของเรือนในอนาคต 

ง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 

จากสังคมเมือง 
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รูปแบบวิถีของเรือนในอนาคต 

ง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 

จากสังคมเมือง 

“ทันสมัยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
และส าเร็จรูปจากสังคมเมือง” 

“ฟ้ืนฟูรูปลักษณ์และที่พ่ึงพาสภาพแวดล้อมเดิม 
เรียบง่าย ประหยัด ต่อเติมขยายได้” 

เรือนรูปแบบใหม่ (บ้านในสังคมเมือง) รูปแบบเรือนที่เสนอแนะ 

๑. สร้างบ้านบนดินจึงต้องถมดินให้เท่าถนน 
    ไม่ต้องการใต้ถุน 
๒. ผังบ้านไม่เปิดโล่ง และยืดหยุ่น มักเป็นห้อง 
   ต่าง ๆ ท าให้การขยายตัวยาก จ าเป็นต้อง 
   สร้างใหญ ่
๓. การก่อสร้างซับซ้อน ยุ่งยาก และมีราคาแพง 
   ใช้พลังงานมาก ใช้วัสดุต่างถิ่นโดยสิ้นเชิง 
๔. เน้นที่ความสวยงาม หรูหราตามค่านิยม 
   แบบสังคมเมือง 
๕. ประโยชน์ใช้สอยและความสบายตาม 
    สภาวะแวดล้อมมีน้อย เพราะอาศัยการใช้ 
   ระบบเครื่องกล และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
๖. เมื่อดูหรูหรา และมีหน้ามีตา จึงต้องท ารั้ว 
   และประตูแน่นหนา เพ่ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
๗. การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านน้อยลง 
๘. การสร้างเรือน คือการให้รางวัลกับชีวิตเป็น 
    การสร้างเพื่อการเป็นอยู่อย่างมีหน้ามีตา 
    ในสังคม และสร้างฐานะให้ร่ ารวย 

๑. มีผังแบบกริด / ขยายได้ง่าย 
๒. พ้ืนฟูและพ่ึงพิงสภาพแวดล้อม ไม่มีการ 
    ถมที ่/ ปรับตัวตามรูปแบบเดิม 
๓. องค์ประกอบพ้ืนที่ใช้สอยครบถ้วน มีการ 
    แบ่งห้องบ้างเพ่ือความเหมาะสม 
๔. การจัดองค์ประกอบการใช้สอยภายในร่วม 
    กลุ่มในพ้ืนที่เดียวกัน แบบเรือนพ้ืนถิ่น 
๕. ประโยชน์ใช้สอย ประหยัด และดูแลรักษา 
    ง่าย ไม่สิ้นเปลือง 
๖. วัสดุหาได้ง่ายตามท้องตลาด ทั้งนี้เน้น 
    ความคงทนและประหยัด ไม่ท าลายสภาพ 
    แวดล้อม ก่อสร้างได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
๗. ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมองค์ประกอบที่จ า 
    เป็นต่อการด ารงชีวิตในรูปแบบใหม่แบบ 
    การยืดหยุ่น เช่น การท าพ้ืนที่จอดรถในระ 
    นาบถนน เพ่ือให้เข้ากับวิถีชีวิตที่สะดวกข้ึน 
๘. การสร้างครอบครัวและวิถีชีวิตพอเพียง 
    และยั่งยืน กลับสู่ความร่มเย็นเป็นสุข 

แผนภูมทิี่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลในองค์ประกอบร่วม (ต่อ) 
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สรุปและอภิปรายผล  
ผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอแบบบ้านต้นแบบ

นนทบุรีโดยอาศัยผู้ช่วยวิจัยให้น าเสนอเป็นรูปแบบ
ไว้ 2   ลักษณะโดยมีแนวคิด คือบ้านที่รักษาไว้ซึ่ง
รูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นนนทบุรี อันมีคุณค่า
ควรแก่การเก็บรักษาไว้  ไม่ ให้สูญสลายไปกับ
ระยะเวลา และวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางด้าน

สั งคม อันก่อให้ เกิดความเหลื่ อมล้ าของงาน
สถาปัตยกรรมจึงได้รวบรวมข้อมูลและออกแบบ
บ้านต้นแบบนนทบุรี  บ้านที่ เหมาะสมกับเมือง
นนทบุรี สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแม้จะล่วงเลย
ผ่านระยะเวลายาวนาน ทั้งทางด้านรูปแบบ สี การ
เลือกใช้วัสดุ รวมถึงสอดแทรกเรื่องของการประหยัด
พลังงานเข้าไว้อีกด้วย (แผนภูมทิี่ 2)         

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี่ 2 แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ของเรือนท่ีศึกษากับปัจจัยภายนอก 
 
จากการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรือน
จากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงแบ่งออกได้ เป็นสอง
ลักษณะ ตามรูปแบบทางกายภาพ คือ 

- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ โดย
ยังคงเค้าของรูปลักษณ์องค์ประกอบเดิม 

- การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ โดยมิได้
คงเค้าลักษณะของรูปแบบเดิม 

 ทั้งนี ้การเปลี่ยนแปลงในรูปลักษณะแบบแรก 
จึงบ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่ง และความส าคัญใน
องค์ประกอบเดิมอยู่ อันเป็นผลมาจากการมี
พัฒนาการที่ส าคัญ และความจ าเป็นต่อการใช้สอย
ในวิถีชีวิตประจ าวันของผู้คน ซึ่งในประเด็นที่ศึกษา 
จึงได้ก าหนดเลือกศึกษา และวิเคราะห์ ตลอดจนถึง
การสรุปรูปแบบในองค์ประกอบ จากเรือนใน

ชีวิต 

เรือน 

สภาพแวดล้อม 

อาหาร 

ดิน น้ า คมนาคม ชุมชน 

ภูมิปัญญา  คติความ
เชื่อ 

การประกอบอาชีพ 
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ประเภทดังกล่าวนี้เท่านั้น อันเป็นการสอดคล้องต่อ
การฟ้ืนฟู สืบทอด และรังสรรค์รูปแบบของเรือนอัน

เกี่ยวข้อง และเติบโตขึ้นจากรากฐานวัฒนธรรมที่
แท้จริง (แผนภูมทิี่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 3 คุณค่าของเรือนพ้ืนถิ่น และสภาพแวดล้อม 
 

องค์ประกอบของเรือนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อัน
เป็นผลสะท้อนให้เห็นความยั่งยืนและการคงอยู่
ยังคงมีเอกลักษณ์ที่ดี และความส าคัญหลาย
ประการอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงรูปแบบของเรือนพ้ืน
ถิ่นนนทบุรีในปัจจุบัน จึงได้น ารูปแบบที่ได้จาก

การศึกษาลักษณะของตัวเรือนต่างๆ นั้นมาสร้าง
รูปแบบของเรือนที่เป็นรูปแบบของบ้านต้นแบบ
นนทบุรี ซึ่งมีความส าคัญต่อการสืบสานให้คงอยู่
ต่อไป 
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พรเทพ  จันทรนิภ1 

บทคัดย่อ 
 วัตถปุระสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาหลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ องค์ประกอบของจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ และรูปแบบจริยธรรมการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ประชากรที่ใช้ในการวิจัยมา
จากผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด าเนินงานยอดเยี่ยม ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมและรายด้านของหลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่อยู่ ในระดับมาก 
ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุด และองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุค
ใหม่ตามหลักศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม และขงจื้อ รูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ได้แก่ มี
ความขยัน ยอมรับและแสวงหาการเปลี่ยนแปลง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเป็นเอกภาพ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นสากล การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า หลักการบริหารจัดการ
องค์กรยุคใหม่ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด เป็นตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบ
จริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ และองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ตาม
หลักจริยธรรมของศาสนา ได้แก่ หลักจริยธรรมของขงจื้อ หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ เป็นตัวแปรที่มีผล
อย่างมีนัยส าคัญต่อรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ (P‹0.001) 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบจริยธรรม  การบริหารวิสาหกิจยุคใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ปร.ด.(สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ)  บริษัท เอส ซี เยเนอรัล เทรดกรุ๊ป จ ากดั 
 

รูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
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Ethical Model for Modern Enterprises Management 
 

Pornthep  Chantraniph 1 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the principles of modern enterprises 
management, the ethical elements in modern enterprises management, and the ethical model 
for modern enterprises management. The research used both quantitative and qualitative 
methods, the main method being quantitative. The population studied were the executives and 
operational level staffs from three best performing companies according to the rules of the Stock 
Exchange of Thailand (SET). A sample of 340 people was employed for data collection. The 
instruments used in this research were a questionnaire and an in-depth interview form.  
 It was revealed that the ethical principles for modern enterprise management, both at 
the overall level and specific aspects, were at a high level and consistent with good governance 
principles, best practice principles, and religions principles of Buddhism, Christianity, Islam, and 
Confucianism. In addition, ethical issues  for modern enterprises management were enthusiasm in 
work, acceptance and seeking of changes, honesty with oneself and with others, unity, creativity, 
and global ethical principles. Moreover, the hypothesis testing revealed that principles of the rule 
of law, and of efficiency, as well as best practice principles were variables that affected the ethical 
model for modern enterprises management. Finally, the the ethical elements in modern 
enterprise management that were mostly derived from ethical principles in Confucianism and 
Christianity were variables that significantly affected the ethical model for modern enterprises 
management (P<0.001). 
 
 
Keywords: Ethical model, Modern enterprises management 
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บทน า 
 ในการบริหารองค์การหรือรัฐวิสาหกิจใด ๆ ปัจจัย
หลักที่ส าคัญที่สามารถจูงใจคนให้สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อองค์กร ยอมรับ
ความคิดเห็นและความแตกต่างทางความเชื่อของคนใน
สังคมโลก องค์กรคือ สถานที่การท างานที่ประกอบไปด้วย
บุคลากรที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรม ฮินดู ขงจื้อ ชินโต พุทธ คริสต์ อิสลาม แต่ความ
เชื่อเหล่านี้เป็นสมบัติของแต่ละบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา ซึ่งแต่ละศาสนานั้นย่อมเป็นส่วนส าคัญที่พัฒนา
บุคคลให้เป็นคนดีและสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการท างานจึงต้องมีวัฒนธรรมกลาง ซึ่ง
วัฒนธรรม จริยธรรม มาจากค าๆ เดียวคือ ศาสนา (พระยา
อนุมานราชธน, 2537)  
 ค าว่า “สากล” หมายถึงเป็นค่ากลางที่ทุกคน
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เพราะการเป็นสากลนั้นก็คือ
ความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งในปัจจุบันนี้องค์กรหรือ
สถานที่ท างานต่างๆ นั้นเป็นวัฒนธรรมแม้ว่าจะมีความ
หลากหลายแต่มาจากสายเดียวกัน ซึ่งยอมรับความเป็น
มนุษย์ มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกันและกัน ดังนั้น 
จริยธรรมในการบริหารจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะน ามา
เป็นปัจจัยด้านลึกทางจิตใจที่จะท าให้คนทุกคนร่วมกัน
ท างานเพราะสังคมในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมทุนนิยมที่ทุกคน
ยอมรับว่า “วัตถุธรรม” เป็นตัวก าหนดแนวคิดจิตใจ ดังที่
นักวิชาการได้กล่าวว่า “วัตถุสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจ
มนุษย์ได้” แต่อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า “จิตใจสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัตถุได้” แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด จริยธรรมหรือ
รูปแบบจริยธรรมในยุคปัจจุบันจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่
จะน ามาเป็นเครื่องมือคู่ขนานกับเทคโนโลยียุคใหม่ เพ่ือจะ
พัฒนาการบริหารในยุคใหม่ให้มีคุณภาพสูงสุด  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นตาม
ทัศนคติของนักบริหารที่ว่า “จริยธรรมน าการพัฒนา การ
ไม่คอรัปชั่นคือ ผลพวงที่จะน าความเจริญมาสู่องค์กรและ
จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรที่ท ากันอยู่” ดัง
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการ
จากแหล่งที่ส าคัญคือ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของคน

ทั้งโลกมารวมเป็นกระบวนการเรียกธรรมาภิบาลในการ
บริหาร และมีค าส าคัญที่เราได้รู้จักคือ ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ถือว่า
เป็นหลักการที่ส าคัญ ฉะนั้นการวิจัยในประเด็นนี้จึงมี
ความส าคัญที่จะไปส ารวจองค์กรวิสาหกิจยุคใหม่ เกี่ยวกับ
รูปแบบจริยธรรมในการบริหารยุคใหม่ ทั้งในเอกสาร 
ผลงานวิจัย และการน าหลักของจริยธรรมในการบริหาร
องค์กรที่ศึกษานี้ ภาพรวมของปัญหาการวิจัยในการใช้หลัก
จริยธรรมในการบริหารนี้จะพบว่า การขาดความสามัคคี 
การขาดความโปร่งใส การขาดเอกภาพ ไม่ยึดวัฒนธรรมใน
องค์กรจึงน ามาให้เกิดความเสื่อมเสียและสูญเสียซึ่งสิ่งที่
มองไม่เห็นอยู่ในด้านลึกของจิตใจมนุษย์ เป็นความคิด 
ความเชื่อ และศรัทธามนุษย์เป็นที่อยู่ภายในที่ส าคัญในการ
น าไปสู่การสร้างและท าลายสิ่งต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่  
 3. เพ่ือศึกษารูปแบบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม ่
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นส่วนเสริม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยศึกษา
วิธีการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ด าเนินงานยอดเยี่ยมตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้วิจัยศึกษาการให้ความส าคัญ
กับรูปแบบการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
หลักการบริหารองค์กร หลักธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด น ามาบูรณาการกับองค์ประกอบจริยธรรมตาม
หลักศาสนาได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
อิสลาม จริยธรรมตามหลักปรัชญาขงจื้อ และตัวแปร
รูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบจริยธรรมในการบริหาร

วิสาหกิจยุคใหม่ 
 

-  มีความขยัน  
-  ยอมรับและแสวงหาการ  
   เปลี่ยนแปลง 
 -  ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 -  มีความเป็นเอกภาพ 
 -  มีความคิดสร้างสรรค์ 
 -  มีความเป็นสากล 

1) หลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
1.1 หลักธรรมาภิบาล  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส  
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักส านึกรับผดิชอบ  
- หลักความคุ้มค่า  

1.2 หลักปฏิบัติที่ดทีี่สุด  
- การสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
- การไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค  
- การปฏิบัติตามกฎหมาย  
- การก ากับดูแลพนักงานที่ดี  
- การสร้างพันธมิตรธุรกิจอย่างซื่อสัตย์  

2) องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจ    
ยุคใหม่ตามหลักจริยธรรมของศาสนา 

2.1 พุทธ 
- ไตรสิกขา อริยสัจ 4 มรรค 8 สามัคคีธรรม ศีล 5 

  2.2 คริสต์ 
- หลักของความรัก ความบากบั่นอุตสาหะ ความ

มัธยัสถ ์ นักส ารวจ การศึกษามวลชน  
2.3 อิสลาม 

- หลักความเชื่อ ความซื่อสัตย์ การแบ่งปัน  
ความเสมอภาค เป็นธรรม  

2.4 ขงจื้อ 
- การอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติผู้อ่ืน  

ความกล้าหาญ ความเที่ยงธรรม การใช้เหตุผล
ตัดสินใจ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 3 
บริษัท ได้แก่ บริษัท ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) (ROCK), 
บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน) (SEAFCO), และบริษัท ศรี
ไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน)(SITHAI) จ านวน 2,289 
คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
 1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
พนักงานขององค์กรวิสาหกิจ จ านวน 340 คน ค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane’, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% (e 
= 0.05)  
 2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
ผู้บริหารขององค์กรวิสาหกิจ จ านวน 9 คน ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540) 
 
ผลการวิจัย 
 1 .  ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร วิ ส า ห กิ จ ยุ ค ใ ห ม่ 
องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารตามหลักศาสนา 
และรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ มี
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 หลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารตามหลักศาสนา                                                                           

และรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
รายการ x  S.D. แปลค่า 

1. หลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่    
หลักนิติธรรม 3.85 .55 มาก 
หลักคุณธรรม 3.82 .67 มาก 
หลักความโปร่งใส 3.79 .57 มาก 
หลักการมีส่วนร่วม 3.78 .62 มาก 
หลักส านึกรับผิดชอบ 3.75 .71 มาก 
หลักความคุ้มค่า 3.70 .69 มาก 
หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด 3.88 .62 มาก 

2. องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารตามหลักศาสนา    
หลักจริยธรรมของศาสนาพุทธ 3.78 .35 มาก 
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ 3.88 .45 มาก 
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม 3.93 .53 มาก 
หลักจริยธรรมของขงจื้อ 3.97 .57 มาก 

3. รูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 3.93 .58 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า หลักการบริหารวิสาหกิจยุค
ใหม่ ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และ
หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด และองค์ประกอบจริยธรรมในการ

บริหารตามหลักศาสนา ได้แก่ หลักจริยธรรมของศาสนา
พุทธ หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ หลักจริยธรรมของ
ศาสนาอิสลาม หลักจริยธรรมของขงจื้อ และรูปแบบ
จริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ทุกรายการอยู่ใน
ระดับมาก 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรหลักการบริหารจัดการวิสาหกิจยุคใหม่ ที่มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 

ล าดับตัวท านาย R R2 Adj.R2 b Bata t Sig 
1. หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด (X1) .165 .027 .024 .371 .401 5.920 .000 
2. หลักความโปร่งใส (X2) .299 .090 .084 .227 .225 2.947 .003 
3. หลักนิติธรรม (X3) .325 .106 .098 .181 .175 2.458 .013 

Constant (a) = 4.043   S,E.est = .571   Sig. = .014 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านหลักปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (X1) ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอยเป็นล าดับ
ที่ 1 มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจ
ยุคใหม่ ร้อยละ 16.5 หลักการบริหารจัดการ
วิสาหกิจยุคใหม่ ด้านหลักความโปร่งใส (X2) ถูก
คัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอยเป็นล าดับที่ 2 มีผลต่อ

รูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ร้อย
ละ 29.8 และหลักการบริหารจัดการวิสาหกิจยุค
ใหม่ ด้านหลักนิติธรรม(X3) ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการ
ถดถอยเป็นล าดับที่ 3 มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมใน
การบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ร้อยละ 32.5  
 

  
 สมการถดถอยเพ่ือท านายหลักการบริหารจัดการวิสาหกิจยุคใหม่ ที่มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ โดยใช้คะแนนดิบคือ 
 

kk2211 Xb...XbXbaY   

3.181X2.227X1.371X4.043Y 

 
สมการถดถอยเพ่ือท านายหลักการบริหารจัดการวิสาหกิจยุคใหม่ ที่มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการ

บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ โดยใช้คะแนนมาตรฐานคือ 
kk2211Y Z...ZZZ   

3.175Z2.225Z1.401ZYZ   

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
ตามหลักจริยธรรมของศาสนา กับรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 

ล าดับตัวท านาย R R2 Adj.R2 b Bata t Sig 
1. หลักจริยธรรมของขงจื้อ 

(X1) 
 

.871 
 

.759 
 

.758 
 

.646 
 

.547 
 

14.740 
 

.000 
2. หลักจริยธรรมของ

ศาสนาคริสต์ (X2) 
 

.886 
 

.785 
 

.784 
 

.473 
 

.360 
 

6.431 
 

.000 
Constant (a) = .041   S,E.est = .284   Sig. = .000 
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จากตารางที่ 3 พบว่า หลักจริยธรรมของ
ขงจื้อ (X1) ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอยเป็น
ล าดับที่ 1 มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่ร้อยละ 87.1 หลักจริยธรรมของ

ศาสนาคริสต์ (X2) ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย
เป็นล าดับที่ 2 มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ร้อยละ 88.6  

 
สมการถดถอยเพ่ือท านายองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ตามหลัก

จริยธรรมของศาสนา ที่มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ โดยใช้คะแนนดิบคือ  
 

Y’= a + b1X1 + b2X2 + …+bkXk 
Y’= .041+.646X1 + .473X2 

 
สมการถดถอยเพ่ือท านายองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ตามหลัก

จริยธรรมของศาสนา ที่มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ โดยใช้คะแนน 
 

                                          Z’Y = β1Z1 + β2Z2 + … + βkZk 
มาตรฐานคือ 

Z’Y=.547Z1 +.350Z2 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาหลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะหลักการ
บริหารวิสาหกิจยุคใหม่ จะเป็นหลักธรรมาภิบาล
หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่
องค์กรต่างๆ น ามายึดถือปฏิบัติให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ดงันั้นปัจจุบันองค์กรไม่ว่าขนาดใด
ต่างก็ให้ความส าคัญกับการบริหารและการจัดการที่
ดี น าหลักการต่างๆ มาบูรณาการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งการบริหารจัดการ
ที่ดีนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตและการ
ด ารงอยู่ต่อไปขององค์กร สอดคล้องกับข้อมูลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ว่า บริษัทฯ มีการน าหลัก    
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและให้
ความส าคัญกับระบบการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และ

น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลั กส านึ ก รั บผิ ด ชอบและหลั กคว ามคุ้ มค่ า 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(2545) ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2545)  กล่าวว่า 
การน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์กร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ความสุจริต 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างธรร
มาภิบาลในองค์กรคือ การมีความโปร่งใส มีความ
ส านึกรับผิดชอบ ตรวจสอบได้และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ที่
มุ่งเน้นหลักการ มิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎี
การบริหารงาน แต่เป็นหลักการการท างาน ซึ่งหาก
มีการน ามาใช้เพ่ือการบริหารงานแล้วจะเกิดความ
เชื่อมั่นซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม ความ
สุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

หลักการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ที่น ามาใช้
บริหารองค์กรมากที่สุดคือ หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ได้แก่ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา มีการบริหารจัดการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นต้น ดังผลการ
สัมภาษณ์ของผู้บริหารที่ว่า ใช้ ในการบริหารจัดการ
องค์กรโดยด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย สร้างคุณค่า
ระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ผู้เกี่ยวข้องและองค์กร รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเองและส่วนรวม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ให้
ผลตอบแทนกับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีระบบการ
ก ากับดูแลที่ เชื่อถือได้ เน้นความโปร่งใสในการ
ท างานสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า หลัก
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นวิธีการท างานที่ดีที่สุดในแต่ละ
เรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงาน จากหลาย
ช่องทางทั้งตัวผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการที่องค์กรพึงปฏิบัติสู่ความเป็น
เลิศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ออก
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน พ.ศ. 2549 ในการสร้างคุณค่าระยะยาว
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียแก่องค์กร เช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้
น ามาก าหนดข้อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือ
หุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน 
และสังคมส่วนรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง โดยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรส่วน
ใหญ่มีการด าเนินการโดยการสร้างพันธมิตรทาง
ธุ ร กิ จ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย อ ย่ า ง ซื่ อ สั ต ย์
ตรงไปตรงมา โดยค านึ งถึ งผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ผลองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่ตามหลักจริยธรรมของศาสนาต่างๆ 

ได้แก่ หลักจริยธรรมของศาสนาพุทธ หลักจริยธรรม
ของศาสนาคริสต์ หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม 
และหลักจริยธรรมของขงจื้อ ซึ่งหลักจริยธรรม
ดังกล่าวมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า จริยธรรมในการบริหารองค์กรที่เป็นสากล 
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องยึดถือยึดมั่นในการบริหาร
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

หลักจริยธรรมของศาสนาพุทธในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยน าหลักธรรมค าสอนตามแนวทาง
ของศาสนาพุทธ ได้แก่ ไตรสิกขา อริยสัจ 4 มรรค8 
สามัคคีธรรม และศีล 5 มาใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการ เช่น การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนหา
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาเพ่ือให้รู้และเข้าใจปัญหา 
แล้วจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหา ประกอบอาชีพด้วย
ความสุจริต ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการ
ท างานเป็นทีม และไม่คดโกงเบียดเบียนผู้อ่ืน ดังนั้น 
ผู้บริหารควรมีคุณธรรมในการบริหาร มีสติเป็นที่ตั้ง 
ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกที่ควร ใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์ เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดใน
องค์กร สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ว่า 
บริษัทมีการน าหลักจริยธรรมของศาสนาพุทธมาใช้
ในการบริหาร ได้แก่ การมีความมานะอุตสาหะใน
การปฏิบัติหน้าที่ ความมีเหตุมีผลในการแก้ปัญหา 
ใช้สติตั้งมั่น น าปัญญาความรู้มาแก้ไขปัญหา หา
เหตุผลของการเกิดปัญหาและศึกษาหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใส่ร้ายผู้อ่ืน ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน มีจิตใจเอ้ืออารี มีความรักและ
ความปรารถนาดีกับผู้อื่นเสมอ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ บุญทัน ดอกไธสงค์ (2551) กล่าวว่า การ
บริหารจัดการที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบของหลักธรร
มาภิบาลตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจาก 
ศีล สมาธิ ปัญญา รู้จักอริยสัจ 4 มีการพิจารณา
อย่างครบถ้วนคือ โยนิโสมนสิการ มีสติ ระลึกได้ มี
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สัมปชัญญะ รู้จักตัว (รู้รอบ) ตามพระไตรปิฎก 
น าเสนอแหล่งที่มาของความรู้ 3 ขาคือ พระสูตร 
เป็นกรณีศึกษา อาทิ นิทานเรื่องความดี ความไม่ดี
ต่างๆ พระวินัย กฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติและข้อที่
ไม่ควรท าอ่ืนๆ เช่น การยึดวินัยตัวบทกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และประเพณีอันดีงามของสังคม  

เมื่อพิจารณาตามหลักสามัคคีธรรมพบว่า 
การบริหารงานในองค์กรส่วนใหญ่มีการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การท างาน
เป็นทีม ให้เกียรติผู้ร่วมงาน และมีความรักความ
ปรารถนาดีและให้อภัยทุกคน สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารที่ว่า การบริหารงานตามหลัก
จริยธรรมของศาสนาพุทธ การมีความมานะ
อุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ น าปัญญาความรู้มา
แก้ไขปัญหา ใช้วาจาที่สุภาพ ไม่ใส่ร้ายผู้ อ่ืน ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน มีจิตใจเอ้ืออารี มีความรักและ
ความปรารถนาดีกับผู้อ่ืนเสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
การยึดมั่นในความรักความปรารถนาดีให้กับผู้ อ่ืน 
เป็นการแสดงถึ งความเป็นผู้ มี เมตตา กรุณา 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
(2556) กล่าวถึง หลักสามัคคีธรรม6ข้อ (ธรรม 6 
ประการ) ได้แก่ มีความคิดต่อเพ่ือนมนุษย์อย่างพ่ี
น้องให้เกียรติกัน พูดจาด้วยความเมตตาไม่ใช้ความ
รุนแรง มีจิตสาธารณะและยอมรับในหลักการ
เดียวกัน    

ส าหรับหลักอริยสัจ 4 นั้นตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่า บริษัทมีการค้นหาต้นเหตุที่ท าให้เกิด
ปัญหา เ พ่ือให้รู้และท าความเข้าใจกับปัญหาที่
เกิดขึ้น แล้วจึงหาวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือ
แก้ไขปัญหานั้นๆ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า อริยสัจ 4 
หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ การ
มีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ
หนทางไปสู่ความดับทุกข์ ซึ่งเมื่อเกิดทุกข์หรือเกิด
ปัญหา ผู้เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันหาสาเหตุที่ท าให้เกิด
ปัญหา เรียนรู้และเข้าใจปัญหา พยายามหาวิธีการ

แก้ไขปัญหาและท าการแก้ไขปัญหาต่างๆ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยฺตฺโต) 
(2546) ที่กล่าวถึง อริยสัจ 4 ไว้ว่า สิ่งที่ต้องท าต่อ
อริยสัจ 4 ได้แก่ การรู้และเข้าใจปัญหาหรือสภาวะที่
เป็นทุกข์ หาทางดับทุกข์หรือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
ต้องเข้าใจถึงภาวการณ์ดับทุกข์ และหาวิธีการที่จะ
น าไปสู่เป้าหมายที่ไม่มีปัญหา 

หลักไตรสิกขา บริษัทให้ความส าคัญกับการ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติตน
ในทางที่ดีงาม มีจิตใจมั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน ปฏิบัติหน้าที่
การงานด้วยความสุจริต มีความเป็นธรรมในการ
พิจารณาผลงาน และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ
ของผู้อ่ืนอย่างจริงใจ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ตามหลัก
ของไตรสิกขานั้นประกอบด้วย ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ซึ่งทั้งสามอย่างนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
การท างานในองค์กรก็เช่นเดียวกัน บุคลากรจะต้อง
มีจิตใจเอ้ืออารีต่อกันรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการ
ท างานเป็นทีมก็จะท าให้งานในหน้าที่บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายและประสบผลส าเร็จได้ สอดคล้องกับ
ค าสอนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงบ่อย และ
มีพุทธพจน์แสดงต่อเนื่องกันที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตโต) (2546) ได้น ามากล่าวไว้คือ อย่างนี้ศีล 
อย่างนี้สมาธิ อย่างนี้ปัญญา สมาธิ ศีล อันอบรมแล้ว
ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงค์ใหญ่ ปัญญาอันสมาธิอบรม
แล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงค์ใหญ่ จิตอันปัญญา
อบรมแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ คือ 
กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ไตรสิกขาจึงเป็น
ระบบฝึกฝนอบรมกาย วาจา ใจ ใน 3 ด้าน คือ ทาง
ปัญญา ทางศีล และทางจิต เป็นเรื่องของการท างาน
ร่วมกันเป็นองค์รวม เกื้อกูลกันและกันไปตามล าดับ 
ส่วน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องท่ีต้องลงมือปฏิบัติ  

ในส่วนของมรรค 8 นั้น บริษัทมีการปฏิบัติใน
ระดับมากทุกรายการ โดยมีการปฏิบัติภารกิจตาม
ระเบียบของกฎหมาย ประกอบอาชีพด้วยความ
สุจริต ไม่คดโกงเบียดเบียนใคร รู้จักการใช้ค าพูดที่
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สุภาพ และสร้างสรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
มรรค 8 เป็นจริยธรรมระดับสูงที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติ
เ พ่ือ ให้ ถึ งความดับทุกข์  ที่ เ รี ยกโ ดยทั่ ว ไปว่ า 
มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ได้แก่ ความ
เห็นชอบหรือความเข้าใจถูกต้อง ความด าริชอบ 
เจรจาชอบ การกระท าชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความ
เพียรชอบ ระลึกชอบ และการตั้งใจมั่นชอบ ซึ่งการ
ด าเนินชีวิตตามหลักมรรค 8 จะเป็นรากฐานของ
ความสุขความเจริญทั้ งสั งคมและตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตโต) (2546) ที่ว่า หนทางที่จะน าไปสู่ความดับ
ทุกข์ (ทุกฺข-นิโรธคามินีปฎิปทา-อริยสจฺจ) หนทาง
สายนี้เรียกว่า ทางสายกลาง (มชฺฌิมา ปฏิปทา) มี
องค์แปดประการอันประเสริฐ (อริยอฏฐคิกมคฺค) 
คือ 1) เห็นชอบ (สัมมาทิฏิฐิ) (ปัญญา) 2) ด าริชอบ 
(สัมมาสังกัปปะ) (ปัญญา) 3) เจรจาชอบ 
(สัมมาวาจา) (ศีล)  4) กระท าชอบ (สัมมากัมมันตะ) 
(ศีล) 5) เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) (ศีล) 6) 
พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) (สมาธิ) 7) ระลึกชอบ 
(สัมมาสติ) (สมาธิ) และ 8) ตั้งจิตมั่นชอบ 
(สัมมาสมาธิ) (สมาธิ)  

ส าหรับหลักศีล 5 ที่น ามาใช้ในการบริหารนั้น
ส่วนใหญ่บริษัทจะไม่ฉ้อโกงผู้อ่ืน ด าเนินธุรกิจโดยไม่
สร้างความเดือดร้อนให้ ใคร ไม่หลงมัว เมาใน
อบายมุข ทั้งนี้เป็นเพราะว่าศีล 5 เป็นจริยธรรม
พ้ื น ฐ า น ที่ พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น ยึ ด ถื อ ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีจิตใจที่ดีงาม ได้แก่ เว้นจาก
การฆ่าสัตว์หรือท าร้ายผู้ อ่ืน ให้มีเมตตากรุณาต่อ
ม นุ ษ ย์ แ ล ะ สั ต ว์  เ ว้ น จ า ก ก า ร ลั ก ท รั พ ย์  มี
สัมมาอาชีวะ หรือประกอบอาชีพที่สุจริต เว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม การส ารวมในกาม ยินดีใน
คู่ครองตน เว้นจากการพูดเท็จ มีสัจจะ รักษาค าพูด 
และเว้นจากการดื่มสุราและของเมาทุกชนิด มี
สติสัมปชัญญะ ไม่ขาดสติ การไม่ฉ้อโกงใครเป็นการ
กระท าที่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนและประกอบอาชีพ

ในทางสุจริต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญมี  
แท่นแก้ว (2539) ที่ว่า ศีลเป็นข้อปฏิบัติ ได้แก่ การ
เว้นชั่ว ประพฤติดี  ปฏิบัติ เ พ่ือความปกติ สงบ
เรียบร้อย ไม่ท าให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อน  

องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจ
ยุคใหม่ตามหลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่ามีการน ามาปฏิบัติมาก โดย
หลักที่น ามาใช้มากที่สุด คือ หลักนักส ารวจ ได้แก่ 
การมีสติ รอบคอบในการป ฏิบัติ ง าน  ส า รวจ
ตรวจสอบและยอมรับข้อผิดพลาดของตน ล าดับ
ต่อมา ความมัธยัสถ์ ได้แก่ การด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง ไม่ ฟุ้งเฟ้อ ประหยัด อดออม ส าหรับ
การศึกษามวลชน ได้แก่ น าผลที่ได้จากค าแนะน าที่
มีประโยชน์ต่อองค์กรมาปรับปรุงการบริหาร ส่วน
ความมานะบากบั่นอุตสาหะ ได้แก่ ความเพียร
พยายามปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และหลักความ
รัก ได้แก่ คอยตักเตือนด้วยความปรารถนาดีเมื่อพบ
ผู้อ่ืนกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่พบว่า หลักจริยธรรมของ
ศาสนาคริสต์ที่น ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการ
บริหารองค์กร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง 
มีความรักและความปรารถนาดีกับทุกคน เห็นอก
เห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้น
และผู้บริโภค ไม่คดโกงใคร ขยันหมั่นเพียรท างานไม่
เกียจคร้านและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เผย
ความลับของคนอ่ืน หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับ
ตนเองและส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนได้รับการพัฒนาความรู้ 
หาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้
เป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันใน
เรื่ องต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่ ง
ผู้บริหารนั้นมีภารกิจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดการ
งานทุกด้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้มีความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การท าหน้าที่ของผู้บริหารจึง
ต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ให้ความรักความ
ปรารถนาดี  และมี เมตตากับผู้ ร่ ว มงานหรื อ



  

Kasem  Bundit  Journal  Volume 15 No. 2 July - December  2014  

ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องมีความตั้งม่ันอยู่ในคุณธรรม 
ตั้ ง ใจท างาน ประพฤติตนในทางที่ ดี เ พ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับพนักงาน เช่น มีความซื่อสัตย์ ความ
เมตตากรุณา ความยุติธรรม ความขยัน ความบาก
บั่นอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ มีวินัยและหมั่นศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันโลกทัน
เหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ หลวงวิจิตร
วาทการ (2546) ที่ว่า จริยธรรมที่ส าคัญของศาสนา
คริสต์คือ ความเป็นมิตรและความปรารถนาดีให้
ผู้ อ่ืนมีความสุข เพราะหลักจริยธรรมของศาสนา
คริสต์จะเน้นเรื่องความรัก ความมีน้ าใจต่อผู้อ่ืน ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน    

ส าหรับองค์ประกอบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่ตามหลักจริยธรรมของศาสนา
อิสลาม กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ามีการน ามาใช้อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยองค์ประกอบที่
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การให้โอกาส
ผู้อ่ืนในการท างานอย่างเสมอภาค เพ่ือให้บุคลากร
ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ เป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนความส า เร็จขององค์กร มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลในกลุ่มทั้งในด้านก าลังกายและ
ก าลังใจ อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนปฏิบัติ
หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์  ไม่ เ อา เปรี ยบผู้ อ่ื น 
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่กล่าวถึง
การน าหลักจริยธรรมของศาสนาอิสลามมาใช้ ได้แก่ 
มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ให้ความเสมอ
ภาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ เชื่อมั่นในการท าความดี 
ให้เกียรติต่อคุณค่าการเป็นมนุษย์หรือพนักงานใน
องค์กร มีความยุติธรรม จัดสรรสวัสดิการให้
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย เน้นการ
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ให้ความส าคัญกับกลุ่ม
คนในทุกระดับชั้น ความคาดหวังให้พนักงานทุกคน
กินดีอยู่ดี โดยไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนา และต าแหน่ง
หน้าที่ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ตามหลักศาสนาอิสลาม
สอนให้ทุกคนมีความนอบน้อมถ่อมตน ขัดเกลา

จิตใจและสอนให้รู้จักมารยาทในการแสดงความ
จงรักภักดี ให้ตรงต่อหน้าที่และเวลา ตระหนักถึง
ความเสมอภาค ไม่แบ่งชั้นวรรณะ มีความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง ไม่โลภ มีความเป็นธรรม เคร่งครัดต่อ
ระเบียบ และเคารพกฎหมาย และสอดคล้องกับ
แนวคิดที่ของ บรรจง  บินกาชัน (2543) ที่กล่าวถึง
จรรยามารยาทในการด าเนินธุรกิจหรือการติดต้อ
ค้าขายกับผู้อ่ืนไว้ว่า พยายามหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องพ่ึงพาคนอ่ืน จึงท าให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีจงหารายได้โดยซื่อสัตย์ ถึงแม้รายได้จะดู
น้อยแต่ก็มีความประเสริฐมากกว่ารายได้จ านวนมาก 
ที่ได้มาโดยทุจริต คดโกง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกจ้าง
หรือนายจ้างหรือประกอบอาชีพอิสระ จงท างาน
ด้วยความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
อย่าประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย ไม่เอาเปรียบ
ลูกค้าโดยเอาสินค้าที่มีต าหนิไปให้ลูกค้าโดยไม่บอก
ให้ทราบ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า
เพ่ือที่ลูกค้าจะได้ไว้วางใจ ตรงต่อเวลาและรักษา
สัญญาอย่างเคร่งครัด สุภาพและใจกว้าง ไม่หยาบ
คายหรือแข็งกร้าวต่อผู้มาขอยืมหรือลูกหนี้   
องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุค
ใหม่ตามหลักจริยธรรมของขงจื้อ มีการน ามาใช้อยู่
ในระดับมาก  โดยองค์ประกอบที่น ามาใช้บริหาร
จัดการ ได้แก่ การให้เกียรติผู้อ่ืน มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และเคารพผู้อาวุโส สอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารที่กล่าวถึงการน าหลักจริยธรรม
ของขงจื้อมาใช้ ได้แก่ ให้เกียรติกัน ให้ความเคารพผู้
อาวุโส พูดจาสุภาพไม่ก้าวร้าว บริหารจัดการด้วย
ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ไม่คดโกงใคร มีความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ให้ความนับถือซึ่งกันและกัน
เพ่ือให้สังคมการท างานเข้าถึงความดีด าเนินชีวิต
อย่างผาสุก ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ
พนักงานในองค์กรให้เกียรติทั้งด้านความคิดและการ
กระท า ยอมรับฝังคิดเห็นซึ่งกันและกัน และส่งเสริม
ความกล้าในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานความถูกต้องดี
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งาม  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ขงจื้อสอนให้คนมีความเชื่อ
ว่า ถ้าคนเรามีความนับถือซึ่งกันและกันจะได้ไม่มี
อาชญากรรม และสังคมมีความสุขสงบ การให้
เกียรติเพ่ือนร่วมงานจะท าให้ได้รับความร่วมมือร่วม
ใจในการท างาน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ในหลัก
ปรัชญาขงจื้อจะเน้นหลักการที่คนควรปฏิบัติต่อกัน
ที่ว่า “ถ้าต้องการให้คนอ่ืนปฏิบัติต่อเราอย่างไร จง
ท าเช่นนั้นกับเขาก่อน” การที่บุคคลจะเข้าใจกันและ
กันก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียน การปลูกฝังสิ่งที่ดี
งามให้แก่ทุกคน เพราะคนจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้
ต้องยึดถือประเพณีและการศึกษา จึงท าให้เกิด
ความคิดที่ถูกต้อง รู้จักชีวิต รู้จักโลก ตลอดจน การ
มีมิตรภาพ และการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสนับว่า
เป็นสิ่งส าคัญในชีวิต  

รูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุค
ใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ ความซื่อสัตย์ต่อ
องค์กร มีความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทุกด้าน  สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ว่า มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน 
มีความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มี
ความเป็นประชาธิปไตย ศึกษาหาความรู้วิทยาการ
ใหม่ๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน มีก าหนดทิศทางการท างาน
ในองค์กรให้ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติตาม มี
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม   

ผลการศึกษารูปแบบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่ กลุ่มตัวอย่างทั้งพนักงานระดับ
ปฏิบัติและผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ความซื่อสัตย์ เป็นความประพฤติ
ที่ตรงและจริงใจ ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวงผู้อ่ืน 

พฤติกรรมเหล่านี้จะท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่
บุคคลพึงมี สอดคล้องกับแนวคิดของธีรศักดิ์ ก า
บรรณารักษ ์และเทพฤทธิ์ วิชญศิริ (2545) และสุภา
พร  พิศาลบุตร (2545) ที่กล่าวว่า ความซื่อสัตย์ใน
การด าเนินธุรกิจคือการท าธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา 
ยึดหลักความจริง การไม่ขโมยข้อมูลหรือผลงานหรือ
ลิขสิทธิ์ ยึดกฎระเบียบของกฎหมาย  หลีกเลี่ยงภาษี
หรือการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการผลิตสินค้า
หรือให้บริการตามมาตรฐานที่ตนได้ก าหนดไว้ใน
โฆษณา ไม่หลอกลวง ฉ้อฉล มีความซื่อสัตย์ต่อ
ผู้บริโภค   

นอกจากเรื่องความซื่อสัตย์แล้ว พนักงานและ
ผู้บริหารยังมีความคิดเห็นในท านองเดียวกันคือ การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ เป็นเพราะวิวัฒนาการ
ต่างๆ นับวันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
หากองค์กรยั งยึดติดกับวิ ธีการบริหารจัดการ
แบบเดิมๆ ก็อาจจะท าให้ขาดความเชื่อมั่นและ
ล้าสมัยไม่ได้รับการยอมรับ จึงต้องน าเอาวิทยาการ
ส มั ย ใ ห ม่ ม า ใ ช้ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร   ใ น
ขณะเดียวกันก็จะต้องพัฒนาบุคลากรขององค์กรเอง
ให้มีความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
นอกจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
องค์การธุรกิจยังต้องมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีอิสระในการ
บริหารนั่นคือ องค์กรต้องมีอิสระทางความคิดที่จะ
บริหารกิจการของตนเองภายใต้ข้อก าหนดกฎหมาย
ให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่มีองค์กรอ่ืนมาสั่งการ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
(2556) ที่ว่า ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องมีความเป็นผู้น า
ที่ เข้มแข็ง โดยเฉพาะการน าการเปลี่ยนแปลง 
สามารถชักน าหรือสร้างแรงจูงใจผู้ร่วมงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
เป็นผู้ มี วิสั ยทัศน์  มีการวางแผนการท างานมี
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ความคิดริ เริ่ มสร้ า งสรรค์  บริหารงานโดยมุ่ ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างที่ดีมีบุคลิกภาพ 
ปฏิภาณไหวพริบดี มีความรับผิดชอบ มีใจเปิดกว้าง
พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีความสามารถในการ
สื่อสาร กล้าในการพูดและการปฏิบัติ มีความตื่นตัว
อยู่เสมอ 

หลั กการบริ ห า ร วิ ส าหกิ จ ยุ ค ใหม่ แล ะ
องค์ประกอบของจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจ
ยุคใหม่ตามหลักของจริยธรรมของศาสนาที่ส่งผลต่อ
รูปแบบจริยธรรมการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ พบว่า 
ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม เป็น
ตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่  แสดงให้เห็นว่า รูปแบบจริยธรรม
ในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ต้องมีการบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส มีระเบียบข้อบังคับ และ
ด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย เพราะ
จะท าให้เกิดความไว้วางใจกับทุกฝ่าย ผู้มีส่วนได้เสีย
และพนักงานรับรู้ข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบของจริยธรรมในการบริหาร ได้แก่ 
หลักจริยธรรมของศาสนาพุทธ หลักจริยธรรมของ
ศาสนาคริสต์ หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม และ
หลักจริยธรรมของขงจื้อ มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
จริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่  โดยหลัก
จริยธรรมขงจื้อและหลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ 
มีผลรูปแบบจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ 
ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า หลักจริยธรรมของขงจื้อเป็น
หลักการที่สอนให้คนทั่วไปรู้จักให้เกียรติกัน มีความ
กล้าหาญ เที่ยงธรรม และรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน 
ในขณะที่หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์สอนให้คน
มีความรักสามัคคีต่อกัน มีความบากบั่นอุตสาหะใน
การท างาน ซึ่งถ้าคนในองค์กรมีความรักสามัคคี ให้
เ กี ย รติ กั นและกั นก็ จ ะท า ให้ อ งค์ ก รประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุณีย์ 

ล่องประเสริฐ (2548) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและสาเหตุ
จริยธรรมของนักธุรกิจในจังหวัด สุราษฎร์ธานี 
พบว่า องค์กรธุรกิจกับความมีจริยธรรมนั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ
เมื่อองค์กรธุรกิจมีจริยธรรมเพ่ิมขึ้นผลก าไรของ
องค์กรก็จะเพ่ิมข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการรักษาค้ าจุนและ
พัฒนาจริยธรรมในการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ มี
ดังนี้ 

1.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบจริยธรรมการ
บริหารงานขององค์กร เพ่ือสร้างจิตส านึก และ
อุดมการณ์ในการรักษาจริยธรรมทางการบริหาร  

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
ได้เสียรู้ว่า มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรเป็น
อย่างไร มีปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในลักษณะใด ทั้งนี้
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจแนวทางการบริหาร
ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

1.3 จริยธรรมขององค์กรธุรกิจเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่าต่อองค์กร ผู้ เกี่ยวข้องหรือประชาคม 
ดังนั้น องค์กรธุรกิจควรก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือรักษา
มาตรฐานในองค์กร 

1.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกฝ่ายทั่วทั้งองค์กรทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนว่า 
องค์กรตั้งใจจะท าอะไร อย่างไร และองค์กรคาดหวัง
การประพฤติของพนักงานใดมาตรฐานใด 

1.5 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ด าเนินธุรกิจโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  

1.6 ก าหนดกลยุทธ์ในการใช้หลัก
จริยธรรมในการบริหาร ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  

2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้  
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2.1 ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริม
จริยธรรมให้กับพนักงาน โดยการอบรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 ควรสนับสนุนและส่ง เสริมให้
บุคลากรในองค์กรมีส่ วนร่ วม รับรู้ ข่ าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรอย่างทั่วถึง 

2.3 ผลการวิจัยน ามาก าหนดตัวชี้วัด
ของจริยธรรมทางการบริหารวิสาหกิจยุคใหม่ ดังนี้ 
        2.3.1 หลักการบริหารวิสาหกิจ
ยุคใหม่ ควรประกอบด้วย 

1) องค์กรมีกฎระเบียบและข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานชี้แจงกฎระเบียบให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

2) บุคลากรทุกระดับมีความซื่อสัตย์ 
สุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานตรงเวลา ผู้บริหารต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3) บุคลากรในองค์กรมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 
สามารถชี้แจงได้ 

4) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กร   มีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริหารและกิจกรรมการพัฒนา
องค์กร 

5) มีการด าเนินธุรกิจโดยใส่ใจกับ
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

6) มอบหมายงานโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลเป็นหลัก 

7) มีการด าเนินการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมา 

2.4 องค์ประกอบจริยธรรมในการบริหารวิสา
กิจยุคใหม่ตามหลักจริยธรรมของศาสนา ควร
ประกอบด้วย 

1) หลักจริยธรรมของศาสนาพุทธ ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ อ่ืนหาต้นเหตุที่ท าให้เกิด

ปัญหา ใช้ค าพูดที่สุภาพและสร้างสรรค์ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ฉ้อโกงผู้อื่น 

2) หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์ 
คอยตักเตือนผู้อ่ืนที่กระท าสิ่งไม่ถูกต้องด้วยความรัก
ความปรารถนาดี เพียรพยายามปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจ ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จัก
ประหยัด อดออม มีสติรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
ค้นหาวิธีการบริหารจัดการที่ทันสมัย  

3) หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม 
ให้โอกาสผู้ อ่ืนในการท างานด้วยความเสมอภาค 
แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ 

4) หลักจริยธรรมของขงจื้อ รู้จักให้
เกียรติผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส 
และกล้าที่จะท าความดี 

2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่ ประกอบด้วย จริยธรรมบริหาร
สากล ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความ
โปร่งใส และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด 

2.6 ตัวชี้วัดรูปแบบจริยธรรมในการบริหาร
วิสาหกิจยุคใหม่ มีดังนี้ 

1) ด้านองค์กร ประกอบด้วย การ
บริหาร งานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การ
ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย มีกฎระเบียบข้อ
บังคบในการบริหารงานชัดเจน สร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน มีบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนต่อส่วนรวม 

2) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงใคร ความขยันอดทน ตั้งใจ
ท างาน ความรอบคอบในการท างาน การบริหาร
จัดการด้วยความเสมอภาค มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ให้เกียรติผู้อื่น ค้นหาวิธีการบริหารที่ทันสมัยเสมอ มี
น้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน กล้าที่จะท าความดี รับ
ฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีความรัก ความปรารถนาดี
กับทุกคน อยู่อย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา วิธีด าเนินการ
วิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาชีพ จ านวน 25 
คน เก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบ โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ในรอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างเพ่ือ
พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ รอบที่ 2 เป็นการประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์คุณภาพโดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน และ 3 เป็นการประเมินเพ่ือยืนยันค าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิตามผลการประเมินในรอบที่สอง ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่ามัธยฐานและพิสัยระหว่างควอไทล์ คัดเลือกเกณฑ์คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป (มากกว่า 3.50) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (น้อยกว่า 1.50)  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน ประกอบด้วย เกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดผังรายการ/ผลิต
รายการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านผู้เปิดรับ และ ด้านการประเมินผล มีเกณฑ์คุณภาพรายข้อ จ านวน 50 ข้อ 
เป็นเกณฑ์คุณภาพที่มีความจ าเป็นอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 39 ข้อ และเกณฑ์คุณภาพที่มีความจ าเป็นอยู่
ในระดับมากที่สุดจ านวน 11 ข้อ ซึ่งมีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.92-4.87 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าตั้งแต่ 
0.62-1.17 
 
ค าส าคัญ: เกณฑ์คุณภาพ, สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล, การศึกษา 
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The Development of Digital Television Station for Education Quality Criteria 
 

Jakgreerat  Sangvari 
Prachyanun  Nilsook 

Panlop  Piriyasurawong 
 
Abstract 
  
 The purpose of the research was to develop the quality criteria of education digital 
television station. The research employed Delphi technique involving three steps involving 25 
experts who were professionals in mass communication including both academicians and 
journalists.  The first step was the structured interview to develop a draft of the quality criteria. 
The second step was suitability evaluation of the quality criteria by means of close-ended 
questionnaire using rating scale. The third step was concerned with experts’ judgment to confirm 
the validity of the close-ended questionnaire from step two. Statistical techniques used for 
analytical purposes were median and interquartile range  
 It was revealed that quality criteria of education digital television station consisted of 
five components i.e., administration, TV programmes management and production, human 
resources, audience, and evaluation. Among the 50 subcomponents, 39 of them were very 
necessary and 11 were necessary, the medians of which being 3.92-4.87 and interquartile       
0.62-1.17  
 
Keywords: Quality criteria, Digital television station, Education 
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วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

บทน า 
 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษานั้นถือได้ว่าเป็น
ช่องทางการสื่อสาร ผ่านโทรทัศน์ในช่องบริการสาธารณะ 
ตามที่ พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ตามวัตถุปะสงค์
หลัก 3 ประการดั งนี้  1 )  เ พ่ือการส่ ง เสริมความรู้ 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมการเกษตร และการส่งเสริม
อาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน 2) เพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
หรือความปลอดภัยสาธารณะ 3) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่ า งรั ฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ
ประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการส่งเสริม
สนับสนุน ในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะแก่ คนพิการ คนด้อยโอกาส 
หรือกลุ่มความสนใจ ที่มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน  
 จะเห็นได้ว่าสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
อาศัยหลักการบริหารจัดการ โดยอยู่ในวัตถุประสงค์หลัก
ข้อที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่องที่ไม่แสวงหาก าไร โดยมาตรา 11 
ก าหนดไว้ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการ
สาธารณะต้องเป็น 1) กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดองรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ 2) 
สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ โดยไม่แสวงหาก า ไ ร ในทางธุ รกิ จ  3 ) 
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการเรียน 
การสอน หรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม (สุชาติ สุภาพ, 
2556: 27-29)  
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบริหารจัดการของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาให้ได้มาซึ่ง  "สถานี
คุณภาพ" จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพเช่นเดียวกับ
การบริหารจัดการทางด้านไอซีทีประเภทอ่ืนๆ โดยอาศัย

หลักการเทียบสมรรถนะเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
เป็นข้อมู ลที่ ท า ให้ทราบว่ าควรจะบริหารจัดการ
ระดับประเทศอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพราะข้อมูลจาก
องค์กรต่างๆ มากมายที่แสดงให้เห็นโอกาสและอุปสรรค์
ของการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน เป็นตัวอย่างในการ
คิดและเปรียบเทียบสมรรถนะองค์กรด้วยกระบวนการที่
เป็นระบบ เป็นเทคนิคส าคัญในการเรียนรู้ตนเองและ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้อย่างตรงประเด็น (ปรัชญนันท์ 
นิลสุข และจิระ จิตสุภา, 2556: 142) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าวิจัยเรื่องการ
พัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา 
โดยอาศัยแนวการเทียบสมรรถนะเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ มีเกณฑ์คุณภาพมาเป็นตัววัด ช่วยให้การ
ตัดสินใจถูกต้องแม่นย าไม่ผิดพลาดเพราะการเทียบ
สมรรถนะนั้นมีลักษณะที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 
และน่าเชื่อถืออย่ างยิ่ ง  ซึ่ งผลการวิจัยที่ ได้จะเป็น
ประโยชน์สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก าหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพในการพัฒนาการด าเนินงาน
บริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลการศึกษา เพ่ือ
ความพร้อมและสมบูรณ์ในองค์กร ช่วยสร้างสรรค์สังคม
และพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ทางการศึกษา  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้ 

1. เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เทคนิคการ
วิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 

2. ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย 
 2.1 ประชากร  คือ ผู้ เชี่ ยวชาญทางด้าน

นักวิชาการ (การบริหาร/การศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสาร/นิเทศศาสตร์) ด้านสื่อสารมวลชน และ
ด้านวิชาชีพ  
 2.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 25 
ท่าน ได้โดยการเลือกแบบเจาะจงโดยมีประสบการณ์ใน
ด้านที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

  2.2.1 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนักวิชาการ 
จ านวน 16 ท่าน  

  2 . 2 . 2  ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ท า ง ด้ า น
สื่อสารมวลชน จ านวน 4 ท่าน 

  2.2.3  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนักวิชาชีพ 
จ านวน 5 ท่าน 

3. ตัวแปรหลักของการวิจัย คือ เกณฑ์คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  เกณฑ์คุณภาพสถานี โทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา หมายถึงเกณฑ์คุณภาพของสถานีที่ประกอบได้ 
5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดผั ง
รายการ/ผลิตรายการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านผู้เปิดรับ 
และด้านการประเมินผล  
 1.1 เกณฑ์คุณภาพด้านบริหารจัดการ หมายถึง 
ทิศทางในการท างาน เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ การ
ผลักดันนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์  การควบคุม  เน้น
ผู้บริหารหรือผู้น า  มี อิทธิพลต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานทุกอย่างในสถานีโทรทัศน์ สอดคล้องกับการ
เน้นกระบวนการท างานในเรื่องการก าหนดนโยบายและ
แผนงาน มีกระบวนการท างานที่ต้องค านึงถึงการบริหาร
ที่รัดกุมสูง แสดงภารกิจที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชน 
 1.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดผังรายการ/ผลิต
รายการ หมายถึงการเน้นทางด้านเนื้อหาที่สอดแทรก
ความรู้พร้อมความบันเทิง โดยต้องอาศัยความ
หลากหลายของเนื้อหา ความน่าสนใจในการน าเสนอ 
รวมไปถึงควรค านึกถึงประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน 
 1.3 เกณฑ์คุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล หมายถึง 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีการพัฒนาบุคลากรของ

องค์กรอยู่ตลอดเวลา สร้างหลักประกันในความยั่งยืน 
นอกจากนั้นควรเน้นการเปิดช่องทางในการมีส่วนร่วมใน
ส่วนงานต่าง ๆ 
 1.4 เกณฑ์คุณภาพด้านผู้เปิดรับ หมายถึงการมี
ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตรายการ เรื่องของ
การตรวจสอบเนื้ อหารายการ  และการประเมิน
ประสิทธิภาพการประกอบกิจการ และสามารถเข้าถึงทุก
กลุ่มของผู้เปิดรับเพื่อความส าเร็จของสถานี 
 1.5 เกณฑ์คุณภาพด้านการประเมินผล หมายถึง 
การความส าคัญทั้งจากหน่วยงานภายใน จากหน่วยงาน
ภายนอก และจากผู้เปิดรับเพ่ือการพัฒนาสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัล จากการประเมินผลและการวิจัย 
 2. นักวิชาการ หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่
การสอนในสถาบันการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านการศึกษา 3) 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ด้านนิเทศ
ศาสตร์ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในด้านๆ ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 3. นักสื่อสารมวลชน หมายถึง บุคคลที่ท าหน้า
ทางด้านสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อทางด้านวิทยุ
โทรทัศน์ ที่เก่ียวข้องกับ กสทช. ซึ่งต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านสื่อสารมวลชน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 4. นักวิชาชีพ หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ ใน
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  ซึ่ ง ต้ อ ง มี
ประสบการณ์ในการท างานด้านวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผลของการวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี่ 

1.  ผลการศึกษาวิ จัยท า ให้ทราบถึง เกณฑ์
คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา 

2.  เ ป็ นแนว ในการ พัฒนา เกณฑ์ คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างด้านเกณฑ์คุณภาพ
ของสถานีโทรทัศน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา” เป็นการศึกษาวิจัย
เชิ งบรรยาย (Descriptive Research)  โดยมี
วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา โดยใช้เทคนิคเดล
ฟาย (Delphi Technique) โดยศึกษารวบรวมความเห็น
คิดท่ีสอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และนัก
วิชาชีพ 
  กลุ่มตัวอย่าง คือผู้เชี่ยวชาญจ านวน 25 คน  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 3 ชุด คือ 
  2.1 แบบสอบถามรอบที่ 1 ผู้วิจัยน าแนวคิด
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษาได้จาก
การศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งจาก
การศึกษาแนวคิดสภาพปัญหาในการท างาน บทบาทและ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษาในประเทศไทย บูรณาการเพ่ือก าหนดกรอบใน
การสร้างค าถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างค าถามปลายเปิด เพ่ือให้
ผู้ เ ชี่ ยวชาญได้แสดงความคิด เห็นอย่ าง อิสระ น า
แบบสอบถามที่ สร้างขึ้น ไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบ เพ่ือความชัดเจนของการใช้ภาษาและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา แล้วปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน า เพ่ือแบบสอบถามมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
  2.2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ร อ บ ที่  2  เ ป็ น
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาของ
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
มาตรประมาณค่า 5 ระดับเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน
น้ าหนักของระดับความเหมาะสมของเกณฑ์คุณภาพ
สถานี โทรทัศน์ดิจิทั ลทางการศึกษา โดยก าหนด
ความหมายตามระดับคะแนน  

  2.3 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ น ร อ บ ที่  3  เ ป็ น
แบบสอบถามที่มีข้อความแบบรอบที่ 2 แต่ปรับข้อความใน
แบบสอบถามบางข้อให้มีความชัดเจนตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งเพ่ิมต าแหน่งค่า  มัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ของค าถามแต่ละข้อที่ค านวณได้จากการ
ตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 และต าแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญแต่
ละท่านได้ตอบไว้ในรอบที่  2 เ พ่ือให้ผู้ เชี่ยวชาญได้
พิจารณาทบทวนค าตอบของตนเอง จากนั้นผู้วิจัยน า
ค าตอบที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
รอบท่ี 2 มาค านวณหาค่ามัฐยฐาน และค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ของค าถามแต่ละข้อ เพ่ือสร้างแบบสอบถามฉบับ
ใหม่ที่ใช้ข้อความเดิม โดยเพ่ิมต าแหน่งค่ามัธยฐาน ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ และต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น
ตอบมา โดยรอบที่ 3 นี้ผู้เชี่ยวชาญจะได้มีโอกาสทบทวน
ค าตอบในรอบที่ 2 ของตนเอง และตอบกลับมาอีกครั้ง 
โดยให้ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยค่ามัธยฐาน  
  ผู้วิจัยน าเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ทางการศึกษาที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุดและมาก 
และที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกนมาสรุปเป็น
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่1 ผู้ วิจัยน า
เอกสารที่ผ่ านการตรวจสอบความเหมาะสมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาก่อนสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์มี
โครงสร้างเป็นค าถามปลายเปิด พร้อมทั้ง นัดหมาย วัน 
เวลา และสถานที่ ส าหรับสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญ การด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจะ
สัมภาษณ์ตามข้อค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
โดยมีการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์และขออนุญาต
ผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเทป และการสัมภาษณ์จะไม่
ถ า มน า ใ ช้ ก า ร สั ม ภ า ษณ์ แบ บ กา รมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ 
(Interactive Interview) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 2 ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามรอบที่ 2 ส่งให้ผู้ เชี่ยวชาญ โดยการน า
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้นัดหมายไว้ 
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โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านตอบแบบสอบถามแต่ละข้อ
ตามล าดับความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา หากมีข้อเสนอแนะ
เ พ่ิมเติมในเรื่ องของความชัด เจนของภาษาความ
ครอบคลุมของเนื้อหา สาระต่างๆ ก็สามารถแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได้ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่  3 ผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามรอบที่ 3 ด้วยวิธีเช่นเดียวกับรอบที่ 2 โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านทราบความคิดเห็นกลุ่ม และมี
โ อกาสทบทวนค าตอบของตน เองจากการตอบ
แบบสอบถามในรอบที่ 2 เมื่อได้ทบทวนค าตอบของ
ตนเอง ผู้เชี่ยวชาญอาจยืนยันค าตอบเดิม เพ่ิมเติมค าตอบ
หรือเปลี่ยนแปลงค าตอบได้ หากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
อยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อนั้นจะถูกขอร้องให้
แสดงความเหตุผลในข้อนั้นๆ ด้วย  
 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกชุดของ
ขั้นตอนวิจัยนี้ ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลทุก
ชุดพิจารณาและตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้อง 
และความเหมาะสมของเครื่องมือก่อนน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ในการรวบรวมข้อมูลรอบที่ 2 
ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา และจัด
กลุ่มเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จ านวน 25 
คน ตรวจสอบความตรงเนื้อหา โดยให้แสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ เกณฑ์คุณภาพสถานี โทรทัศน์ดิ จิทัลทาง
การศึกษา ที่ จ า เป็นมากถึ งมากที่ สุ ด  พร้อมทั้ ง ให้
ค าแนะน าการปรับแก้ส านวน ภาษา หลังจากนั้นน า
เครื่องมือที่ได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยน
เบนระหว่างควอไทล์ และปรับปรุงภาษา และเนื้อหาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามกระบวนการของเทคนิค
เดลฟาย และในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 3 เป็น
การยืนยันค าตอบจากความคิดเห็นที่ผ่านการถามย้ า ท า
ให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสตรวจสอบค าตอบของตนเองหลาย
รอบ จึงเป็นการหาความเที่ยง รวมทั้งข้อมูลทางสถิติที่ได้
วิเคราะห์จากเทคนิคเดลฟายท าให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาส
ตรวจสอบอยู่ในกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย ดังนั้น 

ความเที่ยง และความตรงของข้อมูลที่ได้รับขึ้นอยู่กับการ
เลือกผู้เชี่ยวชาญอันจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้รับมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้โดย
ใช้แบบสอบถาม 3 รอบ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใน
แต่ละรอบ ดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด ให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
เกี่ ยวกับ เกณฑ์คุณภาพสถานี โทรทัศน์ดิ จิทัลทาง
การศึกษามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
จั ด ก ลุ่ ม  ( Categorized)  ข อ ง เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ
สถานี โทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา รายด้าน ราย
องค์ประกอบ และรายข้อ แล้วน ากลุ่มเกณฑ์คุณภาพที่
วิเคราะห์ได้มาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 2 แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 2 ผู้วิจัยน าค าตอบ
ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
หามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแต่ละเกณฑ์
คุณภาพเพ่ือจัดเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ
เห็นค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  และ
ต าแหน่งคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านตอบในรอบที่ 2 
ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันค าตอบอีกครั้ง พร้อมทั้งขอเหตุผล
ประกอบ ในกรณีที่ค าตอบตกอยู่นอกพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ ค าตอบที่ได้ในรอบท่ี 3 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สูตรค านวณและการแปรผล เช่นเดียวกับแบบสอบถาม
รอบท่ี 2 
 ดังนั้นจากค าตอบแบบสอบถามในรอบที่  3 
ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ โดยพิจารณาเกณฑ์คุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกัน คือ ค่ามัฐยฐานไม่ต่ ากว่า 3.50 พิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 น ามาสรุปเป็นเกณฑ์
คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา โดยใช้เทคนิดเดลฟาย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่
รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐาน ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ หาค่ามัธยฐานมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้น
ไป ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 แสดงว่ากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในข้อความนั้น 
ข้อความที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50-4.49 ผู้วิจัยถือว่ากลุ่ม
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ข้อความนั้นมี
ความจ าเป็นมาก และข้อความที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 
4.50-5.00 ผู้วิจัยถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่า ข้อความนั้นมีความจ าเป็นมากที่สุด 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปของตาราง 
ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทางการศึกษาตามล าดับ ดังนี้คือ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
2. ด้านการจัดผังรายการ/ผลิตรายการ 
3. ด้านทรัพยากรบุคคล 
4. ด้านผู้เปิดรับ 
5. ด้านการประเมินผล 
ดังข้อมูลในตาราง 1-5 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

 
ตาราง 1  ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของเกณฑ์คณุภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษาด้านการบริหารจดัการ  
            เรียงล าดับข้อความที่มีคา่มัธยฐานสูงสุดตามล าดับ 

เกณฑ์คณุภาพด้านการบริหารจัดการ Md IR 
ระดับ 

ความจ าเป็น 
1. มีการจัดท าแผนประจ าปีของสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทาง 
   การศึกษา 

 
4.83 

 
0.63 

 
มากที่สุด 

2. มีระบบควบคมุคุณภาพทางการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับ 
   ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา 

 
4.70 

 
0.91 

 
มากที่สุด 

3. มีการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั 
   ทางการศึกษา 

 
4.70 

 
0.91 

 
มากที่สุด 

4. มีการประเมินผลงานผูบ้ริหารทกุปีของสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั 
   ทางการศึกษา 

 
4.59 

 
1.03 

 
มากที่สุด 

5. มีการจัดท าแผนระยะ 3 ปีของสถานีโทรทัศนด์ิจิทัลทาง 
   การศึกษา 

 
4.52 

 
0.99 

 
มากที่สุด 

6. มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของสถานโีทรทัศน์ดิจิทลั 
   ทางการศึกษา 

 
4.52 

 
0.99 

 
มากที่สุด 

7. มีการประเมินความสามารถและภาวะผู้น าของผู้บริหารของ 
   สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศกึษาเป็นระยะอย่างเป็นระบบ 

 
4.52 

 
0.99 

 
มากที่สุด 

  
ตาราง 1 แสดงถึงเกณฑ์คุณสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย
เกณฑ์คุณภาพจ านวน 7 ข้อ ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีระดับความจ าเป็นมาก
ที่สุดครบ 7 ข้อ  
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ด้านการจัดผังรายการ/ผลิตรายการ 

 
ตาราง 2 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของเกณฑ์คณุภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษาดา้นการจัดผังรายการ/ 
           ผลิตรายการ เรียงล าดับข้อความที่มีค่ามัธยฐานสูงสุดตามล าดับ 

เกณฑ์คณุภาพด้านการจัดผังรายการ/ผลติรายการ Md IR 
ระดับ 

ความจ าเป็น 
1. มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหารายการในรปูแบบของคณะท างาน 4.87 0.91 มากที่สุด 
2. มีการจัดท าแผนการผลติรายการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ไวล้่วงหนา้ 4.86 0.62 มากที่สุด 
3. มีการจัดสรรงบประมาณการผลิตโดยดูแลงบประมาณ 
   ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการผลติแต่ละรายการ 
4. มีการคัดเลือกเนื้อหาอย่างเป็นระบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว ้

4.86 
 

4.79 

0.62 
 

0.76 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
5. มีเว็บไซต์ของสถานโีทรทัศน์ดจิทิัลทางอินเทอร์เน็ต 
6. มีการใช้วัตถุอุปกรณ์ในการผลติและตัดต่อดัวยระบบดิจิทลั 
7. มีห้องส่งและเครื่องส่งสญัญาณและเสียงระบบดิจิทลั 

4.79 
4.79 
4.75 

0.76 
0.80 
0.74 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

8. มีระบบการจัดหาข้อมลูเนื้อหารายการที่เหมาะสมส าหรับการผลติโดย 
    คณะท างาน 

4.75 0.85 มากที่สุด 

9. มีระบบการรับข้อมลูเพื่อให้สามารถดรูายการย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ต 4.75 0.85 มากที่สุด 
10. มีเทคโนโลยีการสื่อสาร 2 ทางระหว่างสถานีโทรทัศน์ดิจิทลักับผู้ชม 
11. มีการจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติการผลติรายการ 
12. มีระบบการประสานงานภายในฝ่ายการผลิตรายการ 
     ให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 

4.75 
4.65 
4.65 

0.88 
0.96 
0.96 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

13. มีการรวบรวมจัดเก็บและสืบคน้ข้อมูลของรายการด้วยระบบดิจทิัล 4.65 0.96 มากที่สุด 
14. มีการใช้ช่างเทคนิคมาช่วยในการผลิตรายการระบบดิจิทัล 
15. มีทีมงานเขียนบทโทรทัศน์และตรวจสอบความถูกต้อง 
     เหมาะสมในรูปแบบคณะท างาน 

4.65 
4.59 

0.96 
0.96 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

16. มีการก าหนดรูปแบบของรายการจากคณะท างาน 
17. มีการจัดประชุมทีมงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

4.52 
4.39 

0.99 
1.03 

มากที่สุด 
มาก 

18. มีระบบเทคโนโลยีการออกอากาศรายการทั้งทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมและ
ไฟเบอร์ออฟติก 

4.36 1.08 มาก 

19. มีการน าเสนอเนื้อหารายการที่เน้นความรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณต์ามกระแสสังคม 

4.26 1.17 มาก 

20. มีการน าเสนอเนื้อหาด้านการศึกษาโดยเน้นในรูปแบบ 
     สาระบันเทิงตามความเหมาะสม 

3.92 0.81 มาก 

 
ตาราง 2 แสดงถึงเกณฑ์คุณสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ทางการศึกษาด้านการจัดผังรายการ/ผลิตรายการ 
ประกอบไปด้วยเกณฑ์คุณภาพจ านวน 20 ข้อ ข้อความที่

ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีระดับ
ความจ าเป็นมากที่สุด 16 ข้อ และมีระดับความจ า
เป็นมาก 4 ข้อ 

 
 
 
 
 



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

ด้านทรัพยากรบุคคล 
 
ตาราง 3 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของเกณฑ์คณุภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษาดา้นทรัพยากรบุคคล 
           เรียงล าดับข้อความที่มีคา่มัธยฐานสูงสุดตามล าดับ 

เกณฑ์คณุภาพด้านทรัพยากรบุคคล Md IR 
ระดับ 

ความจ าเป็น 
1. มีการก าหนดประสบการณ์และผลงานในวิชีพของบุคลากร 
2. มีการวางเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน 
   อย่างเป็นระบบ 

4.87 
 

4.83 

0.91 
 

0.63 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
3. มีการท าการประเมินผลการปฎบิัติงานของบุคลากร 
   อย่างต่อเนื่อง 

 
4.83 

 
0.63 

 
มากที่สุด 

4. มีการก าหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพของบุคลากร 4.83 0.62 มากท่ีสุด 
5. มีการก าหนดคณุลักษณะพเิศษอื่นๆ ทางอาชีพ (Professional) ของ        
   บุคลากร 

 
4.75 

 
0.85 

 
มากที่สด 

6. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อแสวงหาความรู้จาก 
   ภายนอกท่ีสนับสนุนสถานีโทรทศัน์ดิจิทัลอย่างน้อยปลีะ 3 ครั้ง 
7. มีการก าหนดคณุวุฒิที่ตรงกับต าแหน่งงานของบุคลากร 
   ฝ่ายต่างๆ 

 
4.59 

 
4.52 

 
0.96 

 
1.09 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

8. มีการส่งเสริมให้บคุลากรลาศึกษาต่อในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
   งานท่ีรับผิดชอบ 

 
4.44 

 
1.04 

 
มาก 

9. มกีารจัดโครงการฝึกอบรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางดา้นวิชาชีพ 
   มาให้ความรู้ภายในสถานีโทรทศัน์ดิจิทัลอย่างน้อยปลีะ 3 ครั้ง 

 
4.44 

 
1.04 

 
มาก 

 
ตาราง 3 แสดงถึงเกณฑ์คุณสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ทางการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบไปด้วย
เกณฑ์คุณภาพจ านวน 9 ข้อ ข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีระดับความจ าเป็นมาก
ที่ สุ ด  7  ข้อ  และ มีระดับความจ า เป็นมาก  2  ข้ อ
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ด้านผู้เปิดรับ 
ตาราง 4 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของเกณฑ์คณุภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษาดา้นผู้เปิดรับ  
           เรียงล าดับข้อความที่มีคา่มัธยฐานสูงสุดตามล าดับ 

เกณฑ์คณุภาพด้านผูเ้ปิดรับ Md IR 
ระดับ 

ความจ าเป็น 
1. มีการศึกษาความต้องการของผูเ้ปิดรับรายการเป็นประจ าทุกป ี 4.75 0.76 มากที่สุด 
2. เปิดโอกาสใหผู้้เปดิรับเข้ามามสีว่นร่วมในรายการในลักษณะ 
   ต่างๆ ได้หลายช่องทาง 

 
4.70 

 
0.96 

 
มากท่ีสุด 

3. มีการส ารวจจ านวนของผู้เปดิรบัในแต่ละรายการเป็นระยะๆ 
   อย่างสม่ าเสมอ 

 
4.65 

 
0.96 

 
มากที่สุด 

4. ให้ผู้เปิดรับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการได้อยา่งอิสระ 
   และรวดเร็ว 

 
4.59 

 
1.03 

 
มากท่ีสุด 

5. มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการคุม้ครองสิทธิประโยชน์ด้าน 
   ต่างๆ ของผู้เปิดรับ 
6. มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานองผูเ้ปิดรับท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย 
   อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการเปิดรบัรายการของผู้ 
   เปิดรับผ่านทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆ 

 
4.44 

 
4.38 

 
4.38 

 
1.04 

 
0.99 

 
0.99 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

8. มีการวางระบบรับเรื่องร้องเรียน โดยผ่านศูนย์บริการข้อมูล 
   (Call Center)  

 
4.29 

 
1.05 

 
มาก 

 
ตาราง 4 แสดงถึงเกณฑ์คุณสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ทางการศึกษาด้านผู้ เปิดรับ ประกอบไปด้วยเกณฑ์
คุณภาพจ านวน 8 ข้อ ข้อความที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีระดับความจ าเป็นมากที่สุด 4 
ข้อ และมีระดับความจ าเป็นมาก 4 ข้อ 

 
ด้านการประเมินผล 

 
ตาราง 5 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ของเกณฑ์คณุภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษาดา้นการประเมินผล  
           เรียงล าดับข้อความที่มีคา่มัธยฐานสูงสุดตามล าดับ 

เกณฑ์คณุภาพด้านการประเมินผล Md IR 
ระดับ 

ความจ าเป็น 
1. มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการท าวิจัยเพื่อพัฒนา 
   การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษา 

4.87 0.91 มากที่สุด 

2. มีการประชุมสรุปผลการประเมนิผลของสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษา 4.79 0.76 มากที่สุด 
3. มีการรายงานผลการประเมินให้บุคลากรสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษารับทราบ 4.79 0.76 มากที่สุด 
4. มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกป ีเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งข้อมูลต่างๆ  
 ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการผลติรายการ 

4.79 0.76 มากที่สุด 

5. ท าการประเมินผลในภาพรวมหลังรายการออกอากาศ 4.65 096 มากที่สุด 
6. ท าการประเมินผลในภาพรวมกอ่นรายการออกอากาศ 4.24 1.00 มาก 
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ตาราง 5 แสดงถึงเกณฑ์คุณสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษาด้านการประเมินผล ประกอบไปด้วยเกณฑ์
คุณภาพจ านวน 6 ข้อ ข้อความที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีระดับความจ าเป็นมากที่สุด 5 
ข้อ และมีระดับความจ าเป็นมาก 1ข้อ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1.  เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นทั้งหมด 50 ข้อ 

 2.  เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา ที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
เกณฑ์คุณภาพนั้นมี 5 ด้าน ครบจ านวน 50 ข้อ ผ่าน
เกณฑ์ คือค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 ค่ามัธยฐาน
มากกว่า 3.50 และผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่ามีเกณฑ์
คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาที่มีความ
จ าเป็นระดับมากที่สุด (ค่ามัธยฐาน 4.50-5.00) จ านวน 
39 ข้อ มีความจ าเป็นระดับมาก (ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49) 
จ านวน 22 ข้อ ดังรายละเอียดที่สรุปเป็นตาราง 6 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
ตาราง 6 จ านวนร้อยละของเกณฑ์คุณภาพ  แสดงรายข้อย่อยในระดับมากท่ีสุดและมากตามด้านต่างๆ ของเกณฑ์ 
           คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา 
เกณฑ์คณุภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทางการศึกษา เกณฑ์คณุภาพ 

รายข้อย่อย 
ระดับ 

มากที่สุด 
ระดับ 
มาก 

1. ด้านการบริหารจดัการ 7 7 - 
2. ด้านการจัดผังรายการ/ผลติรายการ 20 16 4 
3. ด้านทรัพยากรบุคคล 9 7 2 
4. ด้านผู้เปิดรับ 8 4 4 
5. ด้านการประเมินผล 6 5 1 

รวม 50 39 11 
ร้อยละ 100 78 22 

 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้  
 การศึกษาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันทั้ง 5 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านการจัดผัง
รายการ/ผลิตรายการ (3) ด้านทรัพยากรบุคคล (4) ด้าน
ผู้เปิดรับ และ (5) ด้านการประเมินผล จ านวนรวม 50 
ข้อ เป็นเกณฑ์คุณภาพที่มีความจ าเป็นระดับมากท่ีสุด 39  
 

 
 
ข้อ และเกณฑ์คุณภาพที่มีความจ าเป็นระดับมาก 11 ข้อ 
ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้  

1. ด้านการบริหารจัดการ จากผลการวิจัยพบว่า 
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มี
ทั้ งหมด 7 ข้อ โดยที่ เกณฑ์คุณภาพรายข้อที่ระดับ
ความจ าเป็นมากที่สุดมี 7 ข้อ ได้แก่ มีการจัดท าแผน
ประจ าปีของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีระบบ
ควบคุมคุณภาพทางการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับ
ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีการตรวจสอบ
การบริหารจัดการระบบสถานี โทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา มีการประเมินผลงานผู้บริหารทุกปีของ
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สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีการจัดท าแผน
ระยะ 3 ปีของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีการ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ทางการศึกษา มีการประเมินความสามารถและภาวะผู้น า
ของผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาเป็น
ระยะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศา
กุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549: 226) ที่
กล่าวถึงการตัดสินใจของผู้บริหารสามารถแบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะคือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจเชิง
ยุทธวิธี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตรวจสอบและ
ควบคุม 
 2. ด้านการจัดผังรายการ/ผลิตรายการ จาก
ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ทางการศึกษา มีทั้งหมด 20 ข้อ โดยที่เกณฑ์คุณภาพราย
ข้อที่ระดับความจ าเป็นมากที่สุดมี 16 ข้อ ได้แก่ มีการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของเนื้อหารายการในรูปแบบ
คณะท างาน มีการจัดท าแผนการผลิตรายการต่างๆ อย่าง
มีระบบไว้ล่วงหน้า มีการจัดสรรงบประมาณการผลิตโดย
ดูแลงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตแต่ละ
รายการ มีการคัด เลือกเนื้ อหาอย่ างเป็นระบบให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ ได้วางไว้ มีเว็บไซต์ของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ต มีการใช้วัตถุ
อุปกรณ์ในการผลิตและตัดต่อด้วยระบบดิจิทัล มีห้องส่ง
และเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิทัล มีระบบ
การจัดหาข้อมูลเนื้อหารายการที่เหมาะสมส าหรับการ
ผลิตโดยคณะท างาน มีระบบการรับข้อมูลเพ่ือให้สามารถ
ดูรายการย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ต มีเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 2 ทางระหว่างสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลกับผู้ชม มีการ
จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติการผลิตรายการ มีระบบการ
ประสานงานภายในฝ่ายการผลิตรายการให้รับทราบโดย
ทั่วถึงกัน มีการรวบรวมจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลของ
รายการด้วยระบบดิจิทัล มีการใช้ช่างเทคนิคมาช่วยใน
การผลิตและตัดต่อด้วยระบบดิจิทัล มีทีมงานเขียนบท
โทรทัศน์และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมในรูปแบบ
คณะท างาน มีการก าหนดรูปแบบของรายการจาก
คณะท างาน และมีความจ าเป็นระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ มี
การจัดการประชุมทีมงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มี

ระบบเทคโนโลยีการออกอากาศรายการทั้งทางการ
สื่อสารผ่านดาวเทียมและไฟเบอร์ออฟติก มีการน าเสนอ
เนื้อหารายการที่เน้นความรวดเร็วทนต่อเหตุการณ์ตาม
กระแสสังคม มีการน าเสนอเนื้อหาด้านการศึกษาโดยเน้น
ในรูปแบบสาระบันเทิงตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับเรื่องการก าหนดนโยบายในการบริหารงาน
ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารกิจการ
สื่อสาร, 2556: 295) ได้แก่ นโยบายด้านเทคโนโลยีด้าน
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์
กับผู้เปิดรับ ด้านความเสี่ยง ด้านบุคคลและด้านการวัด
ประเมินการด าเนินการขององค์การ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี ที่องค์กรจะต้องก าหนดแนวทางที่ชัดเจนใน
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย ระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
องค์การ วิธีการเข้าถึงองค์การผ่านทางเว็บไซต์ การมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและผู้เปิดรับ  
 3. ด้านทรัพยากรบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า 
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มี
ทั้งหมด 11 ข้อ โดยที่ เกณฑ์คุณภาพรายข้อที่ระดับ
ความจ าเป็นมากที่สุดมี 7 ข้อ ได้แก่ มีการก าหนด
ประสบการณ์และผลงานในวิชาชีพของบุคลากร มีการ
วางเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงานอย่างเป็น
ระบบ มีการท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดจรรยาบรรณและ
จริยธรรมวิชาชีพของบุคลากร มีการก าหนดคุณลักษณะ
พิเศษอ่ืน ๆ ทางอาชีพ (Professional) ของบุคลากร มี
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือแสวงหาความรู้จาก
ภายนอกที่สนับสนุนสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลอย่างน้อยปีละ 
3 ครั้ง มีการก าหนดคุณวุฒิที่ตรงกับต าแหน่งงานของ
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ และมีความจ าเป็นระดับมาก 2 ข้อ 
ได้แก่ มีการส่งเสริมให้บุคคลากรศึกษาต่อในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ มีการจัดโครงการฝึกอบรม
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพมาให้ความรู้ภายใน
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง สอดคล้องกับ
เรื่องการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานโดยตรง (Work -
Based Learing) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ใน
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การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ
ในยุคปัจจุบัน ตามความหมายของการจัดการความรู้ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่กล่าว
ว่า การจัดการความรู้เป็นการค้นพบความรู้ ความช านาญ
แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ง่ายต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอด
ให้ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นความเป็นจริงตาม
กาลเทศะ โดยอาศัยความรู้ 2 ประเภทคือ ความรู้ที่
ถ่ายทอดไปยังบุคคลอ่ืน (Explicit Kowledge) และ
ความรู้เฉพาะบุคคล (Tacit Knowledge) (รัญจวน ค าว
ชิรพิทักษ์, 2555: 47) และสอดคล้องกับกับเรื่องการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กร ที่กล่าวถึงบุคคลในองค์กรควรมีการ
รับรู้ถึงระเบียบแบบแผนการปฏิบัติในการท างาน (สมยศ 
นาวีการ, 2541: 25-29) ที่วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมที่ควรเน้น (1) เน้นบทบาท โดยมุ่งเน้นต าแหน่ง 
บทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ก าหนดตาม
โครงสร้างที่องค์ก าหนดไว้ (2) เน้นงาน ส่งเสริมให้
บุคลากรแต่ละคนพัฒนาการใช้ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่ (3) เน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล ความรู้
ความสามารถของบุคคลที่หลากหลายจ าเป็น มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและชื่อเสียงขององค์กร (4) เน้นผู้น า น า
การตัดสินใจ น านโยบาย แนวทาง และแผนงานไปปฏิบัติ
ให้บรรลุผล 
 4. ด้านผู้เปิดรับ จากผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์
คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีทั้งหมด 6 
ข้อ โดยที่เกณฑ์คุณภาพรายข้อที่ระดับความจ าเป็นมาก
ที่สุดมี 4 ข้อ ได้แก่ มีการศึกษาความต้องการของผู้
เปิดรับรายการเป็นประจ าทุกปี เปิดโอกาสให้ผู้เปิดรับเข้า
มามีส่วนร่วมในรายการในลักษณะต่าง  ๆ ได้หลาย
ช่องทาง มีการส ารวจจ านวนของผู้ เปิดรับในแต่ละ
รายการเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ให้ผู้เปิดรับแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการได้อย่างอิสระและรวดเร็ว 
และมีความจ าเป็นระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ มีระบบและ
กลไกเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ของผู้
เปิดรับ มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ เปิดรับที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการประเมินผล

ความพึงพอใจในการเปิดรับรายการของผู้เปิดรับผ่านทาง
สื่อมวลชนประเภทต่าง  ๆ มีการวางระบบรับเรื่ อง
ร้องเรียน โดยผ่านศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) 
สอดคล้องกับเรื่องความรับผิดชอบของนักกระจายเสียง 
(Broadcaster's Responsibility) ที่ต้องอาศัยความ
หลากหลายของมวลชนผู้รับสารมาประกอบการพิจารณา
ในการจัดรายการสถานีโทรทัศน์ของตน โดยนักกระจาย
เสียงวิทยุโทรทัศน์ทุกคนต้องมีพันธะต่อความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพและการใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุผลในการพัฒนา 
การผลิต และการเลือกรายการ (นงนุช ศิริโรจน์, 2554 : 
70) 
 5. ด้านการประเมินผล จากผลการวิจัยพบว่า 
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มี
ทั้ งหมด 5 ข้อ โดยที่ เกณฑ์คุณภาพรายข้อที่ระดับ
ความจ าเป็นมากที่สุดมี 5 ข้อ ได้แก่ มีการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี ในการท าวิจัยเ พ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษา มีการประชุมสรุปผลการประเมินผลของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีการรายการผลการ
ประเมินให้บุคลากรสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
รับทราบ มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือค้นหา
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมรวมทั้ งข้อมูลต่ าง  ๆ ที่ เป็น
ประโยชน์มาใช้ในการผลิตรายการ ท าการประเมินผลใน
ภาพรวมหลังรายการออกอากาศ และมีความจ าเป็น
ระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ ท าการประเมินผลในภาพรวม
ก่อนรายการออกอากาศ สอดคล้องกับแนวคิดการ
ประเมินผล (สมควร กวียะ, 2547: 195) ที่เป็นส่วน
ส าคัญของการวิจัย เพ่ือการพัฒนาตามหลัก อาร์ แอนด์ 
ดี (Research and Development) และเป็น
กระบวนการเรียนรู้ปฏิกิริยา (Reaction) การป้อนกลับ 
(Feedback) และกระบวนการปฏิสัมพันธ์ (Interaction 
Process)  ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญยิ่ ง ต่ อพลวั ตของระบบ 
(System Dynamics)  และสอดคล้องกับคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะครู ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปี 2553 ที่กล่าวถึงการถึงเรื่อง
ของวิจัยที่ต้องจัดท าแผนการวิจัย และมีการด าเนินการ
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ตามกระบวนการตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมีระบบ 
สรุปและประเมินอย่างน่าเชื่อถือ และมีการน าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่ อง  “การพัฒนาเกณฑ์
คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ควรเลือกผู้เชี่ยวชาญให้มีจ านวนมากกว่า 25 
คน ตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือป้องกันปัญหาผู้เชี่ยวชาญติด
ภารกิจ หรือปัญหาอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้
ครบ 3 รอบ ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว ท าให้ยังมีจ านวน
ผู้เชี่ยวชาญเหลือเพียงพอในการตอบแบบสอบถามตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 2. ควรเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความร่วมมือ มีความ
เต็มใจและเห็นความส าคัญของการวิจัย โดยยินดีตอบ
แบบสอบถามซ้ าหลายรอบ  
 3. ควรน าผลการวิจัยและข้อความคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเกณฑ์
คุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาต่อไป 
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ณัฐพงค์  แย้มเจริญ1 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการ การเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมเพ่ืออธิบายความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิถีชีวิตของชุมชนไทย-มอญสองฝั่งแม่น้้าซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีที่เกิดขึ้นโดย
ใช้สะพาน อุตตามนุสรณ์ และสะพานไม้ไผ่ลูกบวบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนเป็นตัวแทนในการในการเรียบ
เรียงบทความนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมองภาพสะท้อนผ่านสะพานทั้ง 2 แห่งจะพบบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปท้าให้วิถีชีวิตของชุมชนไทย-มอญ ริมฝั่งแม่น้้าซองกาเลีย จากอดีต และปัจจุบันมีการแตกต่างทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยพบว่า ทุนนิยม เข้ามีบทบาทกับสังคมไทย -มอญมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ด้วยระยะเวลาที่อยู่ร่วมสังคมกันมาอย่างยาวนานการกลมกลืนทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและท้า
ให้คนในชุมชนรุ่นใหม่มีลักษณะเป็นไทยร่วมสมัยมากขึ้นโดยลดทอนความเป็นมอญ คงเหลือเพียงผู้ สูงอายุ
จ้านวนน้อยในชุมชนเท่านั้นที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแบบมอญเอาไว้ 
 
ค้าส้าคัญ: สะพานอุตตามนุสรณ์ , ชุมชนไทย-มอญ , ภาพสะท้อนชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 หัวหน้าสาขาวชิาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย  คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

จากสะพานอุตตามนุสรณ์ถึงสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ :  
ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญสองฝั่งแม่น ้าซองกาเลียที่เปลี่ยนแปลง 
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From Utamanusorn Wooden Bridge to Bamboo Floating Bridge: A Reflection 
of Life on the Changing of Thai and Mon besides the Songalia River. 
 

Nattapong  Yamcharoen1 
 
Abstract  
 
 This article is about cultural transformation. It outlines the changing of the way of life 
of Thai and Mon communities on the both sides of Songalia River in Sangkhlaburi District, 
Karnjanaburi province because of the change from Utamanusorn Wooden Bridge   to 
Bamboo Floating Bridge.                                                                                                                    
 The bridges represented the changing of the surrounding contexts from past to 
present and of their way of life in social, economic and cultural aspects. The author 
suggested that  capitalism affected greatly on their communities. As a result of cultural 
assimilation, the new generation of Mons has changed their identity to be more Thais. Only 
few of the old generation could retain their Mon's tradition and culture. 
 

Keywords : Utamanusorn wooden bridge, Thai and Mon community , Reflection of life 
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บทน้า 
 สะพานอุตตามนุสรณ์หรือสะพานไม้ที่เชื่อม
ฝั่งชุมชนไทยและชุมชนมอญถือเป็นจุดที่ส้าคัญแห่ง
หนึ่ งของอ้าเภอสั งขละบุรี  จั งหวัดกาญจนบุรี 
สะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทยและคาดว่าน่าจะเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 
2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งที่เมืองอมรปุระ 
ประเทศพม่า สะพานไม้แห่งนี้สร้างขึ้นโดยมีหลวง
พ่ออุตตมะเป็นศูนย์รวมจิตใจและแรงศรัทธา 
ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย มอญ และ
กะเหรี่ยง 

 
ภาพที่  1 สภาพสะพานอุตตามนุสรณ์ที่ พังจาก
กระแสน้้า 
 ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการพังทลาย
ของสะพานไม้อุตตามนุสรณ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไทย
และผู้เคยเดินข้ามสะพานไม้แห่งนี้พอสมควร เพราะ
สะพานไม้ที่พาดผ่านระหว่างชุมชนเป็นสัญลักษณ์ที่
ส้าคัญของอ้าเภอสังขละบุรีที่เชื่อมมิตรภาพของคน
ไทยและคนมอญที่มีแม่น้้าซองกาเลียกั้นอยู่ตรงกลาง 
นอกจากนี้ยังเป็นภาพสะท้อนสภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของชุมชนริมฝั่งแม่น้้าซองกา
เลีย เมื่อสะพานอุตตามนุสรณ์ได้ขาดและพังทลาย 
จึงเกิดสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ ขึ้นมาใช้งานชั่วคราวเป็น
การทดแทน นับตั้งแต่กรกฎาคม 2556 จนถึง

ปัจจุบันเกือบ 1 ปีแต่สะพานอุตตามนุสรณ์ยังไม่
สามารถซ่อมแซมได้เสร็จซึ่งแตกต่างจากยุคสมัยในปี 
พ.ศ.2529 – 2530 ที่มีความยากล้าบากในหลาย ๆ 
ด้านแต่สามารถสร้างสะพานแห่งนี้จนส้าเร็จด้วย
ระยะเวลาราว 2 ปี                           
จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนมองเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ เกิดขึ้นกับชุมชน
สองฝั่ งน้้ าซองกาเลีย โดยใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ จาก
การลงภาคสนามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.  2556 -กรกฎาคม พ.ศ.2557 เ พ่ือน้าผล
การศึกษาวาวิเคราะห์และและอภิปรายตามประเด็น
ต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 
สอ งปี กั บ ก า รส ร้ า งส ะพาน อุตตา มนุ ส ร ณ์                               
ย้อนมองวิถีชีวิตไทย-มอญในอดีต 
 นับตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2491 เป็นต้นมาตั้งแต่
การหนีภัยสงครามและการเอารัดเอาเปรียบจาก
รัฐบาลพม่า จนเกิดการอพยพมาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน
มอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรี เดิมพ้ืนที่แถบนี้เป็นป่าเขา
และมีแม่น้้าหลายสายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ เมื่อชาวมอญอพยพเข้ามาในยุค
แรก ๆ ช่วงประมาณปี พ.ศ.2492 จะท้าไร่ท้านาหา
กินร่วมกับชาวกะเหรี่ยงชนดั้งเดิมในบริเวณนี้ ส่วน
ใหญ่มอญจะอพยพเข้ามาในฐานะผู้ลี้ภัยด้วยความ
สมัครใจมากกว่าลักษณะอ่ืน                                        
 ระยะต่อมาชาวมอญอพยพเข้ามามากขึ้น 
หลวงพ่ออุตตมะซึ่ ง เป็นชาวมอญจากหมู่บ้าน
เดียวกันในประเทศพม่าได้เข้ามารวบรวมชาวมอญ
อพยพให้ไปอยู่รวมกันที่บ้านวังกะล่างจนกระทั่งใน
ที่สุดหลวงพ่อได้ท้าการเจรจากับปลัดอ้าเภอขอพ้ืนที่
ก่อตั้งก้าเนิดเป็นหมู่บ้านมอญพลัดถิ่นบริเวณฝั่ง
ตรงกันข้ามแม่น้้ากับฝั่งตัวอ้าเภอ (อรวรรณ ทับสกุล
, 2546) 
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จากข้อมูลในหนังสืออุตตมะพบว่าก่อนจะมีการสร้าง
สะพานอุตตามนุสรณ์ หลวงพ่ออุตตมะได้เป็นผู้น้า
ชุมชนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้้าอยู่หลายครั้ง 
เช่น การสร้างสะพานข้ามแม่น้้าแควน้อยที่มีสาเหตุ
มาจากการที่เด็กมอญเสียชีวิตจมน้้าระหว่างโดยสาร
เรือหรือแพข้ามฟาก 
 “...การข้ามแม่น้้าแควน้อยนั้นเดิมทีใช้เรือ
หรือแพกันเอง ต่อมามีคนมาเปิดกิจการเรือข้ามฟาก
เก็บเงินค่าโดยสาร คนมอญก็ใช้บริการมากเพราะ
สะดวกดีแต่ต่อมาเกิดมีเรือล่ม ท้าให้เด็กนักเรียน
มอญจมน้้าตายไปไม่ใช่ความผิดของเรือแต่เป็น
ความผิดของน้้ า  คนมอญเป็นคนต่างด้าว จะ
ฟ้องร้องคนไทยก็ไม่ได้...” 
 การสร้างสะพานข้ามแม่น้้าสามประสบ
เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถใช้เป็นเส้นทางเท้าเพ่ือ
เดินทางไปวัดและท้ากิจธุระต่าง ๆ ระหว่างสอง
ชุมชน 
 “...การสร้างสะพานข้ามแม่น้้าสามประสบ
เพ่ือให้ชาวบ้านเดินทางไปมาสะดวกและเพ่ือไป
ซ่อมแซมเจดีย์สร้างที่อยู่เลยสะพานข้ามแม่น้้านั้นไป 
ตัวสะพานห่างจากวัดวังก์วิเวการามขึ้นไปทางเหนือ
ราวกิโลเมตรครึ่ง หลวงพ่อเลือกสร้างตรงส่วนที่เป็น
แหลมยื่นเข้าไปในแม่น้้าบีคี่ทั้ง 2 ฝั่ง สะพานจึงมี
ความยาวเพียง 40 เมตร ใช้ไม้ในป่าที่พวกเถ้าแก่ทิ้ง
ไว้ไม่ได้ชักลากไปเพราะขนาดเล็กเกินกว่าที่ต้องการ
ส่วนมากเถ้าแก่ต้องการไม่ใหญ่ขนาด 8 ก้าขึ้นไป 
(30 นิ้ว) แต่แรงงานที่ตัดนั้นเป็นมอญ บางคนกะ
ขนาดไม่ถูกก็ตัดเล็กเกินไป ไม้ขนาด 5-6 ก้าจึงเหลือ
ทิ้งอยู่บ้างก็เป็นไม้ที่หล่นลงไปในเหว เถ้าแก่ไม่ลงทุน
ลากขึ้นมา หลวงพ่อเพียงแต่แจ้งให้ทางป่าไม้ทราบก็
สามารถน้าขึ้นมาใช้ได้เพราะเป็นไม้ที่ตีตราแล้ว
ทั้งนั้น ท่านขอแรงชาวบ้านใช้ช้างชักลากชึ้นมาได้
มาก สร้างสะพานนี้มีคนมาช่วยมากมายเหมือนเดิม 
หลวงพ่อใช้เงินที่ประชาชนท้าบุญไว้ไปซื้อตะปู และ
จ้างคนงานบ้าง พวกที่ท้าอะไรยังไม่เป็นได้ค่าแรงวัน

ละ 20 บาท พวกที่พอมีฝีมือได้ว่าละ 35 บาท     
น็อตแทบไม่ต้องซื้อเพราะมีโรงงานส่งมาช่วย หมด
ค่าก่อสร้างไปไม่เกินห้าหมื่นบาทสะพานก็เสร็จใน
เดือนสามใช้เวลาก่อสร้างเพียง 2 เดือน...”                             
 หลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาราว พศ.2529  
– 2530 จึงได้มีการสร้างสะพานอุตตามนุสรณ์ขึ้น 
หรือที่เรียกกันอย่างสั้น ๆ ว่า “สะพานมอญ”  หรือ  
“สะพานแห่งศรัทธา” ซึ่งเป็นสะพานหลักที่
หลงเหลือการใช้งานจริงอยู่ในปัจจุบันและกลายเป็น
สัญลักษณ์อ้าเภอสังขละบุรีที่มีคุณค่า จากข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างสะพานข้ามแม่น้้า
ในสังขละบุรีหลายต่อหลายครั้งผู้เขียนได้พบภาพ
สะท้อนทางวิถีชีวิตของชุมชนไทย -มอญบริเวณ   
สังขละบุรีช่วงเวลานั้น ดังนี้   
 1. ภาพสะท้อนทางสังคม                                                
 ยุคสมัยที่ก่อนสร้างและสร้างสะพาน  
อุตตามนุสรณ์ พบว่า ชุมชนไทย-มอญยังมีลักษณะ
เล็ก จ้านวนครัวเรือนในหมู่บ้านชาวมอญพลัดถิ่นยัง
มีจ้านวนไม่มากนัก เวลาบ้านใดมีงานบุญหรืองาน
เฉลิมฉลองชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะไปช่วยเหลือกัน 
และการท้ามาหากินที่ไม่อัตคัดขัดสนจนเกินไปท้าให้
ชาวมอญสามารถด้ารงชีพอยู่ได้อย่างราบรื่ น ไม่
แก่งแย่ง เบียดเบียน หรือต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ
ส่งผลให้ชาวมอญสามารถมีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย
เช่นที่เคยปฎิบัติสมัยอยู่บ้านเกิดของตน (อรวรรณ 
ทับสกุล, 2546)  สังคมเล็ก ๆ ของชุมชนชาวไทย - 
มอญจึ ง เน้ นการ พ่ึ งพาอาศัยกันประกอบกับ
ความสัมพันธ์ของคนมอญที่อพยพมายังเป็นระบบ
เครือญาติจึงมีการเคารพในระบอบอาวุโส การอยู่
ร่วมกันในสังคมจึงเป็นไปโดยเรียบง่าย ดังนั้นการ
สร้างสะพานอุตตามนุสรณ์จึงเต็มไปด้วยความสมัคร
ใจของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันแบบพ่ึงพา
อาศัยกันเป็นต้นทุนเดิม ด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปีกับ
การก่อสร้างโดยใช้ภูมิปัญญาและความช้านาญใน
เชิงช่างไม้ของคนมอญจึงส้าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
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  2. ภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจในยุคสมัยดังกล่าวเน้นการ
ท้าเกษตรกรรม ที่ดินที่ท้ากินยังมีเพียงพอในการท้า
เกษตร เพาะปลูก เลี้ ยงสัตว์ เอาไว้บริ โภคใน
ครัวเรือน ผลผลิตจากการเพาะปลูกยังมีเหลือเอาไว้
แจกจ่ายหรือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้านบ้าง เพราะ
สังคมมีขนาดเล็ก ประชากรมีไม่มากและทรัพยากร
ยังมีเพียงพอ (อรวรรณ ทับสกุล ,2546) ดังนั้น
เศรษฐกิจของสังคมไทยและมอญสังขละบุรีจึงเน้น
วิถีชีวิตเพ่ือด้ารงชีพโดยมีปัจจัยสี่เป็นพ้ืนฐาน ระบบ
เศรษฐกิจจึงไม่ได้มีบทบาทและความส้าคัญต่อสังคม
มากจนเกินไป การก่อสร้างสะพานในแต่ละครั้ง
ค่าจ้างหรือค่าแรงจึงไม่ใช่สิ่งส้าคัญเพราะสิ่งที่ส้าคัญ
ยิ่งกว่าคือการสร้างสะพานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
 3. ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมและประเพณี 
 วัฒนธรรมและประเพณีที่ส้าคัญของ
ชุมชนไทย-มอญ สังขละบุรีล้วนเกี่ยวพันกับระบบ
ความเชื่อ ความศรัทธา ของคนท้องถิ่น ผู้เขียนเห็น
ว่าวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอิทธิพลอย่างสูงในยุค
สมัยสร้างสะพานอุตตามนุสรณ์มีอยู่ 2 ลักษณะคือ 
   3 .1  วัฒนธรรมและประเพณี
เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
   ความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา
ของคนไทยและคนมอญเป็นไปอย่างแรงกล้ า 
ประกอบกับความศรัทธาที่มีต่อ หลวงพ่ออุตตมะที่มี
คุณูปการมหาศาลทั้งทางโลกและทางธรรมให้แก่คน
ในแถบนั้น จนมีกล่าวที่ว่า “ชาวมอญที่สังขละบุรีมี
พ่อ 3 คนหนึ่งคือ พ่อผู้ให้ก้าเนิด สองคือพ่ออยู่หัว
(พระเจ้าแผ่นดิน) พ่อผู้ให้ที่อยู่อาศัยในแผ่นดินไทย 
และสามคือ หลวงพ่อ ศรัทธาอันสูงสุดถ้าไม่มีหลวง
พ่อก็ไม่มีชาวมอญที่นี่ในวันนี้” 
  สอดคล้องกับงานวิจิยของศิริรัตน์ 
แอดสกุลและคณะ (2542) ที่ได้กล่าวถึงคนมอญกับ

พุทธศาสนาว่า เมื่อถึงวันพระหรือวันส้าคัญทาง
ศาสนา วัดคือแหล่งรวมที่คนทุกเพศทุกวัย ต้องมา
โดยน้ากับข้าวคาวหวานติดตัวมาท้าบุญกันด้วยโดย
ไม่มีใครกะเกณฑ์ งานประเพณีของชุมชน เช่น แข่ง
เรือยาว สงกรานต์ ลอยกระทง เล่นผีมอญ ต่อยมวย
มอญ ประเพณีวันมาฆบูชา ฯลฯ ล้วนมาท้ากันที่วัด
ทั้งสิ้น ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวมอญเห็นพระสงฆ์มักคุกเข่าลง
ไปกราบกับพ้ืน ถ้าพระสงฆ์เดินมาตามถนนก็กราบ
ไปกับพ้ืนถนนเลยทีเดียว 
 ดังนั้นหลวงพ่ออุตตมะจึงเป็นเหมือนผู้น้า
ชุมชนตามธรรมชาติที่คนไทยและคนมอญต่างให้
ความเคารพนับถือด้วยความศรัทธา เมื่อท่านมี
ความคิดอย่างไร ชาวบ้านในชุมชนต่างให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีรวมถึงการสร้างสิ่ง
ปลุกสร้างต่าง ๆ และสะพานข้ามแม่น้้าด้วยเช่นกัน 
3.2  วัฒนธรรมและประเพณีของคนมอญดั้งเดิม 
  เมื่อคนมอญอพยพมาตั้งรกรากใน
แผ่นดินไทย ความเชื่อหนึ่งของคนมอญที่ท้าให้
ระบบพ่ึงพาอาศัยกันในหมู่เครือข่ายยังคงเข้มแข็ง
คือ การนับถือผีตามฝ่ายชาย จะมีการท้าพิธีเซ่นไหว้
ผีบรรพบุรุษประจ้าทุกปี ศิริรัตน์ แอดสกุลและคณะ
(2542)ได้กล่าวว่า ตลอดชีวิตของชาวมอญนั้น
เกี่ยวข้องกับวัดตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย พระ
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสได้มีบทบาททางด้านผู้น้าทาง
จิตใจ การศึกษา และการพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด 
อาจกล่าวได้ว่าผีที่ชาวมอญนับถือได้แก่ผีมอญหรือผี
บ้าน (อาล๊กฮอย) ในความหมายของชาวมอญ
หมายถึง ผู้ที่ เป็นบรรพชนและบุพการี ตลอดจน
ญาติ พ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่ งชาวมอญแต่ละ
ตระกูลจะเชิญให้มาสิงสถิตย์อยุ่ที่เสาเอกของบ้าน 
โดยผีบ้านในแต่ละตระกูลอาจมีสัญลักษณ์ที่เหมือน
หรือต่างกันก็ได้ เช่น ผีเต่า ผีไก่ ผีงู ผีปลา ผีม้า ผี
ช้าง เป็นอาทิ  
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 เมื่อระบบอาวุโสหรือการเคารพบรรพ
บุรุษเป็นไปด้วยความศรัทธา การช่วยเหลือพ่ึงพากัน
ระหว่างคนในชุมชนซึ่งที่จริงแล้วก็คือสังคมเครือ
ญาติจึงเป็นไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจ เพราะทุก
คนต่างมุ่งหวังท้าเพ่ือชุมชนของตัวเองไม่ได้คิดถึง
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก กิจการใด ๆ ที่ต้องอาศัย
คนในชุมชนจึงส้าเร็จได้โดยง่าย เพราะทุกคนใน
ชุมชนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นญาติพ่ีน้องกันทั้งสิ้น 
 4. ภาพสะท้อนทางด้านการเมืองการ
ปกครอง 
 ชุมชนสมัยก่อสร้างสะพานอุตตมานุสรณ์
มีการอาศัยอยู่ปะปนกันทั้งคนไทย กะเหรี่ยงและ
มอญ ซึ่งคนมอญส่วนใหญ่ที่อพยพหนีภัยมาจากฝั่ง
พม่าจะมีสถานภาพเป็นคนพลัดถิ่นไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทย ทางการไทยเองเห็นว่าชาวมอญไม่ใช่พลเมือง
ไทยก็สมควรจะถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศ 
เหตุผลเนื่องจากไม่มี พ้ืนที่ ให้อยู่อาศัย แต่ด้วย
ความสามารถในการเจรจาของหลวงพ่ออุตตมะกับ
ทางราชการไทยท้าให้ชาวมอญพลัดถิ่นอาศัยอยู่
ในสังขละบุรีได้ต่อไปแต่อนุญาติให้ชาวมอญมีเพียง
แค่ที่ดินที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยปราศจากที่ดินที่ท้า
กิน ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้การปกครองในสมัยนั้นมี
ลักษณะเน้นผู้น้าของชุมชนที่เกิดจากความเคารพ 
ศรัทธา เช่น หลวงพ่ออุตตมะ เพราะท่านเป็น
พระสงฆ์ที่มีบุญคุณโดยเฉพาะในเรื่องของการรวบ
ชาวมอญอพยพและเป็นผู้เจรจากับทางราชการไทย
ให้พวกเขาได้มีอยู่อาศัย ไม่ต้องถูกผลักดันกลับ
ประเทศพม่า อีกทั้งชาวมอญเหล่านี้อาศัยอยู่ใน
ดินแดนไทยในสถานะผู้พลัดถิ่นที่ไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ นอกเหนือไปกว่านั้นจากลักษณะและ
ความสามารถหลาย ๆ ด้านของพลวงพ่ออุตตมะจึง
ท้าให้ชาวบ้านมีความนับถือศรัทธาในตัวหลวงพ่อ
อุตตมะอย่างลึกซึ้ง (อรวรรณ  ทับสกุล,2546) 
 หนังสืออุตตมะได้กล่าวว่า “การที่ชาว
มอญได้มาอยู่บ้ านวังกะ ได้ เข้ามาอาศัยอยู่ ใน

เมืองไทย ก็เพราะหลวงพ่อขอร้องปลัดเจริญไว้
ดังนั้นใครจะมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ จะต้องปฏิบัติตามกฎ 
3 ข้อคือ 1.ห้ามดื่มสุรา 2.ห้ามเล่นการพนัน 3.ห้าม
ลักทรัพย์และผิดลูกเมียใคร”  
 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หลวงพ่อ
อุตตมะมีบทบาทอย่างสูงทั้งทางโลกและทางธรรม
ส้าหรับคนในชุมชนสังขละบุรีโดยเฉพาะชาวมอญ
พลั ดถิ่ นที่ ม าอาศั ยอยู่ ใ นแผ่ นดิ น ไทย  ดั งนั้ น
นอกเหนือจากบทบาททางพุทธศาสนาแล้ว บทบาท
ทางสังคมการปกครองในฐานะผู้น้าที่สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมต่อชุมชนได้ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่
ผลักดันให้การท้ากิจการใด ๆ ในยุคสมัยนั้นส้าเร็จได้
โดยสะดวก 
 
หกวันกับการสร้างสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ 
 เมื่อสะพานอุตตามนุสรณ์พังทลายลง 
ชาวชุมชนไทย-มอญต่างร่วมแรงร่วมใจตามก้าลัง
ของตนเองสร้างสะพานไม้ไผ่ลูกบวบสร้างเพ่ือใช้งาน
ทดแทนโดยใช้เวลาเพียง 6 วันโดยอาศัยแรงศรัทธา
จากชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้้าซองกาเลียในการจัดหา
ไม้ไผ่วัสดุ อุปกรณ์ ก้าลังทรัพย์ และแรงงานเพ่ือ
ร่วมกันก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ลูกบวบจนส้าเร็จใช้งาน
ได้ในเวลารวดเร็ว 
 การออกแบบสะพานไม้ไผ่ลูกบวบใช้
แบบเดิมที่เคยสร้างตั้งแต่ก่อนจะมีสะพานอุตตานุ
สรณ์ซึ่งออกแบบโดยหลวงพ่ออุตตมะโดยลักษณะ
โครงสร้างของสะพานไม้ไผ่ลูกบวบในปัจจุบันใช้ไม้
ไผ่จ้านวน 50 ล้ามามัดเป็นกลุ่มเรียกว่า 1 ลูกบวบ
โดยตลอดระยะทางของสะพานคาดว่าจะมีลูกบวบ
ทั้งสิ้นไม่ต่้ากว่า 140 ลูกเพ่ือให้ตัวสะพานลอยน้้า
และพยุงตัวอยู่ผิวน้้า โดยมีการน้าเอาไม้ไผ่มาผ่าซีก
เพ่ือท้าพ้ืนผิวสะพานและสามารถรองรับน้้าหนักคน
ทั้งสองฝั่งไทยและมอญเพ่ือใช้สัญจรและเดินข้ามไป
มาได้ชั่วคราวในวิถีชีวิตประจ้าวัน ในขณะที่ข้อมูล
จากหนังสืออุตตมะได้กล่าวถึงการสร้างทางเดิน



 

 

 

วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 

 ลักษณะหนึ่งที่ใช้ไม้ไผ่มาท้าเป็นแพในช่วงก่อนการ
สร้างสะพานข้ามแควน้อยว่า  
 “หลวงพ่อจึงสร้างแพแทนสะพานขึ้นตรง
เหนือที่ที่ท่านจะสร้างสะพานจริง แพนั้นท้าด้วยไผ่
บงแพละ 100 ล้า มีเสาริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่งขึงเชือกโยง
แพแต่ละแพต่อกันเต็มแม่น้้า บนแพเอาไม้ไผ่สานกัน
เป็นพื้นอีกจนไม่เห็นรอยต่อระหว่างแพ ข้ามได้อย่าง
สบาย ต่อมามีคนร้องทุกข์ว่าแพปิดทางน้้า เรือแล่น
ผ่านไม่ได้ หลวงพ่อจึงท้าแพสะพานแบบเปิดได้เวลา
มีคนขับเรือผ่านให้ดึงแพตรงกลางออกได้ 2 แพ” 
 

 
   ภาพที่ 2 สะพานไม้ไผ่ลูกบวบที่สร้างมาใช้งาน
ทดแทน 
 วิธีการสร้างโดยใช้ไม้เป็นความช้านาญ
เชิงช่างของคนมอญในประเทศพม่า ซึ่งสะพานไม้อู
เบ็งซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกก็เป็นภูมิ
ปัญญาด้านงานไม้ของชาวพม่าเช่นกันการสร้าง
สะพานไม้ไผ่ลูกบวบส้าเร็จได้โดยระยะเพียง 6  วัน
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนไทย- มอญต่อการสร้างสะพานไม้ไผ่
ลูกบวบ ดังนี้ 
 1. เพ่ือประโยชน์ใช้สอยของคนในชุมชน     
       สะพานอุตตามนุสรณ์ถือเป็นตัวเชื่อมการ
คมนาคมที่ส้าคัญของชุมชน 2 ฝั่งแม่น้้าซองกาเลีย
โดยเฉพาะการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพราะเป็นย่น

ระยะเวลา ระยะทางเมื่อสะพานอุตตามนุสรณ์พังลง 
หากจะสัญจรไปมาหาสู่กันจะต้องเดินทางโดยถนนที่
ตัดอ้อมเนินเขาโดยมีระยะทางประมาณ 4 –  5 
กิโลเมตรท้าให้เกิดความยากล้าบากดังนั้น ชุมชน
ไทยและมอญจึงต้องพยายามเร่งมือในการสร้าง
สะพานชั่วคราวเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์และ
บรรเทาปัญหาเฉพาะไปก่อน      
   2.  คติความเชื่อเรื่องการท้าบุญโดยการ
สร้างสะพานหรือสร้างทาง 
         ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและมอญที่
ยังคงศรัทธาพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า คนกลุ่มนี้ยัง
ยึดโยงคติความเชื่อทั้งแบบพุทธ พราหมณ์ และผีไว้
ในชีวิตประจ้าวัน คติความเชื่อเรื่องการท้าบุญโดย
การสร้างสะพานหรือสร้างทางเป็นความเชื่อที่สืบ
ทอดต่อเนื่องกันมา ท้าให้ผู้มีจิตศรัทธาส่วนใหญ่
อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ
ให้ส้าเร็จขึ้นเพราะถือได้ว่าเป็นการท้าบุญประการ
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและ
ที่ส้าคัญเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางที่พระภิกษุใช้
บิณฑบาตในตอนเช้า และพุทธศาสนิกชนยังสามาถ
ใช้เดินเท้าไปท้าบุญที่วัดวังก์วิเวการาม และเจดีย์
พุทธคยาได ้
 “...ผู้ที่ท้าบุญด้วยการสร้างสะพาน จะ
ได้รับอานิสงส์ในผลบุญนั้นอย่างสูงส่ง คือในยาม
ยากก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือ จะมีแต่คนหยิบยื่นน้้าใจให้
อยู่เสมอ เป็นที่รักของคนรอบข้าง การงานก็จะมี
ความมั่นคง ถึงเริ่มกระท้าสิ่งใดไม่นาน ก็จะมีผู้ใหญ่
เห็นความตั้งใจ และหยิบยื่นต้าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น
ให้ ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกับสะพาน ซึ่งแข็งแกร่ง 
มั่นคง อานิสงส์นี้ส่งผลให้เห็นทางสว่างทุกครั้งที่
มื ด ม น เ ห มื อ น มี ค น ม า ชี้ ท า ง ใ ห้ . . . ” 
(http://www.the-
than.com/saranalu/S1/3.html ค้นเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2557) 
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 “...อานิสงส์ของการสร้างถนนเข้าวัด 
ส่งผลให้มีลู่ทางในการท้ามาหากิน มีช่องทางเสมอ 
เดินทางก็ปลอดภัยแคล้วคลาด ไม่มี อุปสรรค 
คล่องตัว สะดวกสบายขึ้น ไม่ว่าจะท้าอะไรก็ไม่
ติดขัด มีหนทางโล่งเตียน เหมือนดั่งถนนที่ช่วยให้
สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาท้าบุญในวัดได้
ง่ายดาย แก้กรรมให้กับผู้ที่ ไม่รู้อนาคตตัวเอง ไม่รู้
จะท้าอะไรในชีวิต ชีวิตพบกับทางตัน มืดแปดด้าน 
ปัญหารุมล้อม...” 
(ส้านักสงฆ์แพร่ธรรมจักร, 2557)  
 3. เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ
อ้าเภอสังขละบุรี 
 สะพานอุตตมานุสรณ์ถือเป็นสถานที่
ส้าคัญแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยวสังขละบุรี เมื่อ
สะพานขาดลงในช่วงแรกหลายคนคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะ 
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกับสะพานอุตตมานุสรณ์ 
และสะพานแห่งนี้ยังใช้เดินไปสัมผัสกับวิถีชีวิตคน
มอญที่ชุมชนมอญฝั่ งตรงข้ามได้ สะดวกสบาย 
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ตื่นเช้าจะได้ท้าบุญตักบาตรกับ
พระภิกษุสงฆ์ที่บริเวณสะพานแห่งนี้ 
 ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนทั้งไทย -มอญที่
ปัจจุบันมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจท่องเที่ยวจึงได้
ร่วมกันสร้างสะพานหรือสร้างทางเพ่ือให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวยังสามารถด้าเนินกิจกรรมต่อไปได้เป็น
การทุเลาปัญหาในเบื้องต้น แต่ด้วยรูปแบบของ
สะพานที่แปลก สะดุดตาและสะพานนี้สร้างขึ้น
เพียงชั่วคราวจึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของ
อ้ า เ ภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี  สิ่ ง เ ห ล่ า นี้ จึ ง ก ร ะตุ้ น ใ ห้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนยังอ้าเภอสังขละบุรี
อย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกับช่วงที่สะพานอุตตมา
นุสรณ์ยังใช้งานได ้
 จากปัจจัยข้างต้นดังที่กล่าวมาจะเห็นว่า
ความเสียหายของสะพานอุตตมานุสรณ์ส่งผล
กระทบต่อชีวิตปัจจุบันในปัจจัยทั้ ง  4 ด้านซึ่ ง

เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนโดยตรง ทั้งหมดนี้จึงเป็น
ส่วนส้าคัญในการผลักดันให้เกิดความมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไทย-มอญและท้าให้สะพานไม้ไผ่ลูกบวบ
สามารถสร้างเสร็จเพียง 6 วันจากเดิมที่ได้ก้าหนด
ระยะเวลาก่อสร้างไว้ 2 สัปดาห์ 
 
หนึ่งปี กับการรอคอยการซ่อมสะพานอุตตาม
นุสรณ์: ความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของชุมชน
ไทย-มอญ สังขละบุรี 
 นับตั้ งแต่ปี 2528 -2530 ที่หลวงพ่อ
อุตตมะมีด้าริสร้างสะพานอุตตมานุสรณ์เพ่ือเชื่อม
ระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งมอญ ด้วยเวลา 2 ปีสะพาน
อุตตมานุสรณ์สามารถสร้างเสร็จสมบูรณ์และใช้งาน
ได้ หลังจากนั้นได้มีการซ่อมแซมตามสภาพมา 5 
ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2554 จนมาถึงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2556 สะพานอุตตมานุสรณ์ได้พังลงจาก
กระแสน้้าที่ไหลเชี่ยว คนในชุมชนจึงได้สร้างสะพาน
ไม้ไผ่ลูกบวบเพ่ือใช้งานชั่วคราวระหว่างรอการ
ซ่อมแซมโดยใช้เวลาเพียง 6 วัน  
 จากวันนั้นถึงวันนี้ใกล้ครบเวลา 1 ปีที่
สะพานอุตตามนุสรณ์เกิดความเสียหายแต่ยังไม่
ปรากฏความคืบหน้าในการด้าเนินการซ่อมแซม
สะพานอย่างเป็นรูปธรรม จนจังหวัดกาญจนบุรี
ยกเลิกการว่าจ้างกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนื่องจาก
ไม่สามารถด้าเนินการซ่อมแซมสะพานอุตตาม
นุสรณ์ได้เสร็จสมบูรณ์ทันตามสัญญา และอาจจะ
ต้องยอมเสียค่าปรับในกรณีเลกสัญญาเป็นเงิน 10 
ล้านบาท น้ามาซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยของ
ประชาชน จนมีการเรียกร้องให้เกิดการตรวจสอบ
เกิดขึ้น เพราะเงิน 10 ล้านบาทที่อาจจะต้องชดใช้
ค่ายกสัญญาให้กับบริษัทเอกชนจนท้ายที่สุดทหาร
ช่างกองพล 9 พร้อมชาวบ้านอ้าเภอสังขละบุรีได้
ระดมกันจัดหาไม้และลงมือลงแรงช่วยกันซ่อมแซม
สะพานอุตตมานุสรณ์ด้วยพลังของชุมชนอีกครั้ง 
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  มีข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายว่าเพราะเหตุ
ใดร่ วม 1  ปีแล้ วสะพานยั งซ่อมแซมไม่ เสร็ จ 
เนื่องจากสะพานขาดตรงกึ่งกลางไม่ได้พังทลายลง
ทั้งหมดเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีตข้างต้นจะเห็นถึง
ความแตกต่างของการสร้างสะพานแต่ละครั้ง จาก
ปรากฎการณ์ดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก้าลัง
สะท้อนภาพบางอย่างของสังคมไทย-มอญ สังขละ
บุรีที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 1.  ภาพสะท้อนทางสังคม 
 สังคมไทยและมอญสังขละบุรีในปัจจุบัน
เป็นสังคมที่ขยายตัวมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเพียงมอญ
ผลัดถิ่นในหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ในปัจจุบันอาจกล่าวได้
ว่ามอญรุ่นใหม่ผสมผสานกับชุมชนไทยจนเกิดการ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation) ตามล้าดับ
สอดคล้องกับแนวความคิดของอมรา พงศาพิชญ์ 
(2529) เกี่ยวกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมนั้น
หมายถึง การที่สมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งรับเอา
วัฒนธรรมของอีกกลุ่มหนึ่งในทุกกรณี จนท้าให้
สูญ เสี ย เอกลั กษณ์ เดิ ม ไป มี การยอมรั บทา ง
สถานภาพว่ามีฐานะในสังคมเช่นเดียวกับสมาชิกคน
อ่ืน ๆ ปัจจัยที่ท้าให้ เกิดการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมได้แก่ นโยบายของรัฐ (assimilation) 
การศึกษา (education) การประกอบอาชีพ 
(occupation) การแต่งงานเข้ากับสมาชิกของสังคม
ใหญ่ (intermarriage) และการย้ายถิ่น (migration) 
ด้วยเหตุนี้ลักษณะสังคมไทยและมอญมีลักษณะการ
พ่ึงพาอาศัยกันตามระบบอาวุโส หรือแบบเครือญาติ
จึงลดน้อยลงเน้นความเป็นปัจเจกมากข้ึน 
 2.  ภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจ 
 คนในชุมชนไทยและมอญสังขละบุรีใน
ปัจจุบันด้ารงชีพโดยท้างานในระบบอุตสาหกรรม
มากขึ้นกว่าอาชีพเกษตรกรรม เหตุหนึ่งก็ เพราะ
พ้ืนที่ภาคเกษตรกรรมน้อยลงซึ่งเป็นผลพ่วงจากการ
สร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขาแหลม) ชาวมอญเริ่มมี

อาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น อาทิ ลูกจ้างให้กับนายทุนคน
ไทยฝั่งอ้าเภอ เช่น โรงงานเย็บผ้า บ้านพักตาก
อากาศ ร้านค้า ร้านอาหาร อาชีพค้าขายสินค้า
อุปโภคบริโภค อาชีพค้าขายจ้าหน่ายสินค้าที่ระลึก
เป็นต้น (อรวรรณ ทับสกุล, 2546)  
 ดังนั้นวิถีชีวิตของคนไทยและมอญจึงยึด
ติ ด กั บ ร า ย ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ท้ า ง า น ใ น ร ะ บ บ
อุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้รายวันสิ่งเหล่านี้
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง
ไปเพราะต้องปรับเข้ากับระบบ เงินกลายเป็นปัจจัย
ส้าคัญการด้ารงชีวิต การขาดงานหยุดงานเพ่ือ
กิจกรรมสาธารณะเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักอย่างมาก
เพราะหมายถึงการขาดรายได้ค่าครองชีพซึ่งหาก
เที ยบกั บสมั ยก่ อนการด้ า ร งชี พอยู่ ด้ ว ยการ
แลกเปลี่ยนจึงท้าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
สร้างสะพานได้ง่ายกว่า 
 3.  ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี
 พุทธศาสนาส้าหรับคนไทยและมอญสังข
ละบุรียังถือว่ามีความส้าคัญมากในชุมชนแถบนี้ 
เนื่องจากวัดและชุมชนมีความผูกพันใกล้ชิดกันมา
ตั้งแต่สมัยก่อตั้งชุมชน ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุที่ยังเป็น
ผู้ใหญ่ในชุมชนยังสืบทอดแนวคิดประเพณีทั้งแบบ
พุทธ และความเชื่อดั้งเดิมแบบมอญให้คนรุ่นใหม่ได้
เห็น ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่บางส่วนก็ยังมีโอกาส
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อ แต่
ขณะที่คนรุ่นใหม่บางส่วนให้ความส้าคัญกับพุทธ
ศาสนาและประเพณีความเชื่อแบบมอญลดน้อยลง 
เนื่องจากมีความเป็นไทยมากขึ้นทั้งเชื้อชาติและ
สัญชาติ รวมทั้งความผูกพันต่อความยากล้าบากใน
สมัยเป็นมอญพลัดถิ่นได้เจือจางลงตามกาลเวลา 
 4.  ภาพสะท้อนทางด้านการเมืองการ
ปกครอง 
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 ในยุคสมัยปัจจุบันการเมืองการปกครอง
อ้าเภอสังขละบุรี ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองทางรัฐไทย จึงส่งผลให้ผู้น้าตามธรรมชาติ
ที่เคยมีบทบาทกลับมีความส้าคัญลดน้อยลง เมื่อมี
คนรุ่นใหม่ที่มีจ้านวนมากขึ้นและเติบโตขึ้น ความ
ผูกพันความศรัทธาในระบบอาวุโสแต่ดั้งเดิมจึงเหลือ
แต่เพียงกลุ่มผู้สูงอายุที่นับวันจะลดน้อยลงทุกขณะ 
เช่น ในกรณีการมรณภาพของพระอุตตมะซึ่งเป็น
เหมือนผู้น้าทางจิตวิญญาณของคนในชุมชนแถบนั้น 
แม้ปัจจุบันมีพระมหาสุชาติ สิริปัญโญ มาเป็นเจ้า
อาวาสก็ยังถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตาม
สมควรแต่อาจจะไม่เท่ากับสมัยพระอุตตมะยังมีชีวิต
อยู่ 
 ดั งนั้ นการยึดที่ ตั วบุ คคลจึ งมีความ
เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความส้าคัญน้อยลงโดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นไทยมากขึ้นประกอบกับการ
เกิดมาโดยได้รับสัญชาติไทยจึงถูกปกครองโดย
กฎหมายไทย จึงไม่ ได้รู้ สึกผูกพันกับบุคคลที่มี
บุญคุณดั่งเช่นบรรพบุรุษที่ได้อพยพมาตั้งรกรากเป็น
มอญพลัดถิ่นเหมอืนในยุคสมัยก่อน 

ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม : ความล่มสลายของ
ชุมชนสังขละบุรีเดิม หรือเดินไปคู่ขนาน ? 
 จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณี การเมืองการ
ปกครองจากทั้ง 2 ยุคสมัยคือ ยุคช่วงสร้างสะพาน
อุตตมนุสรณ์ และยุคสมัยสร้างสะพานไม้ไผ่ลูกบวบ 
แนวคิดและทฤษฎีความกลมกลืนทางวัฒนธรรม
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ชัดเจนถึง
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวความคิดหนึ่ง
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความกลมกลืนทางวัฒนธรรม
คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturation) 
หมายถึงการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนมาปฏิบัติ 
และกลายเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาดู
เหมือนจะสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชนสังขละบุรีดังที่ได้กล่าวมา 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2552 อ้างถึงใน มิว
ตัน เอม กอร์ดอน (Miltion M. Gordon) , 1964) 
โดยกล่าวถึงตัวแปรต่าง ๆ ตามขั้นตอนเกี่ยวกับ
กระบวนการความกลมกลืนทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
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 ตารางที่ 1   กระบวนการความกลมกลืนทางวัฒนธรรม 

 
 จากแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นเมื่อน้ามา
เปรียบเทียบความแตกต่างทางวิถีชีวิตของชุมชน
ไทยและมอญสังขละบุรีในยุคสมัยที่แตกต่างกัน 
พบว่าวิถีชีวิตของชุมชนไทยและมอญสังขละบุรีมี
ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในทุกด้านด้วย
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในชุมชนโดยผ่าน

กร ะบ ว น ก า ร ย่ อ ย ใ น ขั้ น ต อน ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง  7 
กระบวนการตามที่ การ์ดอนได้กล่าวไว้ และเมื่อ
เปรียบเทียบวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในระยะเวลาการซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์นั้นมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังที่สรุปในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 

กระบวบการย่อย ประเภทหรือขั นตอนของความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม 

ศัพท์เฉพาะ 

1.  การเปลี่ยนแปลงแบบแผน
วัฒนธรรมไปสู่วัฒนธรรมของสังคม
เจ้าของถิ่น (host society)  

ความกลมกลืนทางด้านวิถีการ
ด้ารงชีวิต 

การผสมผสานทาง
วัฒนธรรม 
(Acculturation)  

2. การได้รับการยอมรับให้เข้าเป็น
สมาชิกในองค์กรหรือสถาบันใน
ระดับท้องถิ่น 

ความกลมกลืนทางโครงสร้าง 
(Structural Assimilation) 

ไม่มี 

3. การแต่งงานระหว่างกลุ่มอย่าง
แพร่หลาย 

ความกลมกลืนทางการสมรส 
(Marital Assimilation) 

ความกลมกลืนทาง
ชีวภาพ 

4. สังคมเจ้าของถิ่นมีความรู้สึกเป็น
ประชากรกลุ่มเดียวกัน 

ความกลมกลืนทางด้านเอกลัษณ์ 
(Identification Assimilation) 

ไม่มี 

5. การไม่มีความเดียดฉันท์ 
(Absence of Prejudice) 

ความกลมกลืนทางด้านทัศนคติ 
(Attitude Recreational 
Assimilation)  

ไม่มี 

6. การไม่มีการเลือกปฎิบัติ 
(Absence of Discrimination) 

ความกลมกลืนทางด้านการยอมรับ
ทางพฤติกรรม (Behavior 
Receptional  Assimilation) 

ไม่มี 

7. การไม่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ค่านิยมและอ้านาจ 
(Absence of Value and Power 
Conflict) 

ความกลมกลืนทางด้านพลเรือน 
(Civic Assimilation)  

ไม่มี 



  

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างทางวิถีชีวิตของชุมชนไทย-มอญสังขละบุรีในช่วงสร้างสะพาน        
อุตตมานุสรณ์กับช่วงซ่อมแซมสะพานอุตตมานุสรณ์  
 
วิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ช่วงสร้างสะพานอุตตมานุสรณ์ ช่วงซ่อมแซม 

สะพานอุตตมานุสรณ์ 
ทางด้านสังคม สังคมเครือญาติ สังคมขยายใหญ่ 
ทางด้านเศรษฐกิจ พ่ึงพาอาศัย ระบบทุนนิยม 
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาพุทธและความเชื่อ

ดั้งเดมิของคนมอญที่มีความ
ศรัทธาสูง 

ศาสนาพุทธและความเชื่อของ
คนมอญที่ลดลง 

ทางด้านการเมืองการปกครอง ภายใต้การดูแลของรัฐไทยโดยมี
หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้น้าตาม
ธรรมชาติทางความคิดและจิต
วิญญาณ 

ภายใต้การปกครองของรัฐไทย
อย่างเต็มรูปแบบ 

 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความคิดเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนกับการประมูลจ้างเหมาใน
การสร้างสะพาน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
วิถีชีวิตที่เคยมีความคิดต้องร่วมมือกันของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมีอิทธิพลของการเปลี่ยนวิถี
ชีวิตภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการมีผลกระทบต่อทัศนคติของการรวม
พลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนของไทย-มอญที่เคยมีมา
ในอดีต 

ความกลมกลืนทางด้านวิถีการด้ารงชีวิต หรือ 
การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation) 
ในช่วงแรกสังคมไทยและมอญสังขละบุรีต่างพ่ึงพา
อาศัยกัน อยู่ร่วมกันด้วยความปกติ แต่เมื่อสังคม
ขยายใหญ่ขึ้นมีการติดต่อสื่อสารคมนาคมมากขึ้น 
การอยู่รวมกันของชุมชนนี้จึงเป็นลักษณะของการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมในระยะต่อมานั่นคือ ความ
กลมกลืนทางโครงสร้าง (Structural assimilation) 
เพราะเมื่อชุมชนมีการผสมผสานกันแล้ว โครงสร้าง
ทา งสั ง คมจึ ง ขยายตั ว ขึ้ น โ ดยมี โ ค ร งสร้ า งที่

เปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเปิดรับซึ่งกันและกัน
และสามารถอยู่รวมกันในสังคมได้ระหว่างคนไทย
และคนมอญ ประกอบกับปัจจัยภายที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจคือ
การสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขาแหลม) ที่ท้าให้
สั ง ค ม เ ติ บ โ ต ขึ้ น  เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ท า ง ด้ า น
สาธารณูปโภคมากขึ้น การคมนาคมสะดวกขึ้น แต่
พ้ืนที่ภาคเกษรกรรมน้อยลง ระบบอุตสาหรรมแบบ
ทุนนิยมจึงเริ่มเข้ามาในพ้ืนที่  

ขณะเดียวกันความกลมกลืนทางการสมรส 
(Martial assimilation) ระหว่างคนไทยและคน
มอญเป็นอีกกระบวนการย่อยที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ 
คนรุ่นใหม่ที่มีเชื้อชาติไทยร่วมกับมอญและมีสัญชาติ
ไทยได้เกิดขึ้น ซึ่งท้าให้สังคมขยายออกไปมาก
กว่าเดิม การเปิดรับสังคมแบบเมืองใหญ่เริ่มเข้ามา 
และระบบอาวุโส เครือญาติที่มีมาแต่เดิมเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงคนในชุมชนจึงผูกพันกับบรรพบุรุษ
ตนเองน้อยลง และคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์
ร่วมในการผลัดถิ่นกับบรรพบุรุษจึงไม่ได้ความส้าคัญ
กับ ผู้น้าตามธรรมชาติ หรือเชื่อในความเชื่อดังเดิมที่
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 นับถือกันมาอย่างเข้มข้น เมื่อคนรุ่นใหม่กับคนรุ่น
เก่าอยู่ร่วมกันในสังคมเดิม เพราะมีการกลมกลืน
ทางการสมรสแล้วความรู้สึกเป็นประชากรกลุ่ม
เดียวกันจึงเกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า ความกลมกลืน
ทางด้านเอกลักษณ์ (Identification assimilation) 
ซึ่งน้าไปสู่การไม่มีความเดียดฉันท์ (Absence of 
prejudice) หรือเป็นขั้นตอนของความกลมกลืน
ทางด้านทัศนคติ (Attitude receptional 
assimilation) การไม่เลือกปฏิบัติ (Absence of 
discrimination) หรือเป็นขั้นตอนความกลมกลืน
ทางด้านการยอมรับทางพฤติกรรม (Behavior 
receptional assimilation) และน้าสู่กระบวนการ
ย่อยสุดท้ายนั่นคือการไม่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ค่านิยมและอ้านาจ ( Absence of value and 
power conflict) หรือขั้นตอนของ ความกลมกลืน
ทางด้านพลเรือน (Civic assimilation) ในทีสุ่ด 
 ดังนั้นเกือบ 1 ปีที่สะพานอุตตมานุสรณ์ได้รับ
ความเสียหายจึงไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะสามารถซ่อมแซม
ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเมื่อเทียบกับอดีต อาจ
กล่าวได้ว่า ชุมชนไทยและมอญสังขละบุรี ได้เติบโต
ขึ้นเป็นแบบสังคมเมืองโดยมีการพ่ึงพาตนเอง
น้อยลง มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ความ
ผูกพันใกล้ชิดแบบระบบเครือข่าย บรรพบุรุษก็
น้อยลงตามสายเลือดที่ห่างไกลออกมา ซึ่งส่งผลต่อ
ระบบความเชื่อในรากเหง้าวัฒนธรรมเดิมของตนเอง  
ในขณะเดียวกันคนในชุมชนต่างอาศัยและหวังพ่ึง
กลไกของระบบรัฐเข้ามาจัดการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
มากกว่าที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ด้วยกันเอง ดังเช่นในอดีต  
 ผู้เขียนจึงอนุมานได้ว่าอนาคตต่อไปการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนจะลดน้อยลงจะมีลักษณะ
เข้าข่ายทฤษฎีเอกวัฒนธรรม (Melting pot 
theory) มากขึ้นเป็นล้าดับกล่าวคือจะไม่มีความ
แตกต่างระหว่างคนมอญและคนไทยหลงเหลืออยู่ 
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องควรจะต้องหันมา

สนใจและดูแลชุมชนไทย-มอญสังขละบุรีให้เติบโต
ไปตามระบบเมืองโดยยังไม่ทิ้งรากเหง้าเดิมที่มีทุน
วัฒนธรรมอยู่  หรือเป็นไปในลักษณะทฤษฎีพหุ
วัฒนธรรม (Cultural pluralism theory) พยายาม
รักษาการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างจิตส้านึกทาง
ประวัติศาสตร์ให้กับคนในพ้ืนที่เพ่ือให้สังคมไทย -
มอญสังขละบุรีเดินคู่ขนานไปกับความเจริญที่ก้าลัง
ถาโถมเข้ามาและน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
สรุป  
 สะพานไม้ไผ่ลูกบวบเป็นสะพานที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวเพื่อทดแทนสะพานอุตตมานุสรณ์สะพานไม้
ที่เชื่อมต่อระหว่างฝั่งไทยและฝั่งมอญ การสร้าง
สะพานไม้ไผ่ลูกบวบสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทย -
มอญสังขละบุรีในยุคปัจจุบันได้ชัดเจนว่ามีความ
แตกต่างจากสังคมคนไทย -มอญสมัยเมื่อสร้าง
สะพานอุตตามนุสรณ์  
 เมื่อสะพานอุตตามนุสรณ์ได้พังทลายจากภัย
ธรรมชาติ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างพยายาม
ช่วยกันซ่อมแซมให้สะพานกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด
เท่าท่ีสามารถจะท้าได้ แม้จะใช้เวลาเกือบ 1 ปีแล้วก็
ตาม คาดว่ารูปแบบของสะพานไม้อุตตามนุสรณ์
หลังจากการซ่อมแซมคงเปลี่ ยนแปลงไปเน้น
ประโยชน์ใช้สอยและมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้น 
ความเปลี่ยนแปลงของสะพานไม้แห่งนี้คงเป็น
เช่นเดียวกับสภาพวิถีชีวิตของชุมชนไทย -มอญ   
สังขละบุรีที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา กระแสน้้าที่
เชี่ยวกรากที่ซัดสะพานขาด หากจะเปรียบคงไม่
แตกต่างกับ กระแสทุนนิยมและความเจริญของ
สังคมเมืองภายนอก ที่ไหลบ่ามายังอ้าเภอสังขละบุรี
และน้าพาความเจริญก้าวหน้าสู่ที่แห่งนี้จนท้าให้ 
ชุมชนไทย-มอญสังขละบุรีจะไม่มีวันรักษาสภาพวิถี
ชีวิตดั้งเดิมไว้ได้อีกต่อไป 
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ณัฐพล ขันธไชย1 

I 

    
  
 กล่าวโดยทั่วไป การวิจัย (Research) เป็น
กระบวนการในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ (Body of Knowledge) หรือเพ่ือแสวงหา
ค าตอบ หรือสาเหตุของปัญหา (Solutions to 
problems) โดยที่การวิจัยเพ่ือวัตถุประสงค์แรก 
เป็นการวิจัยทางวิชาการ (Academic research) 
หรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) ส่วนการวิจัย 
เ พ่ือวัตถุประสงค์ประการที่ สองเป็นการวิจั ย
ประยุกต์ (Applied research)  
 ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ( Scientific 
research) เป็นการวิจัยซึ่งเป็นการประยุกต์วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) โดยมี
วัตถุประสงค์ดังกล่าวประการใดประการหนึ่ง หรือ
ทั้งสองประการร่วมกัน และมีการด าเนินการเป็น
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย กล่าวคือ การก าหนด
ประเด็นปัญหา (Specification of the problem) 
การก าหนดสมมติฐาน (Hypothesis formulation) 
การรวบรวมข้อมูล (Data collection) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และสรุป
ผลการวิจัย (Conclusion) 

 การวิจัยอาจจ าแนกได้หลากหลายแบบขึ้นอยู่
กับเกณฑ์ในการจ าแนก การจ าแนกการวิจัยเป็นการ
วิจัยบริสุทธิ์ และการวิจัยประยุกต์ดังกล่าว ใช้เกณฑ์
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เป็นส าคัญ 
กล่าวคือ การวิจัยบริสุทธิ์ประโยชน์ของการวิจัย 
เป็นประโยชน์ทางวิชาการซึ่งได้แก่การเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ ส่วนการวิจัยประยุกต์ประโยชน์ของการวิจัย
ได้แก่การน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวทาง
หรือนโยบายในการด าเนินงาน ถ้าใช้เกณฑ์ในการ
จ าแนกการวิจัยโดยใช้แหล่งหรือที่มา (Sources) 
ของข้อมูล ก็อาจแบ่งประเภทการวิจัยออกเป็น 3 
ประเภท คือ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
research) เมื่อข้อมูล (Data) ได้จากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory experiment) หรือ
การทดลองในสนาม (Field experiment) และการ
วิจัยซึ่งไม่ใช่จากการทดลอง (Non-experimental 
research) เมื่อข้อมูลได้มาจากการส ารวจภาคสนาม 
(Field research) หรือข้อมูลได้มาจากเอกสารต่างๆ 
ที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว (Documentary research) 
เป็นต้น 

 

II 

กระแสการวิจัยในปัจจุบันซึ่งนิยมกล่าวถึง 
และใช้ในการด าเนินการวิจัย รวมทั้งอยู่ในประเด็น
ของการอภิปรายถึง จุดอ่อน-จุดแข็ง และคุณค่าใน

การน ามาใช้ในการวิจัยได้แก่การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research)  

บทวิจารณ์หนังสือ 

Newman, W. Lawrence (2003). Social Research Methods: Qualitative and 
Quantitative Approaches. 5th Edition. New York: Pearson Education, Inc. 
(584pp.) 
 

1รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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 หนังสือ Social Research Methods : 
Qualitative and Quantitative Approaches ซึ่ง
เรียบเรียงโดย William Lawrence Newman เป็น
ต าราแนะน าวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใ ห้ เ ห็ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ น
กระบวนการวิจัย จุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละวิธีการ
วิจัย รวมทั้งประโยชน์จากการผสมผสานวิธีการวิจัย
ทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันโดยน าเสนอไปตามล าดับ
ขั้นในกระบวนการวิจัย แบ่งเป็น 5 ตอน (Parts) 
และ 16 บท (Chapters) ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 (Part One) ว่าด้วยความรู้พ้ืนฐาน
ส าหรับการวิจัย (Foundation) ประกอบด้วย 
วิทยาศาสตร์กับการวิจัย (Science and 
Research) มิติต่าง ๆ ของการวิจัย (Dimensions 
of Research) ทฤษฎีและการวิจัย(Theory and 
Research) ความหมายของวิธีการวิจัย (Meanings 
of Methodology) และการทบทวนเอกสาร และ
จรรยาบรรณ (The literature Review and 
Ethical Concerns) รวมทั้งหมด 5 บท 
 ตอนที่ 2 (Part Two) ว่าด้วยการวางแผน
และการเตรียมการวิจัย (Planning and 
Preparation) ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับ การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
(Qualitative and Quantitative Research 
Designs) การวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(Qualitative and Quantitative Measurement) 
และการเลือกตัวอย่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

(Qualitative and Quantitative Sampling) 
ทั้งหมด รวม 3 บท 
 ตอนที่ 3 (Part Three) ว่าด้วยการรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สาระส าคัญ
ในตอนนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยตรง โดยเป็นสาระเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) การวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) การวิจัยเชิงไม่ใช้ปฏิกิริยา 
และการวิจัยเอกสาร (Nonreactive Research 
and Secondary analysis) และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative 
Data) รวมทั้งหมด 4 บท 
 ตอนที่ 4 (Part Four) ว่าด้วย การรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data Collection and Analysis) สาระส าคัญ
ประกอบด้วย การวิจัยสนาม (Field research) การ
วิจัยเชิงประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ (Historical-
Comparative Research) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Data) รวม 
3 บท 
 ตอนที่ 5 (Part Five) ว่าด้วยการสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน ๆ (Communicating with Others) ซึ่ง
เ ป็ น ก ร ะบ ว น ก า ร ขั้ น สุ ด ท้ า ย ข อ ง ก า ร วิ จั ย 
สาระส าคัญจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเขียนรายงาน
การวิจัยและการเมืองของการวิจัยสังคม (Writing 
the Research Report and the Politics of 
Social Research) สาระส าคัญรวมอยู่ใน 1 บท 

 

III 

 
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ การบรรยาย

ให้ เห็นความแตกต่างของแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในตอน
ที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 นับตั้งแต่การออกแบบ 
การวางแผนและการเตรียมการวิจัย การวัด การ

ก าหนดขอบเขตประชากร การเลือกตัวอย่าง วิธีกา
รวบรวมข้อมูล และ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
แผน (Style) ของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ แตกต่างกันในส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ (ตาราง 
1.2 หน้า 16) 
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การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวัดข้อเท็จจริงเชิงปรนัย (Objective facts) สร้างความหมายของความเป็นจริงทางสังคมและวัฒนธรรม 
มุ่งเน้นการศึกษาตัวแปร (Variables) มุ่งเน้นการศึกษากระบวนการหรือเหตุการณ์ปฏิสัมพันธ์ 
ใช้หลักความน่าเชื่อถือ (Reliability) ใช้หลักความจริง (Authenticity) 
ปราศจากค่านิยม (Value Free) ขึ้นอยู่กับค่านิยมอย่างชัดเจน (Explicit value) 
เป็นอิสระจากบริบท สถานการณ์เป็นข้อจ ากัด 
ใช้หน่วยในการิเคราะห์จ านวนมาก ใช้หน่วยในการวิเคราะห์จ านวนน้อย 
ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้การวิเคราะห์แนวคิดหลัก (Thematic analysis) 
นักวิจัยแยกตัวจากสถานการณ์วิจัย นักวิจัยเข้าร่วมในสถานการณ์วิจัย 

 
กา ร ไ ด้ ต ร ะห นั ก ถึ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ น

กระบวนการและเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ จะมีประโยชน์แก่นักวิจัยในการเลือกใช้
กระบวนการและเทคนิคการวิจัยให้เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาของการวิจัย เพราะประเด็นปัญหา
ของการวิจัยบางประเด็นปัญหา ตัวแปรในประเด็น
ปัญหาหลัก (Problematic Variable) สามารถวัด
หรือก าหนดค่าในเชิงปริมาณได้ชัดเจน และยอมรับ
ได้ก็อาจเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น ประเด็น
ปัญหาปริมาณเงินกับ อัตรา เงิ น เ ฟ้อและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวแปรทั้งสามก าหนดค่า
ได้ ในเชิงปริมาณโดยตรง หรือผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา(Scholastic achievement) ของ
นักเรียนกับระดับรายได้ของครอบครัว เป็นต้น แต่
ถ้าตัวแปรในประเด็นปัญหาหลัก เป็นเรื่องที่ ไม่
สามารถก าหนดค่าในเชิงปริมาณได้ หรือท าได้ยาก 
ก็อาจเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่นวิถีปฏิบัติ
ของบุคคลเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กระบวนการ และระยะเวลา 
รวมทั้งประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาต่าง 
ๆ กันวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีความเหมาะสมกว่า 
แต่ถ้าตัวแปรในประเด็นปัญหาหลัก และตัวแปร 

 
 
ประกอบอื่น ๆ มีทั้งที่สามารถก าหนดค่าเชิงปริมาณ
ได้และก าหนดค่าได้ยากก็อาจเลือกใช้การผสมผสาน 
ระหว่างวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การวิจัย
พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งด้วยวัตถุประสงค์
หลัก เพ่ือต้องการทราบมูลเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้มีสิทธิ์
ออกเสียงเลือกตั้ง บางคนมาใช้สิทธิ แต่บางคนไม่มา
ใช้สิทธิ์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ การเมือง
ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ พฤติกรรมการออก
เสียงเลือกตั้ง ก าหนดค่าว่า มาใช้สิทธิ์ กับไม่มาใช้
สิทธิ์ ซึ่งท าได้โดยง่าย แต่ตัวแปรอุดมการณ์ทาง
การเมืองระบอบประชาธิปไตยอาจต้องใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นต้น 
 หนังสือ Social Research Methods : 
Qualitative and Quantitative Approaches 
โดย William Lawrence Newman เน้นการ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ จึงมีได้มีรายละเอียดของกระบวนการ และ
เทคนิคการวิจัย ในเรื่องการก าหนดประเด็นปัญหา
ในการวิจัย (Research problem formulation) 
การก า หนดกรอบแนวความคิ ด ในการวิ จั ย 
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(Conceptual framework) เทคนิคการก าหนด
ขนาดตัวอย่าง (Sample size) เทคนิคการวิเคราะห์
ทางสถิติ รวมทั้งเทคนิควิธีโดยละเอียดในทางการ
วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เช่นเทคนิคการ

ออกแบบการวิจั ย เชิ งทดลอง ( Experimental 
designs) และเทคนิคเดลไฟ (Delphi technique) 
เป็นต้น ผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม
จากเอกสารวิจัยอื่น ๆ 

  
IV 

  
กล่าวโดยสรุป หนังสือ Social Research 

Methods: Qualitative and Quantitative 
Approaches โดย William Lawrence Newman 
เ ป็ น ห นั ง สื อ ที่ นั ก วิ จั ย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษาควรอ่าน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ความแตกต่างระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพราะหนังสือนี้ได้จ าแนกเทคนิควิธี
ไว้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การ
ก าหนดหัวข้อ (Topic) ในการวิจัยไปจนถึงการ
เผยแพร่ผลการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณมีจุดแข็งในเรื่องของ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) รวมทั้งการยอมรับในเชิงการวิจัยด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่มีจุดอ่อนที่ผลการวิจัย
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติและการบรรยาย
ความเข้าใจได้จากหากผู้วิจัยหรือผู้อ่านมีพ้ืนฐานทาง
วิชาการสถิติน้อย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดเด่น
ในด้านการบรรยายความ (Descriptive) สามารถ
ด าเนินการหรืออ่านให้เข้าใจได้ไม่ยาก การน าวิธีการ
วิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาบูรณาการในการ
วิจัย ในการด าเนินการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงเป็น
สิ่ งที่ การวิจั ยทั้ งสองแนวทางได้ มีการอ านวย
ประโยชน์ (Complementary) ต่อกันให้เป็นการ
วิจัยที่สมบูรณ์แบบ มีความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์ 
สามารถด าเนินการวิจัย และเข้าใจผลการวิจัยได้ไม่
ยาก 
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คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา................................................................................................................. 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ............................................................................. ....................... 
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ท างาน.................................................................................................. .............. 
ขอส่ง  บทความจากงานวิจัย                 บทความวิชาการ 
           บทความปริทัศน์ (review article)  บทวิจารณ์หนังสือ (book review) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................... ......................................... 
.................................................................................................................... ............................................ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................... ................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าส าคัญ (ภาษาไทย) ....................................................................................... ...................................... 
Keyword (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อได้สะดวก......................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน............................. 
ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร .......................... 
E-mail........................................................................................... ........................................................ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้      

เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว (ไม่ต้องกรอกแบบ JKBU-2 ) 
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แบบ JKBU-2 
 

 
ข้อมูลผู้ร่วมเขียนบทความ 

 (ส่งแนบพร้อมกับบทความ/บทวจิารณห์นังสือ) 
 

ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่  1 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ 
           (Mr./Mrs./Ms.)............................................................................................................................................... 
คุณวุฒิสูงสดุ และสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ................................................โทรสาร.......................................... 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้          เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนบทความจากงานวิจัย 
               (กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ 
 
ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่  2 
ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 
 (Mr./Mrs./Ms.).............................................................................................................................................. 
คุณวุฒิสูงสดุ และสถานศึกษา........................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง/ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อไดส้ะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย...................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................โทรสาร.................................................. 
E-mail.......................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้          เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียนบทความจากงานวิจัย 
              (กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย) 

                       เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ 
 
หมายเหตุ :  ถ้ามีผู้เขยีนบทความมากกว่า 2 ท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของผู้เขยีนบทความร่วมท่านอ่ืน ๆ ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แบบ JKBU-3 
 

รูปแบบการพิมพแ์ละการน าเสนอบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ 
 

1. การพิมพ์  
  พิมพ์ต้นฉบับบทความ/บทวิจารณ์หนังสือด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟต์แวร์อื่นที่
ใกล้เคียงกัน พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ประมาณ 26 บรรทัด ต่อ 1 หน้า ให้พิมพ์ด้วยอักษรTH Saraban 
ขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 16 และใส่เลขหน้าตั้งแต่ต้นฉบับจนจบบทความ ยกเว้นหน้าแรกโดยจัดพิมพ์เป็น 2 
คอลัมภ์ ส าหรับสาระของบทความ ยกเว้นบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นแบบคอลัมภ์  
2. การน าเสนอบทความ 
 2.1 บทความทุกประเภทท้ังที่เปน็บทความจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน ์ (review 
article)  มีความยาวประมาณ  12 – 15 หน้า  A4 (รวมบทคัดย่อ) 
 2.2  ช่ือบทความให้ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.3  ให้ระบุชื่อของผู้เขียนบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใต้ช่ือบทความ และระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ (ถ้ามี)  ต าแหน่งงาน สถานท่ีท างานของผู้เขียน โดยเขียนเปน็เชิงอรรถ(footnote) ในหน้าแรกของบทความ 
 2.4  การน าเสนอบทความให้น าเสนอ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

 บทคัดย่อ  (เฉพาะบทความจากงานวิจัย)  กรณีทีเ่ป็นบทความจากงานวิจัย  ต้องมีบทคัดย่อ
ภาษาไทยและบทคดัย่อภาษาอังกฤษ โดยแต่ละบทคัดย่อมีความยาวไม่เกิน 1/3 ของกระดาษ A4 
(ประมาณ 18 บรรทัด) และให้ระบุค าส าคัญ (Keywords) ในบรรทัดสดุท้ายของบทคัดย่อท้ังที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 1 : บทน า ระบุปัญหา/ความเปน็มา ความส าคัญของปัญหา/ประเด็นท่ีจะน าเสนอในบทความ และ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย/การเสนอบทความ 

 2 : เนื้อหาสาระ น าเสนอประเดน็เนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งอาจประกอบดว้ยหลายย่อหน้า  และในกรณีของ
บทความจากงานวิจัย การน าเสนอในส่วนนี้ควรมีส่วนประกอบ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดในการวิจัย การ
ทบทวนเอกสาร วิธีการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัย  

 3 : สรุป  สรุปผลการวจิัย/บทความและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
 4 : เอกสารอ้างอิง ให้น าเสนอแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (เรียงล าดับอักษร)  โดยน าเสนอ

ตามตัวอย่าง  3 
 ภาคผนวก (ถ้ามี) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
(ตัวอย่าง  1) 
การน าเสนอบทความจากงานวิจัย (Research Article) 

 
บทคัดย่อ 

 
 ............................................................................................................................. ........................
............................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ....................................
.................................................................................................................. .............................................. 
 
ค าส าคัญ : ......................................................................................... 
 
Abstract 

 
 ............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ........................................................................... 

 
Keywords: .........................................................................................  

 
 
บทน า   (ส่วนที่1ของบทความ) ระบุประเด็นปัญหาของการวิจัยให้ชัดเจนและปรากฏการณ์โดยสังเขป 
ในส่วนท้ายของบทน าให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย(เฉพาะการน าเสนอเป็นบทความวิจัยมิใช่ใน
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



  

 
เนื้อหา  (ส่วนที่  2  ของบทความ)   

 การทบทวนเอกสาร/งานวิจัย (โดยสังเขป) 
 แนวคิดทฤษฎี/งานวิจัย  กรอบความคิดในการวิจัย และสมมติฐาน  (ถ้ามี) 
 ค าจ ากัดความของศัพท์/ตัวแปร 
 ระเบียบวิธีวิจัย  (ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/วิธีการสร้างเครื่องมือ/วิธีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล) 
 ผลการวิจัย 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ในรูปตารางที่น าเสนออย่าง
กะทัดรัด  (Concise) 

 ผู้เขียนอาจปรับชื่อหัวข้อในเนื้อหาสาระของการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม เมื่อขึ้นย่อ
หน้าใหม่ ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ  

 
สรุปและเสนอแนะ  (ส่วนที่  3  ของบทความ)   
 
เอกสารอ้างอิง  (ส่วนที่  4  ของบทความ) 
ภาษาไทย.......................................................................................................... ..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาษาไทยอังกฤษ................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ............................................ 
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
................................................................ ....................................................................... ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย่าง  2) 
การน าเสนอบทความทางวิชาการ (Academic Article) /บทความปริทรรศน์ (Article Review) 
 
บทน า (ระบุประเด็นส าคัญ  ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ) 
 ............................................................................................................................. ........................
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ...................................... 
 
เนื้อหา  (สรุปสาระส าคัญแต่ละบท/ตอน โดยน าเสนอเป็นย่อหน้าได้มากกว่า 1 ย่อหน้า) 
 ............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
 
สรุปและเสนอแนะ (ถ้ามี) 
 ........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........ 
 
เอกสารอ้างอิง  (กรณีเป็นบทความปริทรรศน์ ควรมีเอกสารอ้างอิงตามสมควร) 
ภาษาไทย...................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
ภาษาไทยอังกฤษ................................................................................................................ .................... 
................................................................................................................................................................  
 
ภาคผนวก  (ถ้ามี) ............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................... ................................. 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ตัวอย่าง  3) 
การเขียนบรรณานุกรม 

 
1. จิรธี  ก าไร.(2547).  ก้าวแรกสู่ e-Commerce. กรุงเทพฯ: เอส ซี พี บุ๊กส์ 
2. ทวีศักดิ์ อินทรรักขา. (2549). การยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

3. ลักขณา  สริวัฒน์. (2544). จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน. กรงุเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 
4. ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. (2551). สถิตินักท่องเที่ยว 2008 จาก : 

http:www.tourism.go.th/2009/th/statixtic/tourism.phb?cid=12.10 มีนาคม 2551 
5. Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,Asli. (2549).  “Small and Medium Enterprises: 

Access to Finance as a Grouth Constraint.”Journal of Banking and Finace. 
Volume 30,2931-2943. 

6. Hughes, Allen. (2540). “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business 
Economics.Volume  9, 151-166. 

  
การเขียนอ้างอิงภายในสาระบทความ 

วารสารเกษมบัณฑิตใช้ระบบ นาม-ปี และระบุหน้า (เมื่อเป็นการอ้างอิงเฉพาะประเด็น) ไม่ใช้
ระบบหมายเลขหรือเชิงอรรถะดังนี้   
1............(จิรธี   ก าไร, 2547: 4-5) ……………………….. 
2............(ทวีศักดิ์ อินทรรักขา,2549) ……………………. 
3............(ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว,2551) ……………………….. 
4............(Beek,Thorsten and Demirguc-Kurt,2549) ……………………. 
5............(Hughes,2540:161-162)  



  

3. การเขียนบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
 3.1 ต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ ดังนี้ 

 ชื่อหนังสือ 
 ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง 
 ปีที่พิมพ์ 
 ส านักพิมพ์/โรงพิมพ์ 
 จ านวนหน้า 

3.2 การน าเสนอบทวิจารณ์หนังสือควรมีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนสรุป ในท านอง
เดียวกับการน าเสนอบทความ (โปรดพิจารณาตัวอย่างที่  2) 

3.3 การน าเสนอสาระส าคัญในแต่ละบทโดยสรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละ
บทความ (กรณีเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ) 

3.4 ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks) 
 

4. การน าเสนอตารางและภาพประกอบ 
 ในกรณีที่มีตารางและภาพประกอบในบทความ ให้น าเสนอดังนี้ 
1. การน าเสนอตาราง 

(ตัวอย่าง) 
 
ตารางท่ี.......  :  ………………………………(ชื่อตาราง)................................................ 
 
  
  
  
 
ที่มา : ………….  (แหล่งที่มา และปี)......................... 
 
2. การน าเสนอภาพประกอบ 
 ภาพกราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตาราง ให้เรียกว่า ภาพประกอบ โดยเขียนก ากับใต้
ภาพประกอบ  ดังนี้ 
 

(ตัวอย่าง) 
รูปภาพ 

 
 

ภาพประกอบที่........ : ………………….(ชื่อภาพประกอบ).................................... 
ทีม่า : ………………(แหล่งที่มา และปี)............(ถ้ามี) 



  

การพิจารณาคัดเลือกบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
 ในวารสารเกษมบัณฑิต  
 

1. บรรณาธิการจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้รับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ 
2. บรรณาธิการจะพิจารณากลั่นกรองบทความ/บทวิจารณ์หนังสือว่ามี รูปแบบการน าเสนอ

เป็นไปตามรูปแบบ  แบบ JKBU-3  หรือไม่ และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความ/บท
วิจารณ์หนังสือ ที่การน าเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบ   JKBU-3  (โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่
ผู้เขียน) 

3. บรรณาธิการจะน าบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ผู้เขียนส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือ
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ โดยใช้เวลาประมาณ 
20-30 วัน 

4. บทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่จะได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ประเมินให้พิมพ์เผยแพร่ได้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา 

5. ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขก่อนพิมพ์เผยแพร่ ผู้เ ขียนจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปยัง
บรรณาธิการวารสารฯ ภายใน 15 วัน (หรือตามที่บรรณาธิการก าหนด)  นับจากวันที่ได้
รับทราบผลการประเมิน ในกรณีท่านส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฉบับแก้ไขช้ากว่าก าหนด 
บรรณาธิการจะน าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับต่อไป (โดยผู้ เขียนจะต้องแจ้งให้
บรรณาธิการทราบว่าประสงค์จะส่งช้า) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกษมบัณฑิต 
 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มน าส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือฯ (แบบ JKBU-1 ) 
2. กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุข้อมูลของผู้ร่วมเขียนทุกคนเพิ่มเติมในแบบ JKBU-2 
3. การส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  กระท าได้  2  วิธีดังนี้ 

 วิธีที่  1 :  ส่งผ่าน E-mail   journal@kbu.ac.th 
 วิธีที่  2 :  ส่งบทความ On-Line ที่ http://journalkbu.kbu.ac.th. 
 วิธีที่  3 :  ส่งทางไปรษณีย์ไปยังอยู่ข้างล่างนี้ 
 

บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต 
ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

เลขที่  1761  ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  
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 กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือ  จ านวน  1  ฉบับ  พร้อมบันทึก
ข้อมูลลงแผ่น  CD จ านวน 1 แผ่น โดยน าส่งพร้อมแบบ JKBU-1 และแบบ JKBU-2 (ถ้ามี) 

4. เมื่อส่งบทความ/บทวิจารณ์หนังสือแล้ว กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วยวาจา  
โดยโทรศัพท์ไปที่  02-3202777 ต่อ 1129  
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