
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         1 
                                                                             

Journal of Social Innovation
College of Social Innovation, Rangsit University

Year 2 Volume 1 January – June 2019

วารสารนวัตกรรมสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562



วารสารนวัตกรรมสังคม2

วารสารนวัตกรรมสังคม 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

เจ้าของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดี

ในนาม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะที่ปรึกษา
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาส 

บรรณาธิการ
อาจารย์บุญส่ง ชเลธร

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

กองบรรณาธิการ
ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์

ผู้อ�านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายใน
อาจารย์สานิตย์ แสงขาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์ และอาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สุริยะใส  กตะศิลา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ผู้อ�านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         3 
                                                                             

รองศาสตราจารย์สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน์

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรี วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์สุนี ไชยรส

ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์

หัวหน้าภาคศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาผู้น�าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ชาญชัย จิวจินดา

ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ประจ�าวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความภายนอก
ดร.สุนทร คุณชัยมัง

ผู้อ�านวยการมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเพื่อการริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล

นักวิชาการอิสระ ด้านปรัชญาสังคมและการศึกษา

ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์

ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ (นานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ

รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ดวงพร อาภาศิลป์

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ภาส ภาสสัทธา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปปช. และคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.เทียนชัย วงษ์ชัยสุวรรณ

นักวิชาการอิสระ



วารสารนวัตกรรมสังคม4

รองศาสตราจารย์ เสาวนีย์ จิตต์หมวด

ประธานคณะกรรมการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการอ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ผู้อ�านวยการหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นาวาอากาศเอกหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร

นายทหารปฏิบัติการประจ�ากองบัญชาการ กองทัพไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร พลเตชา

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

อาจารย์ประจ�าสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์

ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

ดร.วารินทร์ สินสูงสุด

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองเลขานุการ
ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์

นางสาวบงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์

English Editors

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         5 
                                                                             

Journal of Social Innovation
College of Social Innovation, Rangsit University

Year 2 Volume 1 January – June 2019

Owner
Assoc.Prof.Dr.Sungsidh Piriyarangsan, Dean

College of Social Innovation, Rangsit University

Editorial Advisor

Dr.Arthit Ourairat

Assoc.Prof.Dr.Sungidh Piriyarangsan

Professor.Dr.Apichai Puntasen

General Ekkachai Srivilas

Editor in Chief
Mr.Boonsong Chaletorn

Lecturer in College of Social Innovation, Rangsit University

Editorial Board

Asst.Prof.Dr.Chuleerat Charoenporn

Director of Social Innovation Research Center, College of Social Innovation, Rangsit University

Asst.Prof.Dr.Chatwarun Ongkasing

Lecturer in College of Social Innovation, Rangsit University

Dr.Veraphong Chutipat

Director, M.A.Leadership, College of Social Innovation, Rangsit University

Asst.Prof.Dr.Nathanicha Na Nakorn

Lecturer, Master of Business Administrative, Bangkok University

Peer Review
Mr.Sanit Sangkham

Asst. to the President for Social Development and Privilege and Lecturer in College of Social 

Innovation, Rangsit University

Dr.Apirat Kangsadanporn

Deputy Dean of Administration, College of Social Innovation, Rangsit University

Dr.Suriyasai Katasila

Deputy Dean of Student Affairs, College of Social Innovation, Rangsit University

Asst.Prof.Dr.Rattaphong Sonsuphap

Director, M.A.Leadership (Online), College of Social Innovation, Rangsit University



วารสารนวัตกรรมสังคม6

Assoc.Prof.Dr.Sitanon Jesdapipat

Lecturer in College of Social Innovation, Rangsit University

Asst.Prof.Dr.Rear Admiral Wiroj Pimanmassuriya

Lecturer in College of Social Innovation, Rangsit University

Mrs.Sunee Chaiyarose

Director,The Promotion Center for Gender Equality and Social Equity, College of Social Innovation, 

Rangsit University

Assoc.Prof.Dr.Kant Kovitsomboon

Lecturer in College of Social Innovation, Rangsit University

Dr.Sarun Thitiluck

Director, M.A.Leadership, College of Social Innovation, Rangsit University 

Dr.Bunsom Kesapradit

Lecturer in College of Social Innovation, Rangsit University

Dr.Chanchai Chewjinda

Director of Intellectual property office and Lecturer in College of Social Innovation, 

Rangsit University

Dr.Soontorn Koonchaimang

Director of Right-Livelihood Foundation, Co-founder of Thailand Social Business Initative: TSBI

Assoc.Prof.Witayakorn Chiengkul

Independent Scholar in Philosophy and Education 

Chair Professor Lae Dilokvidhyarat

Faculty of Economics, Chulalongkorn University

Assoc.Prof.Dr.Narong Petprasert

Political Economist of Political Economy Section, Faculty of Economics, 

Chulalongkorn University

Col Boonrod Srisombat

Deputy Commandant RTA CGSC

Assoc.Prof.Dr.Kampanad Bhaktikul

Dean of Faculty of Environment and Resource Studies, and Executive Board of 

Mahidol University

Dr.Duangporn Arbhasil

Dean, College of Management, Mahidol University

Dr.Pas Pasatta

Senior Advisor to (NACC) Commissioner, Member of Bangkok Metropolitan Council, Committee for 

Appeal and Pettition Office of the Higher Education Commission

Dr.Tienchai Wongchaisuwan

Independent Scholar in Sociology



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         7 
                                                                             

Assoc.Prof.Sawvanee Jitmoud

Chairperson, Center for Muslim World Policies, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. 

Steering Committee, office of Peaceful Means and Good Governance as Director, Strengthening 

Peaceful Society in the Deep South Course, King Prajadhipok’s institute

Asst.Prof.Dr.Visanu Vongsinsirikul

Director, Institute for SME Innovation, Lecturer in Economics, College of Innovation Business and 

Accountancy, Dhurakij Pundit University

Group Captain, Dr.Chayada Kempetch

Operational Officer, Royal Thai Armed Forces Head Quarter

Asst.Prof.Dr.Bangon Poltechar

Lecturer, Graduated College. Chandrakasem Rajabhat University

Dr.Chairat Wongkitrungruang

Lecturer, Social Development Program, Faculty of Social Science, Kasetsart University

Asst.Prof.Dr.Kanokrat Yossakai

Lecturer, Faculty of Management Science, Chandrakasem Rajabhat University

Dr.Warin Sinsoongsud

Advisor, Board of Committee of Faculty of Management Science, Baansomdejchaopraya Rajabhat 

University

Coordinator
Dr.Pramemanut Pochanasomboon

Ms Bongkochkarn Soonthronpruk

English Editors

Asst.Prof.Dr.Titiporn Siriphant Puntasen

Deputy Dean for Academic Affairs in College of Social Innovation, Rangsit University

Dr.Mano Mettanando Laohavanich

Deputy Dean for Internation Affairs in College of Social Innovation, Rangsit University



วารสารนวัตกรรมสังคม8

สารบัญ                                                                                                                                  

      

  หน้า

สารจากคณบดี 9

 รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

บรรณาธิการแถลง 10

 อาจารย์บุญส่ง  ชเลธร

เศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 13

 อภิชัย พันธเสน

คนไทยควรเรียนรู้อะไรจากการปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส 26

 รศ.วิทยากร เชียงกูล

วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 43

 นันทวัฒน์ พารณอิสรีย์ สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

การศึกษาของเด็กต่างชาติในจังหวัดสมุทรสาคร : บทเรียนภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐ 66

กับองค์กรสาธารณกุศล

 นายปริญญา หวันเหล็ม

ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย  85

อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 แบ๊งค์ นพเกตุ จตุพร บานชื่น และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก  105

ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

 สริลทร์ณา บุญเจิม สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         9 
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Innovation” ก็อวดโฉมออกมาเป็นวารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 
ซึ่งนับจากที่เราผ่านฉบับปฐมฤกษ์มาแล้ว ก็นับว่าเป็นก้าวย่างท่ีส�าคัญของการเรียนรู้
ในหลายมิติ
 วารสารวิทยาลยันวัตกรรมสงัคมให้ความส�าคญักับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักวิจัย นักปฏิบัติการทางวิชาชีพ ผู้สอนในสถาบันการศึกษา รวมท้ังนักวิชาการ
ค้นคว้าอสิระ ซึง่น่ายินดทีีผ่ลงานทีน่�าเสนอมคีวามหลากหลายสอดคล้องกบัความเป็น
นวัตกรรมสงัคมทีม่สีาระหลกัคอืความเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และมมุมอง
ของความเป็นผูน้�าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมอืง อนัเป็น “พ้ืนท่ี” และ “สนาม” ท่ีมคีวาม
กว้างขวางให้กบันักวิชาการ และนกัวิจยั ผูม้เีจตนาจะเขยีนบทความวชิาการเผยแพร่ถึง
ความรู้ในเชิงทฤษฎี อันเป็นการสะท้อนความรู้จากปรากฏการณ์จริง เพื่อการประยุกต์
สู่การปฏิบัติ
 ดังนั้นจึงเป็นเช่นเดิมที่วารสารนวัตกรรมสังคมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ
รับบทความและข้อเขียนอันมีสาระประโยชน์ทางวิชาการจากทุกๆท่าน เพ่ือน�าลงตี
พิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อไปท่ีจะตามติดออกมาอย่างสม�่าเสมอ โดยท่ีผู้อ่านจะได้รับ
ประโยชน์จากข้อเขียนของบทความเหล่าน้ี และเป็นการเปิดหน้าต่างทางโลกวิชาการ
เพื่อประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

สารจากคณบดี
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บรรณาธิการแถลง

 วารสาร “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

บรรณาธิการขอน�าเสนอบทความทีน่่าสนใจ 6 บทความ เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การเมอืง 

การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศส วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิต

ปริญญาโท การศึกษาของเด็กต่างชาติ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของเทศบาล และ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 6 

บทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านต่อไป

 บทความทั้ง 6 เรื่อง

 เรือ่งที ่1 “เศรษฐศาสตร์การเมอืงของโครงการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อภิชยั พันธเสน กล่าวถึง ความรบีเร่งของโครงการเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก จากการก�าหนดขึน้ตามแนวชายแดน 10 เขตท่ัว

ประเทศไทยท่ีไม่ตอบโจทย์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของรฐับาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์

โอชา ซึง่ถงึแม้การด�าเนินการอย่างรบีเร่งจะมผีลดีท่ีโครงการก้าวหน้าไปได้รวดเรว็ แต่ก็

มจีดุอ่อนตรงท่ี ไม่ได้มกีารพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างที่รัฐบาลประกาศไว้

 เรื่องที่ 2 “คนไทยควรเรียนรู้อะไรจากการปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและ

ฝรั่งเศส” โดย รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล ที่กล่าวถึง การปฏิวัติทางความคิด/

ความรูใ้นยุโรปตะวันตกอย่างก้าวกระโดดในศตวรรษที ่15-18 ซึง่ยุคนีเ้ป็นยุคทีเ่ศรษฐกิจ

สังคมไทยเป็นสังคมศักดินาและเกษตรกรแบบพึ่งตนเอง ต่อมาในศตวรรษที่ 19-20 ที่

มีการปฏิวัติโครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ท�าให้ประเทศไทยต้องปรับ

ตัวให้ทันตามอย่างประเทศตะวันตก และน�าเข้าความทันสมัยแบบตะวันตก คือ การ

เลือกตั้งผู้แทน การจัดตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายเปิดเสรีทางการค้า 

 เรื่องที่ 3 “วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์” โดย นันทวัฒน์ พารณอสิรย์ี  สริกิร กาญจนสนุทร ชยัรตัน์ 

วงศ์กิจรุ่งเรือง ท่ีกล่าวถึง การอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 252 คน ผลการวิจัยพบว่า วิธีปฏิบัติ

การอ่านหนังสือในภาพรวม คือ จุดประสงค์การอ่าน การส�ารวจเนื้อหา การอ่านเนื้อหา

ในหนงัสอื ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และการจดบนัทึก หรอืการแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

 เรือ่งท่ี 4  “การศกึษาของเดก็ต่างชาติในจงัหวดัสมทุรสาคร: บทเรยีนภาคคีวาม

ร่วมมอืระหว่างรฐักับองค์กรสาธารณกุศล” โดย ปรญิญา หวันเหลม็ ท่ีกล่าวถึง การเตรียม

ความพร้อมส�าหรบับตุรหลานแรงงานต่างชาต ิทีจ่งัหวัดสมทุรสาคร โดยองค์กรภาครัฐ

และองค์กรสาธารณกุศล ผลการศึกษา พบว่า ควรมคีวามร่วมมอืกันของท้ังสองภาคส่วน

ในการจดัการศึกษาให้แก่บตุรหลานของแรงงานต่างชาต ิทัง้ด้านบคุลากรทางการศกึษา 

ด้านหลักสูตร และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการออกแบบ

การจัดสวัสดิการทางการศึกษา อันเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรรัฐและองค์กร

สาธารณกุศล 

 เรือ่งที ่5  “ความคดิเหน็ของประชาชนผูใ้ช้บรกิารต่อการให้บรกิารของเทศบาล 

ต�าบลบ้านค่าย อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง” โดย แบ๊งค์ นพเกตุ จตุพร บานชื่น          

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่กล่าวถึง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของ

เทศบาล ต�าบลบ้านค่าย จงัหวัดระยอง กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 335 คน ผลการวิจยัพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร ด้านข้ันตอนการให้บรกิาร ด้านผลการให้บรกิาร 

และด้านการให้บรกิารชมุชน และยังพบว่าอกีว่า เพศและอายุท่ีต่างกันก็มผีลทางความ

คิดเห็นที่ต่างกันเช่นกัน

 เรื่องที่ 6 “ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วย

มติรสุขภาพแม่และเด็กในโรงพยาบาลนพรตันราชธาน”ี โดย สรลิทร์ณา บญุเจมิ  สริกิร 

กาญจนสุนทร  ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่กล่าวถึง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโครงการ

ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยมิตรสุขภาพแม่และเด็ก ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

กลุม่ตวัอย่าง 246 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเห็นต่อโครงการน้ีในภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก แต่ด้านอายุ รายได้ จ�านวนบตุร ก็ท�าให้มคีวามคดิเห็นต่อโครงการ

นี้แตกต่างกัน ส่วนด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และการได้สิทธิ์การรักษาที่ต่างกัน 
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มคีวามคดิเหน็ต่อโครงการนีไ้ม่แตกต่างกัน และส่วนสดุท้ายการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของ

โครงการนี้ ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อโครงการ

 บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความทั้ง 6 เรื่อง จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน 

ผู้อ่านท่ีสนใจด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส�าหรับท่านท่ีต้องการเผยแพร่บทความ

ทางวิชาการ สามารถส่งมาเพ่ือการพิจารณาได้ตลอดเวลา โดยในฉบับต่อไปจะเป็น 

วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ขอได้รับความขอบคุณเป็นอย่างสูง

     บุญส่ง ชเลธร
                                    บรรณาธิการ
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

อภิชัย พันธเสน* 

บทคัดย่อ
 

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ผู้เขียนเป็นหัวหน้าโครงการท่ีมีชื่อว่า 

“การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย” เสนอต่อ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย จุดเน้นของบทความนี้สะท้อนความรีบเร่งของโครงการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เน่ืองจากการก�าหนดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตามแนวชายแดน 10 เขตทั่วประเทศไทยไม่ตอบโจทย์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (2557-ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นจุดอ่อนท่ีสุดของรัฐบาลน้ี

ในระหว่างปี 2557-2559 แต่การด�าเนินการอย่างรีบเร่งของโครงการนี้ถึงแม้จะมีผลดี

ที่โครงการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจจะมีจุดอ่อนที่ส�าคัญคือ มิได้มีการพัฒนา

ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้

ค�าส�าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ศาสตร์พระราชา  เศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

 This paper is a part of a research project directed by the author, titled, 

“Special Economic Development Zones of Thailand”, submitted to The Thailand 

Research Fund. The emphasis of this paper reveals an urgent nature of the 

Project of Eastern Economic Corridor (EEC) as a result from the failure from 

  *ศาสตราจารย์ประจ�า วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต บทความทางวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน

วิจยัท่ีผู้เขียนเป็นหัวหน้าโครงการ ชือ่ว่า “การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย” เสนอต่อ ส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย
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the economic performance of the 10 prior special economic zones located on 

10 areas along the border around Thailand. Such failure is against public ex-

pectation from General Prayuth Chan-o-cha government (2014-present) as its 

weakest spot during 2014-2016 was its economic performance. Unfortunately, 

although the urgency of this project results in most rapid progress, its substantial 

weakness is that the project has not been developed along the concept of the 

King’s Science and Sufficiency Economy proclaimed by the government.

Keywords Special Economic Development Zone, Special Economic   

  Devel opment Zone of Eastern Economic Corridor, The King’s 

  Science, Sufficiency Economy

1.   ความน�า

 การศึกษานโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศใดประเทศหน่ึงในภูมิภาค

อาเซียนในปัจจุบันจ�าเป็นจะต้องเข้าใจบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของ

มหาอ�านาจที่เข้ามามีผลประโยชน์เก่ียวข้องในภูมิภาคด้วย เพราะผลต่อการตัดสินใจ

ในการด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึง่จะมส่ีวนเก่ียวเนือ่งกับ

อิทธิพลของมหาอ�านาจเหล่าน้ีอยู่ด้วย นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐศาสตร์การเมือง

จากมุมมองของผู้กุมอ�านาจรัฐในขณะนั้นด้วย การด�าเนินนโยบายในลักษณะเช่นน้ี

ของประเทศไทยก็มิได้เป็นข้อยกเว้น บทความน้ีจึงจะเร่ิมจากการสะท้อนบทบาททาง

เศรษฐกิจและการเมืองของมหาอ�านาจในภูมิภาค อันประกอบด้วย จีน ญ่ีปุ่น และ

สหรัฐอเมริกา โดยสังเขป ที่อยู่บนพื้นฐานของการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับรัฐไทย 

โดยมตีวัแสดงทัง้ภาครฐัและไม่ใช่ภาครฐั โดยภาครัฐน้ันท�าหน้าท่ีเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย 

แต่ภาคที่จะเข้าไปเกี่ยวโดยตรงในแต่ละประเทศในภูมิภาคก็คือตัวแสดงที่มิใช่ภาครัฐ

ในรปูของการลงทนุ ซึง่ในโลกยุคปัจจบุนัมคีวามส�าคญัมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ

โดยตรงจากภาครัฐของต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาติมหาอ�านาจ การร่วม

มือของมหาอ�านาจอย่างประเทศญ่ีปุ่นกับประเทศในภูมิภาคเป็นการเน้นผลประโยชน์
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ทางเศรษฐกิจร่วมกันเป็นหลัก และเน้นประเด็นวัฒนธรรมในฐานะเป็นสื่อของการร่วม

มือ ในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ในอัตราสูง ท�าให้จีนเป็นประเทศท่ีมีความโดดเด่นข้ึนมาในภูมิภาคอาเซียน ประกอบ

กับนโยบายของรัฐบาลจีนท่ียืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศใด ซึ่ง

ต่างจากท่าทีของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงทีพ่รรคเดโมแครตบริ

หารประเทศ ท�าให้จนีมบีทบาทเด่นในภูมภิาคอาเซยีนอย่างรวดเรว็ โดยท่ีนโยบายของ

จนีนัน้สอดคล้องกับจดุยืนของอาเซยีน (ASEAN way) คอื ความร่วมมอืบนพ้ืนฐานการ

เจรจาที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกในภูมิภาค การมีส่วนส�าคัญใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับการเคลือ่นย้ายคนไปสูป่ระเทศต่างๆ ในภูมภิาค

ล้วนเป็นการขยายอทิธิพลทีส่�าคญัของประเทศจนี การปรากฏตัวของจนีในภูมภิาคผ่าน

นโยบาย หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง (One belt one road: OBOR) รวมทัง้การจดัตัง้สถาบนั

การเงินเพ่ือลดปัญหาการพ่ึงพาทางการเงินจากค่ายตะวันตก เป็นการเพ่ิมอทิธิพลทาง

เศรษฐกิจของประเทศจนีเหนอืภมูภิาคอาเซยีน ซึง่เท่ากับลดอทิธิพลจากฝ่ังตะวนัตกซึง่

มีประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นหลักไปโดยปริยาย

 ในขณะเดียวกัน ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เกิดมีการเปล่ียนแปลงอย่างส�าคัญ

ภายหลังจาก โดแนล ทรัมป์ (2017-ปัจจุบัน) จากพรรครีพับริกัน ได้รับเลือกเป็น

ประธานาธิบดีต่อจาก บารัค โอบามา (2009-2016) พร้อมกับนโยบายอเมริกาต้องมา

ก่อน (America first) เน่ืองจากตระหนกัว่าความพยายามแผ่อทิธิพลเข้าไปสู่ทุกภาคส่วน

ของโลกของสหรัฐอเมรกิาเอง อาจเป็นผลท�าให้ประเทศสหรฐัอเมรกิาอ่อนแอลงท้ังทาง

เศรษฐกิจและทางทหาร โดยคาดว่านโยบายดังกล่าวจะท�าให้ประเทศสหรฐัอเมรกิากลบั

มาเข้มแขง็ ถึงแม้นโยบายของทรมัป์ (2017-ปัจจบุนั) ดเูหมอืนจะท�าให้สหรัฐอยู่ห่างจาก

อาเซียน แต่ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ในความร่วมมือ เอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific 

Economic Cooperation: APEC) และยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางทหารจากการฝึก

ซ้อมทางทหารที่มีชื่อว่า Cobra gold ต่อไป แต่ความหวั่นเกรงการเพิ่มอิทธิพลของจีน

ในภมูภิาคยังคงม ีสะท้อนจากการประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศของอาเซยีนท่ีมรีฐัมนตรี

ต่างประเทศของท้ังจนีและสหรฐัเข้าร่วมเมือ่ต้นเดอืนสงิหาคม 2561 โดย Mike Pompeo 

รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้เสนอแผนการที่มีชื่อว่า Indo-Pacific พร้อม

งบประมาณ 300 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยดงึอนิเดยีซึง่ยังคงมคีวามขดัแย้งกับจนีในเรือ่ง
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ดนิแดน เข้ามาร่วมเพ่ือลดอทิธิพลของจนี แต่ผูส้งัเกตการณ์ส่วนมากเหน็ว่าแผนการณ์

ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลในทางปฏิบัติมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน การประกาศสงคราม

ทางการค้าเพ่ือลดอิทธิพลทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อภูมิภาคและประเทศสหรัฐอเมริกาเอง

อาจจะกลายเป็นประเด็นที่สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคและทั้งโลกในอนาคต 

มีผลท�าให้ประเทศที่ต้องพึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยการส่งออกเป็นหลักอาจจะ

ต้องมีการปรับตัวให้หันมาเน้นการขยายตัวจากตลาดภายในมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับประเทศไทยนั้นมีค�าถามว่าจะด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง

ประเทศในกรณีน้ีอย่างไร จะต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่อาจจะหลีกเล่ียงการมีผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกับจนีได้ แต่ในขณะเดยีวกันนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

ซึ่งยังคงต้องการทุนและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

จ�าเป็นทีจ่ะต้องรักษาความสมัพันธ์อนัดกีบัทุกฝ่าย ซึง่เชือ่ว่าประเทศไทยมปีระสบการณ์

ในการด�าเนินนโยบายในลักษณะน้ีเป็นอย่างดี มีเพียงข้อควรระวังว่าประเทศไทยจะ

ต้องไม่เน้นการพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์จนเกินไป จนละเลยปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้เสด็จสวรรคต

ไปแล้ว อันเป็นแนวทางที่ส�าคัญส�าหรับการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทย

2.   การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาความ

มั่นคง

 จากความแตกต่างด้วยฐานะทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศ

เพ่ือนบ้านทางตะวันออกและตะวันตก หรือ CLMV ท�าให้มีแรงงานข้ามชาติไหลเข้า

ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2533 โดยที่ในปี 2535 รัฐไทยได้เริ่มนโยบายขึ้นทะเบียนแรงงาน

จากประเทศ CLM เป็นหลกั และได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศเหล่าน้ี

ในระหว่างปี 2545 ถึง 2546 เพ่ือให้เกิดมกีารเข้าเมอืงของแรงงานข้ามชาตจิากประเทศ

เหล่าน้ีถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบแรงงานท่ีเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมายให้

มีความเข้มงวดมากข้ึนกว่าเดิม แต่ก็ยังมีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเน่ือง 

เนื่องจากปัญหาความไม่สะดวกของผู้เข้าเมืองในการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายใน
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ประเทศของตน ประกอบกับความต้องการใช้แรงงานราคาถูกจากนายจ้างฝ่ายไทย ใน

ปี 2554 ประเทศไทยได้มีการประกาศนิรโทษกรรมแรงงานผิดกฎหมาย ท�าให้แรงงาน

เหล่านี้มาลงทะเบียนกว่า 2 ล้านคน

 เพ่ือไม่ให้ปรากฏในเอกสารของทางราชการว่ามีแรงงานผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 

2557 ในรายงานของกระทรวงแรงงานจึงไม่ปรากฏมีแรงงานข้ามชาติท่ีผิดกฎหมาย 

แต่ในความจริงก็ยังมีปัญหาน้ีอยู่ ในปี 2559 ภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายที่จะเอาผิด

ทั้งแรงงานข้ามชาติและนายจ้างที่จ้างแรงงานท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงเกิด

ปรากฏการณ์แรงงานไหลออกจากประเทศไทยเป็นอนัมากจนมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ ท�าให้ต้องมีการผ่อนผันอย่างต่อเนื่องและได้ประกาศเส้นตายที่จะยุติการ

ผ่อนผันท้ังหลายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2561 เป็นต้นไป การเข้มงวดในเรื่องน้ีส่วน

หน่ึงเป็นผลจากนโยบายความมัน่คงของประเทศ ท้ังน้ีเพราะแรงงานข้ามชาตส่ิวนใหญ่

จะเข้ามาท�างานอยู่ตามเมอืงขนาดใหญ่ซึง่มทีัง้ภาคอตุสาหกรรมและบรกิารท่ีเป็นภาค

เศรษฐกิจที่ส�าคัญของเมือง และเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก่อนมีการ

รัฐประหารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 บางส่วนของแรงงานเหล่านี้อาจถูกจัดการให้

เข้ามาเป็นมวลชนสนับสนุนกลุม่ทีม่อี�านาจในขณะน้ัน ขณะเดยีวกันรฐับาลของพลเอก

ประยุทธ์ จนัทร์โอชา (2557-ปัจจบุนั) ก็มคีวามพยายามท่ีจะลดปัญหาการค้ามนษุย์ซึง่

ประเทศไทยยังติดอยู่ในรายงานการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริการะดับ 3 ในปี 

2557 ด้วย ทั้งน้ีเพราะการไม่สามารถควบคุมการเข้ามาและออกไปจากประเทศไทย

ของแรงงานข้ามชาตซิึง่นอกจากจะเป็นปัญหาความมัน่คงของประเทศแล้ว การเข้าเมอืง

โดยผดิกฎหมายของแรงงานข้ามชาตยัิงเป็นโอกาสให้นักค้ามนษุย์ถือโอกาสในการหา

ผลประโยชน์จากแรงงานเหล่านัน้ได้อีกด้วย โดยให้เข้ามาท�างานในฐานะแรงงานทาส 

ถูกกดราคาค่าจ้างและถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ หรือน�ามาเพ่ือบังคับให้เป็น

โสเภณี ซึง่นอกจากจะขดักบัหลกัสทิธิมนษุยชนแล้ว ยังท�าให้มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ

ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิาใช้เป็นเครือ่งมอืเพ่ือต่อรองและกดดนัทางการค้า ด้วยความ

พยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรฐับาลไทยตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา มผีลให้

ในปี 2561 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นในระดับ 2 คือมีความพยายามปราบปราม

การค้ามนุษย์ แต่ยังไม่ถึงมาตรฐานขั้นต�่า
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3.  เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในฐานะนโยบายเพือ่ความมัน่คงทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ พร้อมทั้งลดปัญหาการค้ามนุษย์

 ที่ผ่านมาในต่างประเทศทุกประเทศที่มีนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 

economic zone: SEZ) นโยบายดังกล่าวจะถูกใช้ในฐานะยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศท่ีเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงเลือกพ้ืนที่ในบริเวณที่มีความ

สะดวกต่อการขนส่งท้ังวัตถุดิบและสนิค้าส�าเรจ็รปู ท้ังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และ

มีพ้ืนท่ีจ�ากัดเพ่ือความสะดวกในการยกเว้นภาษีทุกชนิด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการผลิต

เต็มศักยภาพ แต่ส�าหรับประเทศไทย ส่วนที่เพิ่มเข้าไปในยุทธศาสตร์นี้คือความมั่นคง

ของรัฐ รวมทั้งการป้องปรามการค้ามนุษย์ ด้วยแนวคิดดังกล่าว หลังรัฐประหารใน

เดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาลทหารที่มาจากรัฐประหารจึงเลือกพื้นที่ชายแดนที่มีการ

ส่งสินค้าข้ามแดนเป็นหลักอยู่แล้ว 10 พ้ืนที่ ในระหว่างปี 2558-2559 โดยมีชื่อเรียก

อย่างเป็นทางการว่า ‘เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ’ เพ่ือด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ดัง

กล่าว ประกอบด้วยอ�าเภอและจังหวัดที่เกี่ยวข้องดังนี้ แม่สอด/ตาก   เมือง/มุกดาหาร   

เมือง/นครพนม   เมือง/หนองคาย   สะเดา/สงขลา    เมือง/ตราด  อรัญประเทศ/สระแก้ว  

แม่สาย/เชียงราย  เมือง/กาญจนบุรี  สุไหงโกลก/นราธิวาส โดยที่ แม่สอด/ตาก และ 

เมือง/มุกดาหาร ที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่พาดผ่านจาก

ตะวันตกไปสู่ตะวันออกตามล�าดับ ขณะท่ี เมือง/กาญจนบุรี อยู่บนด้านตะวันตกของ

ระเบยีงเศรษฐกิจสายใต้ และ อรญัประเทศ/สระแก้ว อยู่บนฟากตะวันออกของระเบยีง

เศรษฐกิจสายใต้เส้นบน และเมือง/ตราด อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ภาคตะวัน

ออกเส้นล่าง โดยที่จุดที่ได้รับการคัดเลือกล้วนเป็นบริเวณท่ีมีการค้าชายแดนท่ีหนา

แน่นเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ รัฐบาลจึงคาดว่าน่าจะเป็นจุดส่งเสริมการผลิตที่ดีเพราะมี

ช่องทางการตลาดอยู่แล้วและมแีรงงานข้ามชาติเป็นจ�านวนมากอยู่แล้ว สามารถสกัด

แรงงานเหล่าน้ีได้ในระดบัหนึง่ เพ่ือไม่ให้เข้ามาท�างานในเมอืงศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ของประเทศ และจะช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ได้ด้วย

 ถ้าพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการให้แรงงานข้ามชาติท�างานบริเวณพ้ืนท่ี

ชายแดน ซึ่งในปี 2558 มีแรงงานชาวเมียนมาประมาณร้อยละ 78 กัมพูชาร้อยละ 18 

และลาวร้อยละ 5 การก�าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ติดกับชายแดนประเทศเมีย
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นมา 3 จุด สปป.ลาว 3 จุด และกัมพูชา 2 จุด ก็จะไม่สอดคล้องกับสัดส่วนที่เป็นจริง ถ้า

พิจารณาขนาดเศรษฐกิจก็จะพบว่าประเทศเมยีนมามขีนาดเศรษฐกิจทีใ่หญ่ท่ีสดุ ตาม

ด้วยกัมพูชา และ สปป.ลาว ในขณะเดียวกันจังหวัดชายแดนเหล่านี้ยังขาดปัจจัยหนุน

ทางด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งมีข้อจ�ากัดท้ังทางด้านตลาดในต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศ

เพ่ือนบ้าน วัตถุดิบ และเครื่องมือท่ีใช้ในการผลิต จึงมีความเสียเปรียบในด้านต้นทุน 

ไม่สามารถแข่งขันกับแหล่งผลิตในจังหวัดที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งกว่าได้ โดย

สรปุ จดุทีม่ศีกัยภาพจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้จรงิมเีพียง แม่สอด/ตาก และ

อรญัประเทศ/สระแก้ว ท่ีเหลอืน้ันยังไม่สามารถเป็นแหล่งผลิตท่ีมศีกัยภาพของประเทศ

ได้อย่างแท้จริง

 เมื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่สามารถช่วยลดปัญหาความมั่นคงและการ

ค้ามนุษย์ได้เน่ืองจากแรงงานข้ามชาติยังเข้าไปท�างานตามเมืองใหญ่เหมือนท่ีเป็นมา 

ขณะท่ีปัญหาการค้ามนุษย์ได้รับการดูแลให้ดีขึ้นแล้ว อีกท้ังความสนใจจากนักลงทุน

ทั้งในและต่างประเทศที่จะไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เหลืออีก 10 เขต ก็

มีไม่มาก ด้วยความไม่เหมาะสมของพ้ืนที่ในทางเศรษฐกิจ ท�าให้ไม่มีแนวโน้มว่าเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหล่านีจ้ะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึง่เป็นจดุอ่อน

ทีส่�าคญัในช่วง 3 ปีแรกของรฐับาลท่ีมาจากรฐัประหาร (2557-2559) รฐับาลจงึต้องหา

ทางยกระดับการพัฒนาให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation driven economy) หรือประเทศไทย 4.0 ท�าให้

ต้องเลือกพ้ืนที่ท่ีมีความพร้อมอยู่แล้ว คือพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีการพัฒนาเป็นเขต

อุตสาหกรรมแถบฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่ยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายก

รัฐมนตรี (2523-2531) หรือตั้งแต่ปี 2525 และเริ่มบังเกิดผลตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา 

โดยก�าหนดพ้ืนท่ี 3 จงัหวัด เป็นพ้ืนทีน่�าร่องก่อน ประกอบด้วย จงัหวัดฉะเชงิเทรา ชลบรุี 

และระยอง เรยีกว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) เมือ่ได้เลอืกจดุนีเ้ป็นหัวจกัรลากจงูเศรษฐกิจทัง้ประเทศ ภาครฐัก็เร่งออกนโยบาย

และมาตรการสนับสนุน
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4.  เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 โครงการนี้เกิดขึ้นโดยที่มิได้มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อน แต่เมื่อโครงการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจทั่วประเทศ 10 แห่ง ไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดผลตามที่คาดไว้ วันที่ 

31 สิงหาคม 2559 นายกรฐัมนตรปีระยุทธ์ จนัทร์โอชา (2557-ปัจจบุนั) จงึให้ความเห็น

ชอบในหลกัการโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก รวมทัง้เตรยีมจดัตัง้

คณะกรรมการระดบันโยบายและคณะกรรมการขบัเคลือ่นโครงการเพ่ือเสนอท่ีประชมุ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือออกเป็นพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

และน�าโครงการดงักล่าวไปบรรจใุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 

(2560-2564) ด้วย ในระหว่างท่ีรอให้ร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าวผ่านการพิจารณาตาม

ขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สามารถเริ่มงานได้ทันที นายกรัฐมนตรีใน

ฐานะหัวหน้ารกัษาความสงบแห่งชาตไิด้ออกค�าสัง่ฉบบัท่ี 2/2560 เพ่ือเป็นกฎหมายจดั

ต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ครศ.) เพ่ือให้งาน

สามารถด�าเนินไปได้ล่วงหน้า สะท้อนความรีบเร่งของโครงการดังกล่าว มีการวางแผน

การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ท่ี

อู่ตะเภา สร้างท่าเรือเพ่ิมที่มาบตาพุดและแหลมฉบัง รวมท้ังจุกเสม็ดบริเวณอู่ตะเภา

ด้วย มีโครงสร้างทางด่วนพิเศษ (มอเตอร์เวย์) เพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนท่ีกับกรุงเทพมหานคร 

มีข้อเสนอในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ 

และอูต่ะเภา และรถไฟรางคู่เพ่ือการขนส่งสนิค้า รวมท้ังวางแผนทีจ่ะชกัชวนภาคธุรกิจ

เอกชนจากทั่วโลกให้มาร่วมลงทุนเป็นมูลค่า 5 แสนล้านบาท และมีการพิจารณาเมือง

ใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา อู่ตะเภา และระยอง พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออกพ้ืนที ่350 ไร่ ท่ีวงัจนัทร์วลัเลย์ อ�าเภอวงัจนัทร์ จงัหวัดระยอง และมี

โครงการดจิติลัปาร์คบนพ้ืนท่ี 700 ไร่ ทีอ่�าเภอศรรีาชา จงัหวัดชลบรุ ีโดยพ้ืนท่ีดงักล่าวมี

นคิมอตุสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก เพราะเป็นพ้ืนทีท่ีม่อีตุสาหกรรมโดยภาคธุรกิจเอกชน

ของประเทศญี่ปุ่นลงทุนอยู่แล้ว

 ภายหลังใช้เวลาประมาณ 20 เดือน สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านพระราช

บัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ให้มีผล

บงัคบัใช้ ในขณะเดยีวกันนายกรฐัมนตร ีและรองนายกรฐัมนตรด้ีานเศรษฐกิจก็ได้ออก
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เดินทางชักชวนประเทศต่างๆ ให้มาลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก่อนที่พระราชบัญญัติ

ดังกล่าวจะมีผลในการบังคับใช้โดยอาศัยค�าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับ

ที่ 2/2560 เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากเกรงว่าถึงแม้ได้มีการวางแผนเตรียมการทุกอย่างไว้

พร้อมแล้ว แต่นักลงทุนต่างชาติก็ยังคงมีความลังเลใจ กลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่รัฐบาล

ไทยตั้งความหวังไว้สูงคือ ประเทศญ่ีปุ่นและจีน แต่กลุ่มท่ีสนใจท่ีจะเข้ามาลงทุนยังมี

ค�าถามพอสมควร โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่น เช่น ร้อยละ 36 มี

ความเห็นว่ารัฐบาลไทยมองเชิงบวกในอนาคตมากเกินไป ร้อยละ 35 อ้างถึงความไม่

ชดัเจนของแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ใน EEC ร้อยละ 28 เห็นว่าข้อมลูเก่ียวกับนโยบาย 

EEC ของรฐับาลไม่เพียงพอ ร้อยละ 28 เป็นกังวลต่อความรับผิดชอบทางการเงนิท่ีเพ่ิม

ขึน้ของรัฐบาล ในขณะทีน่กัลงทนุจนีส่วนใหญ่มไิด้แสดงความกังวลหรอืรรีอทีจ่ะลงทุน 

เนือ่งจากรัฐบาลไทยภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา (พ.ศ. 2557-ปัจจบุนั) 

ก็เน้นการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในฐานะทีเ่ป็นจดุเชือ่มต่อกับ

นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One belt one road: OBOR) ของจีน ท�าให้ง่ายต่อการ

ตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว

 ขณะเดียวกันสิ่งท่ีนักลงทุนชาวต่างชาติท่ีมิใช่ชาวจีนยังคงกังวลก็คือ ยังไม่มี

ผงัเมอืงรวมของโครงการดงักล่าวอย่างชดัเจน และคาดว่ากว่าทีผ่งัเมอืงดงักล่าวจะออก

มาได้คงประมาณกลางปี 2562 ซึ่งไม่แน่ใจว่าในขณะนี้ (2561) แผนดังกล่าว ประชา

สังคมในพ้ืนที่จะมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามถ้า

พิจารณาจากทางรฐับาลไทยเองก็จะเหน็ความพยายามอย่างสุดความสามารถของท้ัง

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ รวมทั้งรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสู

งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในการชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในพื้นที่ 

เพราะเป็นเดิมพันที่ส�าคัญในการแสดงผลงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้

5.  ประเด็นท้าทาย 

 ในขณะเดยีวกันก็มปีระเด็นความท้าทายต่อเป้าหมายลดความเหลือ่มล�า้ของ

โครงการ EEC สาเหตุของปัญหาน้ีท่ีส�าคัญท่ีเกิดมาแล้วทุกโครงการในอดีตและท่ียัง

ด�าเนินอยู่คอื การท่ีรฐัไม่มมีาตรการภาษ ี‘ลาภลอย’ (Windfall tax) ท�าให้เมือ่มโีครงการ
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ใดเกดิขึน้ สิง่ทีเ่ป็นผลตดิตามมาทันทคีอื ทีด่นิจะมรีาคาเพ่ิมสูงขึน้อย่างรวดเรว็ ผลก�าไร

จะไปตกอยู่กับฝ่ายนายทุนที่เก็งก�าไรหรือลงทุนท�าประโยชน์ ขณะที่คนยากจนจะถูก

กีดกันออกจากผลพวงการพัฒนาด้วยการขายท่ีดินหรือย้ายออกไปจากพ้ืนท่ีโดยไม่มี

โอกาสทีจ่ะได้รับผลประโยชน์เก่ียวข้องในระยะยาว อกีส่วนหน่ึงคอืประเดน็ในเรือ่งการ

ขยายตัวที่เป็นสีเขียว (Green growth) จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มี

ผงัเมอืงทีช่ดัเจนทีทุ่กฝ่ายมส่ีวนร่วมและมฉีนัทามติ ถึงแม้จะมผัีงเมอืงในท่ีสุดก็มคีวาม

เป็นไปได้สูงว่าประชาชนส่วนใหญ่และนักอนรุกัษ์จะถูกกีดกันออกไปจากการมส่ีวนร่วม

หรือมีส่วนร่วมแต่ไม่มีน�้าหนัก ขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ยังเป็นปัญหาคอ

ขวดหลักของประเทศไทย เพราะยังไม่มแีนวทางพัฒนาฝีมอืแรงงานไทยอย่างต่อเน่ือง

ทีม่กีารก�าหนดแนวทางเอาไว้อย่างชดัเจน และยังไม่มคี�าตอบท่ีชดัเจนว่าจะแก้ปัญหา

การใช้หุ่นยนต์ทดแทนแรงงานไม่มฝีีมอืได้อย่างไร ซึง่ทุกประเดน็เหล่าน้ีล้วนสร้างความ

เหลื่อมล�้าให้เพิ่มขึ้น

 ในขณะเดียวกันได้มีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ด้านในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) คือ

 1)  เร่งรัดแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

 2)  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมตรงตามศักยภาพของพื้นที่

 3)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มาตรฐาน

 4)  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเชือ่มโยง

ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต

 ถึงแม้จะมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นนี้ แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

ยังคงเป็นปัญหา โดยปัญหาที่ส�าคัญคือ การจัดการน�้าที่จะรองรับปริมาณประชากรที่

เพ่ิมขึน้อกี 3-4 เท่าภายใน 10-15 ปีข้างหน้า ในเดอืนสงิหาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรี

ที่ดูแลในเรื่องน�้าได้เสนอจะท�าโครงการจัดหาแหล่งน�้าในอ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี 4 โครงการ โดยหวังว่าจะได้น�้าเพิ่มขึ้นอีก 220 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และถ้า

จัดการได้ทั้งระบบ จะมีน�้าเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ผลจะเป็นเช่นไรยัง

ไม่ชัดเจน แต่ก็สะท้อนว่าภาครัฐเองก็มีความกังวลต่อปัญหานี้เช่นกัน ปัญหาขยะและ

การก�าจัดที่ได้ผล การบริการสาธารณสุข การจะจัดให้มีศูนย์บริการการแพทย์ระดับ
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สูง (Medical hub) ในพื้นที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสุขภาพส�าหรับผู้ที่มีเงินจ่าย แต่ส�าหรับ

ประชากรที่ท�างานในระดับล่าง รวมท้ังผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส�าคัญท่ีหน่วย

งานในระดับท้องถิ่นไม่อาจรับมือได้ 

6.  บทสรุป 

 ถึงแม้พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี(2557- ปัจจบุนั) จะประกาศ

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive 

economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรอืเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม (Creative or innova-

tive economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็น

มติรกับสิง่แวดล้อม (Green economy) โดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจเหล่าน้ีสอดคล้องกับ

ศาสตร์พระราชา (The King’s Science) และเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) 

แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแรงกดดันต่อความพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่ีมีปัญหา

รวยกระจุกและจนกระจายอยู่ในขณะน้ี รวมทั้งปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศเนือ่งจากปัญหาความไม่สงบทางการเมอืงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2549 

จนถึงปี 2557 ประกอบกบัแรงกดดนัจากฝ่ายนายทุนภายในประเทศท่ีสนับสนุนรัฐบาล 

และนักลงทุนจากต่างประเทศที่หวังหาผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

มุ่งหวังให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศไทยทั้ง 10 เขต ไม่สามารถจะให้ค�า

ตอบได้ จุดเน้นในท่ีสุดจึงต้องมาอยู่ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งได้

รับการสนับสนุนอย่างรีบเร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจท่ีมีผล

ต่อการเมอืงของรฐับาลชดุนีท้ัง้จากภายนอกและภายใน ท�าให้สิง่ท่ีเกิดขึน้จรงิในบรเิวณ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกยังคงเป็นการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเป็นหลัก ตามกระแสของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (Economic globalization) 

แทนที่จะเป็นไปตามแนวทางศาสตร์พระราชา หรือเศรษฐกิจพอเพียงตามที่กล่าวอ้าง 

เพราะจุดเน้นอยู่ที่การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและการส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังการ

ชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ หลากหลายวิธี แต่ในขณะเดียวกัน

ก็มิได้มีการค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดท�าผังเมืองรวมของ
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โครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคงจะต้องมีการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนท่ี

เมื่อมีการน�าเสนอผังเมืองดังกล่าวในกลางปี 2562 นอกจากน้ันยังไม่มีมาตรการใด

เด่นชัดที่จะช่วยให้เกิดมีการกระจายรายได้ในพื้นที่ หรือการผลักดันกลุ่มชายขอบออก

จากพื้นที่ อันเป็นผลจากการขึ้นราคาของที่ดินอย่างรวดเร็วในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว

ของโครงการ

 ถึงแม้จะมีความพยายามที่จะหาแหล่งน�้าเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและเมืองท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าแหล่งน�้าเหล่าน้ีจะ

พอเพียงต่อประชากรทุกคนในพื้นที่ รวมทั้งน�้าเพื่อการเกษตร โดยไม่มีปัญหาการแย่ง

น�้าเกิดขึ้นในอนาคต

 อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัญหาส�าคัญ ถึงแม้ว่าจะเกิดมีศูนย์บริการสุขภาพท่ีทัน

สมัย (Medical hub) เกิดขึ้นอย่างพอเพียงส�าหรับผู้มีเศรษฐกิจดีที่เป็นคนส่วนน้อยใน

พ้ืนท่ี แต่ประชาชนส่วนใหญ่ทีฐ่านะยากจนจะได้รบับรกิารสขุภาพถ้วนหน้าอย่างท่ัวถึง

และมคีณุภาพพอสมควร ยงัคงเป็นปัญหาเพราะไม่มแีนวทางท่ีจะเตรียมการในเร่ืองน้ี

อย่างชัดเจน

 อีกท้ังปัญหาการขจัดขยะท้ังขยะจากครัวเรือนและขยะพิษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วก็มิได้มีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์

พ้ืนท่ีสเีขยีวและสภาวะแวดล้อม โดยท่ีพ้ืนท่ีสเีขยีวท่ีมอียู่เดมิเป็นจ�านวนมากถูกเปลีย่น

ไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึงการอนุรักษ์คุณภาพน�้าทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็น

แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหารที่ส�าคัญของประเทศ

 สุดท้ายและมคีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อนกว่าปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วทัง้หมดข้างต้น

คอื ปัญหาคอขวดของทรพัยากรมนษุย์ทีจ่ะน�ามาใช้พัฒนาอตุสาหกรรม ซึง่เป็นปัญหา

ทีส่�าคญัและยังไร้ทางออกในขณะน้ี จะมทีางแก้ไขอย่างไรส�าหรบัการพัฒนาพ้ืนท่ี EEC 

ดังกล่าว

 ทั้งหมดน้ีจึงเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนท่ีสนใจการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะต้องเฝ้าติดตามพัฒนาการของ

โครงการนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิด
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เอกสารอ้างอิง

 1.  อภิชัย พันธเสน และคณะ (2560) โครงการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษของประเทศไทย และการสงัเคราะห์ความรูจ้ากชดุโครงการพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง กฎหมาย สังคม 

เศรษฐกิจ ระยะที่ 2: การเคลื่อนย้ายมนุษย์ เล่มที่ 1 “การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษของประเทศไทย” เสนอต่อ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ฝ่ายนโยบายชาติ

และความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

 2.  อภิชัย พันธเสน (2561) บทสังเคราะห์ (ฉบับย่อ) ชุดโครงการวิจัย “พื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ในมิติการเมือง 

กฎหมาย สงัคม เศรษฐกิจ ระยะท่ี 2: การเคลือ่นย้ายมนุษย์” เสนอต่อ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย
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คนไทยควรเรียนรู้อะไรจากการปฏิวัติประชาธิปไตย
ในอเมริกาและฝรั่งเศส1 

รศ.วิทยากร เชียงกูล2

 บทคัดย่อ – การพัฒนาการเกษตร การค้า หัตถกรรม ฯลฯ และการปฏิวัติทาง

ความคิด/ความรู้ในยุโรปตะวันตกอย่างก้าวก้าวกระโดดในศตวรรษที่ 15-18 เป็นพลัง

ที่น�าไปสู่การปฏิวัติทุนนิยมอุตสาหกรรมและประชาธิปไตยแบบนายทุนในศตวรรษท่ี 

18 ขณะที่เศรษฐกิจสังคมไทยในยุคเดียวกันเป็นสังคมศักดินาและเกษตรกรแบบพ่ึง

ตนเอง ที่ท้ังประเทศมีที่ดินมาก ประชากรน้อย ประชาชนอยู่ได้อย่างพอเพียงโดยไม่

จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจเหมือนในยุโรปตะวันตก 

ต่อเมือ่ประเทศพัฒนาทนุนิยมอตุสาหกรรมตะวันตก เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส ขยายตวัเป็น

จักรวรรดินิยมท่ีแผ่อิทธิพลไปท่ัวโลกในศตวรรษท่ี 19-20 ท�าให้ไทยต้องปรับตัวให้ทัน

สมยัตามแบบประเทศตะวันตก รฐับาลของชนชัน้สูงไทยน�าเข้าความทันสมยัแบบตะวนั

ตก เฉพาะรูปแบบบางอย่าง เช่น การเลือกตั้งผู้แทน และการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนโยบาย

เปิดเสรทีางการค้ารองรบัเศรษฐกิจทนุนิยมอตุสาหกรรมของโลก และเป็นการพัฒนาใน

แนวประเทศทุนนิยมด้อยพัฒนาแบบบริวาร ที่โครงสร้างและวัฒนธรรมทางการเมือง

ยังคงเป็นแบบเจ้าขุนมลูนาย ประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมการปฏวัิตปิระชาธิป

ไตยในพ.ศ. 2475 (ศตวรรษที ่20) และไม่ได้ตระหนักในเรือ่งสิทธิเสรภีาพของประชาชน

อย่างเข้าใจเหตผุลและความส�าคญัของระบบประชาธิปไตยเหมอืนประชาชนในอเมรกิา

และยุโรปในยุคของการปฏวัิตทินุนิยมอตุสาหกรรมและประชาธิปไตยแบบนายทุนโลก

ตะวันตกในศตวรรษที่ 16-18 

 Abstract – Economic and social changes, particularly that of progress 

in agriculture, trade, and discovery of new colonies as well as scientific rev-

       1สรปุประเดน็ส�าคญัจากรายงานวจิยัเชงิเอกสารของผูเ้ขียน เรือ่ง การปฏิวัตปิระชาธิปไตยในอเมรกิาและฝรัง่เศส 

ไทยควรเรียนรู้อะไร. แสงดาว, 2560.
       2อดีตคณบดีเกียรติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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olution in western Europe the 15th-18th centuries, were important forces that 

led to industrial and bourgeois democratic revolutions in Western Europe and 

North America the 18th century. In the same period, Thai political economy 

was characterised as a centralised monarchical system and self-subsistent 

economy with large areas of land and small number of population. Thai people 

could live self-sufficiently without resolving to economic or political revolutions. 

However, once western industrialised countries became stronger and managed 

to colonise most of the non-western world. Thai elites had to modernise Thai 

economic system to survive under the expanding world capitalist economy as 

well as imported some forms of western modernisation such as parliamentary 

system and general election. Thailand became a dependent capitalist country 

which never experienced radical economic and positional revolutions like in 

France or the United State of America, so most Thai people did not understand 

nor take active part in fighting for their political rights and freedom. 

ประวัติศาสตร์ยุโรปจากยุคมืดมาสู่ยุคสว่าง

 พัฒนาการของยุโรปช่วงยุค ค.ศ. 476-1517 ที่มักเรียกว่า ยุคกลาง ของยุโรป ถือ

เป็นยุคมืด (Dark Age) หรือยุคตกต�่าส�าหรับยุโรป ในขณะที่โลกตะวันออกทั้งอาหรับ 

จีน อินเดีย มีพัฒนาการทางความรู้และเศรษฐกิจสังคมมากกว่ายุโรปในยุคเดียวกัน3   

แต่อาณาจักรทางตะวันออกไม่สามารถพัฒนาระบบทุนนิยม/ประชาธิปไตยสมัยใหม่

ได้เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออ�านวยเหมือนยุโรปตะวันตก

 โลกตะวันออกมีปัญหาความสัมพันธ์ทางการผลิตเป็นระบบศักดินารวมศูนย์

อ�านาจอยู่ท่ีส่วนกลางมาก ซึ่งต่างจากยุโรปตะวันตกที่มีนครรัฐอิสระและหน่วย

เศรษฐกิจการเมืองแบบฟิวดัล ที่ขุนนางเจ้าที่ดินมีอ�านาจบริหารจัดการชุมชนต่างๆ 

มากกว่า ชนชั้นผู้ปกครองในอาณาจักรตะวันออกอ�านาจ และแนวคิดจารีตนิยมสูง 

     3คริส ฮารมัน. ประวัติศาสตร์โลก ฉบับประชาชน. แปลโดยอรวรรณ คูหเจริญ คบไฟ 2557

  Faulkner, Neil. A Marxist History of the World. www.counterfire.org
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รวมท้ังอาณาจกัรตะวันออกมปัีญหาสภาพทางภูมศิาสตร์ ประชากรและสภาพแวดล้อ

มอืน่ๆ ทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อการเตบิโตของการค้าขาย การเพ่ิมพลังทางการผลิต และการ

เปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกิจจากระบบฟิวดลั/เกษตรดัง้เดมิท่ีมกีารค้าในระดบัจ�ากัดไป

เป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปตะวันตกในยุคเดียวกัน4  

 ระบบสมบูรณาญาสทิธิราชและฟิวดลัในยุโรปศตวรรษท่ี 16-18 ได้สร้างปัญหาการ

กดขี่ขูดรีดชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง ความเหลื่อมล�้าต�่าสูงและความขัดแย้งระหว่าง

ชนชั้นเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ชนชั้นกลางในเมือง ซึ่งเป็นพวกพ่อค้า นายทุน นายธนาคาร 

นักหัตถกรรม ช่างฝีมือ ฯลฯ เริ่มขยายตัว สะสมความมั่งคั่ง/อ�านาจ และพยายามที่จะ

เข้าไปมีบทบาทแข่งขันกับชนชั้นกษัตริย์ ขุนนางใหญ่เพิ่มขึ้น 

 เมือ่รัฐบาลประเทศมหาอ�านาจในยโุรปตะวนัตกเดนิเรอืส�ารวจทางภมูศิาสตร์เพ่ือ

หาเส้นทางการค้าเรอืและดินแดนใหม่ๆ ในศตวรรษท่ี 16 ท�าให้พวกสเปนได้ทองและเงนิ 

ซึ่งถือเป็นโลหะมีค่าที่ใช้เป็นเงินสกุลหลักในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมหาศาล 

เมื่อรัฐบาล/พ่อค้าสเปนใช้ทองและเงินซื้อสินค้าจากประเทศอื่นเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าสูง

ขึ้นทั่วไปในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16-17 เป็นการส่งเสริมการค้า การเก็งก�าไรและการ

ผลติสนิค้าเพ่ิมขึน้ การทีป่ระเทศมหาอ�านาจพบดนิแดนใหม่ท�าให้มกีารน�าพืชพันธ์ุใหม่ 

เช่น มันฝรั่ง ข้าวโพดจากอเมริกา (ซึ่งในยุโรปถูกชาวยุโรปยึดเป็นอาณานิคม) ไปปลูก

ในยุโรปและอาณานิคมอื่นๆ ท�าให้โลกผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้น ประชากรยุโรปที่เคยเสีย

ชีวิตหรืออายุสั้น (เพราะบางปีเกิดภัยพิบัติผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ) สามารถอยู่รอด 

และเพิ่มจ�านวนขึ้น การที่ยุโรปมีประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่ที่ดิน ทรัพยากรมีจ�ากัด ท�าให้

ชาวยุโรปคิดค้นเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ือสนองตอบการ

บริโภคของประชากรได้เพิ่มขึ้น 

 ลัทธิอาณานิคมโดยพวกจักรวรรดินิยมสเปน โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ 

ฝรัง่เศส ยังอาศยัแรงงานทาสส่วนใหญ่จากแอฟรกิาทีม่พีวกเจ้าทีด่นินายทนุทัง้คนขาว

และคนแอฟริกันเองจับชาวแอฟริกันเผ่าที่ล้าสมัยกว่ามาขายให้พ่อค้ายุโรปไปขายต่อ

ให้เจ้าของไร่อ้อย ไร่ฝ้าย ในอาณานิคมต่างๆ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตน�้าตาล เหล้า

     4ประเด็นท่ีว่าท�าไมอาหรับ จีน อินเดีย ซึ่งเคยเจริญก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการในหลายด้านก่อนยุโรปจึงไม่ได้

พัฒนาไปสูร่ะบบทุนนยิมอตุสาหกรรมก่อนหรอืไล่ๆ กับยุโรป มผีูวิ้เคราะห์ไว้ละเอยีดหลายคน เช่น Ian Morris, Why 

The West Rules-For Now Profile Book 2010, 2011 J.J. Clarke, Oriental Enlightenment Routledge 1997
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รัม ฝ้าย ฯลฯ ที่เพิ่มก�าไรและการสะสมทุนให้พ่อค้านายทุนยุโรปที่พวกเขาน�าทุนเหล่า

นี้ไปใช้ในการพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรมในขั้นสูงขึ้น 

ในอังกฤษท่ีท้ังกษัตริย์และขุนนางเจ้าท่ีดินใหญ่ มีความคิดสนับสนุนการค้ามากขึ้น 

สนับสนุนการล้อมรั้วในที่ดินซึ่งเคยถือเป็นท่ีส่วนรวมท่ีชาวนาเคยใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน

ได้ การล้อมร้ัวมเีป้าหมายเพ่ือทีพ่วกเจ้าท่ีดนิจะหารายได้จากการใช้ทีดิ่นเพ่ือเลีย้งแกะ

และน�าขนท่ีตดัไปเป็นวัตถุดบิและท�าการเกษตรแบบเพ่ือการค้าได้ดกีว่าระบบการเก็บ

ค่าเช่าและส่วนแบ่งในระบบฟิวดัลแบบเก่า การล้อมรั้วของพวกขุนนางยุคใหม่น�าไปสู่

การพัฒนาการเกษตรเพื่อการค้า ผลผลิตการเกษตรโดยรวมเพิ่มขึ้น ขณะที่ชาวนาจน

หมดช่องท�ามาหากินในชนบท ต้องอพยพไปเป็นแรงงานรับจ้างภาคอุตสาหกรรมและ

การค้าในเมือง 

 การประดษิฐ์คดิค้นเทคโนโลยีในการเพิม่ผลผลติ การท�าสงคราม และการปล้นสะ

ดมภ์ของรัฐบาลต่างๆ ในยุโรป ส่งเสรมิการเตบิโตของการใช้พลงังาน การขนส่ง การค้า 

ทีท่�าให้ระบบเศรษฐกิจแบบฟิวดลัในยุโรปท่ีผลติเพ่ือใช้มากกว่าผลิตเพ่ือขายกลายเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจระบบฟิวดัลถึงจุดตัน จ�าเป็นต้องเสื่อมสลายและ

เปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผลติเพ่ือขาย ด้วยการใช้เงนิเป็นสือ่กลางและจ้างงาน 

นัน่ก็คอืระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมอตุสาหกรรม (การยอมรบักรรมสทิธ์ิส่วนบคุคลและ

การผลิตขนาดใหญ่เพื่อขายหาก�าไรเอกชน) ซึ่งเป็นระบบการผลิตแบบใหม่ที่ก้าวหน้า 

เพิ่มผลผลิต/ก�าไรได้มากกว่าระบบฟิวดัล-เจ้าขุนมูลนาย 

การค้าที่เติบโตเพ่ิมขึ้น ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในยุโรปในยุค

ศตวรรษ 16-17 ท�าให้การเมือง สังคม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ความคิด วิถีชีวิตของ

ชาวยุโรปเริ่มเปลี่ยนไปด้วย

การปฏิวัติทางความรู้และความคิดโดยปัญญาชนยุโรปในศตวรรษที่ 16-18

 การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ เช่น โคเปอร์นิกัส, กาลิเลโอ, ไอแซค นิวตัน ใน

ศตวรรษที่ 16-18 เรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลท้ังโลกและ

ดาวเคราะห์อื่นๆ โคจรรอบอย่างมีกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติ เป็นความคิดเชิงปฏิวัติและ

ท้าทาย ต่อความเชือ่และค�าสอนของครสิตจกัรผูอ้้างว่าพระเจ้าสร้างโลกเป็นศนูย์กลาง
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ของจักรวาล ซึ่งเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่มาราวพันปี สิ่งที่พวกนักวิทยาศาสตร์

ค้นพบและเสนอว่ามีกฎธรรมชาติ (Natural Law) อยู่ในระบบสุริยจักรวาล และกฎ

ธรรมชาติดังกล่าวนอกจากจะมีผลต่อวัตถุกายภาพต่างๆ แล้ว ยังมีผลต่อมนุษย์ด้วย5 

 เมื่อนักวิทยาศาสตร์เสนอความรู้ใหม่ว่าวัตถุกายภาพทางธรรมชาติเคลื่อนไหว

อย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลของตัวเอง ปัญญาชน นักคิด นักเขียน ผู้สนใจติดตามการ

ทดลองและงานเขยีนของนักวิทยาศาสตร์และบางคนก็เป็นเพ่ือนกันจงึได้เกิดแง่คดิใน

ทางปรชัญาการเมอืง ว่าการเปลีย่นแปลงของสงัคมมนุษย์ก็น่าจะมหีลกัเกณฑ์ มเีหตผุล

มากกว่าที่จะเกิดขึ้นโดยการอ้างอ�านาจของเทพเจ้า ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ โชคลางของขลัง ซึ่ง

ไม่มีเหตุผลรองรับและพิสูจน์ยืนยันไม่ได้ 

 นักปรัชญา เช่น จอห์น ล็อค (1632-1704) และวอลแตร์ (1694-1778) วิพากษ์

วิจารณ์ท้ังระบบการเมืองและชนชั้นน�าโดยใช้หลักเหตุผล นี่คือการปฏิวัติทางความรู้

ความคิดครั้งส�าคัญ ท�าให้เกิดขบวนการหรือยุคท�าให้โลกสว่าง (Age of The Enlight-

enment) หรือยุคแห่งเหตุผล (Age of Reason) ซึ่งปฏิเสธค�าอธิบายแบบคร�่าครึจารีต

นิยมของพวกนักบวชและกษัตริย์ราชาธิปไตย ผู้อ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุก

อย่าง รวมท้ังเป็นผู้สร้างสังคมแบบเจ้าขุนมูลนายที่นักบวชและกษัตริย์มีอ�านาจสิทธิ

ความชอบธรรมมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว 

 การท่ีนักคิดในขบวนการท�าให้โลกสว่างด้วยเหตุผล เน้นว่ามนุษย์ผู้มีเหตุผลที่

สามารถจะค้นพบกฎธรรมชาติของจักรวาล รวมทั้งกฎของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ได้ ท�าให้พวกเขาเห็นว่ามนุษย์มีสิทธิทางธรรมชาติ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของชีวิต และ

ทรัพย์สิน และมนุษย์สามารถที่จะพัฒนาความก้าวหน้าในความรู้และเทคโนโลยี รวม

ทัง้มคีวามตระหนกัในคณุค่าทางจรยิธรรมด้วยตวัของมนุษย์เอง อย่างทีก่ษตัรย์ิราชาธิป

ไตยและคริสตจักรไม่มีสิทธิที่จะกีดกั้นได้

 ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

พลงัการผลิตของมนษุย์ นักปรชัญาการเมอืง เช่น จอห์น ลอ็ค (1632-1704), ยังยาค รสุ

โซ (1712-1778), ธอมัส เจพเฟอร์สัน (1743-1826), ธอมัส เพน (1737-1809), อาดัม 

สมิธ (1723-1790) ฯลฯ ได้สร้างองค์ความรู้ทางสังคมการเมืองที่มีอิทธิพลผลักดันการ

ปฏิวัติทางการเมือง และการสร้างระบอบประชาธิปไตยของชนชั้นผู้มีทรัพย์สินในเวลา

  5Johnston, Sean F. History or Science One World, Oxford, 2009
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ต่อมา 

 ยุคนี้คือก้าวกระโดดท่ีส�าคัญของมนุษยชาติ ท่ีมนุษย์กลุ่มใหญ่สามารถเปลี่ยน

กรอบความคิดจากกรอบความคิดเดิมที่มองเรื่องกาลเวลา ชีวิต และสังคม เหมือนกับ

เป็นวัฎจกัรท่ีวนกลบัไปกลบัมา ซ�า้ซาก เป็นการมองว่ามนษุย์สามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนา

ชีวิตและสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตปัจจุบันได้ มนุษย์ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบ

รอโลกหน้าหรือสวรรค์ ตามที่คริสตจักรสอน ระบบอภิสิทธ์ิชนของเจ้าขุนมูลนายและ

ศาสนจักรแบบรวมศูนย์อ�านาจท่ีเคยครอบง�าให้คนส่วนใหญ่เชื่อแบบศรัทธามาราว

พนัปีถกูแทนที่ด้วยการปฏิวัติทางวทิยาศาสตร์ การปฏิวตัิอุตสาหกรรม ระบบการเมือง

แบบประชาธิปไตยของชนชั้นผู้มีทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยม

อุตสาหกรรม ที่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและสังคมมนุษย์ทั้งโลกแบบการก้าวกระโดด

ครั้งใหญ่ 

การปฏิวัติอเมริกัน (1775-1882) และการปฏิวัติฝรั่งเศส (1789) 

 การปฏิวัติประชาธิปไตยในอเมริกาและฝรั่งเศสในปลายศตวรรษที่ 18 คือการ

ปฏิวัติของชนชั้นผู้มีทรัพย์สิน การปฏิวัติทั้ง 2 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงห่างกันไม่กี่ปีนั้น เกิดมา

ทัง้จากความขดัแย้งของความสมัพันธ์ทางการผลติในสงัคมในระบบเศรษฐกิจการเมอืง

แบบศักดินาฟิวดัลที่ล้าหลัง และความขัดแย้งทางชนชั้นถึงขั้นที่ระบบเศรษฐกิจแบบ

เก่า ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ 

 การเผยแพร่แนวคดิปรชัญาการเมอืงสงัคมของนักคดินักเขยีนขบวนการท�าให้โลก

สว่างด้วยเหตุผล รวมทั้งนักเขียน นักปฏิวัติระดับรองๆ ลงมา ประชาชนจ�านวนมากที่

สนใจอ่านหนังสือแนวคิดใหม่ น�าไปเผยแพร่ต่อ ถกเถียงอภิปราย จัดต้ังกลุ่มองค์กร

ประชาชนอย่างแพร่หลาย ท�าให้พลังทางความคิดเรื่องเหตุผล สิทธิเสรีภาพ ความ

เป็นธรรมท่ีแพร่ไปถึงคนจ�านวนหนึง่ทีต้่องการการเปล่ียนแปลงฐานะความเป็นอยูข่อง

พวกตนให้ดขีึน้ด้วย กลายเป็นผูส้นบัสนุนการปฏวัิตทิัง้ในอเมรกิาและฝรัง่เศส เป็นพลงั

ทางการเมืองภาคปฏิบัติขึ้นมาได้ในสถานะการณ์ที่เอื้ออ�านวย

 การปฏิวัตปิระชาธิปไตยในอเมรกิาและฝรัง่เศส อ้างหลักการว่าเป็นการปฎิวัตเิพ่ือ

สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การแสวงหาความสุขส�าหรับประชาชนทุกคน แต่สภาพ
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การเมืองที่เป็นจริงในช่วงแรกๆ นั้น เป็นเพียงการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นผู้มี

ทรพัย์สนิ (เจ้าทีด่นิ, นายทนุ) ฯลฯ ไม่ได้รวมถึงประชาธิปไตย (สทิธิในการเลอืกตัง้ผูแ้ทน 

ประธานาธิบดี และสิทธิอื่นๆ) ส�าหรับทาสผิวด�า ชนพื้นเมือง ผู้หญิง คนจน คนต่างชาติ 

ผูยั้งคงถูกกีดกันสทิธิและถูกกดข่ีขูดรดีเอารดัเอาเปรยีบโดยระบบทุนนิยมอตุสาหกรรม

ต่อไป 

 แต่แม้กระน้ันโดยเปรยีบเทยีบกับยุคฟิวดลัและสมบรูณาญาสิทธิราชก่อนหน้าน้ัน 

การปฏิวตัปิระชาธิปไตยของนายทนุในอเมรกิา ฝรัง่เศส และต่อมาในประเทศยุโรปอืน่ๆ 

และในญ่ีปุ่นซึ่งพยายามเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองจากยุโรป

อย่างเอาจริงเอาจัง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองที่ก้าวหน้าและ

เป็นประชาธิปไตยในเชิงเปรียบเทียบในประเทศตะวันตก ญี่ปุ่น ตามล�าดับ และได้ส่ง

ผลสะเทือนต่อประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในเวลาต่อมา

คนไทยควรเรียนรู้และควรท�าอะไร?

 ในยุคที่อเมริกาและฝรั่งเศสปฏิวัติประชาธิปไตย ไทย (หรือชื่อเดิมคือ สยาม) อยู่

ในยุคธนบรุแีละรตันโกสนิทร์ตอนต้น เป็นสงัคมศักดนิาและเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองได้ 

มพ้ืีนทีท่�าการเกษตรได้ท่ีกว้างใหญ่ ประชากรน้อย ประชาชนมอีาหารการกินและปัจจยั

ยังชีพอื่นๆ พอเพียง ระบบเศรษฐกิจไทยไม่มีความจ�าเป็นต้องปฏิรูปเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมอุตสาหกรรม แต่เพราะประเทศมหาอ�านาจท่ีเริ่มพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรม

แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาค้าขาย ลงทุน ล่าอาณานิคมไปท่ัวโลก รวมท้ังเอเชียรอบบ้าน

ของไทย ท�าให้ระบบเศรษฐกิจไทยต้องถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมโลก

แบบเป็นทุนนิยมบริวารที่มาทีหลัง 

 การที่ไทยเริ่มพัฒนาทุนนิยมช้ากว่ายุโรป เพราะสมัยก่อนหน้านั้นไทยมีประชากร

น้อย (สมยัรชักาลที ่5 มปีระชากรแค่ราว 5-6 ล้านคน) ทรพัยากรธรรมชาตมิาก มรีะบบ

เศรษฐกิจแบบศกัดนิาและเกษตรพ่ึงตนเองทีผ่ลติอาหารได้พอเพียง ประชาชนด�ารงชวีติ

ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขความจ�าเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาทางปฏิวัติเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม

เหมือนกับยุโรปในยุคเดียวกัน ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 รัตนโกสินทร์ ไทยจ�าเป็นต้องปรับ

ตวัให้ทนัสมยัเลยีนแบบทุนนยิมอตุสาหกรรมตะวันตก เพราะลทัธิอาณานิคมและระบบ
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ทุนนิยมโลกเป็นฝ่ายแผ่ขยายเข้ามาบีบบังคับให้ไทยเป็นฝ่ายต้องปรับตัว ส่วนหนึ่ง

เพราะรัฐบาลไทยเกรงว่าถ้าไม่ปรับตัวเองอาจจะต้องตกเป็นอาณานิคม รวมทั้งเพราะ

ประชากรเพิม่ ระบบนเิวศสงัคมเริม่มปัีญหาขาดแคลนทรพัยากรเพ่ิมขึน้ ระบบเศรษฐกิจ

การเมืองแบบใช้ทาสใช้ไพร่ล้าสมัย ได้ผลผลิตต�่า คนที่ต้องท�างานให้เจ้านายเป็นหลัก

ไม่มแีรงจงูใจในการท�างาน รฐับาลจงึจ�าเป็นต้องมกีารปฏิรปูทางเศรษฐกิจสังคมในบาง

ด้าน เช่น เลกิทาส เลกิไพร่ ให้เอกชนมกีรรมสทิธ์ิทีค่นได้

รัฐบาลไทยในรัชกาลที่ 5 (ค.ศ. 1868-1910 หรือ พ.ศ. 2311-1453) พยายามปรับปรุง

ประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก แต่เป็นการปรับปรุงในเรื่องการปกครองการบริหาร

ราชการและการคมนาคมเพ่ือสนบัสนุนการปกครองและการบริหารราชการของรฐับาล

เป็นด้านหลัก ต่างกับญ่ีปุ่นซึ่งปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกในยุคสมัย

เดยีวกันท่ีพยายามปรบัปรงุระบบเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง การศึกษาอย่างเอาจรงิเอา

จงัมากกว่าไทย เช่นส่งคนไปเรยีนต่างประเทศในทกุสาขาท่ีส�าคญั รวมท้ังวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษา การแปล การอ่านหนังสือดีๆ จากต่างประเทศอย่าง

ขนานใหญ่ ญี่ปุ่นจึงพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรมได้เร็วกว่าไทยมาก6  

 ในขณะท่ีรฐับาลสยามในยุคเดยีวกันน้ัน จารตีนิยมกว่า ส่งลกูท่านหลานเธอจ�านวน

หน่ึงไปเรียนแค่บางสาขาวิชา เช่น ทหาร กฎหมายท่ีจะใช้ประโยชน์เพ่ือการปกครอง 

และไม่ได้พัฒนาเรื่องการศึกษา การส่งเสริมการอ่าน แปล การอ่านหนังสือดีในหมู่

ประชาชนเหมือนในญี่ปุ่น รัฐบาลสยามยุคนั้น (สมันรัชกาลที่ 5) ยังจับกุมปัญญาชน

ผู้เสนอแนวคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศ เช่น เทียนวรรณเข้าคุก และและสมัยรัชกาลท่ี 

6 สั่งห้ามเผยแพร่หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์เล่มแรก (ใช้ชื่อว่าทรัพยศาสตร์ เขียนโดย

พระยาสรุยิานวัุตร) ทัง้ทีเ่ป็นแค่หนงัสอืเศรษฐศาสตร์แนวทุนนิยมตะวันตกแบบคลาสสิก7 

 การปฏิวัติประชาธิปไตยของประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี 7 พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 

1932) เป็นการท�ารัฐประหารยึดอ�านาจโดยคณะราษฎร์ผู้มาจากกลุ่มข้าราชการและ

นายทหารระดบักลางทีเ่ป็นปัญญาชนหวัก้าวหน้าผูไ้ด้รับการศกึษาสมยัใหม่แบบตะวัน

   6เรื่องการปรับปรุงประเทศญ่ีปุ่นให้ทันสมัยอย่างมีวิสัยทัศน์และเอาจริงเอาจังสะท้อนอยู่ในนวนิยายอิงชีวประวัติ

ปัญญาชนญี่ปุ่น เรื่อง เรียวมะ ซามูไร ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม 2559

  7วิทยากร เชียงกูล สารานุกรมหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องท่ีคนไทยควรอ่าน ส�านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2542 หน้า 529



วารสารนวัตกรรมสังคม34

ตกราว 100 คน พวกเขาเป็นพวกรักชาติและนักประชาธิปไตยผู้เห็นว่าระบอบปกครอง

แบบสมบูรณาญาสทิธิราชย์ท่ีสยามใช้อยูล้่าสมยั ท�าให้ประเทศล้าหลงั อ่อนแอ มโีอกาส

จะตกเป็นเมืองขึ้นหรือเสียเปรียบประเทศมหาอ�านาจได้ ถ้าคนไทยไม่ปฏิรูประบบการ

ปกครองและระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยให้ทันสมัย (ยุคน้ันประเทศเพ่ือน

บ้านไทยและประเทศในเอเชยีแอฟรกิาล้วนเป็นอาณานคิม) หลงัจากท่ีคณะราษฎร์ยึด

อ�านาจส�าเร็จ พวกเขาร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญท่ีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

จดัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนและจดัตัง้รฐับาลทีอ่งิรปูแบบประชาธิปไตยตะวันตกในระดบัหน่ึง 

การปฏิวัติประชาธิปไตยของไทยในยุคหลังต่างจากการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส

เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนหน้านั้นตรงที่ในยุคท่ีเกิดการปฏิวัติยุคแรกนั้น ประชาชนใน

ประเทศอเมริกาและฝรั่งเศสจ�านวนมากพอสมควรมีพัฒนาการทางความคิด มีความ

ต้องการและเข้าร่วมต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยด้วย แต่คนไทยส่วนใหญ่ในปี 1932 ยัง

คงเป็นชาวนา ชาวไร่ที่ผลิตเพื่อกินเพื่อใช้มากกว่าเพื่อขาย ได้รับการศึกษาและข้อมูล

ข่าวสารทางเศรษฐกิจสังคมต�่า มีความรู้ ความเข้าใจความสนใจเรื่องประชาธิปไตย

และเศรษฐกิจสมัยใหม่น้อย 

 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย คณะผู้เปล่ียนแปลงการปกครองไม่ได้

ปฏิรูปทางด้านการจัดการศึกษาและการฝึกหัดประชาชนเรื่องการปกครองท้องถ่ิน ท่ี

จะท�าให้ประชาชนรับรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นวิทยาศาสตร์มาก

พอ การจัดการศึกษาของไทย เป็นไปเพ่ือเตรียมประชาชนให้มีความรู้ (แบบจ�าได้) 

และทักษะพอท่ีจะท�างานรับใช้ระบบราชการท่ีชนชั้นน�าเป็นใหญ่และระบบเศรษฐกิจ

ทนุนยิมอตุสาหกรรมแบบบรวิารบรษิทัข้ามชาต ิได้มากกว่าท่ีจะสนใจพัฒนาพลเมอืงให้

คิดวิเคราะห์เป็น ดังนั้น ถึง 80 กว่าปีต่อมาจนถึงในปัจจุบัน ประเทศไทยจะพัฒนาการ

ศกึษาและเศรษฐกิจให้ทันสมยัได้ในระดบัหน่ึง และมคีวามสมัพันธ์กับประเทศต่างๆ ใน

โลกยุคที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปกว่า 80 กว่าปีที่แล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่

หรือจ�านวนมากในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นคริสตศตวรรษที่ 21 แล้ว ก็ยังคงมีความคิดความ

เชื่อแบบเชื่อโชคลางของขลัง, ระบบอภิสิทธิชน, ระบบอ�านาจนิยม (ทหารนิยม) ระบบ

อุปถัมภ์ ฯลฯ 

 การปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 ของไทยเกิดมาจากชนชั้นกลางหัวก้าวหน้า

กลุม่หนึง่ ซึง่ในอกี 15 ปีต่อมาพวกเขาก็ถูกยึดอ�านาจโดยคณะนายทหารกลุม่ท่ีมแีนวคดิ
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อ�านาจนิยมและจารีตนิยม ท�าให้ประเทศไทยในรอบ 80 กว่าปี (จนถึงปัจจุบัน) ไม่ได้

ปฏิรูปทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาอย่างแท้จริง ประชาชนส่วนใหญ่คง

ได้รับการศึกษาต�่าและรายได้ (โดยเปรียบเทียบ) ต�่า ระบบการเมืองแบบเลือกตั้งมัก

ปัญหาการซื้อเสียงขายเสียง การใช้อ�านาจ ระบบอุปถัมภ์และการหาเสียงแบบหลอก

ลวงหรือประชานิยม ท�าให้การเลือกตั้งผู้แทนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหลังจากพ.ศ. 2520 

1977 (หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519) ได้แต่ผู้แทนและรัฐบาลจากชนชั้นสูง ชั้นกลาง

ที่มีอ�านาจมาก และอ�านาจน�าไปสู่การทุจริตฉ้อฉล การเล่นพวกและพฤติกรรมแสวง

ประโยชน์ส่วนตัวต่างๆ8    

 ความด้อยพัฒนาล้าหลังในสังคมไทยในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ต่าง

ไปจากยุโรปยุคพันปีก่อนจนถึงศตวรรษท่ี 18 ท่ีชนชั้นผู้ปกครองยุโรปใช้ท้ังอ�านาจ

ทางทหาร ต�ารวจ ในการก�าลังบังคับ, ก�าลังทางเศรษฐกิจ การครอบง�าด้านความรู้ 

ความเชื่อ ครอบง�าให้ประชาชนให้เชื่อถือในเรื่องอภิสิทธ์ิของกษัตริย์แบบสืบเชื้อสาย 

และเทววิทยาแบบเชื่อในอ�านาจล้นพ้นของคริสต์ศาสนจักรผสมกับโชคลางของขลัง 

(ไสยศาสตร์หรอืเชื่อในอทิธฤิทธิเ์หนอืธรรมชาต)ิ จนประชาชนเชือ่ฟังหรอืยอมรบัชะตา

กรรมของการถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบมาเป็นเวลายาวนาน 

 แต่เมื่อสังคมยุโรปพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมไปจนถึงจุดหน่ึง คนท่ีต่ืนตัวในการ

แสวงหาความรู้ ความคิดใหม่ ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางความรู้ ความคิดอ่าน ผสม

กับปัญหาความขัดแย้งและความต้องการของประชาชนทางเศรษฐกิจการเมือง ท�าให้

ประชาชนยุโรป (ทั้งในทวีปยุโรปและที่อพยพไปอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา) จ�านวนมากพอ

สมควรทีเ่ปลีย่นแปลงไปคดิแบบใหม่ คดิอย่างมเีหตผุลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึง่น�าไป

สูค่วามรับรู้ ความเข้าใจใหม่ ทัง้ปัญญาชนและประชาชนได้เข้าร่วมผลกัดนัการปฏิวัตทิัง้

ระบบเศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม การศกึษา วฒันธรรมแบบเสรีประชาธิปไตยในอเมริกา 

ฝรัง่เศส และท่ีอืน่ๆ ต่อมา ขณะทีค่นไทยส่วนใหญ่จนถึงทุกวันน้ียังไม่ได้พัฒนาก้าวข้าม

ไปสูยุ่คท�าให้โลกสว่างด้วยเหตผุล (The Enlightenment) เหมอืนทีค่นยุโรปจ�านวนหน่ึง

ก้าวข้ามไปตั้งแต่ 2-3 ร้อยปีที่แล้ว

 คนไทยส่วนใหญ่ในวันนีใ้ช้ชวิีตผูผ้ลติ/ผูบ้รโิภคในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกแบบ

ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ แต่กลับยังคงมีกรอบความคิดความ

  8วิทยากร เชียงกูล. ปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขวิกฤตของชาติ. สายธาร 2551.
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เชื่อในทางการเมืองและศาสนาหลายอย่างที่คร�่าครึจารีตนิยมไม่ต่างจากคนยุโรปใน

ยุคเมือ่สามสีร้่อยปีทีแ่ล้วมากนกั เพราะไทยซึง่พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีหลังจาก

ยุโรปราวร้อยกว่าปีใช้วิธีสัง่เข้าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนยิมและประชาธิปไตยแบบ

รัฐสภามาเฉพาะรูปแบบในการจัดการทางเศรษฐกิจและการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ

ของไทยได้เจริญเติบโตในแนวทุนนิยมแบบบริวารหรือแบบพ่ึงพาประเทศทุนนิยม

ศูนย์กลางท่ีพัฒนาแล้ว ไม่ได้พัฒนาระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมจากภายในประเทศ

เอง ไม่ได้เกิดชนชั้นนายทุนที่ปฏิวัติ/เรียกร้องเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากศักดินา

ไปสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมแบบในยุโรป 

 การที่ไทยพัฒนาเป็นทุนนิยมทีหลังแบบที่ประเทศมหาอ�านาจทุนนิยมศูนย์กลาง

บีบบังคับให้ไทยต้องเปิดประเทศรับการลงทุนและการค้าขายกับประเทศทุนนิยม

อื่นๆ เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรม รัฐบาล

ประเทศมหาอ�านาจทุนนิยมไม่ได้สนใจ ว่าระบบการเมอืงไทยจะเป็นแบบไหน ถ้าตราบ

ใดที่รัฐบาลไทยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งยังคงเป็นรัฐบาลท่ีมีนโยบาย

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเปิดเสรีให้ทุนต่างชาติเข้ามาค้าขายและลงทุนได้สะดวก 

รัฐบาลประเทศมหาอ�านาจตะวันตกก็ยอมรับได้ทั้งนั้น 

 ประวัตศิาสตร์ของไทยต่างจากยุโรปและสหรฐัอเมริกาในแง่ทีว่่า ประชาชนไทยไม่

ได้ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องการกดขี่ขูดรีด และการต่อต้านระบบเผด็จการเจ้าขุนมูลนาย

และศาสนจักรเหมือนในยุโรปและอเมริกาเมื่อสามร้อยปีท่ีแล้ว ถึงไทยในยุคศักดินา

จะมีการขูดรีด การเกณฑ์แรงงาน และอื่นๆ บ้าง แต่เนื่องจากประเทศไทยมีที่ดินและ

ทรัพยากรมาก ประชากรน้อย ประชาชนท�าการเกษตรแบบพอมีพอกินมีใช้ โดยเปรียบ

เทียบไม่ถึงกับเดอืดร้อนอดยากขาดแคลนมาก ในรอบร้อยปีหลงัไทยค่อยๆ ถูกกลนืเข้า

เป็นส่วนหน่ึงในระบบทุนนิยมโลก แต่เป็นทุนนิยมแบบบริวารหรือพ่ึงพาทุนจากต่าง

ประเทศ ประเทศไทยไม่ได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาท่ีกระจายไป

สู่คนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึง เมื่อเทียบกับยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฯลฯ 

 ระบบการจดัการศกึษาและวัฒนธรรมเรยีนรู้เรือ่งทางสังคมการเมอืงของประชาชน

ไทยถูกจดัการควบคมุ ครอบง�า โดยชนชัน้สงู เจ้าท่ีดนิใหญ่และขนุนางนายทนุผูส้ามารถ

ปรับตัวเป็นหุ้นส่วนกับนายทุนและรัฐนายทุนจากประเทศทุนนิยมศูนย์กลางได้ ชนชั้น

ปกครองของไทยจดัการศกึษาให้ประชาชนพออ่านออกเขยีนได้ และมคีวามรูทั้กษะทาง
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วิชาชพีจ�านวนหนึง่เพ่ือให้มแีรงงานมฝีีมอืไปท�างานรับใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบ

บริวารได้เท่านั้น ประเทศไทยไม่ได้มีการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นแบบเสรีนิยมก้าวหน้า

ที่จะช่วยพัฒนาให้ประชาชนไทยคิดวิเคราะห์เป็น ตั้งค�าถามเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมี

เหตุผล มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค เหมือนอย่างคนยุโรปและคนอเมริกันเมื่อสาม

ร้อยปีที่แล้ว9  

 การปฏิวัติโดยชนชั้นกลางใน ค.ศ. 1932 ไม่ได้มีประชาชนเข้าร่วมการลุกฮือเรียก

ร้องประชาธิปไตยของขบวนการนักศึกษาประชาชนใน เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มี

ประชาชนส่วนใหญ่คอืนสิตินกัศกึษาเข้าร่วมต่อสูจ้�านวนหลักแสน แต่ท้ัง 2 เหตกุารณ์ไม่

ได้น�าไปสูก่ารปฏิรปูเชงิโครงสร้างทัง้ทางเศรษฐกิจการเมอืงและการศกึษาอย่างแท้จรงิ 

ชนชั้นสูงของไทยปรับตัวเข้ากับระบบทุนนิยมโลกให้พร้อมกับการครอบง�าวัฒนธรรม

ทางความคดิ หรือวัฒนธรรมทางการเมอืง ประชาชนให้คงมแีนวคดิจารตีนยิม อปุถัมภ์

นยิมมาได้โดยตลอด กรอบความคดิของคนไทยส่วนใหญ่หรอืจ�านวนมากในยุคปัจจบุนั

ยังไม่ได้ก้าวข้ามยุคมดืแบบยุโรปท่ีครอบง�าให้คนศรทัธาสถาบนัโบราณ เพราะคนส่วน

ใหญ่คดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ อย่างเป็นเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองไม่เป็น ต่าง

จากประชาชนในอเมริกาและในยุโรปในยุคศตวรรษที่ 18 ที่พวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้

จากการฟัง การอ่าน และการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของพวกตนตลอด

มา 

 ไทยไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์ยุคท�าให้โลกสว่างด้วยเหตผุล ไม่ได้เกิด

การปฏิวัติอุตสาหกรรมของเราเอง แต่ใช้วิธีน�าเข้าและเลียนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม และรูปแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (หรือประชาธิปไตยแบบนายทุน) 

มาจากประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมทีหลัง และไทยน�ามาใช้เฉพาะตัวรูปแบบ เช่น การ

เลือกตั้งผู้แทน แบบใครได้เสียงข้างมาก (ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีที่คดงออย่างไร) ก็ได้

เป็นรัฐบาลแบบค่อนข้างเผด็จการท่ีมีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนข้างมากหนุนหลัง แต่

สังคมไทยไม่ได้พัฒนา “เนื้อหาสาระ” แนวความคิดที่เป็นประชาธิปไตย เช่น การท่ี

ประชาชนตระหนักว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพโดยธรรมชาติที่จะต้องปกป้องไม่ให้เกิด

   9 วิทยากร เชียงกูล. รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2557-2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกศตวรรษที่ 21 

ได้อย่างไร. สกศ. 2559 เล่มน้ีเสนอแนวคดิยุทธศาสตร์ในการปฏิรปูการศกึษาไทยเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบองค์

รวมด้วย เปิดดูได้ที่เว็บไซต์ของสภาการศึกษาฯ www.onec.go.th
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รฐับาลเผดจ็การมาละเมดิ รูจ้กัเคารพสทิธิเสรภีาพของตนเองและผูอ้ืน่ เคารพประโยชน์

ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ 

 ประเดน็ท่ีส�าคญัคือไทยไม่ได้ปฏิรปูการศกึษาและปฏิรปูทางสงัคมวัฒนธรรม (รวม

ทัง้การเล้ียงดูเดก็ การสอนค่านยิมทางสงัคมให้กับเดก็) ท่ีจะเปลีย่นแปลงให้คนไทยรูจ้กั

คิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล สังเกต ทดลอง หาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันความถูก

ต้องอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีความสนใจและเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค

ของปัจเจกชน และความส�าคญัของการร่วมมอืกันท�าตามเสยีงส่วนใหญ่ท่ีมเีหตผุล เพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง10   

 ประเทศไทยมีประชากรมากอันดับที่ 20 ของโลก มีท่ีดินท่ีเพาะปลูกได้ใหญ่เป็น

อนัดบัท่ี 19 ของโลก มปีระชากรท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญเรือ่งการเกษตร และมทีรพัยากร

อืน่ๆ ด้วยมากพอสมควร จงึสามารถพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวมให้เจรญิเตบิโตในรอบ 80 

กว่าปีที่ผ่านมาในอัตราสูงพอสมควร แต่การพัฒนาการเมืองและสังคมมีลักษณะลุ่มๆ 

ดอนๆ และมปัีญหาความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างประชาชนชนชัน้/กลุม่ต่างๆ 

มากข้ึนตามล�าดบั เพราะโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเมอืงของไทยรวมศูนย์ผกูขาดอยู่

ในมือเจ้าที่ดิน นายทุน ข้าราชการ ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยมาตลอด การพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมที่เป็นบริวารแบบที่ไทยด�าเนินอยู่ ไม่ได้กระจายทรัพย์สิน รายได้ โอกาส

ทางการศึกษา และอื่นๆ ไปสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ในรอบ 30 ปีล่าสุด ความแตก

ต่างไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจระหว่างคนกลุ่มที่รวยที่ 20% แรกและคนกลุ่มที่จนที่สุด 

20% สุดท้ายยังเพิ่มสูงขึ้นด้วย11  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจบุนัท�าให้คนไทยส่วนใหญ่

ในได้รับการศึกษาข่าวสารจากโลกสมัยใหม่มากกว่าเมื่อ 300 กว่าปีท่ีแล้วมาก แต่

คนไทยเลือกรับเฉพาะรูปแบบการด�าเนินชีวิตภายนอก มากกว่าที่จะรับเน้ือหาสาระ

ความรู้ เช่น ความคิดอ่านในแนวเสรีประชาธิปไตยระดับลึกของคนในประเทศพัฒนา

อตุสาหกรรมชาวตะวันตก ดังน้ัน ถึงคนไทยในยุคนีจ้ะแต่งตวัและใช้ชวิีตแบบชาวตะวัน

ตก มีโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน ต่ออินเทอร์เน็ตรับข้อมูลข่าวสารได้ (ราว 20 ล้านคน หรือ 

  10วิทยากร เชียงกูล. ปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขวิกฤตของชาติ. เล่มเดิม, 2551

  11สถาบันอนาคตไทยศึกษา 8 ข้อเท็จจริง ความเหลื่อมล�้าในไทย จุลสาร เมษายน 2557 www.thailandfuture-

foundation.org ผาสุก พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ) สู่สังคมไทยเสมอหน้า มติชน 2557
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1 ใน 3 ของประชากร) แต่ในแง่ความคิดความเชื่อ คนไทยส่วนใหญ่หรือจ�านวนมาก 

ยังคงมีความคิดความเชื่อหลายอย่างเหมือนคนยุโรปในยุคมืดหรือยุคความเชื่อแบบ

งมงายเมื่อ 400-500 กว่าปีที่มาแล้ว 

 ในช่วงการเปลีย่นแปลงเพ่ือประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 และ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

ประชาชนไทยส่วนหนึ่งตื่นตัวอ่านหนังสือ แสวงหาความรู้ใหม่และมีแนวคิดต้องการ

เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น อยู่ช่วงระยะหนึ่ง แต่กระแสการปฏิรูปสังคมไม่แรงมากพอ 

และไม่ได้ด�ารงอยู่ได้นานเพียงพอ เพราะชนชั้นสูงไทยผู้มีแนวคิดจารีตนิยมท่ีฝังแน่น 

มีก�าลัง ความรู้ และสะสมประสบการณ์ในการปกครองมาช้านาน ปรับตัวและโต้กลับ

ขบวนการนักศึกษาประชาชนกลุม่หวัก้าวหน้าได้เก่งกว่า พวกเขาสามารถโต้กลบัจนเข้า

มาเป็นฝ่ายมอี�านาจครอบง�าสงัคมไทยได้อกีนบัต้ังแต่หลงัรฐัประหารปี 2490 และย่ิงมี

อ�านาจบารมมีากขึน้ตัง้แต่หลงัเหตกุารณ์ฝ่ายขวาจดัปราบปรามนักศกึษา ประชาชน 6 

ตุลาคม 2519 

 ในรอบ 40 กว่าปีหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 1976 มาจนถึงปัจจุบัน ไทยได้

พัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรมมาตลอด การเมืองเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาสลับกับ

รัฐบาลทหารบ้าง แต่เนื้อหาโดยรวมคือการเล่นการเมืองแบบแบ่งปันอ�านาจกันในหมู่

ชนชั้นน�ากลุ่มต่างๆ ภาคประชาชนไม่ได้พัฒนาเรื่องความรู้และการจัดตั้งองค์กรภาค

ประชาชนขึน้อย่างเข้มแขง็มากเพียงพอ เมือ่เทียบกับยุโรปอเมริกาหรอืประเทศทุนนิยม

อุตสาหกรรมอื่น ที่ภาคประชาชนมีการศึกษา รายได้ และอ�านาจต่อรองเพิ่มขึ้นสูงกว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ของไทยมาก 

 อุปสรรคท่ีท�าให้สังคมไทยยังพัฒนาประชาธิปไตยได้ระดับต�่า นอกจากเรื่อง

ความเหลื่อมล�้าต�่าสูงทางด้วยฐานะ รายได้ ความรู้ อ�านาจต่อรองแล้ว คือ การท่ีคน

ไทยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมแบบถูกครอบง�าด้วยความเชื่อแบบจารีตนิยม อุปถัมภ์นิยม 

ด้วยศรัทธา อารมณ์ อคติ ความงมงาย ชนชั้นสูงกลุ่มต่างๆ ของไทยสามารถครอบง�า

หลอกล่อประชาชนให้เชื่อในระบบอุปถัมภ์นิยม ประชานิยม (ประชารัฐ) ฯลฯ ได้มาก 

ขณะท่ีคนชั้นกลาง ปัญญาชนไม่เข้มแข็งในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผลตาม

หลักวิทยาศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง

ของประเทศไทยอย่างวิเคราะห์เจาะลึกและอย่างต่อเน่ือง ปัญญาชนท่ีมีแนวคิดเสรี

ประชาธิปไตยหน่อย เป็นคนส่วนน้อยที่ทั้งถูกฝ่ายชนชั้นสูงปราบปราม ดึงเข้าเป็นพวก 
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และในภายหลงัจากการพ่ายแพ้ของปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าในต้นทศวรรษ 1980 ก็เกดิ

ความขัดแย้งในหมู่ปัญญาชนด้วยกันเองในทางความคิด อ�านาจและผลประโยชน์ จน

ปัญญาชนไทยในยุคปัจจบุนัไม่สามารถเป็นพลงัท่ีเข้มแขง็ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้

มากพอ 

 ปัญญาชนไทยส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันไม่ได้ค้นคว้า ถกเถียง อภิปรายปัญหาและ

แนวทางการปฏริปูทางเศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม ปฏิรูปการศกึษา ปฏิรปูความคดิอ่าน

ของประชาชน อย่างเจาะลึก วิพากษ์วิจารณ์ เอาจริงเอาจัง แม้ในยุคปัจจุบันนี้จะมีคน

ไทยที่มีการศึกษาสูง จบอย่างน้อยปริญญาตรีขึ้นไปราว 8 ล้านคนจากแรงงานราว 35 

ล้านคน12  และก็มคีนส่วนท่ีสนใจเรือ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมอืงอยู่จ�านวนหน่ึง 

กล่าวโดยรวม มีงานวิจัย หนังสือข้อเขียนในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง สังคม 

ออกมาพอสมควร แต่ก็ยังมข้ีอจ�ากดัว่า ปัญญาชนนักวชิาการท่ีแสดงออกในข้อเขยีน ค�า

บรรยาย ค�าสัมภาษณ์ต่อสาธารณะในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีแนวคิดไปในทางสนับสนุน

ทุนนิยมอุตสาหกรรม เสรีนิยม ปัจเจกชน โพสต์โมเดริน (ยุคหลังสมัยใหม่) ปัจเจกชน

นยิม บรโิภคนยิม ฯลฯ มากกว่าแนวคดิเสรปีระชาธิปไตยเชงิก้าวหน้า รักความเป็นธรรม 

การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน 

 ถ้าเรามองสถิติข้อมูลเปรียบเทียบความรู้ความสามารถเด็กเยาวชนและก�าลัง

แรงงานของเรากับของประเทศอืน่อย่างวิพากษ์วิจารณ์และยอมรบัความจรงิ ดจูากผล

การทดสอบเด็กอายุ 15 ปี ของประเทศต่างๆ ที่ชื่อย่อโครงการ PISA ที่จัดท�าโดยกลุ่ม 

OECD และดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ส�ารวจโดยองค์กร World 

Economic Forum และองค์กร IMD13  เราจะตระหนักว่าประเทศไทยยังล้าหลังและ

มีแนวโน้มจะมีปัญหามากขึ้นในอนาคต ถ้าเราไม่ช่วยกันคิดและท�าปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจการเมืองและการศึกษาของไทยให้เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และกล้าผ่าตัด

แก้ไขเชิงโครงสร้างที่รากเหง้าสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบองค์รวม 

 แนวทางทีจ่ะเปลีย่นแปลงปฏิรปูประเทศไทยให้เป็นสงัคมประชาธิปไตยและเจรญิ

ก้าวหน้า และประชาชนมีความสุข ความพอใจได้มากขึ้น คือคนไทยต้องเปลี่ยนแปลง

วิธีคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์แบบวิทยาศาสตร์ สนใจอ่าน

  12ส�านักงานสถิติแห่งชาติ การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2557 www.nso.or.th

  13ดูวิทยากร เชียงกูล รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/58 เล่มเดิม บทที่ 3 หน้า 53-55
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หนังสือ ค้นคว้า อภิปรายถกเถียงกันเรื่องชีวิต สังคม การเมือง วัฒนธรรม สนใจใฝ่รู้เชิง

วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 

 สังคมไทยต้องปฏิรูปเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเด็กและระบบการสอน การเรียนใน

โรงเรยีน จากแบบผูใ้หญ่ใช้อ�านาจ ฝึกให้เดก็ท่องจ�าและฝึกทักษะแบบล้าสมยั เป็นการ

เลี้ยงดูเด็กและสอนอย่างมีเหตุผล ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเรียนรู้ และตามหลัก

สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแนวก้าวหน้า ท่ีต้องเริ่มต้ังแต่ในครอบครัว โรงเรียน และ

ชมุชน เราจงึจะสามารถพัฒนาเดก็เยาวชนและประชาชนให้เป็นพลเมอืงทีม่คีวามฉลาด

ทางปัญญา ทางอารมณ์ และจติส�านกึเพ่ือสงัคม มากพอทีจ่ะท�าให้ประชาชนท่ีรูแ้ละคดิ

แบบใหม่อย่างพลเมอืงทีต่ืน่ตวัรบัผดิชอบสามารถเป็นพลังในการท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือ

ปฏิรูปสังคมไทยเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างยั่งยืนให้ส�าเร็จได้อย่างแท้จริง14 

 คนท่ีมกีารศกึษาหรอืตืน่ตวัพอจะเหน็แสงสว่างหรอืหนทางไปสูแ่สงสว่าง (ท่ีปลาย

อุโมงค์?) ต้องช่วยกันคดิ ช่วยกันท�า ว่าเราจะรณรงค์ให้คนไทยส่วนใหญ่ได้เห็นแสงสว่าง

แห่งเหตุผล เพื่อที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามยุคที่ค่อนข้างมืด งมงาย ล้าหลังเหมือนยุโรป

ตะวันตกเมื่อ 400-500 ปีที่แล้ว ไปให้ได้อย่างไร 

  14วิทยากร เชียงกูล, ปัดกวาดประเทศไทยก้าวย่างอีกยาวไกล, สนพ.บ้านพระอาทิตย์ 2557. วิทยากร เชียงกูล, 

เศรษฐศาสตร์แนวใหม่-เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข, สนพ.กรุงเทพธุรกิจ 2558.
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วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Practices in Reading of Graduate Students, Faculty of 
Social Sciences, Kasetsart University

 นันทวัฒน์ พารณอิสรีย์1  สิริกร กาญจนสุนทร2  และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง3

Nunthawat Paronisaree, Sirikorn Karnjanasuntorn, and Chairat Wongkitrungruang

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ เพ่ือเปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอ่าน

หนังสือ และปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนงัสือ กลุ่มตวัอย่างคอืนิสติปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จ�านวน 252 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่า

เฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่า t-test, One-way ANOVA และหาความแตกต่างเป็น

รายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe หรือ LSD ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ตวัอย่างมวิีธีปฏิบตัใินการอ่านหนังสอืในภาพรวมและราย

ด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งจุดประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเนื้อหา ด้านการอ่านเนื้อหา

ในหนงัสอื ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และด้านการจดบนัทึกหรือแลกเปลีย่น

    1ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   2รองศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   3อาจารย์ประจ�าสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 2.23, 2.21, 2.04, 2.23, 2.30 และ 2.27 

ตามล�าดับ) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีข้อมูลเก่ียวกับการอ่าน

หนังสือ (ความถ่ีในการอ่านหนังสือเรียน ระยะท่ีใช้ในการอ่าน ช่วงเวลาท่ีใช้ในการ

อ่านหนังสือเรียนในแต่ละเทอม และเหตุผลในการอ่านหนังสือเรียน) และปัจจัยการ

สนับสนุนทางสังคม (การสนับสนุนจากอาจารย์ คณะ/ภาควิชา และมหาวิทยาลัย) มี

ความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือในภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05, .01 และ .001 

ค�าส�าคัญ: การอ่านหนังสือ, การสนับสนุนทางสังคม, นิสิตปริญญาโท, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

 

Abstract

 This research aimed to study practices in reading, to compare practices 

in reading of graduate students, faculty of Social Sciences, Kasetsart Univer-

sity as classified by persom=nal factors, and to study data of reading factors 

and social supports relating to practice in readings.  The sample consisted 

252 graduate students, faculty of Social Sciences, Kasetsart University. The 

data collection used questionnaires. Statistic used for datat analysis included 

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA 

that paired difference compared by Scheffe or LSD methods, Chi-square, and 

Pearson’s product moment correlation coefficient. Statistical significant level 

was set at .05.

 The research results indicated that practice in reading in overall and as-

pects, including reading’s aiming aspect, surveying content aspect, reading 

content aspect, abilities to apply aspect, and taking note and exchange of 

idea aspect had moderate level (xˉ = 2.23, 2.21, 2.04, 2.23, 2.30, and 2.27 

respectively). Hypothesis testing indicated that data of rerading (including fre-

quency of reading, readng’s duration in each time, period for reading in each 
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semester, and reason to read) and social support (incuding lecturers, faculty/

department, and university’s support) were related to practice in readings in 

overall at the statistical significance level of .05, .01 and .001.

Keywords: Readng, Social Support, Graduate Student, Kasetsart University

 

1.   ความส�าคัญของปัญหา

 การอ่านเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทักษะพ้ืนฐานอันเป็นกระบวนการ

ส�าคัญในการแสวงหาความรู้ เช่นเดียวกับทักษะการฟัง การพูด การเขียน เน่ืองจาก

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในด้านการพิมพ์ และเทคนิคอื่นๆ ท�าให้วิทยาการต่างๆ 

เผยแพร่ออกมาในรปูแบบของสิง่พิมพ์เป็นส่วนมาก การแสวงหาความรู้จงึมไิด้มาจาก

การฟังหรือการซักถามเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การอ่านจึงกลายเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงช่วย

ให้มนษุย์เรียนรูส้ิ่งตา่งๆ ไดท้ัว่ถงึ ดงันัน้ผูท้ีม่ีนสิัยรักการอ่านย่อมเป็นผูท้ีม่ีความรูก้ว้าง

ขวางและสามารถนา ความรูไ้ปพัฒนาสตปัิญญา อารมณ์และสังคมได้ดขีึน้ (เพลินพิศ 

เนติธรรมกุล, 2546) และผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2551) เก่ียวกับ

การอ่านหนังสือของประชากรนอกเวลาเรียน/นอกเวลาท�างานในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งรวม

การอ่านหนังสือทุกประเภท และการอ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 

ซีดี ฯลฯ พบว่าผู้ที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนหรือนอกเวลา

ท�างานลดลงจากผลการส�ารวจในปี พ.ศ. 2548 จากร้อยละ 69.1 เป็นร้อยละ 66.3 ท้ังน้ี

เพราะใช้เวลาดูโทรทัศน์และไม่มีเวลาอ่านหนังสือ อาจเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ี

รัดตัว เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือของประชาชนต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านปริมาณ

และคณุภาพ การอ่านหนงัสอืเป็นการสร้างพ้ืนฐานทีด่ใีนด้านการศกึษาและการเรยีนรู้ 

ทัง้ในด้านการสือ่สารและการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าความเจรญิในสังคมไทยจะเพ่ิมมาก

ขึ้นเพียงใด การอ่านยิ่งจะต้องมีความจ�าเป็นมากขึ้น เพราะการที่จะพัฒนาประเทศให้

ก้าวหน้า รฐับาลจ�าเป็นต้องวางแผนพัฒนาทัง้สงัคมเมอืงและชนบทซึง่เป็นคนส่วนใหญ่

ของประเทศให้ได้พัฒนาไปโดยพร้อมเพรียงกัน สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา

ก็คือการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของคนในชุมชนต่างๆ โดยที่ทุกคนสามารถที่จะสื่อสารและ

ค้นหาข้อมลูรวมท้ังรบัรูค้วามหมายของข่าวสารได้ด้วยตนเองอย่างมปีระสทิธิภาพ โดย

เฉพาะด้านการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ (ประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์, 2537)
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ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนต้องศึกษาท้ังในห้องเรียนและ

แสวงหาความรู้นอกห้องเรียน ด้วยตนเองควบคู่กันไปด้วย นักศึกษาจะต้องอาศัย

ทักษะการรับสารท่ีleคัญคือการอ่านอย่างสม�่าเสมอตลอดเวลา นักศึกษาจ�าเป็นต้อง

อ่านหนังสือเป็นจ�านวนมากเพื่อประกอบการเรียน เพื่อศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความ

รู้ให้แตกฉานมากกว่าที่เรียนในห้องเรียน (สุวดี ภู่ประดิษฐ์, 2546) แต่ที่ผ่านมาพบว่า

นกัศกึษาส่วนใหญ่จะอ่านหนังสอืเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการทารายงานหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

หรอืจะค้นคว้าอ่านช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง อาท ิก่อนสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาคเท่าน้ัน เน่ืองมาจากการไม่รูจ้กัแบ่งเวลาส�าหรบัการค้นคว้าและให้ความ

ส�าคัญกับการอ่านที่นอกเหนือจากการอ่านหนังสือในห้องเรียน หรือมีสิ่งอื่นๆ ที่กระตุ้น

ความสนใจมากกว่า เหตท่ีุนกัศกึษาไม่ค่อยอ่านหนังสอืมอีกีมากหรือหลายประเดน็ ซึง่

ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ประกอบกับปัจจุบันมีทางเลือกของกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นให้

เลอืกและได้รับความนยิมอย่างมาก อาท ิการฝึกอบรมต่างๆ รวมทัง้การใช้อนิเตอร์เนต็ 

(Internet) จงึท�าให้นกัศกึษาละเลยการอ่านสือ่สิง่พิมพ์ทีเ่ป็นเอกสาร ต�ารา หรอืวารสาร 

รวมทั้งงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (โชคชัย เพ็ชรนคร และคณะ, 2549)

จากสภาพปัญหาดงักล่าวท�าให้ผูวิ้จยัสนใจศกึษาวิจยัเรือ่งวธีิปฏบิตัใินการอ่านหนงัสอื

ของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากนิสิตใน

ระดับดังกล่าวจ�าเป็นต้องอ่านหนังสือและค้นคว้าเพ่ิมเติมเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เป็น

ผู้มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีศักยภาพในการเรียน

รู้ การแสวงหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง และสามารถ

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิภายใต้

บริบทของสังคมไทย (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554) อีกทั้งการ

ศกึษาสังคมศาสตร์เป็นการเรยีนเพ่ือศกึษาในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับความสมัพันธ์ระหว่าง

มนษุย์กับหน่วยสังคมต่างๆ รวมทัง้พฤติกรรมของมนุษย์ และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

สงัคม ซึง่การจะมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งดงักล่าว มอิาจใช้ความรู้เพียงศาสตร์เดยีว

เพ่ือมาอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึน แต่จะต้องอาศยัการรวบรวมความรูจ้ากหลายสาขาวชิาแล้ว

น�ามาเชื่อมโยงกันที่เรียกว่า “สหวิทยาการ” ส่งผลให้นิสิตที่ศึกษาในคณะสังคมศาสตร์

ต้องค้นหาความรูท่ี้มมีติทิัง้ความกว้างและลกึ ดงัน้ันการอ่านจงึถือเป็นส่ิงส�าคญัในการ

เรียนส�าหรับผู้ที่ศึกษาคณะสังคมศาสตร์
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2.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพ่ือศึกษาวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

  3.  เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการอ่านหนังสือ และปัจจัยการสนับสนุนทาง

สังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.  สมมติฐานการวิจัย

  1.  นสิติปรญิญาโททีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลต่างกัน มวีธีิปฏิบตัใินการอ่านหนังสอื 

ที่แตกต่างกัน

  2.  ปัจจัยข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการ

อ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  3.  ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วิธีการศึกษา

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรทีศ่กึษาในครัง้นี ้คอื นสิติปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 835 คน (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์, 2558) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. การจดัการ

ความขัดแย้ง 2. การบรหิารและพัฒนาสงัคม 3. จติวทิยาชมุชน 4. จติวิทยาอตุสาหกรรม

และองค์การ 5. ประวัติศาสตร์ 6. พัฒนสังคมศาสตร์ 7. ภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา 

8. รัฐศาสตร์ และ 9. สงัคมวิทยาประยุกต์ ผูวิ้จยัก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้การค�านวณ

ด้วยวิธีของ Taro Yamane (1967 อ้างถึงใน สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2551) ได้จ�านวน 270 คน 

จากน้ันผูวิ้จยัสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิู (Stratified random sampling) โดยน�าจ�านวน

ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค�านวณข้างต้นมาจ�าแนกออกเป็นสาขาวิชาทั้ง 9 สาขา 
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จากน้ันแบ่งสดัส่วนขนาดของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละสาขาวิชาให้ได้ครบตามจ�านวน ต่อ

มาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental random sampling) กับนิสิตในแต่ละ

สาขาวิชาจนครบตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 270 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยการพิจารณา

จากกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูลนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยข้อมูลเกี่ยว

กับการอ่านหนังสือ ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม และวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ 

การทดสอบเครื่องมือ

  1.  การหาค่าความเท่ียงตรง ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้มีเน้ือหาตรงและ

ตอบกับวัตถุประสงค์ (Content Analysis) โดยให้กรรมการท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบให้ถูกต้อง

  2.  การหาค่าความเชื่อมั่น โดยการน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับนิสิต

ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�านวน 30 คน จากนั้นใช้

วิธีวดัหาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลจาก

การศึกษาค่าเชื่อมั่น พบว่าปัจจัยสนับสนุนทางสังคม ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 

0.782 การสนับสนุนจากอาจารย์ 0.845 การสนับสนุนจากคณะ/ภาควิชา 0.739 และ

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 0.921 ส่วนวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ ด้านการตั้ง

จุดประสงค์การอ่าน 0.772 การส�ารวจเนื้อหา 0.783 การอ่านเนื้อหาในหนังสือ 0.840 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ 0.898 และการจดบันทึกหรือแลกเปลี่ยน 0.834

การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็นผูอ้อกหนังสอืขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลู จากนัน้ผูวิ้จยัและผูช่้วย

นักวิจัยอีก 2 คนน�าแบบสอบถามไปแจกด้วยตนเอง จากประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์

ทางสถิติด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

ผูศ้กึษาสามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างได้จ�านวน 252 ฉบบั ร้อยละ93.33 

ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 270 คน เนื่องจากในช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูล (เดือนมกราคม 

2559) เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 อันเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาชั้นปี 
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ที่ 2 ในบางสาขาวิชามิได้มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นช่วงท�าวิทยานิพนธ์หรืองาน

ศึกษาค้นคว้าอิสระ อีกท้ังในบางสาขาวิชาก็มีนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาไปก่อน จึง

ท�าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานหาหาความแตกต่างความพึงพอใจในการรบั

บริการ โดยใช้ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANO-

VA) ท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ ค่า Chi-square 

และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficiency) 

ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

5.  ผลการวิจัย

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.6 อายุ 20 -25 ปี ร้อยละ 50.8 

ศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ร้อยละ 76.2 ประกอบอาชีพ นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 38.5 มีรายได้

เดือนละ10,001-20,000 บาท ร้อยละ 54.0 เรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ร้อยละ 46.0 และ

สถานภาพทางการเรยีนภาคพิเศษ ร้อยละ 78.2 โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อ่านหนังสอื

เรียน ทุก 4-5 วัน มากที่สุด ร้อยละ 37.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่าน 30 นาที - 1 ชั่วโมง 

รอ้ยละ 31.3 ในแต่ละเทอมอ่านหนงัสือมากกว่า 1 เล่มมากทีสุ่ด ร้อยละ 76.6 ชว่งเวลา

ที่ใช้ในการอ่านหนังสือเรียน ส่วนใหญ่อ่านช่วงก่อนนอน มากที่สุด ร้อยละ 72.2 ใช้ช่วง

เวลาใกล้สอบในการอ่านหนงัสอืมากท่ีสดุ ร้อยละ 54.4 และมเีหตผุลในการอ่านหนังสอื

เรียน เพื่อต้องการผ่านการสอบในรายวิชาต่างๆ มากที่สุด ร้อยละ 78.6

กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การสนับสนุนจากอาจารย์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

4.23 รองลงมาคือ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.08 การสนับสนุนจาก

คณะ/ภาควิชา ค่าเฉลีย่ 3.73 และการสนับสนนุจากครอบครัว ค่าเฉล่ีย 3.66 ตามล�าดบั

  วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ

  วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.23 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ ด้านความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.40 รองลงมาคือ การจดบันทึกหรือแลกเปลี่ยน



วารสารนวัตกรรมสังคม50

ความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ 2.27 การอ่านเน้ือหาในหนังสอื ค่าเฉลีย่ 2.23 การตัง้จดุประสงค์

การอ่าน ค่าเฉลี่ย 2.21 และการส�ารวจเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 2.04 ตามล�าดับ

การทดสอบสมมติฐาน

  สมมตฐิานท่ี 1 นสิติปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือที่แตกต่างกัน 

ชั้นปี และสาขาวิชาที่ต่างกันมีวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม 

แต่ด้านการส�ารวจเน้ือหามคีวามแตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ส่วน

เพศ อายุ อาชพี รายได้ และสถานภาพการเรยีน ทีต่่างกันมวีธีิปฏบิตัใินการอ่านหนงัสอื

ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้าน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  สมมตฐิานท่ี 2 ปัจจยัข้อมลูเก่ียวกับการอ่านหนังสอืมคีวามสัมพันธ์กับวิธีปฏบิตัิ

ในการอ่านหนงัสือของนสิติปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

พบว่าความถ่ีในการอ่านหนังสือเรียนมีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ

ด้านการตั้งจุดประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเนื้อหา และภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05, .05 และ .01 ตามล�าดับ

  ระยะเวลาทีใ่ช้ในการอ่านหนงัสอืเรยีนมคีวามสมัพันธ์กับวธีิปฏบิตัใินการอ่าน

หนงัสอื ด้านการส�ารวจเนือ้หา ด้านการอ่านเนือ้หาในหนังสือ ด้านความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ และภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .01, .01 และ .001

จ�านวนหนังสือเรียนท่ีอ่าน ไม่มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือทั้งภาพ

รวมและรายด้านทุกด้าน

  ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการอ่านหนงัสอืเรยีนแต่ละวนั มคีวามสัมพันธ์กับวิธีปฏิบตัใิน

การอ่านหนังสือ ด้านการส�ารวจเนื้อหา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ช่วงเวลาทีใ่ช้ในการอ่านหนงัสอืเรยีนแต่ละเทอม มคีวามสัมพันธ์กับวธีิปฏิบตัิ

ในการอ่านหนังสอื ด้านการตัง้จดุประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเน้ือหา ด้านการอ่าน

เน้ือหาในหนังสอื และภาพรวม อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05, .01, .001 และ  .05 

  เหตผุลในการอ่านหนงัสอืเรยีน มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏบิตัใินการอ่านหนงัสอื

ด้านการตั้งจุดประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเนื้อหา ด้านการอ่านเนื้อหาในหนังสือ 



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         51 
                                                                             

ด้านการจดับนัทกึหอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และภาพรวม อย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .001, .01, .05, .05 และ .01 

  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติใน

การอ่านหนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การสนับสนนุจากครอบครวั ไม่มคีวามสัมพันธ์กับวิธีปฏิบตัใินการอ่านหนังสือ

ในภาพรวมและรายด้าน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

  การสนบัสนนุจากอาจารย์ มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏิบตัใินการอ่านหนังสอื ด้าน

การตั้งจุดประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเนื้อหา ด้านการอ่านเนื้อหาในหนังสือ ด้าน

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และด้านการจดบันทึกหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05, .01, .01, .01 และ .001 

  การสนับสนุนจากคณะ/ภาควิชา มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนงัสอื ด้านการส�ารวจเน้ือหา ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และภาพรวม อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05 และ .01 

  การสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยั มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏบิตัใินการอ่านหนังสอื 

ด้านการส�ารวจเนือ้หา ด้านการอ่านเนือ้หาในหนังสือ ด้านความสามารถในการประยุกต์

ใช้ ด้านการจดบนัทกึหรอืแลกเปลีย่นความคดิเห็น และภาพรวม อย่างมนัียส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01, .05, .01, .05 และ .01 

7.  การอภิปรายผล

  1.  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

  นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอายุตั้งแต่ 

20-64 ปี โดยมกีลุม่อายุ 20 -25 ปี มากทีส่ดุ (ร้อยละ 50.4) ซึง่เป็นช่วงอายุของนักศกึษา

ที่เพ่ิงส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยยังไม่

ผ่านประสบการณ์การท�างาน 0eนวนกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นนิสิต/นักศกึษาจงึมากท่ีสุดเช่น

กัน (ร้อยละ 38.5) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 26-30 ปี (ร้อยละ 25.8) ซึ่งเป็นช่วงอายุของ

ผู้ท่ีก�าลังประกอบอาชีพเป็นระยะเวลาไม่นาน ส่วนมากนิสิตประกอบอาชีพในหน่วย

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 38.2) นิสิตมีช่วงรายได้ 10,001-20,000 บาทมาก
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ทีส่ดุ (ร้อยละ 54) ซึง่เป็นระดบัอตัราจ้างของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรีท่ีเพ่ิงเข้าสู่ระบบ

แรงงานจนถึงผูท้ีเ่ริม่มปีระสบการณ์การท�างานน้อย รวมถึงเป็นระดบัรายได้ทีผู่ป้กครอง

ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต/นักศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ�าวันในแต่ละเดือน

ผูท้ีเ่ข้าศกึษาในระดบัปรญิญาโทจงึเป็นนักศกึษาทีเ่พ่ิงส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา

ตรมีากกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท�างาน สามารถสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของสังคมท่ีให้

ความส�าคญักับระดบัการศกึษาท่ีสงู ทัง้ในแง่ของค่านิยมท่ีเชือ่กันว่ายิง่ส�าเรจ็การศกึษา

ในระดบัท่ีสงูจะได้เป็นเจ้าคนนายคน ในแง่ของการสร้างโอกาสในการสมคัรงานท่ีมาก

ขึ้น และการปรับฐานรายได้หรือเลื่อนต�าแหน่งหน้าท่ีการงานของผู้ที่ประกอบอาชีพ 

นิสิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพราะว่าหลักสูตรของ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความหลากหลายและสามารถตอบ

สนองได้ตรงต่อการน�าไปใช้ในสายงานราชการได้โดยพิจารณาจากการที่มีนิสิตศึกษา

ในสาขาวิชารฐัศาสตร์ร้อยละ 46 และมสีถานภาพทางการเรยีนภาคพิเศษร้อยละ 78.2 

เน่ืองจากการเรยีนในภาคพิเศษนัน้ไม่กระทบต่อเวลาในการท�างานเพราะมกีารเรยีนการ

สอนในเวลาหลังเลิกงานและวันหยุด

2.  ปัจจัยข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ

  นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความถี่ใน

การอ่านหนังสือเรียนมากที่สุดคืออ่านทุก 4-5 วัน (ร้อยละ 37.7) อ่านหนังสือช่วงเวลา

ก่อนนอนในแต่ละวัน (ร้อยละ 72.2) โดยใช้ระยะเวลา 30 นาที-1 ชั่วโมง (ร้อยละ 31.7) 

สอดคล้องกับผลส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ(2551) พบว่าจ�านวนประชากรอายุ

ตัง้แต่ 6 ปี ขึน้ไปในกรงุเทพมหานครใช้เวลาอ่านหนังสอืนอกเวลาเรยีน/นอกเวลาท�างาน 

เป็นเวลา 30-59 นาทีมากที่สุด และอ่านหนังสือช่วงเวลาใกล้สอบในแต่ละภาคเรียน 

นสิิตมเีหตผุลในการอ่านหนงัสอืเรยีนคอืเพ่ือต้องการผ่านการสอบในรายวชิาต่างๆ (ร้อย

ละ 79.0) สามารถบอกได้ว่านิสติมพีฤตกิรรมการอ่านท่ีไม่สม�า่เสมอและใช้เวลาอ่านไม่

นานในแต่ละครัง้ เมื่อพจิารณาข้อมูลการอา่นหนงัสอืในแต่ละเทอมและเหตผุลในการ

อ่านหนังสือเรียนประกอบการวิจารณ์สามารถอธิบายได้ว่านิสิตส่วนมากอ่านหนังสือ

ช่วงใกล้สอบและก่อนสอบ โดยอ่านทบทวนเน้ือหาท่ีได้เรียนมาเพ่ือการผ่านสอบใน

แต่ละครั้งเท่านั้น ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของไพฑูรย์ สิน



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         53 
                                                                             

ลารตัน์ (2543) ทีเ่สนอหลกัการความเป็นนกัวิชาการ อนัหมายถึงความเป็นผูท่ี้แสวงหา

และพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา

3.  ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม

  การสนับสนุนจากครอบครัว พบว่า นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในภาพรวมในระดับ

มาก อธิบายได้ว่าครอบครัวมีความต้องการส่งเสริมให้นิสิตได้รับการศึกษาในระดับท่ี

สูง เพราะการศึกษาในระดับท่ีสูงสามารถท�าให้นิสิตมีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ี

ดี รวมทั้งสามารถน�าไปประกอบการปรับฐานรายได้หรือเล่ือนต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน

ได้ อีกทั้งนิสิตส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เพ่ิงส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมิได้

ประกอบอาชีพและมิได้แยกครอบครัว จึงส่งผลให้ครอบครัวยังคงการสนับสนุนต่อไป 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครอบครัวของท่านไม่รบกวนท่านเวลาที่ท่านอ่านหนังสือ มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะว่านิสิตในระดับปริญญาโทมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถรับผิด

ชอบตนเองได้ สมาชกิในครอบครวัจงึให้อสิระในการอ่านแก่นิสติและช่วยเหลือโดยการ

ไม่มารบกวนขณะอ่านหนังสอือนัเป็นการสร้างบรรยากาศทีเ่อือ้อ�านวยต่อสมาธิการอ่าน 

ส่วนข้อมทีีค่่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอืครอบครวัของท่านพูดคยุหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เก่ียวกับหนงัสือทีท่่านอ่าน เนือ่งจากบคุคลในครอบครวัของนิสติมพ้ืีนความรูไ้ม่ตรงกับ

สาขาวิชาของนิสิต จงึไม่สามารถพูดคยุหรอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็เก่ียวกับหนังสอืท่ี

นิสิตอ่านได้

  การสนับสนุนจากอาจารย์ พบว่า นิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ในภาพรวมในระดับมาก

และเป็นข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยการสนับสนุนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการสนับสนุนจากแหล่งท่ีมา

อืน่ๆ อธิบายได้ว่าคณาจารย์เป็นผูท้ีม่หีน้าทีโ่ดยตรงกับการเรียนในระดบัปริญญาโท ท้ัง

ในด้านการสอนการมอบหมายงาน การแนะน�าเอกสารต�าราเรียน การออกข้อสอบ และ

การเป็นทีป่รกึษางานวิจยัให้กับนสิติ ซึง่ภาระหน้าท่ีดงักล่าวของอาจารย์ล้วนแต่เป็นข้อ

ก�าหนดให้นสิิตเกิดการอ่านหนงัสอืเพ่ือกระตุน้ให้นิสติมคีวามรูเ้พียงพอต่อการน�าไปใช้

ในกิจกรรมทางการศกึษาทีก่ล่าวมา เมือ่พิจารณารายข้อพบว่าการท่ีอาจารย์มอบหมาย

ให้นสิิตค้นคว้าท�ารายงานและการแนะน�าหนังสอืให้อ่าน มค่ีาเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนข้อมี

ที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคืออาจารย์ก�าหนดให้อ่านหนังสือนอกเวลา เพราะว่าในทางปฏิบัติ
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คณาจารย์เพียงแค่แนะน�าเอกสารท่ีควรอ่านเพ่ิมเติมในเค้าโครงการสอน (Course 

Syllabus) มิได้มอบหมายหรือก�าหนดให้นิสิตได้อ่าน ผนวกกับพฤติกรรมของนิสิตท่ี

ให้ความส�าคัญกับเอกสารหรือต�าราเรียนหลักซึ่งมีรายละเอียดตรงกับเน้ือหาการเรียน

ในชั้นเรียนมากกว่าเอกสารอ่านเพิ่มเติม

  การสนับสนุนจากคณะ/ภาควิชา พบว่านิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รบัการสนับสนุนจากคณะ/ภาควิชาในภาพรวมในระดบั

มาก เพราะว่าคณะ/ภาควชิามรีปูแบบการสนับสนุนโดยการอ�านวยความสะดวกในด้าน

การให้บริการทางวิชาการ การจัดสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงจัด

เอกสารและต�าราเรียนให้กับนิสิต ส่งผลให้นิสิตสามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นเพราะ

ประหยัดเวลาทีจ่ะต้องเลอืกสรรหนังสอืและการไปหาสถานท่ีอืน่ๆ เพ่ืออ่านหนังสอื เมือ่

พิจารณารายข้อพบว่า คณะ/ภาควิชาของท่านมีห้องสมุดประจ�าหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด เพราะว่าการที่คณะ/ภาควิชาของท่านมีห้องสมุดประจ�าหน่วยงาน ส่งผลให้

นิสิตสามารถค้นคว้าในประเด็นท่ีตนสนใจ ทั้งหนังสือเรียนหรืองานวิจัยอันมีลักษณะ

เนื้อหาที่เป็นเชิงลึกหรือเฉพาะทางมากกว่าที่จัดสรรในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย อีก

ทัง้ท�าให้นสิติไม่ต้องใช้เวลาเดนิทางไปท่ีห้องสมดุของมหาวิทยาลัยเพ่ือท�าการอ่านหรอื

ค้นคว้า ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือคณะ/ภาควิชาของท่านมีหนังสือหรือวารสารท่ีตรงตาม

ความต้องการของท่าน เพราะว่านิสติมีความตอ้งการหนงัสือหรือวารสารทีม่ีเนือ้หาอัน

เป็นค�าตอบแบบเบ็ดเสร็จที่ตอบโจทย์ของนิสิตได้ทันทีท่ีอ่านเสร็จส้ิน ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับราชกิจจานุเบกษา (2548) ได้กล่าวถึงเป้าหมายการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท

ไว้ในแนวคดิเรือ่งการเรยีนในระดบับณัฑิตศกึษาว่า ผู้เรยีนต้องมคีวามสามารถในเชือ่ม

โยงและบรูณาการศาสตร์ทีต่นเชีย่วชาญกับศาสตร์อืน่ๆ ได้ ดงัน้ันวิธีปฏิบตัใินการอ่าน

หนังสือที่เหมาะสมจึงควรเป็นการอ่านที่มีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เช่นกัน

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลยั พบว่า นิสติปรญิญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ได้การสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัในภาพรวมในระดบัมาก อธิบายได้ว่า

มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการจัดสถานที่ที่มีบรรยากาศเหมาะสมต่อการอ่าน มี

แหล่งสืบค้นทีท่นัสมยั และมฐีานข้อมลูทีห่ลากหลายกว่าระดับคณะ/ภาควิชา ท�าให้ง่าย

ต่อการสบืค้นหนังสอืทีต้่องการและสถานทีเ่อือ้อ�านวยให้สามารถอ่านหนงัสอืได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกนิษฐา มหาวงศ์ทอง (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
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และปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การอ่านของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย วทิยาลัยสงฆ์ล�าพนู ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการได้รับปัจจัย

ส่งเสริมการอ่าน พบว่าการส่งเสริมจากสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีแหล่งสืบค้นที่เข้าถึง

ง่าย เพราะว่าแหล่งสืบค้นของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยใช้งานง่าย (user friendly) 

และมกีารจดัการกับฐานข้อมลูท่ีเป็นระบบ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุคอื บรรณารกัษ์

ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือท่านในการสืบค้นข้อมูล ท้ังนี้เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีมีแหล่ง

สบืค้นท่ีเข้าถึงง่ายและใช้งานง่ายสามารถสบืค้นได้ด้วยตนเอง จงึท�าให้ความช่วยเหลอื

จากบรรณารักษ์ลดลง

4.  วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ

  ด้านการตั้งจุดประสงค์การอ่าน พบว่า นิสิตมีการตั้งจุดประสงค์การอ่าน ภาพ

รวมอยู่ในระดบัปานกลาง อธิบายได้ว่านสิติยงัมไิด้มกีารตัง้จดุประสงค์การอ่านในแต่ละ

ครัง้อย่างสม�า่เสมอก่อนการอ่าน แต่จะตัง้จดุประสงค์การอ่านในวัตถุประสงค์ทีส่�าคญั

สาหรบัตวันสิติ เช่น การสอบเก็บคะแนน หรอืท�างานท่ีอาจารย์มอบหมาย โดยข้อท่ีมค่ีา

เฉลีย่มากทีสุ่ดคอืนสิติจดัล�าดบัความส�าคญัของจดุมุง่หมายในการอ่าน มค่ีาเฉลีย่อยู่ใน

ระดับมากเพียงด้านเดียวที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Beth Azar (2010) ที่ได้เสนอวิธี

ปฏบิตัใินการอ่านข้ันตอนแรกด้วยการจดัล�าดับความส�าคญัของสิง่ท่ีจะอ่านจากความ

ส�าคญัของข้อค�าถามทีต้่องการหาค�าตอบ ทัง้นีเ้พราะว่านสิติมเีวลาในการอา่นทีจ่�ากดั

อันเนื่องมาจากการท�างานประจาหรือการเดินทาง แต่ทว่าเมื่อพิจารณารายข้อ ซึ่งเป็น

พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการตั้งเป้าหมายในการอ่านกลับพบว่ามีพฤติกรรมในระดับ

ปานกลางทั้งสิ้น สามารถอธิบายได้ว่านิสิตให้ความส�าคัญกับการอ่านเพียงเพ่ือมุ่งหา

ค�าตอบที่ตนเองต้องการเท่านั้น โดยมิได้วางแผนการอ่านในแต่ละครั้ง ซึ่งขัดแย้งกับ

แนวคิดในการอ่านของ Beth Azar (2010) ท่ีเสนอให้ผู้อ่านท�ารายชื่อของหัวข้อและ

ตั้งเป้าหมายการอ่าน เพ่ือเป็นการก�าหนดขอบเขตและวางแผนในการอ่านทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ เช่น การใช้เวลาในการอ่าน 0eนวนของเน้ือหาท่ีจะอ่าน และ

เนื้อหาสาระที่จะได้รับเมื่ออ่าน

  ด้านการสารวจเน้ือหา พบว่า นิสิตมีการส�ารวจเน้ือหาอยู่ในระดับปานกลาง 

อธิบายได้ว่านิสติมไิด้มกีารอ่านหนังสอืทีส่ม�า่เสมอหรืออ่านเพ่ือความรอบรู้ เพราะการ
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อ่านในรปูแบบดงักล่าวจะท�าให้ผูอ่้านสนใจส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสอืหรือส�ารวจ

หนังสือหลายๆ เล่ม เพื่อให้เข้าภาพรวมของหนังสือหรือทิศทางของเนื้อหาที่หนังสือจะ

น�าไปสู ่รวมทัง้นิสติให้ความส�าคญักับการส�ารวจส่วนประกอบต่างๆ ของหนงัสอืไม่มาก

เพราะมุ่งการส�ารวจแต่เพียงเนื้อหาที่ตอบโจทย์เท่านั้น โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ

นิสิตส�ารวจหนังสือโดยดูจากหัวข้อในแต่ละบทเพราะว่านิสิตต้องพิจารณาว่าหัวข้อดัง

กล่าวตรงกับความสนใจของตนหรอืไม่ สอดคล้องกับแนวคดิการอ่านทีม่ปีระสทิธิภาพ

ของฉวีวรรณ คหูาภนินัท์ (2544) ท่ีได้เสนอวิธีการอ่านโดยตรวจดสู่วนต่างๆ ของหนังสือ

รวมไปถึงหัวข้อหรือเนื้อเรื่องบางตอน/บางบทว่าเป็นเรื่องท่ีต้องการอ่านหรือไม่ เน้ือ

เรือ่งมขีอบเขตเพียงใด ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุคอืท่านส�ารวจหนังสือโดยพิจารณาจาก

ส�านกัพิมพ์ก่อนอ่าน สามารถอธิบายได้ว่านิสติพิจารณาความส�าคญัของหนงัสอืโดยมุง่

พิจารณาด้านเนื้อหาเป็นหลัก มิได้ยึดติดกับชื่อเสียงของส�านักพิมพ์

  ด้านการอ่านเน้ือหาในหนังสือ พบว่า นิสิตมีการอ่านเน้ือหาในหนังสืออยู่ใน

ระดับปานกลาง อธิบายได้ว่านิสิตมีการอ่านในลักษณะการท่องจ�าแต่เฉพาะข้อความ

หรือเน้ือหาส่วนที่มีความส�าคัญ โดยสามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมรายข้ออื่นๆ 

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญและถือเป็นหัวใจหลักในการอ่านเพราะเก่ียวข้องกับกระบวนการ

ท�าความเข้าใจสิ่งท่ีอ่านอันเป็นรูปแบบการอ่านท่ีสอดคล้องกับการเรียนในระดับ

ปริญญาโทกลับพบว่ามีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น ไม่สอดคล้องแนวคิด

ของฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2544) ท่ีกล่าวถึงการอ่านโดยใช้วิจารณญาณ การอ่าน

เชิงวิเคราะห์เน้ือหา อันเป็นข้ันตอนกระบวนการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

มากท่ีสุดคือนิสิตมีการอ่านหนังสือไปด้วยและท�า Highlight ข้อความส�าคัญไปด้วย 

สอดคล้องกับแนวคิดวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือของ Beth Azar (2010) ท่ีได้เสนอ

เทคนิคการอ่านไว้ว่าควรเน้นข้อความส�าคัญ ด้วยการขีดเส้นใต้หรือ highlight เพื่อให้

ง่ายต่อการจดจ�า

  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ พบว่า นิสิตมีความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้อยู่ในระดบัปานกลาง อธิบายได้ว่านิสติมกีารอ่านในลักษณะเน้นการท่องจ�า 

จึงมิได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้อ่านเพ่ือให้เกิด

ความรูใ้หม่ ไม่สอดคล้องกับแนวคดิกระบวนการอ่านของลาวัณย์ สงัขพันธานนท์ และ

คณะ (2549) ท่ีกล่าวว่าหลงัจากการอ่าน ผูอ่้านจะสามารถสร้างความคดิใหม่ของตนเอง

ได้ การคดิวิเคราะห์และสงัเคราะห์เป็นทกัษะส�าคญัของการท�าวิจยัอนัเป็นปรชัญาของ
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การศึกษาในระดับปริญญาโท เพราะถ้าหากนิสิตขาดทักษะการอ่านในระดับดังกล่าว

จะส่งผลให้การท�างานวิจัยของนิสิตมีปัญหาได้เช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ

นสิิตสามารถเชือ่มโยงเน้ือหาท่ีอ่านกับความรูเ้ดมิของท่านได้ รองลงมาคือท่านเลง็เห็น

หรอืใช้ประโยชน์ได้ตรงกับวตัถุประสงค์มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัมาก ส่วนรายข้ออืน่ๆ ซึง่

มสีาระส�าคญัในด้านการเกิดความรูแ้ละน�าความรูด้งักล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทีเ่รยีก

ว่า “การสังเคราะห์” กลบัมพีฤตกิรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกับแนวคดิ

กระบวนการอ่านที่มีประสิทธิภาพของฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2544) ที่กล่าวถึงการอ่าน

เชงิสงัเคราะห์ โดยการน�าความรูเ้ดมิมารวมกับความรูใ้หม่ท่ีได้จากการอ่านจนสามารถ

สร้างงานใหม่ขึ้นมาได้

  ด้านการจดบันทึกหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบว่า นิสิตมีการจดบันทึก

หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าเป็นผลจากการอ่าน

ในลกัษณะของการท่องจ�าเนือ้หาเพียงอย่างเดยีว ดงัน้ันการแลกเปลีย่นความคดิเหน็จงึ

เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้อ่านมาเท่านั้น มิได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่พบจาก

การอ่านหรือการสรุปของนิสิต ส่งผลต่อการจดบันทึกให้อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 

เพราะส่ิงท่ีจะจดบันทึกหลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมิได้แตกต่างกับสิ่งท่ีตน

ได้อ่าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนิสิตมีการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ

ประเด็นท่ีท่านสนใจเพ่ิมเติมหลังจากอ่านจบ สอดคล้องแนวคิดกระบวนการอ่านของ

ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ และคณะ (2549) ที่กล่าวว่าหลังจากการอ่าน ผู้อ่านท�าการ

ศกึษารายละเอยีดเพ่ิมเตมิต่อไป ส่วนรายข้ออืน่ๆ มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื เมือ่นสิติอ่านจบท่านจะแสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่นกับผู้

อื่นในสิ่งที่อ่าน ไม่สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการอ่านของกัลยา ยวนมาลัย (2539) 

ที่ได้เสนอข้อควรปฏิบัติในการอ่านหนังสือของนักอ่านท่ีดีคือการแลกเปลี่ยนความคิด 

โดยเมือ่อ่านเรือ่งใดแล้วควรน�าเสนอข้อความทีไ่ด้อ่านมาแลกเปล่ียนความคดิกับผู้อืน่ 

การกระท�าเช่นนีเ้ปน็สิ่งจ�าเปน็ทีจ่ะช่วยให้ทราบว่าตนเองอา่นเป็นหรือไม ่จับจุดส�าคัญ

ของเรือ่งได้ถูกต้องหรอืไม่ อกีท้ังยังได้ทราบความคดิเหน็ของผูอ้ืน่เพ่ือน�ามาเปรยีบเทยีบ

กับความรู้ของตน

  ภาพรวมของวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ พบว่า นิสิตมีวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนังสืออยู่ในระดับปานกลางทั้งภาพรวมและรายด้าน อธิบายได้ว่านิสิตยังมีวิธีปฏิบัติ

ในการอ่านหนังสือที่ไม่ต่างจากการอ่านระดับปริญญาตรี ยังคงมีรูปแบบการอ่านเพื่อ
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การท่องจ�ามากกว่าการไปประยุกต์ใช้หรืออ่านเพ่ือความรอบรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนิสิตท่ีเพ่ิงส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผนวกกับยังไม่มี

ความรูใ้นการอ่านท่ีเหมาะสมกับระดบัปรญิญาโท ด้านความสามารถในการประยกุต์ใช้

เป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ แต่เมือ่พิจารณารายข้อในด้านดงักล่าวจะพบว่าเป็นการ

เกิดความรู้ในลักษณะที่ต่อยอดมาจากพ้ืนฐานและประสบการณ์ความรู้เดิมมากกว่า

การเกิดความคดิท่ีแตกแขนง ส่วนด้านการส�ารวจเน้ือหาเป็นด้านท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสดุ 

สามารถอธิบายได้ว่านิสติมกีารส�ารวจเอกสารหรอืส่ิงพิมพ์โดยมุง่เน้นไปท่ีเน้ือหาด้านใน

ที่จะสามารถตอบจุดประสงค์การอ่านครั้งน้ันได้มากกว่าการส�ารวจส่วนประกอบอื่นๆ 

ของหนังสือ

  การทดสอบสมมติฐาน

  สมมตฐิานท่ี 1 นสิติปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือที่แตกต่างกัน

  พบว่า นิสิตทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลท่ีต่างกัน มวีธีิปฏิบติัในการอ่านหนงัสอืในภาพ

รวมไม่แตกต่างกนั จงึปฏิเสธสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับงานวิจยัของกาญจนา ทัน

อินทร์อาจ (2550) ที่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อนิสัยรักการอ่านของ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศ

หญิงมีนิสัยการอ่านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน มีนิสัยการไม่

อ่านแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของเบญจวรรณ รอดแก้ว (2545) ทีศ่กึษา

ตวัแปรทีส่่งผลต่อนิสยัรกัการอ่านของนกัศกึษาสถาบนัราชภัฏสกลนคร พบว่านักศกึษา

ที่สังกัดคณะต่างกัน มีนิสัยรักการอ่านที่แตกต่างกัน และรัชฎาพร ธิราวรรณ (2555) 

ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านวิธีการอ่านและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต พบว่าเพศ สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ

  สมมตฐิานท่ี 2 ปัจจยัข้อมลูเก่ียวกับการอ่านหนังสอืมคีวามสัมพันธ์กับวิธีปฏบิตัิ

ในการอ่านหนงัสือของนสิติปรญิญาโท คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ความถ่ีในการอ่านหนงัสอืเรยีน มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏิบตัใินการอ่านหนังสือในภาพ

รวม เมือ่พิจารณารายด้านของวิธีปฏิบตัใินการอ่านหนงัสอืพบว่า ด้านการตัง้จดุประสงค์

การอ่าน และด้านการส�ารวจเนื้อหามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการอ่านหนังสือเรียน 

สามารถอธิบายได้ว่านิสิตใช้ความถ่ีในการอ่านหนังสือเรียนเพ่ือการตั้งค�าถามหรือ
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ข้อสงสัยและคัดเลือกหนังสือที่มีเน้ือหาหรือหัวข้อท่ีสามารถตอบค�าถามหรือข้อสงสัย

ของตนได้ ย่ิงนิสิตมีความถ่ีในการอ่านหนังสือเรียนท่ีบ่อย การส�ารวจหนังสือก็จะย่ิง

มีปริมาณมาก ทั้งส่งผลให้การตั้งประเด็นค�าถามก่อนการอ่านในแต่ละคร้ังย่ิงมีความ

ชัดเจนย่ิงขึ้น และยังสามารถอธิบายได้ว่านิสิตที่มีความถ่ีในการอ่านหนังสือเรียน

บ่อย เป็นผู้ที่มีวินัยเพราะรู้จักการแบ่งเวลาบางส่วนในชีวิตประจ�าวันมาใช้อ่านหนังสือ 

สอดคล้องกับอดุลย์ วิรยิเวชกุล (2541) กล่าวถึงความสามารถการจดัการเร่ืองเวลาและ

การมวิีนยัในตนเองเป็นทักษะท่ีควบคูกั่บการศกึษาในระดบัดงักล่าว นิสติ/นกัศกึษาจะ

ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองอย่างสงู เพราะการศกึษาในระดบัปรญิญาโทจะต้องมุง่

มั่น ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจ และเวลาเพื่อให้ได้รับความรู้และประโยชน์จากการศึกษา

พร้อมทั้งส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก�าหนด

  ระยะเวลาท่ีใช้ในการอ่าน มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือใน

ภาพรวม เมื่อพิจารณารายด้านของวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือพบว่า ด้านการส�ารวจ

เนือ้หา ด้านการอ่านเน้ือหาในหนงัสอื และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้มคีวาม

สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านเนื่องจากกระบวนการอ่านท้ัง 3 ข้ันตอนเป็นวิธี

การเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ จึงสามารถอธิบายได้ว่านิสิตใช้ระยะเวลาในการอ่านเพ่ือ

การหาความรู้ที่นิสิตจะน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงเป็น

ส่วนใหญ่ ท้ังนี้มีสาเหตุจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันเพ่ือท�างานประจ�าหรือ

ช่วยงานของครอบครัว รวมถึงการใช้เวลาเดินทางในแต่ละวัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องค�านึงถึง

คือประสิทธิภาพในการอ่านแต่ละครั้ง เน่ืองจากนิสิตมีเวลาไม่มากส�าหรับการอ่านใน

แต่ละครัง้เพราะปัจจยัต่างๆ รวมถึงยังมปัีญหาและอปุสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่าน

ด้วย เช่น เรื่องของสุขภาพการขาดสมาธิ ความไม่เข้าใจเนื้อหา เป็นต้น

  ช่วงเวลาท่ีใช้ในการอ่านในแต่ละเทอม มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏิบตัใินการอ่าน

หนังสือในภาพรวม เมื่อพิจารณารายด้านของวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือพบว่า ด้าน

การตัง้จดุประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเน้ือหา และด้านการอ่านเนือ้หาในหนงัสอืมี

ความสมัพันธ์กับช่วงเวลาท่ีใช้ในการอ่านในแต่ละเทอม ซึง่วิธีปฏิบตัใินการอ่านหนังสอื

ทัง้ 3 ด้านดงักล่าวเป็นกระบวนการตัง้ค�าถามจนถึงค้นหาค�าตอบ สามารถอธิบายได้ว่า

ช่วงใกล้สอบมผีลให้นิสติเกิดการตัง้ค�าถามในลกัษณะคาดการณ์ข้อค�าถามทีจ่ะถามใน

ตวัข้อสอบผ่านการพิจารณาเนือ้หาท่ีได้เรยีนในชัน้เรยีน จากน้ันจงึท�าการส�ารวจเน้ือหา

ในหนงัสอืหรอืเอกสารต่างๆ เพ่ือหาต�าราท่ีมข้ีอความท่ีสามารถตอบข้อค�าถามดังกล่าว
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ได้ และจึงท�าการอ่านหนังสือเพ่ือรวบรวมข้อมูลส�าหรับเตรียมตัวสอบ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของกนิษฐา มหาวงศ์ทอง (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัยท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน พบว่าวัตถุประสงค์ในการอ่านของพระนิสิตล�าดับท่ี 1 

คือ อ่านเพื่อสอบผ่านหลักสูตรหรือวิชาที่เรียน เหตุผลในการอ่านหนังสือเรียน มีความ

สัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือในภาพรวม อธิบายได้ว่าจ�านวนเหตุผลในการ

อ่านหนังสือเรียนย่ิงมีมาก ย่ิงส่งผลให้นิสิตมีวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือมาก เพราะ

นิสิตต้องอ่านหนังสือในจ�านวนท่ีมากขึ้นเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตนที่มี

หลายข้อได้ เมื่อพิจารณารายด้านของวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือพบว่ามีเพียงด้าน

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทีไ่ม่มคีวามสมัพันธ์กับเหตผุลในการอ่านหนังสอืเรยีน 

สามารถสะท้อนให้เหน็การอ่านของนสิติท่ีแม้จะมเีหตผุลในการอ่านมากหรอืน้อยเท่าไร 

นิสิตก็ยังคงอ่านในลักษณะเดิมๆ คือการอ่านเพื่อท่องจ�าเนื้อหา มิได้สรุปและท�าความ

เข้าใจอันเป็นทักษะส�าคัญของการอ่านในระดับปริญญาโท

  ปัจจยัข้อมลูเก่ียวกับการอ่านหนังสอื ด้านจ�านวนหนังสอืเรยีนทีอ่่าน ไม่มคีวาม

สมัพันธ์กับวิธีปฏิบตัใินการอ่านหนังสอืในภาพรวมและรายด้าน เมือ่น�าข้อมลูวิธีปฏิบตัิ

ในการอ่านหนงัสอืท้ัง 5 ด้านมาประกอบการพิจาณา พบว่าการอ่านของนิสิตมลัีกษณะ

การอ่านเพื่อหาค�าตอบในข้อสงสัย มิใช่ระดับการอ่านของการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์

เนื้อหา ดังนั้นแม้ว่าจ�านวนหนังสือที่อ่านจะเป็นปริมาณน้อย แต่หากนิสิตคิดว่าตนได้

รับค�าตอบที่พอใจแล้วก็จะหยุดอ่านต่อทันที ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการ

อ่านที่มีประสิทธิภาพของฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2544) กล่าวถึงกระบวนการอ่านท่ีมี

ประสิทธิภาพ (Reading Efficiency) ว่าการอ่านเชิงวิเคราะห์เนื้อหา ควรอ่านหนังสือ

หลายเล่มในเรื่องเดียวกัน เพ่ือเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหลายเล่ม 

เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

  ส่วนช่วงเวลาท่ีใช้ในการอ่านหนังสือเรียนในแต่ละวัน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

วิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือในภาพรวม แต่มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนงัสอื ด้านการส�ารวจเน้ือหาโดยช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาท่ีมกีารส�ารวจเน้ือหา

มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาว่างหลงัเลกิเรยีนและหลงัเลกิ

งานส�าหรบันสิติท่ีมสีถานภาพทางเรยีนภาคพิเศษ จงึเป็นเวลาส�าหรบันสิติท่ีจะพิจารณา

ต�าราเรียนที่มี
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนังสือของนิสิตปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การสนบัสนนุจากอาจารย์ มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏบิตัใินการอ่านหนงัสอืของ

นิสิตในภาพรวมและรายด้าน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า 

อาจารย์เป็นผู้ที่ส่งผลต่อการอ่านของนิสิตโดยตรงในฐานะผู้ให้ความรู้/ค�าปรึกษา เป็น

ผูม้อบหมายงาน ออกข้อสอบและแนะน�าหนงัสอืท่ีเก่ียวข้องกับวิชาเรยีนให้นิสิต ส่งผล

ให้นิสิตเกิดการอ่านหนังสือเพื่อให้มีความรู้ในการน�าไปใช้ท�าความเข้าใจเนื้อหาในบท

เรียน การสอบ และท�างานวิจัยได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพลินพิศ เนติธรรม

กุล (2546) ท่ีศกึษาพฤตกิรรมการอ่านของนกัศกึษาสถาบนัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี พบว่า

อาจารย์ผู้สอนมบีทบาทในการส่งเสรมิการอ่านโดยการแนะน�าหนงัสอืและการมอบหมาย

งานให้ท�า

  การสนับสนุนจากคณะ/ภาควิชา มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนังสือในภาพรวม เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า คณะ/

ภาควิชามรูีปแบบการสนับสนุนด้วยการจดัสิง่อ�านวยความสะดวกท้ังด้านสถานทีแ่ละ

ด้านการให้บริการทางวิชาการ รวมถึงให้การสนับสนุนทางด้านวัตถุด้วยการจัดเตรียม

เอกสารหรือต�าราเรียนให้กับนิสิต จึงส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติในการอ่าน

หนังสือของนสิิตทีเ่ก่ียวกับการส�ารวจเนือ้หาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ เพราะ

เอกสารดงักล่าวย่อมต้องมเีนือ้หาท่ีตรงกับการเรียนในชัน้เรียนอนัเป็นแนวทางให้นิสิต

สามารถน�าไปใช้ในการหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้

  การสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยั มคีวามสมัพันธ์กับวิธีปฏบิตัใินการอ่านหนังสอื

ในภาพรวม ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า สถาบันการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการ

อ่านในด้านของการจดัสถานทีแ่ละสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลยั ห้องสมดุส่วน

กลางมปีรมิาณและความหลากหลายของสิง่ทีจ่ะอ่าน มแีหล่งสืบค้นท่ีทันสมยั มกีารจดั

ฐานข้อมูลของทรัพยากรที่เป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

เพลินพิศ เนติธรรมกุล (2546) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี พบว่าสถาบันการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านของนักศึกษา 

และสอดคล้องกับกนิษฐา มหาวงศ์ทอง (2553) ที่ศึกษาพฤติกรรมการอ่านและปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลา พูน พบว่าการได้รับปัจจัยส่งเสริมการอ่านด้านการส่ง

เสริมจากสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก
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8.  ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

  1.  ผลการศึกษาครั้งนี้นอกจากวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการตั้งจุดประสงค์การอ่าน ด้านการส�ารวจเนื้อหา ด้านการอ่านเนื้อหาในหนังสือ 

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และด้านการจดบันทึกหรือแลกเปลี่ยนความคิด

เห็น จะสามารถเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือท่ีเหมาะสมกับการเรียนปริญญาโท 

เนือ่งจากการเรยีนในระดบัดังกล่าวมคีวามจ�าเป็นต้องอ่านหนังสือเป็นจ�านวนมาก เพ่ือ

ให้มีข้อมูลประกอบการเรียนมากเพียงพอ ภายใต้เวลาอันจ�ากัดในแต่ละวันของนิสิต 

รวมถึงหากนิสิตมีเวลามากเพียงพอควรเพ่ิมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพือ่นร่วมชั้นในเนื้อหาวชิาทีเ่รียนและจดสรุป เพือ่เพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนในวิ

ชาน้ันๆ เพราะการแลกเปลีย่นความคดิเหน็จะท�าให้ตนเองทราบระดบัความรูข้องตนเอง

ว่ามีความลึกซึ้งหรือถูกต้องตรงกับประเด็นหรือไม่ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เป็นการกระตุ้นให้นิสิตต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีข้อมูลมาใช้ในการแลกเปลี่ยนครั้ง

ต่อไป ส่งผลให้เกิดการอ่านหนังสือที่มากขึ้น

  ส�าหรับนิสิตปริญญาโทที่ประกอบอาชีพพร้อมกับศึกษาไปด้วย เป็นผู้ที่มีงาน

ท�าในวันปกติแล้วจึงมาเข้าชั้นเรียนในช่วงเย็นถึงกลางคืน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ท่ีเป็น

วันหยุดก็มีการเรียนการสอน จึงท�าให้เวลาในการท�ากิจกรรมอ่ืนๆ ลดลง จึงขอเสนอให้

นสิติกลุม่ดงักล่าวมกีารวางแผนบรหิารเวลาด้วยการจดัล�าดบัความส�าคญัของกิจกรรม

ต่างในชีวิต แบ่งเวลาให้ถูกทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน การท�างาน โดยเฉพาะการดูแล

สุขภาพให้แข็งแรง เพราะความอ่อนล้าจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการอ่านลดลง

  ส่วนนิสิตในระดับปริญญาโทส่วนมากเป็นบัณฑิตท่ีเพ่ิงส�าเร็จการศึกษาปรก

อบอาชีพนิสิต/นักศึกษามิได้ท�างานในวันปกติ ก็สามารถน�าการวางแผนบริหารเวลา

ด้วยการจัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมต่างในชีวิตไปใช้ด้วยได้ ถึงแม้ว่าจะมีเวลา

ว่างมากเพียงพอส�าหรับการศึกษา เพราะการจัดสรรเวลาให้เป็น ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การวางแผนการด�าเนินชีวิตอันเป็นการสร้างวินัยในการอ่านหนังสือได้ และยังเป็นวิธี

การปรับตัวส�าหรับการศึกษาครั้งใหม่ในระดับที่สูงขึ้น

  2.  เน่ืองจากคณาจารย์เป็นผูท่ี้มคีวามสมัพันธ์ต่อวธีิปฏิบตัใินการอ่านหนังสือ

ของนิสิตมากที่สุด ผู้ศึกษาจึงขอเสนอว่า ให้อาจารย์เป็นผู้แนะน�าวิธีปฏิบัติในการอ่าน
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หนังสือในบางคาบเรียนแก่นิสิต เพ่ือเป็นแนวทางสาหรับการอ่านหนังสือ รวมถึงอาจ

ต้องมีการอธิบายขยายความที่อยู่ระหว่างบรรทัด (Between the line) ในข้อความหรือ

ประเด็นที่ส�าคัญให้นิสิตได้เข้าใจมากขึ้น เพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน โดยที่อาจารย์ท�าหน้าที่เป็นกระบวนกรท่ีตั้งค�าถามแล้วให้นิสิตแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็กันในกลุม่ หรอืมกีารให้คะแนนพิเศษส�าหรบัผูท่ี้แลกเปลีย่นความคดิเห็น

กับอาจารย์ในชั้นเรียน และแนะน�าหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละคาบ

เรียนให้กับนิสิตเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีการส�ารวจหนังสือที่มากขึ้น

  3.  คณะ/ภาควิชาควรเพ่ิมการตรวจสภาพของหนังสือหรือทรัพยากรที่มีอยู่

ว่าเกิดความช�ารุดเสียหายหรือไม่ เพราะสภาพความช�ารุดเป็นปัญหาและอุปสรรคใน

การอ่านที่พบจากการศึกษา อีกท้ังเพ่ิมการจัดสถานที่หรือสภาพแวดล้อมให้มีความ

เหมาะสมต่อการอ่าน เช่น ห้องสมุดหรือห้องศึกษาด้วยตนเอง (Study room) ประจ�า

คณะ/สาขาวชิา หรอืบรเิวณส�าหรบัอ่านหนงัสอืในแต่ละคณะ/สาขาวิชาท่ีมบีรรยากาศ

สงบอณุหภมูท่ีิเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความดงึดดูในการอ่านหนังสือ และปรบัปรุงระบบ

การสืบค้นในฐานข้อมูลของคณะ/ภาควิชาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

  4.  ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการตรวจสภาพของหนังสือหรือ

ทรพัยากรทีม่อียู่ว่าเกิดความช�ารดุเสยีหายหรอืไม่และเพ่ิมปริมาณสถานท่ีอ่านหนังสอื 

เช่น จ�านวนโต๊ะ-เก้าอี้ส�าหรับนั่งอ่าน มุมนั่งอ่านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น

2.  ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

  1.  ควรแยกตัวแปรอิสระรายด้านเหตุผลในการอ่าน ออกจากปัจจัยข้อมูล

เก่ียวกับการอ่านหนังสือมาเป็นตัวแปรอิสระด้านเหตุผลในการอ่านแล้วทดสอบความ

สมัพันธ์หรอืหาค่าอ�านาจในการจ�าแนก เพ่ือให้ทราบว่าเหตผุลด้านใดท่ีมคีวามสัมพันธ์

หรือมีอิทธิพลต่อวิธีปฏิบัติในการอ่านหนังสือ

  2.  ควรศึกษาวิธีปฏบิติัในการอ่านหนังสอืของนสิติปรญิญาโท คณะอืน่ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือศึกษาภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย

  3.  ควรศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนิสิตปริญญาโท ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับ

การอ่านจบัใจความ การท�าความเข้าใจ และการสรปุความ เนือ่งจากการอ่านในลกัษณะ

ดังกล่าวมีการศึกษากับนิสิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ�านวนน้อย
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การศึกษาของเด็กต่างชาติในจังหวัดสมุทรสาคร: บทเรียน
ภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรสาธารณกุศล

นายปริญญา  หวันเหล็ม1

บทคัดย่อ

  บทความเรือ่ง “การศกึษาของเดก็ต่างชาตใินจงัหวัดสมทุรสาคร: บทเรียนภาร

คีความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรสาธารณกุศล” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษา

ความร่วมมือในเชิงอุดมการณ์ ในการออกแบบและการด�าเนินการสวัสดิการทางการ

ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับเด็กต่างชาติท่ีเป็นบุตรหลานแรงงาน โดยองค์กร

ภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศล ซึง่อาศยัวธีิวิทยาการวจิยัเชงิคณุภาพในการเข้าถงึชดุ

ความรู้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

  การค้นคว้าทบทวนทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องได้แก่ แนวคิดทฤษฎี

สวัสดิการด้านการศึกษา  และอาศัยทฤษฎีประกอบสร้างนิยม ผลการศึกษา พบว่า 

ความร่วมมือในเชิงอุดมการณ์เกิดจากข้อจ�ากัดของท้ังสองภาคส่วนท่ีต้องพ่ึงพาอาศัย

กัน  กลายเป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติใน 3 

ด้าน คอื 1.ด้านบคุลากรทางการศกึษาในการจดัการเรียนการสอน 2.ด้านหลักสตูร และ 

3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งผลต่อการออกแบบการจัดสวัสดิการทางการศึกษา

มีลักษณะเป็นการศึกษาทางเลือกในศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนท่ี  ผ่านหลักสูตรความร่วม

มือระหว่างองค์กรรัฐและองค์กรสาธารณกุศลท่ีร่วมมือกันระหว่างศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยกับศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้าย

ถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร

ค�าส�าคัญ : เดก็ต่างชาต,ิ องค์กรภาครฐัและองค์กรสาธารณกศุล, ความร่วมมอืในการ

ออกแบบและด�าเนินการจัดสวัสดิการทางการศึกษา

    1อาจารย์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม
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The Education of Children Migrant in Samut Sakhon: A Case of 

Government  Partnerships with Charitable Organizations
Parinya Wanlem1

Abstract

  The article entitled "The Education of Children Migrant in Samut Sak-

hon: A Case of Government Partnership with Charitable Organizations" with 

the aim to study cooperation in ideological design and implementation of 

welfare education for prepare of  the government organization  and charitable 

organizations. By Qualitative research methodology, which relies on access 

to a series of in-depth interviews and participant observation.

  The study reviewed the concepts and theories that are relevant which 

welfare education theory and constructivist theory the study result found that 

the cooperation in the ideological constraints of each organization to depend-

ence. A partnership in providing education to the children of foreign workers 

in three areas: 1.Educational officer 2.Education curriculum 3.Quality of life. 

Affect to the design of collaborative education in terms of education, welfare, 

the study looks at alternative learning centers in the area. Over the course of 

cooperation between government organization and Charitable Organizations 

partnership between the Centre for non-formal education and learning, leisure 

center with St.Joachim Catholic Center of Migrant (JCCM).

Keywords: Children of Migrants, Government organizations and Charitable 

Organizations, Cooperation in the design and implementation of welfare        

education, Children's rights

           1 Lecturer of Social Work, College of Local Management and Development, Phibulsongkram Rajabhat 

University
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บทน�า

   ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนา  การให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมคือยุทธศาสตร์ส�าคัญก�าลังหลักในการผลิต

และส่งออกผลผลิตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาเน้นการ

ลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนตามมา จึงท�าให้เกิดความต้องการด้านแรงงานเพ่ิม

มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทย   ข้อมูลจากส�านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 

จงัหวัดสมทุรสาครมแีรงงานต่างด้าวท่ีได้รบัอนญุาตท�างาน จ�านวน 160,549 คน และมี

แรงงานมาย่ืนขออนุญาตท�างานและยืน่แบบค�าขอพิสจูน์สญัชาตปีิ พ.ศ. 2553 จ�านวน 

124,454 คน  ซึ่งนับว่าแรงงานเป็นส่วนส�าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรม 

และเปน็ปจัจัยพืน้ฐานทีส่�าคญัในการผลติสนิค้าต่างๆสูท้่องตลาดภายในประเทศและ

เพือ่การสง่ออกไปยงัต่างประเทศ   จงัหวดัสมทุรสาครเปน็จังหวดัทีร่องรบัการประกอบ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 จนถึง

ปัจจุบันทั้งหมด 5,065 โรงงาน โดยมีทั้งโรงงานผลิตเครื่องยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์

การเกษตร เป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร

ทะเลที่มีความต้องการด้านแรงงานในการผลิตและส่งออกในการขับเคลื่อน 

  หลังจากประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 

พ.ศ.2542 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอนโยบาย

การจดัการศกึษาเพ่ือเดก็ด้อยโอกาส 6 กลุม่ ในปี พ.ศ. 2547 คอื (1) เดก็ท่ีถูกปล่อยปละ

ละเลย (2) เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ (3) เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม (4) เด็กพิการ (5) เด็ก

ขาดโอกาส(เดก็ไม่ได้เรยีนหนงัสอื เด็กลกูกรรมกรก่อสร้าง/กรรมกรว่างงาน เดก็ยากจน 

เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กที่ไม่ได้สัญชาติไทย  เด็กที่ไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน (6) เด็กที่

ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ( เปรมใจ วังศิริไพศาล, 2551)

  สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับดังกล่าวคือหลักความเสมอ

ภาคท่ีต้องการให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง

เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ โดยค�านึงถึงสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ การจัดการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กด้อยโอกาส บูรณาการท้ังด้าน
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วิชาการ ด้านศีลธรรม จริยธรรม และด้านทักษะการด�ารงชีวิตในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ให้มีมาตรฐานคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ

กระทรวงศึกษาธิการ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและปัจจัยพ้ืนฐานอื่นๆท่ี

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงการจัดระบบบริหารจัดการ  และการสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และทันสมัย  เด็กต่างชาติที่เป็นบุตรหลานของแรงงานย้ายถิ่นจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มด้อย

โอกาสภายใต้นโยบายนี้ (เปรมใจ วังศิริไพศาล, 2551) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพ่ือศกึษาความร่วมมอืในเชงิฐานคิด  อดุมการณ์  การออกแบบและการด�าเนนิ

การจดัสวัสดกิารทางการศกึษาเพ่ือเดก็ต่างชาตโิดยองค์กรภาครฐัและองค์กรสาธารณ

กุศล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  เป็นแนวทางส�าหรบัองค์กรภาครฐั องค์กรสาธารณกศุล และภาคประชาชน ใน

การจัดสวัสดิการทางการศึกษา โดยมุ่งแสวงหาผลที่ได้รับจากการวิจัยช่วยสร้างความ

ตระหนักให้เห็นถึงความส�าคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานแรงงาน

ต่างชาติ  ให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทย

ระเบียบวิธีวิจัย

  การศกึษาวิจยัครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวิธีการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย  

  การวิเคราะห์ – ตคีวามข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ลุม่ลกึ การสมัภาษณ์กลุม่ 

การพูดคยุอย่างไม่เป็นทางการ และการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม โดยมกีรอบค�าถาม

ก่ึงโครงสร้างที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นก่อนเก็บข้อมูลใน

ภาคสนาม

  ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยภาคสนาม จ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการผู้

ก�าหนดนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ 1 ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) 1 ท่าน นักวิชาการ
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ผู้ด�าเนินงานสวัสดิการด้านการศึกษาเพ่ือเด็กต่างชาติ 1 ท่าน ผู้อ�านวยการศูนย์การ

ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 1 ท่าน ผูอ้�านวยการศนูย์คาทอลคินกับญุ

ยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ิน 1 ท่าน ครปูระจ�าศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั 1 ท่าน ครปูระจ�าศนูย์คาทอลคินกับญุยออากิมเพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ิน 1 ท่าน 

และอาสาสมัครประจ�าศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น 2 ท่าน  

ผลการศึกษา

  ในการตอบค�าถามการวิจยั จงึได้จ�าแนกเน้ือหาของการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน

ได้แก่ 1) ประวัตคิวามเป็นมา บทบาทขององค์กรภาครฐัและองค์กรสาธาณกุศล และ 2) 

ความร่วมมือในการจัดการศกึษาให้กบับุตรหลานแรงงานต่างชาต ิของศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพ

ย้าย ดังต่อไปนี้

ประวัติความเป็นมา บทบาทขององค์กรภาครัฐและองค์กรสาธาณกุศล

  ในการตอบค�าถามเรื่องความร่วมมืออันมีรากฐานในระดับอุดมการณ์  การ

ออกแบบและการด�าเนนิงานในการจดัสวัสดกิารทางการศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 นี้  ผู้วิจัยพบว่าจ�าเป็นที่จะต้อง

ศกึษาเปรียบเทยีบและท�าความเข้าใจประวัตคิวามเป็นมา บรบิทแห่งการเกิดขึน้ของ 2 

องค์กรนี้  โดยองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรภาครัฐและอีกองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรสาธาณกุศล  

จากนัน้จงึพยายามตอบค�าถามเรือ่งความร่วมมอื และรปูแบบในการจดัการศกึษาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมที่ปรากฏเป็นเอกลักษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร

เป็นสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันท่ี   2   

กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2537  ใช้ชื่อสถานศึกษาเดิมว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร”  โดยใช้อาคารเรียนพิมพ์ดีดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดสมุทรสาครเป็นส�านักงาน  ต่อมาได้ย้ายส�านักงานไปปฏิบัติงานท่ีห้องสมุด

ประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดคลองครุ   ถนน
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เศรษฐกิจ    ต�าบลท่าทราย  อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

  จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดซึ่งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต์   และที่ส�าคัญคือโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร

ทะเล  ก่อให้เกิดความต้องการด้านแรงงานที่มีฝีมือ  และแรงงานกึ่งฝีมือ  เป็นจ�านวน

มาก  ข้อมูลจากส�านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 จังหวัด

สมุทรสาครมีแรงงานต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตท�างาน จ�านวน 160,549 คน  และมี

แรงงานมาย่ืนขออนุญาตท�างานและยืน่แบบค�าขอพิสจูน์สญัชาตปีิ พ.ศ. 2553 จ�านวน 

124,454 คน สภาวะเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศเพ่ือน

บ้านอาท ิพม่า ลาว กัมพูชา จ�านวนมาก   โดยมกีารตัง้ถ่ินฐานในเขตจงัหวัดสมทุรสาคร

และจังหวัดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ   ความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมาจึงเกี่ยวข้องกับ

การเข้าถึงบริการสวัสดิการทางสังคมในด้านต่างๆอาทิ การแพทย์ สาธารณสุข และ

การศึกษา  นโยบายการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้ประเด็นเหล่านี้มีความ

ส�าคัญเร่งด่วนขึ้น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงก�าหนด

ยุทธศาสตร์การศึกษาในปี 2558 ที่ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้

  1. การเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน

  2. เสรมิสรา้งโอกาสในการได้รับการศกึษาในระดบัประถมและมัธยมศกึษา 

รวมถึงการเพิ่มคุณภาพการศึกษา

  3. การเคลื่อนย้ายพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็นสากล 

(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2555) 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมือง  จังหวัด

สมุทรสาครได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายด้านอาทิ  การจัดการศึกษาในโรงงาน 

ในรปูแบบ “การศกึษานอกระบบสญัจร” ให้กับแรงต่างชาต ิ โดยให้ความรู้ด้านกฎหมาย  

ด้านสุขภาวะอนามัย  ด้านอนามัยเจริญพันธุ์   โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดหลักสูตร

รองรับการศึกษาของเด็กต่างชาติซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ด�าเนินการร่วมกันกับศูนย์คา

ทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ิน  บ้านเอื้ออาทรท่าจีน อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร โดยเปิดบริการให้การศึกษาข้ึนในปี พ.ศ.2557 เป็นปีแรกและด�าเนินมา

ถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 2 ปีด้วยกัน

  ในการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์นั้น จ�าต้องมีพันธกิจท่ีชัดเจนท้ังนี้ศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ก�าหนดพันธกิจ  ซึ่งเป็นไปกรอบ
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ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของ ส�านกังานการศกึษานอกระบบและการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั 

จดัพิมพ์และเผยแพร่โดย กลุม่แผนงาน ส�านกังานส่งเสรมิ การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามไว้ดังนี้

  1. เสริมสร้างให้เกิดความตระหนักเก่ียวกับการเป็นประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยให้เกิดกับประชาชน  นับว่าเป็นการสร้างความตระหนักระดับภูมิภาคใน

เรื่องการเป็นประชาคมที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์

  2. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อันน�า

ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน  

  3. สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเชื่อมโยงการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือรองรับความต้องการด้านการ

ศึกษา  และการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตของประชาชนตลอด

จนประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  การด�าเนินการนอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้สามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือประชาคมอาเซียนของ

รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555)

  บทบาทการจัดการศึกษาในโรงงานให้แก่แรงงาน : จุดเปลี่ยน สู่การจัด

บริการทางการศึกษาเชิงรุกให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ด�าเนินการจัดการ

เรยีนการสอนให้แก่ผูเ้รยีนโดยยึดหลกัการและความมุง่หมายตามพระราชบญัญัตกิาร

ศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กับหลักการศึกษานอกระบบ  หลักความเสมอภาค  การมีส่วน

ร่วม กระบวนการเรียนรู้  ความหลากหลาย  ความยืดหยุ่น การบูรณาการ  การกระจา

ยอ�านาจ  เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีพื้นฐาน

ในการจดัการศกึษานอกระบบว่า การศกึษาเกิดข้ึนได้ทุกแห่งหน  ไม่เฉพาะในโรงเรยีน

เท่านั้น โดยมีพิจารณาแบ่งออกได้เป็น 2 มิติ คือ 

  1.  เป็นการศึกษาที่จัดข้ึนนอกเหนือที่จัดข้ึนโรงเรียนโดยมีหลักสูตรวิธีการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเช่นเดียวกัน  
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และมิติที่ 2 คือการศึกษาที่จัดขึ้นส�าหรับผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  เป็นผู้ที่ไม่สามารถ

เข้าถึงบริการที่โรงเรียนจัดให้ได้  โดยข้อจ�ากัดต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ตลอดจนร่างกาย และจิตใจ  

  ทั้งนี้การศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต  มีภารกิจ

ส�าคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

จ�าเป็นซึง่เป็นสทิธิทีทุ่กคนพึงได้รบั  การศึกษานอกระบบจงึยึดหลกัการส�าคญั 5 ประการ

คือ หลักความเสมอภาคทางการศึกษา  หลักการพัฒนาตนเองและการพ่ึงพาตนเอง  

หลักการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต  หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้

เรยีน และหลกัการเรยีนรูร่้วมกันและการมส่ีวนร่วมของชมุชน (ส�านักงานบรหิารงานการ

ศึกษานอกโรงเรียน, 2546)

  การเข้ามาเก่ียวข้องกับการจดัการศกึษาให้แก่บตุรหลานแรงงานต่างชาต ิ  และ

การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติน้ัน  ริเริ่ม

จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    ได้ท�าการประสานงานไป

ยังนายจ้างและโรงงานอตุสาหกรรมเพ่ือขอพ้ืนทีเ่พ่ือจดัการศกึษาให้แก่แรงงาน  กล่าว

คือเป็นการจัดการศึกษา ในลักษณะ “การศึกษานอกระบบสัญจร” ในระยะแรก  แต่ก็

ไม่ประสบความส�าเรจ็เพราะว่าไม่ได้รบัความร่วมมอืเท่าท่ีควรจากนายจ้างและโรงงาน   

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตระดับองค์กร  ในการขับเคลื่อนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน

แรงงานต่างชาติระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสาธาณกุศล กล่าวคือการจัดการ

ศึกษาในสถานประกอบการต่างๆนั้น  ไม่ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างผู้เป็นเจ้าของ

สถานประกอบการ  เนือ่งด้วยมฐีานคดิในการดแูลและตอบแทนแรงงานต่างกัน  ซึง่การ

จ่ายเงินค่าจ้างนั้นถือเป็นการตอบแทนและดูแลแล้วส�าหรับสถานประกอบการ  แต่ใน

ทางกลบักันศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัน้ันเห็นว่า  การให้การ

ศกึษาถือเป็นเรือ่งส�าคญัเช่นกันท่ีต้องจดับรกิารให้แรงงาน  ดงัน้ันจงึเกิดความเห็นต่าง

ขึ้นและน�ามาซึ่งการยุติการจัดการศึกษานอกระบบสัญจรในท้ายที่สุด

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : ยุทธศาสตร์และจุดเปลี่ยนขององค์กร

  จากการทบทวนเอกสารเรื่องยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส�านักงาน

ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั(กลุม่แผนงาน ส�านักงานส่งเสรมิ 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 

2555) และจากการวิเคราะห์ข้อมูลบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์การศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพบว่า  ประเด็นการเตรียมความพร้อมของรัฐไทย

เพ่ือการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการเป็นสมาชิกประชา

สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community) เป็นเงื่อนไขส�าคัญ

เงือ่นไขหนึง่ทีส่่งผลให้ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัมกีารปรบั

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  โดยพันธกิจข้อ2. และข้อ4. ของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้างต้น  กลายมาเป็นกรอบหลักการส�าคัญท่ีส่งผล

ให้องค์กรเกิดการเปลีย่นแปลงโดยมคีวามรเิริม่ท่ีจะร่วมมอืกับศนูย์คาทอลคินกับญุยอ

อากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น 

  เห็นได้ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของการศึกษาที่ต้องจัดให้ครอบคลุมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  

ซึ่งเป็นการขยายกรอบการศึกษาไปสู่การจัดบริการทางการศึกษาที่ครอบคลุมกลุ่ม

ประชากรกลุ่มใหม่ๆ อาทิ กลุ่มแรงงานต่างชาติที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศไทย  

  อกีทัง้ยังมกีรอบความร่วมมอืด้านการศกึษาของอาเซยีนท่ีมุง่เน้นให้เกิดกลไก

ทีม่ศีกัยภาพในการเตรยีมสงัคมไทยให้เข้าสูก่ารเป็นสมาชกิในประชาคมอาเซยีนอย่าง

สมบูรณ์    เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ท่ีได้มีข้อก�าหนดให้อาเซียนมี

วิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนของ

ประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  มีการพัฒนาที่เป็นพลวัต รวมถึงการรวม

ตัวกันทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิด  มีสังคมที่เอื้ออาทรที่ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีแนบ

แน่นทางประวัติศาสตร์ โดยตระหนักถึงมรดกทางสังคมวัฒนธรรมที่มีร่วมกันให้ความ

ส�าคญัของการพัฒนามนษุย์  โดยให้ประชาชนมโีอกาสในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่างๆ 

อาทิ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต  การฝึกอบรม  การสร้างนวัตกรรม  การส่งเสริม

คุณภาพของการท�างานและการประกอบการ  รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การวิจัย  ดังน้ันอาเซียนจึงให้ความส�าคัญในด้านความร่วมมือด้านวิชาการและการ

พัฒนามนุษย์  เพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาอาเซยีน  กลไกความร่วมมอืทางการศกึษา

จงึเป็นความจ�าเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอาเซยีนสูป่ระชาคมท่ีมคีวามมัน่คงท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังพบว่าในกฎบัตรอาเซียนที่ได้เน้นให้เห็นความส�าคัญ

ในการพัฒนามนุษย์  โดยอาศัยความร่วมมอือย่างใกล้ชดิทางด้านการศึกษา  การเรยีน

รู้ตลอดชีวิต ดังปรากฏในกฎบัตรอาเซียนบทท่ี1 ข้อท่ี 10 ว่า (To develop human 

resources through closer cooperation in education and life-long learning, in 
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science technology, for empowerment of the peoples of ASEAN and for the 

strengthening of the ASEAN community, ASEAN Charter : Article 1, No. 10)

  การปรับตัว  บทบาท  และอัตลักษณ์ใหม่ 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเอกสาร  การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม

(Focus Group Discussion) ค้นพบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัเกิดการปรบัตวัในเชงิการปฏิบตังิาน เน่ืองจากมข้ีอจ�ากัดในการเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยองค์กรสาธาณกุศลใน

การเข้าถึงกลุม่เป้าหมายเพ่ือด�าเนินการจดัการศกึษานอกระบบขัน้พ้ืนฐาน โดยเป็นไป

ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   ซึ่งหาก

มองในเชิงอัตลักษณ์องค์กรเห็นได้ว่า   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยน้ันมีความเป็นองค์กรภาครัฐ (Bureaucratic Organization) ที่มีโครงสร้าง

การบริหารงานขององค์กรที่มีสายการบังคับบัญชา    ดังนั้นการจัดการศึกษาส�าหรับ

บุตรหลานแรงงานต่างชาติจึงเป็นความท้าทายใหม่ที่เข้ามาให้องค์กรด�าเนินการ  และ

เป็นการสร้างพ้ืนที่ทางการศึกษาที่มีความส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการจัดการศึกษา

ภาคบงัคบัของเดก็ไทย  ซึง่การเป็นองค์กรราชการของศูนย์การศกึษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยัน้ัน มรีะบบราชการท�าหน้าท่ีเป็นกลไกบรหิาร  มหีลกัการล�าดบัการ

บังคับบัญชา (Heirachy)  มีอ�านาจโดยชอบธรรมในการบริหาร และบริหารโดยอาศัย

กฎระเบียบ  มีลักษณะของงานประจ�า  มีการแบ่งสายงาน  มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ตามแนวคิดของแม๊กซ์ เวเบอร์ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)  

อรรถมานะ, 2550) 

  ดงันัน้การจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาตภิายใต้องค์กรราชการ

จึงมีกรอบการท�างานที่มีสายการบังคับบัญชา (Heirachy) ที่ชัดเจน  และวิเคราะห์ได้

ว่ากระทรวงศึกษาธิการท่ีมีอ�านาจและบทบาทสูงสุดในการจัดการศึกษา น้ันเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญเร่งด่วนเรื่องการศึกษาของกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  นับว่าเป็น

ตวัแปรส�าคญัในการก�าหนดทิศทางในการขยายโอกาสทางการศกึษาให้แก่บตุรหลาน

แรงงานต่างชาติ  ผ่านการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

 จึงสรุปข้อค้นพบส�าคัญในมิติการปรับตัวได้ว่าผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอก
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ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยันัน้มกีารปรบัทศันคตเิรือ่งความหลากหลายทางเชือ้

ชาติ  ชาติพันธุ์  ในการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มดังกล่าว  โดยยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์และความเท่าเทยีมในการจดับรกิารทางการศกึษาให้แก่บตุรหลานแรงงานต่างชาติ 

ประวัติความเป็นมา ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ินบ้านเอื้ออาทร 

ท่าจีน (St.Joachim Catholic Center For Migrants :JCCM) 

  ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ิน St. Joachim Catholic 

Center For Migrants (JCCM) นั้นเริ่มด�าเนินงานจัดการศึกษาให้บุตรหลานแรงงาน

ต่างชาติ   ผู้อพยพติดตามผู้ปกครองที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าแรงงานในประเทศไทย  

ประกอบไปด้วยสัญชาติพม่า  มอญ  ทะวาย บังคลาเทศ และกะเหรี่ยง  ตั้งอยู่ในพื้นที่

หมู่บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน  จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มด�าเนินการจัดการเรียนการสอบมา

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554

  ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ินน้ันมีโครงสร้างการด�าเนิน

งานอยู่ภายใต้วัดนักบัญอันนา  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ท่ี

จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กต่างชาติทั้งหมด 3 ศูนย์ประกอบไปด้วย 

  1.  ศนูย์คาทอลคินกับญุอนันาเพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ิน St. Ann Catholic Center 

for Migrant (ACCM) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดนักบุญอันนา ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 ต�าบล

บางหญ้าแพรก อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

  2.  ศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น Marist Center for Migrant (MCM)   ตั้ง

อยู่ย่านคลองครุ  ตลาดกุ้ง  อ�าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

  3.  ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น St.Joachim Catholic 

Center of Migrant (JCCM)  ตัง้อยู่ในหมูบ้่านเอือ้อาทร ต�าบลท่าจนี อ�าเภอเมอืง จงัหวัด

สมุทรสาคร

  ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 มีศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถ่ิน เป็น

ศูนย์กลางในการประสานงานและอ�านวยความสะดวก  ท้ังการกระจายอาหารกลาง

วัน  เป็นส่ือกลางในการจัดสรรสิ่งของบริจาคต่างๆ  ไปยังศูนย์การศึกษาอีก 2 ศูนย์   

โดยที่ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ิน    ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านเอื้อ

อาทร  ท่าจีน จังหวัดสุมทรสาคร  เป็นองค์กรทางสังคมที่มุ่งให้ความช่วยเหลือในด้าน

มนุษย์ธรรม ในเรื่องการให้การศึกษา การดูแลสุขอนามัย  ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนแก่

กลุม่แรงงานอพยพท่ีเข้ามาท�างานในเขตจงัหวัดสมทุรสาคร  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า   
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โดยการสนับสนุนของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ซึง่ถือเป็นพันธกิจในงานด้านสังคม  ใน

การปฏิบัติความรักต่อเพื่อนพี่น้อง คนด้อยโอกาส คนชายขอบสังคมและคนพลัดถิ่น

ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นนั้นมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งดังนี้

  1.  เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถ่ิน  แรงงานต่างชาติและผู้ติดตาม(บุตร

หลาน)ในเรือ่งการศกึษา สขุภาพ และอนามัย ซึง่ในระยะเริม่ต้นนัน้ยงัไมม่ีการเปดิการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียน   โดยเป็นการด�าเนินงานในรูปของการจัด

กิจกรรมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์  

  2.  เพ่ือส่งเสรมิการสร้างปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรม   เพ่ือความเป็น

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   ซึ่งเห็นได้ว่าบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ที่เข้ามาใช้บริการ

ทางการศกึษาของศนูย์คาทอนิคนักบุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ินนัน้มาจากประเทศ

พม่า  ที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์  ประกอบไปด้วยชาติพันธุ์เช่น 

มอญ ทวาย กะเหรีย่ง และพม่า ดงันัน้การจดัการศกึษาจงึต้องให้ความส�าคัญกับความ

หลากหลายดงักล่าว  และทีส่�าคญัเพ่ือให้บตุรหลานแรงงานต่างชาตท่ีิเข้ามาเรียนแล้ว

นั้น  เกิดความตระหนักถึงรากเหง้าทางเชื้อชาติ ชนชาติ และวัฒนธรรมเดิมของตนเอง  

  3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้พลัดถ่ินแรงงานต่างชาติและผู้ติดตาม (บุตรหลาน) 

สามารถพึ่งตนเองได้   

  4.  เพ่ือส่งเสรมิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์และลดความยากไร้แก่ผูพ้ลัดถ่ินและ

แรงงานต่างชาติ   เห็นได้จากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมที่ครูพยายามสอดแทรกให้

นักเรียนตระหนักเห็นความส�าคัญของการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และ

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี (สืบค้นจาก http://www.socialbkk.org/

index.php/th/2015-08-24-02-40-08/2015-08-24-02-49-13/2015-08-24-02-50-05)

  บทบาทการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มแรงงานย้ายถิ่น

  บุตรหลานแรงงานต่างชาติโยกย้ายจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย  

โดยเฉพาะในจงัหวัดสมทุรสาครนัน้ด้วยการตดิตามผู้ปกครอง  ท่ีเข้ามาเป็นแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมและการประมง  ซึ่งเยาวชนที่อายุไม่ถึง15 ปีบริบูรณ์นั้นกฎหมาย

ให้การคุ้มครองและบังคับว่าไม่สามารถท�างานหรือเป็นแรงงานได้  บุตรหลานแรงงาน

ต่างชาติต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้าน หรือห้องเช่า ท่ีผู้ปกครองพักอาศัยอยู่ ท�าให้เด็กต่าง

ชาตต้ิองเผชญิกับปัญหาหลายประการและซบัซ้อน จงึท�าให้เกิดความเสีย่งตลอดเวลา  
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ซึง่การด�ารงชวีติอยู่ท่ามกลางความกลวัจากภัยคุกคามต่างๆ เช่นการถกูจบักุมจากเจ้า

หน้าที่รัฐเพราะการเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีสถานภาพที่ถูกต้องทะเบียนราษฎร์  การ

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ   จึงกลายเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางที่อาจถูกใช้เป็น

เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ไม่หวังดีได้ (อมรทิพย์  อมราภิบาล, 2544)  

ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดส�าหรับการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือ  การให้การศึกษา 

โดยการจดัการศกึษานีด้�าเนินการโดยศนูย์คอทอลคินักบญุยออากิมเพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ิน  

ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนา (Faith Based Organization) ที่เล็งเห็นความส�าคัญและจัด

สวสัดกิารทางการศกึษาขึน้ในพ้ืนทีจ่งัหวัดสมทุรสาคร   โดยมฐีานความเชือ่ว่าการสร้าง

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น  ต้องค�านึงถึงปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือการให้การศึกษา 

ซึ่งก็ออกมาในรูปของการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  โดยการจัดการศึกษานี้

ไม่ได้หมายความว่าจดัการเรยีนการสอนเพียงอย่างเดยีว หากแต่ครอบคลมุถึงประเดน็

ความมั่นคงในชีวิต  พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับเด็ก  ทักษะชีวิต  นันทนาการ และการดูแล

สุขภาพอนามัยในชีวิตประจ�าวันอีกด้วย 

  ความจ�าเป็นในการสร้างร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง

องค์กรภาครัฐและองค์กรสาธาณกุศล

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเอกสาร  การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม

(Focus Group Discussion) ค้นพบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเกิดการปรับตัวในเชิงการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยองค์กรสาธาณกุศล

ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด�าเนินการจดัการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน โดยเป็น

ไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  

  ความร่วมมอืในการจดัการเรยีนการสอนระหว่างศนูย์คาทอลคินักบญุยออากิม

เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น   และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เริ่ม

ต้นขึ้นในปี พ.ศ.2557 กล่าวคือเกิดความร่วมมือกันระหว่าง 2 องค์กรเพ่ือขับเคลื่อน

การศกึษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาต ิ  ด้วยเหตวุ่าศนูย์คาทอลิคนักบุญยออากมิ

เพ่ือผู้อพยพย้ายถ่ินนั้น ไม่สามารถออกวุฒิบัตรทางการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีเข้ามา

ศกึษาได้   เน่ืองจากเป็นศนูย์ฯทีไ่ม่มกีารจดัทะเบยีนท่ีถูกต้องตามกฎระเบยีบกระทรวง

ศึกษาธิการ ด้วยช่องว่างที่เกิดขึ้นท�าให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส�านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   หรือ กศน. เข้ามาร่วมจัดการศึกษากับ

ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้

แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   โดยใช้หลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  และใช้พ้ืนของศูนย์การเรียนรู้คาทอลิคนัก

บุญยออากิมเป็น      จึงเกิดความร่วมมือขึ้นระหว่าง 2 องค์กรในการจัดการศึกษาให้

แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ซึ่งผลการวิจัยพบว่าว่า   เมื่อมีการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรความร่วมมือฯดังกล่าวแล้วไปน้ัน  ได้มีการปรับเนื้อหาของหลักสูตรเพ่ือ

ให้เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของนักเรียน เกิดการบูรณาการหลักสูตรเพื่อ

ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ 

  การจัดการเรียนการสอนภายใต้อัตลักษณ์ขององค์กรสาธาณกุศล โดย

มีองค์กรทางศาสนาเป็นฐาน (Faith-Based Organization)

  ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้อพย้ายถิ่นน้ันเป็นองค์กรทางศาสนา 

(Faith-Based Organization)  จึงมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนซาบซึ้งในหลักธรรมค�าสอน

ทางศาสนาของตนเอง   โดยไม่มีการบังคับให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเรียน

นั้นต้องนับถือหรือมีความเชื่อตามคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิค ตามฐานความ

เชือ่ของศนูย์ฯแต่อย่างใด  หากแต่ได้สร้างความตระหนักให้นักเรียนน้ันรูจ้กัการพัฒนา

ตนเองตามวิถีความเชื่อของรากฐานตนเอง  ดังปรากฏในบันทึกการสังเกตภาคสนาม 

ที่มีการน�าสวดมนต์ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน  มีการเดินจงกลม  และมีการท�าสมาธิ

หน้าเสาธง  พร้อมทั้งสอดแทรกหลักธรรมค�าสอนทางคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอ

ลิค สอดแทรกเข้าไปเพื่อเสริมให้นักเรียนเข้าใจถงึค�าสอนทางคริสต์ศาสนาด้วยเช่นกัน

ศนูย์ทคาทอลกินักบญุยออากิมเพ่ือผูอ้พยพย้ายถิน่นัน้ยงัไม่มกีารจดทะเบยีนท่ีถูกต้อง

ตามกฎหมาย  มีกรอบการท�างานที่ยืดหยุ่น แต่ในขณะเดียวกันก็มีการบริหารภาย

ใต้ระบบสายการบังคับบัญชา (Heirachy) เช่นกัน  กล่าวคือมีล�าดับขั้นในการบริหาร  

เน่ืองจากเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเริ่มมี

องค์กรทางศาสนาเข้ามาให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
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  อภปิรายผลการวจิยั : รปูแบบความร่วมมือทางการศกึษาระหว่างองค์กร

รัฐและองค์กรสาธารณกุศล

  ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  เริ่มต้นขึ้น

ภายใต้พันธกิจของทัง้สององค์กร ระหว่างศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยและศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่

ขบัเคลือ่นหลกัสตูรความร่วมมอืทางการศกึษาของบตุรหลานแรงงานต่างชาต ิอกีท้ังยัง

มีอัตลักษณ์องค์กรที่คล้ายคลึงกัน  นั่นคือมีการท�างานที่มีสายการบังคับบัญชา (Hei-

rachy)  อย่างไรก็แล้วแต่ในระยะแรกนี้ก็ยังคงประสบปัญหาอยู่บ้างในเรื่องหลักสูตร

ความร่วมมือน้ี กล่าวคือหลักสูตรที่ใช้จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น  มีมาตรฐานสูงเมื่อน�ามาจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน

แรงงานต่างชาต ิ ดงันัน้จงึมปีรบัหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกับคณุสมบตัขิองบตุรหลาน

แรงงานต่างชาติมากขึ้น   

  หากมองในเชิงอัตลักษณ์ของท้ังสององค์กรน้ันถือว่าต่างกันโดยส้ินเชิง   

ระหว่างองค์กรทางการศึกษาที่เป็นหน่วยงานราชการ (Bureaucratic Organization) 

และองค์กรสาธาณกุศลทีม่ศีาสนาเป็นฐาน (Faith based Non-Governmental Organ-

ization) ผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า  ระดับปัจเจกของความเป็นผู้น�าองค์กรของทั้งสอง

องค์กรนั้นมีความส�าคัญมาก   เนื่องจากมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการท�างาน

ขององค์กร  เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย  หมายถึงบุตรหลานแรงงานต่างชาติที่

อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 

  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นั้นสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่ม

เป้าหมายเดก็ต่างชาตไิด้อย่างลงตวักับศนูย์คาทอลิกนักบญุยออากมิ  ซึง่เป็นความร่วม

มอืในการจดัการศกึษาทียึ่ดโยงกับหลกัสทิธิมนษุยชน และความเสมอภาคในการได้รบั

การศึกษาตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

  ดงันัน้การเป็นภาคร่ีวมในการจดัการเรยีนการสอนให้แก่บตุรหลานแรงงานต่าง

ชาติระหว่างองค์กรภาครัฐนั้นและองค์กรสาธาณกุศล   นับว่าเป็นการสร้างและขยาย

โอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานต่างชาติให้กว้างขึ้น  หมายความว่าในอนาคต

บตุรหลานแรงงานต่างชาตจิะไม่เป็นเพียงบุคคลทีเ่ข้ามาเพ่ือจดุประสงค์เพ่ือค้าแรงงาน

เพียงอย่างเดียว   แต่สามารถอาศัยเอกสารทางการศึกษา  ไปใช้ประโยชน์ในแสวงหา
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ทางเลือกในอาชีพที่กว้างข้ึนในประเทศไทย   โดยมีสิทธิเหมือนคนไทยตามกฎหมาย

ทุกประการ  ผ่านกระบวนการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นแล้ว 3 

ด้าน ดังนี้

  ด้านบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน  ภายใต้ความร่วมมือในการจัดการ

ศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติครั้งนี้   ทางศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการ

ศกึษาตามอัธยาศยั  ได้ส่งครผููส้อนมาท�าการสอนในศนูย์คาทอลคินักบญุยออากิมเพือ่

ท�าการสอนนักเรียนเป็นครั้งคราว   แต่โดยปกติส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยครูภายในศูนย์

คาทอลคินกับญุยออากิมเพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ินเองในการด�าเนินการจดัการเรียนการสอน 

อย่างไรก็แล้วแต่ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือทางด้านบุคลากรทางการศึกษาแล้ว    

  ด้านหลักสูตรบูรณาการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนส�าหรับบุตร

หลานแรงงานต่างชาต ิความร่วมมอืในการด�าเนินจดัการเรยีนการสอนให้แก่บตุรหลาน

แรงงานต่างชาตินั้น  มีความตกลงร่วมกันในการใช้หลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่าง

หลกัสตูรของศนูย์คาทอลกินักบญุยออากิมเพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ินและ ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน  และมีกลไกในการคัด

นกัเรยีนเข้าสูห่ลกัสตูรความร่วมมอืดงักล่าวน้ี  โดยการคดัเลอืกนักเรยีนท่ีมผีลการเรยีน

ดี จากนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในหลักสูตรการเรียนของศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู้

อพยพย้ายถิ่นเข้ามาเรียนในหลักสูตรความร่วมมือนี้

  ด้านการพัฒนาและยกระดบัคณุภาพชวิีต นอกจากความร่วมมอืในการจดัการ

เรยีนการสอนแล้วท้ังสององค์กรยังมกีารส่งเสรมิการพัฒนาด้านทกัษะชวีติ  โดยมุง่เน้น

ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานที ่ ไปตามสถานท่ีส�าคญัๆต่างๆ  เพ่ือกระตุน้ให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูใ้นด้านทักษะ

ชีวิตท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม 

สรุป
  ผลการศึกษาที่ส�าคัญ ในการศึกษาความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง

ศนูย์การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศัยกับศูนย์คาทอลคินักบญุยออากิม

เพ่ือผูอ้พยพย้ายถ่ิน   ผลการศกึษาชีว่้าความร่วมมอืดงักล่าวเกิดขึน้เน่ืองจากบรบิททาง

นโยบายตัง้แต่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals : 

MDGs) ในพ.ศ.2543 ขององค์การสหประชาชาต ิ กรอบความร่วมมอืประชาคมอาเซยีน  
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ตลอดจนพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาตพิ.ศ.2542 และมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 

5 กรกฎาคม 2548  เหล่านี้เอื้ออ�านวยให้เกิดขึ้น อีกทั้งในส่วนของความร่วมมือในการ

จัดการศึกษาก็พบว่ามีลักษณะเด่น  คือเกิดความร่วมมือของทั้งสององค์กรใน 3 ด้าน

ด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) ด้านบุคลากรทางการศึกษาและผู้จัดการเรียนการสอน  2) 

ด้านหลักสตูรบรูณาการความร่วมมอืในการจดัการศกึษาแก่บตุรหลานแรงงานต่างชาติ 

และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  การจดัการศกึษาให้แก่บตุรหลานแรงงานต่างชาตน้ัินเกิดขึน้แล้ว  ภายใต้การ

ร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์คาทอ

ลิคนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  โดยทั้งสององค์กรอยู่ภายใต้พันธกิจ นโยบาย

และการปฏิบัติการภายใต้อิทธิพลเชิงนโยบายของประเทศไทยและระดับสากล    ที่ส่ง

ผลเอือ้อ�านวยต่อการจดัการศกึษาให้แก่บตุรหลานแรงงานต่างชาต ิ แต่เน่ืองด้วยความ

แตกต่างในอัตลักษณ์ขององค์กรทั้งสอง  ท�าให้เกิดความไม่ราบรื่นในการด�าเนินการ

จดัการศกึษาให้แก่บตุรหลานแรงงานต่างชาต ิ กล่าวคอืต้องมกีารปรับหลักสตูรท่ีน�ามา

ใช้ในการเรยีนการสอน  เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุม่บตุรหลานแรงงานต่างชาตใินพ้ืนท่ี  ท่ี

มฐีานความรูจ้ากประเทศต้นทางทีแ่ตกต่างกัน  อกีท้ังยังไม่มพ้ืีนฐานความรู้ด้านภาษา

ไทย  อันเป็นหลักส�าคัญในการเรียนในหลักสูตรความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจ�าเป็นที่ต้อง

มีการศึกษาเพื่อติดตามในภายภาคหน้าต่อไป
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ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลบ้านค่าย อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

The Opinions of People on Services of Bankhai Subdistrict

 Municipality, Bankhai District, Rayong Province
แบ๊งค์ นพเกตุ1  จตุพร บานชื่น2  และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง3 

Bank Nophaket, Jatuporn Banchuen, and Chairat Wongkitrungruang

บทคัดย่อ

  การวิจยันีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดับความคดิเห็นของประชาชนต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชาชน จ�าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบคุคล และการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร และศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในงานบริการกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล

ต�าบลบ้านค่าย จ�านวน 355 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ 

คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดยีว หาความแตกต่างรายคูด้่วยวิธีการของ Scheffe’ และค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกด้าน (ค่า

เฉลี่ย 3.36) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก รอง

ลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านผลการให้บริการ 

และด้านการให้บริการชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.51, 3.40, 3.33, 3.32 และ 3.17 ตามล�าดับ) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกันในด้านขั้นตอนการให้บริการ และกลุ่ม

      1ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      2ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      3อาจารย์ประจ�า สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ตวัอย่างทีม่อีายุต่างกัน มคีวามคดิเห็นแตกต่างกันในด้านผลการให้บรกิารและด้านการ

ให้บริการชุมชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารต่างกัน มคีวามคดิเห็นแตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 

.001 ส่วนความรู้เกี่ยวกับการให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นในทุกด้าน

ค�าส�าคัญ: ความคิดเห็น, การให้บริการสาธารณะ, เทศบาลต�าบลบ้านค่าย

Abstract

  These objectives of this research were to study opinions of people 
on srvices of Bankhai Subdistrict Municipality, to compare people’s opinions 
classified by personal factors and perception of service information, and to 
study relationship between knowledge on service and opinions of people on 
services of Bankhai Subdistrict Municipality. Data of 355 respondents analyzed 
by percentage, mean, standard deviation, t-test, Analysis of variance that paired 
differences compared by Scheffe methods, and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. Statistical significant level was set at .05.
  Research results reveales that most of respondents had opinions 
on services of Bankhai Subdistrict Municipality in overall in moderate level 
(x=3.36).  The most average of mean in this opinions was place abnd facilities, 
later were service officer, service process, service result, and community ser-
vice (x =3.51, 3.33 3.32, and 3.17 respectively). Hypothesis testing fund that 
respondents who had difference gender, had a difference opinion on service 
process aspect, and respondents who had diference age, had a difference 
opinion on service result and community service aspect at statistical level .05. 
For perception of service information, results showed that it was difference in all 
aspect with the statistical level .001. For knowledge on service, the result had not 
relationship in all aspect.

Keyword: Opinion, Public Service, Bankhai Subdistrict Municipality

_

_
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1.  บทน�า

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีพัฒนาการตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการใน

สมยัรชักาลที ่5 ทีม่กีฎหมายว่าด้วยการจดักิจการท้องถ่ินฉบบัแรก คอื พระราชก�าหนด

สขุาภิบาลกรงุเทพมหานคร ร.ศ. 116 โดยก�าหนดให้สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร มหีน้า

ที่ด�าเนินการรักษาความสะอาดและป้องกันโรค ท�าลายขยะมูลฝอย จัดสถานท่ีถ่าย

อุจจาระปัสสาวะ ส�าหรับราษฎรทั่วไป ห้ามการปลูกสร้าง หรือซ่อมแซมโรงเรือน ที่จะ

เป็นเหตุให้เกิดโรค รวมทั้งการขนย้ายสิ่งโสโครก ที่ท�าความร�าคาญให้กับราษฎรไปทิ้ง 

เป็นต้น ต่อมาได้จดัตัง้ สขุาภิบาลท่าฉลอม เมอืงสมทุรสาครขึน้ ในต่างจงัหวัด เป็นแห่ง

แรก ต่อมาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2475 

ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการ เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2476 โดยในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้ง “เทศบาล” ขึ้น ตามพระ

ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 แต่การด�าเนินงานของเทศบาล ไม่ได้ผลเต็มที่ตามที่

มุ่งหมายไว้ จึงไม่อาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรได้ และ

ได้มีการต้ังสุขาภิบาลขึ้นแทนเทศบาลในท้องท่ีท่ียังไม่มีฐานะเป็นเทศบาล อย่างไร

ก็ตาม การจัดตั้งเทศบาล และสุขาภิบาลก็ยังไม่เป็นไปโดยท่ัวถึงดังน้ัน เพ่ือแก้ความ

เหลื่อมล�้าในการปกครองท้องถิ่น ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล กับท้องถิ่นที่อยู่นอก

เขตดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต�าบลขึ้น โดยตราพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

มอี�านาจหน้าทีด่�าเนนิกิจการส่วนจงัหวัด ภายในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดันอกเขตเทศบาล และ

เขตสุขาภิบาล และในปี พ.ศ. 2537 ก็ได้มีการปรับปรุงการบริหารส่วนท้องถิ่นในส่วน

พ้ืนที ่ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด ให้มกีารบรหิารส่วนต�าบลขึน้ เป็น องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล (อบต.) ตามพระราชบญัญัตสิภาต�าบล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. 

2537 ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งแล้วทั่วประเทศ 6,397 แห่ง ซึ่งนับ

ว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินรูปแบบใหม่ที่เล็ก และใกล้ชิดประชาชนในท้องถ่ินมาก

ที่สุด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558)

  ภายหลังการประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
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ได้รเิริม่ก�าหนดกรอบทศิทางการกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ินและการปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในหลายด้าน อาทิ การค�านึงถึง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการสาธารณะ ควบคู่กับการเน้นย�้าให้

พนกังานส่วนท้องถ่ินต้ังใจปฏบิตัหิน้าทีก่ารสร้างระบบป้องกันการทุจรติของนักการเมอืง

และพนักงานส่วนท้องถ่ิน นอกจากนัน้การก�าหนดพัฒนาการการกระจายอ�านาจสูท้่อง

ถ่ินก็เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าจะมกีารด�าเนนิการกระจายอ�านาจสูท้่องถ่ินอย่างต่อเน่ือง

และจรงิจงั พร้อมกันน้ี ยังได้มกีารปรบัปรงุกฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้แก่ สภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล สขุาภิบาล เทศบาล องค์การบรหิารส่วน

จังหวัด เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

คูข่นานไปกับการตราและประกาศใช้พระราชบญัญัตกิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระ

จายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พุทธศักราช 2542 โดยเฉพาะการยกฐานะ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาลต�าบลทั้งหมด ยังผลให้เกิดความตื่นตัวทั้งในหมู่ประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับการรองรับการกระจายอ�านาจการปกครองตนเอง

เป็นอย่างมาก ดังนั้น ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ทั้งหมด 5 

รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล (แยกเป็นเทศบาลนคร เทศบาล

เมือง และเทศบาลต�าบล) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วน

ต�าบล (อบต.) (วรวลัญช์ อิสรานุพงศ์, 2557)

  เทศบาลโดยการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะท้องถ่ินขึ้นเป็นเทศบาลเป็น

แห่งๆ ไป ในปัจจุบันเทศบาลมี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต�าบล เทศบาลเมือง และ

เทศบาลนคร แต่การที่รัฐบาลจะยกฐานะท้องถ่ินใดขึ้นเป็นเทศบาลประเภทใดน้ัน จะ

พิจารณาจากองค์ประกอบทางด้านจ�านวนประชากรในท้องถ่ินน้ันๆ ความเจริญทาง

เศรษฐกิจหรือรายได้ของท้องถิ่น และการพัฒนาความเจริญภายในท้องถิ่น ในการยก

ฐานะของท้องถ่ินเป็นเทศบาลนั้น ในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลจะต้องระบุ

ชื่อและเขตของเทศบาลนั้นไว้ด้วย พร้อมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเทศบาล

แต่ละประเภทตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยเทศบาลนคร คือ เขตท้องถ่ินชุมชนท่ี

มีประชากรรวมกัน 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพ

ระราชบัญญัติเทศบาล เทศบาลเมือง คือ เขตท้องถิ่นชุมชนที่เป็นที่ตั้งของศาลากลาง

จังหวัด หรือท้องถ่ินท่ีมีประชากรรวมกัน 10,000 คนข้ึนไป ท้ังมีรายได้อันสมควรใน

การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล เทศบาลต�าบล คือ เขตท้องถิ่นชุมชนที่



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         89 
                                                                             

มีประชากรรวมกัน 5,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้อันสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระ

ราชบญัญตัเิทศบาล หรอื เป็นสขุาภบิาลเดมิมาก่อนการยกฐานะสขุาภิบาลเป็นเทศบาล

ต�าบล และแม้ว่า”เทศบาลต�าบล” จะมชีือ่เรยีกคล้ายกันหรอืชือ่เดยีวกันกับ “ต�าบล” แต่

เทศบาลต�าบลไม่จ�าเป็นจะต้องครอบคลุมต�าบลเพียงต�าบลเดียว หรือไม่จ�าเป็นต้อง

ครอบคลมุต�าบลตามชือ่เทศบาลนัน้ โดยท้องทีเ่ทศบาลทัง้สามรปูแบบน้ี จ�าเป็นจะต้อง

มพีระราชกฤษฎกีายกฐานะเขตชมุชนนัน้ๆ ขึน้เป็นเทศบาลในแต่ละระดบัชัน้ด้วย ดงัน้ัน 

ในทางปฏิบัติ ท้องถิ่นบางแห่งอาจจะผ่านเกณฑ์ทั้งด้านประชากร และรายได้แล้ว แต่

ยังมีสถานะเป็นองค์กรในระดับที่ต�่ากว่าที่ควรจะเป็นอยู่ เนื่องด้วยยังไม่มีการยกฐานะ 

(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2558)

  เทศบาลมีอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะต้องมี

การจดัท�าบรกิารสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

จัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางบก และทางน�้า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน 

และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง จัดให้ราษฎรได้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนา

สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ�ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ อาจสรุปได้ว่าเทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิน่

ที่มีความเก่าแก่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน และถือเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น

ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ ในด้านการกระจายอ�านาจการปกครอง 

และส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

  ภาพรวมของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย อ�าเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลาง มีเนื้อที่ 1,637.5 ไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี 2.62 ตาราง

กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระยอง อยู่ห่างจากจังหวัดระยอง 11 กิโลเมตร 

ตั้งอยู่บนถนนหลวงหมายเลข 3134 มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ 

หมู่ 1 ต�าบลบ้านค่ายทั้งหมด บางส่วนของ หมู่ 2 และ หมู่ 6 ต�าบลบ้านค่าย และบาง

ส่วนของ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 ต�าบลหนองละลอก มีประชากรตามข้อมูลทางทะเบียน

ราษฎร์ทั้งสิ้น 3,190 คน จ�านวน 1,725 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อ
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พื้นที่ เท่ากับ 1,217.56 คน/ตร.กม. โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านค่ายจ�านวน 

4 ชุมชน และมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ของเทศบาลได้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับ 

หรอืหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏิบตัแิละอ�านาจหน้าท่ีท่ีจะเลอืกปฏบิตัติาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 

2496 ประกอบด้วย งานด้านโครงการสร้างพื้นฐาน งานด้านเศรษฐกิจ งานด้านสังคม 

และงานด้านการเมืองการบริหาร (เทศบาลต�าบลบ้านค่าย, 2557)

  ในอดีตที่ผ่านมา การบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายมักประสบ

กับปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ ขาดความคล่องตัวในการให้บริการ ปัญหา

เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน มีข้อจ�ากัดในการให้บริการ

ประชาชน อีกทั้งยังมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 

สุนัขจรจัด และการให้บริการของเทศบาล เพ่ือให้ระบบการให้บริการที่ตรงต่อความ

ต้องการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เทศบาลต�าบลบ้านค่ายมีการ

พัฒนาการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนางานบริการของ

ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัสูค่วามเป็นเลศิ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย  ซึง่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินระดับกลาง ท้ังน้ี เพ่ือน�าผลการศึกษาท่ีได้ไปเสนอแนะต่อหน่วยงานในการพัฒนา

ปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้บริการประชาชนของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายและ

หน่วยงานที่มีรูปแบบการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองตรงตาม

ความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น โดย

ค�านึงถึงการตอบความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม 

และเท่าเทียม

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1.  เพ่ือศกึษาระดบัความคดิเห็นของประชาชนต่อการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลบ้านค่าย

  2.  เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของประชาชน จ�าแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         91 
                                                                             

  3.  เพ่ือศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ในงานบรกิารกับความคดิเห็นของ

ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย

3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

1.  เพศ

2.   อายุ

3.   สถานภาพสมรส

4.   ระดับการศึกษา

5.   อาชีพ

6.   รายได้

ความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่าย จังหวัดระยอง

1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2.  ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.  ด้านผลการให้บริการ

5.  ด้านการให้บริการชุมชน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ

ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ

t

t

t

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

4.  สมมติฐานการวิจัย

  1. ประชาชนทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคลต่างกัน มคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง แตกต่างกัน

  2.  ประชาชนท่ีมกีารรบัรูข่้าวสารการให้บรกิารต่างกัน มคีวามคดิเห็นต่อการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง แตกต่างกัน

  3. ประชาชนที่มีความรู้ในการให้บริการของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับคิด

เห็นต่อการให้บริการของ เทศบาลต�าบลบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง
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5.  ระเบียบวิธีการวิจัย

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านค่าย 

อ�าเภอบ้านค่ายจงัหวดัระยอง จ�านวนท้ังสิน้ 3,190 คน (เทศบาลต�าบลบ้านค่าย, 2557) 

ผูวิ้จยัค�านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ีเหมาะสมส�าหรบัใช้ในการศกึษา โดยใช้สตูรการ

ค�านวณของ Yamane’s (1973 อ้างใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) ที่ระดับความ

เชื่อมั่น .05 จากการค�านวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yamane’s ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 355 คน จากน้ันผูวิ้จยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยการสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental 

Sampling) สุ่มตัวอย่างจนครบตามจ�านวนตัวอย่างที่ค�านวณได้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ความรู้เก่ียวกับการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย และความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลบ้านค่าย 

การทดสอบเครื่องมือและหาค่าความเชื่อมั่น

  1.  การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นจาก

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและ

ภาษาท่ีใช้ น�าเสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษา เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา 

(content validity) ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา หลังจากนั้นน�าไปปรับปรุง

เนื้อหาให้ครอบคลุม และเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  2.  การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับ

กลุม่ท่ีมลัีกษณะใกล้เคยีงกับประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลบ้านค่ายพัฒนา จ�านวน 30 

คน จากนั้นจึงน�าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ในการวัดความคิดเห็น และใช้วิธีวัดของ KR-20 ใน
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การวัดความรู้ความเข้าใจ 

  ผลการหาค่าความเชือ่มัน่ของความคดิเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่าย .9634 (ด้านขั้นตอนการให้บริการ .9034, ด้านสถานที่และสิ่ง

อ�านวยความสะดวก .8715, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ .9698, ด้านผลการให้บริการ 

.9498 และด้านการให้บริการชุมชน .9028) ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 

มค่ีาความเชือ่มัน่ .9578 และความรูค้วามเข้าใจในการให้บรกิาร มค่ีาความเชือ่มัน่ .9529 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปด�าเนินการสอบถามข้อมูลจากประชาชนท่ีมารับ

บริการยังท่ีท�าการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 

สัปดาห์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่า

เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานหาหาความแตกต่างความพึงพอใจ

ในการรบับรกิาร โดยใช้ค่าสถิต ิt-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way 

ANOVA) ท�าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ และสห

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficiency) ก�าหนด

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

6. ผลการวิจัย

  จากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.4 อายุอยู่ระหว่าง 31–40 ปี ร้อยละ 26.5 มีสถานภาพสมรส 

ร้อยละ 58.3 มรีะดบัการศึกษาต�า่กว่าปรญิญาตร ีมากท่ีสดุ ร้อยละ 62.3 ท�างานเอกชน 

ร้อยละ 36.3 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด และประเภทของงาน

บรกิารท่ีประชาชนมาใช้บรกิารของเทศบาลบ้านค่ายมาใช้บริการคอืการก�าจดัขยะและ

สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 42.3
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ความรู้ของประชาชนผู้มาใช้บริการ

  ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.2) มี

ความรูเ้กีย่วกับการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายอยู่ในระดบัมาก โดยประชาชน

ผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการจากทาง

เทศบาล ร้อยละ 90.7 โดยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา

คือ สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชนตามล�าดับ

   ในขณะท่ีประชาชนส่วนใหญ่มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย  แบ่งออก

เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านผลการให้บริการ และด้านการให้บริการชุมชน ผลการ

ศึกษาพบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย มีความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวม และรายด้านที่ 5 ด้าน โดย

ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุคอื ด้านสถานทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านผลการให้บริการ และด้านการให้

บริการชุมชน ตามล�าดับ

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

  สมมตฐิานท่ี 1 ประชาชนผูม้าใช้บรกิารเทศบาลต�าบลบ้านค่ายท่ีมปัีจจยัส่วน

บุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและอายุของประชาชนผู้

มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่ายที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกัน โดยเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกันในด้านข้ันตอนการให้บรกิาร ส่วนอายุท่ี

แตกต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกันใน

ด้านผลการให้บรกิาร และด้านการให้บรกิารชมุชน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ ได้แก่ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ของประชาชนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย

ไม่แตกต่างกัน
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สมมตฐิานที ่2 ประชาชนผูม้าใช้บรกิารเทศบาลต�าบลบ้านค่ายทีม่กีารรบัรูข้้อมลูข่าวสาร

การให้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตก

ต่างกัน

  ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนผูม้าใช้บรกิารเทศบาลต�าบลบ้านค่ายท่ีมกีารรบั

รูข้้อมลูข่าวสารต่างกัน มคีวามคดิเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตก

ต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่ายที่มีความรู้

เก่ียวกับการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลบ้านค่าย

  ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย 

ไม่มคีวามสมัพันธ์กับความคดิเห็นของประชาชนผูใ้ช้บรกิารในภาพรวมและในรายด้าน

ทุกด้าน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7.  การอภิปรายผล

  ปัจจัยส่วนบุคคล 

  ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบลบ้านค่าย เป็นเพศชาย (ร้อยละ 47.6) 

และหญิง (ร้อยละ 52.4) ในจ�านวนใกล้เคียงกัน กลุ่มอายุของประชาชนผู้มาใช้บริการ

เทศบาลในช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 25.3) และ 31-40 ปี (ร้อยละ 26.5) มีจ�านวน

ใกล้เคียงกัน ประชาชนที่มาใช้บริการมีอายุต�่าสุด 13 ปี สูงสุดอายุ 80 ปี โดยประชาชน

ที่อายุน้อยส่วนใหญ่จะมาใช้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การท�าบัตรประจ�า

ตัวประชาชน ส่วนประชาชนสูงอายุ จะมาใช้บริการด้านสวัสดิการสังคมเป็นส่วนใหญ่ 

ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 58.3) และมีการ

ศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 62.3) ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 

35.2) และพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 31.2) ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของความเป็น

ชุมชนเมืองของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายและตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัด

ระยอง ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 49.6) 

เมื่อพิจารณางานบริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายทั้งหมด ถือเป็นการให้บริการ
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สาธารณะที่หน่วยงานรัฐต้องจัดหาให้บริการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสนองตอบความต้องการโดยรวม (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2543) 

ดังน้ันการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายในทุกงาน จะรองรับความต้องการของ

ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะเจาะจงให้บริการแก่ประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่ง

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ

  กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารการให้บริการจากทางเทศบาล ร้อยละ 90.7 

ไม่ได้รบัข้อมลูข่าวสาร ร้อยละ 9.3 ซึง่ทางเทศบาลต�าบลบ้านค่ายใช้สือ่ในการแจ้งข้อมลู

ข่าวสารผ่านสื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจเมื่อพิจารณา

รายละเอยีดในแต่ละประเภทของสือ่พบว่าประชาชนได้รบัข้อมลูข่าวสารจากสือ่บคุคล

มากที่สุด โดยได้รับจากเจ้าหน้าที่เทศบาลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มุ

ธิตา สอดสุข (2554) ท่ีพบว่าประชาชนเข้ามาสอบถามข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ี

โดยตรง เน่ืองจากการสอบถามข้อมลูต่างๆ จากเจ้าหน้าทีจ่ะได้รับความชดัเจนและถูก

ต้องมากทีสุ่ด สามารถซกัถามหากเกิดความไม่เข้าใจในการบรกิารของเทศบาล รองลง

มา คือ ส่ือเฉพาะกิจ โดยประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากระบบเสียงตามสายมาก

ที่สุด เพราะแต่ละชุมชนจะมีหอกระจายข่าวท่ีส่วนใหญ่มักติดตั้งไว้ ณ ท่ีท�าการของ

ผู้น�าชุมชน มีการกระจายข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลเป็นประจ�าทุกวัน จึงเป็นส่ือ

ที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง แต่การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเสียงตามสายจะมีข้อ

ด้อยในเรื่องความชัดเจนเสียงประกาศข่าว และการท่ีบ้านเรือนประชาชนอยู่ไกลจาก

หอกระจายข่าวท�าให้การรับฟังไม่ชัดเจน ประเภทสื่อที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

สุดท้ายคือ สื่อมวลชน โดยวิทยุชุมชน เป็นสื่อมวลชนท่ีประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

มากท่ีสุด เนือ่งจากการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านสถานทีว่ทิยุชมุชนจะมเีสยีงทีช่ดัเจน

กว่า ประชาชนก็สามารถรบัฟังข่าวสารได้จากท่ีบ้าน โดยไม่จ�าเป็นต้องไปซือ้หาเหมอืน

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

  เมื่อพิจารณาถึงระดับการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้มาใช้บริการ

เทศบาลต�าบลบ้านค่ายในภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู ้ข้อมูล

ข่าวสารอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนรับรู้ว่าเทศบาลมี

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของเทศบาลผ่านระบบเสียงตามสายในทุก

วัน มีระดับการรับรู้มากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเป็นสิ่ง
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ที่ประชาชนได้ยินและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่เป็นประจ�าและถือเป็นหน้าท่ีของ

เทศบาลในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ รองลงมาคือ รับรู้ว่า

เทศบาลมีการแจ้งเตือนประชาชนเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะ

สาธารณภยัเป็นเร่ืองส�าคญัทีส่่งผลต่อชวิีตและทรพัย์สนิของประชาชน ซึง่ประชาชนเอง

ก็ให้ความสนใจและให้ความส�าคญัในการรบัรูก้ารแจ้งเตอืนจากเทศบาล และการรบัรู้

ว่าประชาชนสามารถสอบถามขัน้ตอนการขอรบับริการจากเทศบาลในงานบรกิารต่างๆ 

จากเจ้าหน้าที่เทศบาลได้โดยตรง เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลในการให้ค�า

ปรึกษา ค�าแนะน�า และตอบข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานบริการของเทศบาล 

ส่วนประเดน็ท่ีประชาชนมรีะดบัการรบัรูป้านกลาง คอื การรับรูร้ายละเอยีดของกิจกรรม

ที่เทศบาลจะจัดขึ้นในแต่ละเดือนล่วงหน้า เน่ืองจากข่าวสารท่ีทางเทศบาลต้องการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้มีหลากหลาย เช่น นโยบายของเทศบาล ผลการ

ด�าเนินงาน การให้บริการด้านต่างๆ จึงอาจท�าให้ประชาชนได้รับข่าวสารไม่ครอบคลุม

ทุกกิจกรรมของเทศบาล และการท่ีเทศบาลมีเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ

ให้บริการ กิจกรรมของทางเทศบาล และเป็นช่องทางในการเรียนร้องทุกข์เน่ืองจาก

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล ประชาชนจะต้องมีอุปกรณ์ในการเข้า

ถึงเว็บไซต์ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ติดต่ออินเตอร์เน็ต หรือสมาร์ทโฟน และต้องมีความรู้ใน

การใช้โปรแกรมอินเตอร์เน็ตอีกด้วย จึงท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ที่จะเลือกรับข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล

ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ

  ประชาชนมคีวามรูเ้ก่ียวกับการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ในระดบั

มาก โดยเรื่องท่ีประชาชนมีความรู้ในระดับมากท่ีสุด คือการเก็บขนและก�าจัดขยะ

มูลฝอยในพ้ืนที่เขตเทศบาลเป็นหน้าที่ของเทศบาลโดยมีก�าหนดวันเวลาในการเก็บ

ขนขยะและมีการก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ เพราะการจัดการขยะ

มลูฝอยในพ้ืนท่ีเทศบาล เป็นหน้าทีข่องกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมท่ีท�างานใกล้ชดิ

ประชาชน มกีารจดักิจการออกให้ความรูแ้ก่ประชาชนอย่างสม�า่เสมอ การเก็บขนขยะมี

ความจ�าเป็นต้องก�าหนดวันเวลาท่ีแน่นอนในการจดัเกบ็ขยะในแต่ละพ้ืนท่ีของเทศบาล 

เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง และประชาชนก็สามารถแจ้งปัญหาเพ่ือขอรบัความช่วย

เหลือผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลได้ ทั้งนี้ การที่เทศบาลจัดกิจกรรม
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ต่างๆ เพื่อพบปะประชาชน มีการให้ความรู้ ตลอดจนให้ค�าปรึกษา ข้อเสนอแนะ จึงส่ง

ผลให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับงานให้บริการที่แต่ละส่วนงานของเทศบาลด�าเนินอยู่

เป็นอย่างดี 

  ส่วนความรู้ที่อยู่ในระดับน้อย คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล

เร่ืองสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการของเทศบาลฯ เน่ืองจากกองสาธารณสุข

และสิง่แวดล้อมของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายเป็นหน่วยงานทีท่�างานใกล้ชดิกับผูส้งูอายุ

และคนพิการ ดแูลสขุภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเป็นการตดิต่อประสานงาน

ผ่านทาง อสม. และจดักิจกรรมร่วมกับชมุชนผูส้งูอายุอยู่เสมอๆ จงึท�าให้ประชาชนเข้าใจ

ว่า การด�าเนนิการงานส่วนเบีย้ผูส้งูอายุและเบีย้คนพิการเป็นส่วนหน่ึงของงานในหน้าท่ี

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปด้วย

ความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ

  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบล

บ้านค่ายต่อการให้บรกิารของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.36) 

หมายถึง ประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารของเทศบาลว่ายังไม่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนมากเท่าท่ีควร ทางเทศบาลควรจะปรับปรุงการให้บริการของ

เทศบาลให้ตรงตามความต้องการ มีความสะดวก รวดเร็วและอ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มากกว่าที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ในแต่ละด้าน

ดังนี้

  1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ

  ผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวม ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการให้บรกิารของ

เทศบาล ต�าบลบ้านค่าย ด้านข้ันตอนการให้บรกิาร อยู่ในระดบัปานกลาง เมือ่พิจารณา

ในรายข้อพบว่า ในแต่ละประเดน็ประชาชนมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ 

โดยมีเรื่องแบบฟอร์มทีให้ผู้รับบริการมีลักษณะเรียบง่าย ให้ลงข้อความเฉพาะเท่าท่ี

จ�าเป็นเท่านั้น ที่มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการสูงสุด รองลงมาคือ เทศบาลให้

บรกิารแก่ผูร้บับรกิารทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล�าดบัก่อนหลงั และขัน้

ตอนการให้บรกิารของเทศบาลมคีวามเหมาะสม (ไม่มาก/ไม่น้อยเกินไป) ส่วนประเดน็ที่

ประชาชนมคีวามคดิเหน็ เป็นล�าดบัสดุท้ายคอื ขัน้ตอนการให้บริการของเทศบาล มกีาร

พัฒนาเพื่อสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) เนื่องจาก
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การให้บริการของเทศบาลยังไม่เป็นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว อย่างแท้จริง ประชาชน

ยังต้องตดิต่อหลายส่วนงานบรกิาร เพ่ือให้ด�าเนนิการเสร็จเรยีบร้อยตามความต้องการ

  2.  ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

  ผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้านสถานทีแ่ละสิง่อ�านวยความสะดวก อยู่ในระดบัปานกลาง 

เมือ่พิจารณาในรายข้อพบว่า ประเดน็เรือ่งสถานทีต่ัง้ของเทศบาลมคีวามเหมาะสม และ

มคีวามสะดวกต่อการเดนิทางมาใช้บรกิาร มรีะดับความคดิเห็นต่อการให้บรกิารอยู่ใน

ระดับมาก เพียงข้อเดียว เพราะสถานที่ตั้งของส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านค่าย อยู่ใน

พ้ืนที่ หมู่ 3 ต�าบลหนองละลอก ซึ่งตามแผนท่ีพบว่าจะอยู่ใจกลางของพ้ืนท่ีเทศบาล

บ้านค่าย ดังนั้นประชาชนพักอาศัยส่วนต่างๆ ของเขตเทศบาล สามารถเดินทางไป-มา

ได้สะดวก รองลงมาคือ เทศบาลมีการตบแต่งและการจัดสถานท่ีให้บริการท่ีสวยงาม

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสถานท่ีส�าหรับน่ังพักระหว่างรอรับบริการมีเพียง

พอส�าหรับผู้มารับบริการ ซึ่งก็อาจเก่ียวเนื่องมากจากการพัฒนาระบบการให้บริการที่

ต้องการให้สนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล 

ส่วนประเด็นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นเป็นล�าดับสุดท้าย คือ เทศบาลมีการน�าระบบ

บัตรคิวมาใช้เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ

  3.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าในทุกข้อประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมปีระเดน็เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลมบีคุลกิภาพท่ีด ีพูดจาสภุาพ ย้ิมแย้ม 

แจ่มใส และเป็นมติรกับผูใ้ช้บรกิาร เป็นข้อทีม่รีะดบัความคดิเหน็ต่อการให้บรกิารสงูสดุ 

ส่วนในข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าท่ี

เทศบาลมคีวามรูวิ้ชาการทีจ่ะให้บรกิาร ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในการให้บรกิารแก่ประชาชน 

หากเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่สามารถตอบข้อสงสัย หรือไม่สามารถอธิบายการบริการให้

ของเทศบาลได้อย่างชัดเจน ท�าให้ประชาชนเกิดความสับสน เพราะเจ้าหน้าที่เทศบาล

ขาดความรู้วิชาการที่จะให้บริการ จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเด็นน้ีน้อย

ที่สุด
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  4.  ด้านผลการให้บริการ

  ผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้านผลการให้บรกิาร อยู่ในระดบัปานกลาง และเมือ่พิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ในทุกข้อประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมีประเด็นการให้บริการของเทศบาลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน 

เป็นข้อที่มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการสูงสุด เพราะการให้บริการของเทศบาล

ถอืเป็นการปฏบิตัหิน้าที ่ทีม่กีฎ ระเบียบรองรบั เจา้หน้าทีจ่ะต้องให้ความส�าคญัในการ

เรือ่งความถูกต้องและด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีส่วนข้อท่ีประชาชนมคีวามคดิ

เห็นต่อการให้บริการในล�าดับสุดท้ายคือ การให้บริการของเทศบาลมีการพัฒนาระบบ

โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติการเพ่ือน�าไปสู่การให้บริการท่ีมีคุณภาพ

กับประชาชนผู้ขอรับบริการ บ่งบอกถึงการที่เทศบาลยังไม่ประสบความส�าเร็จในการ

ลดขัน้ตอนการให้บรกิารเพ่ือให้ประชาชนได้รบับรกิารทีร่วดเรว็ข้ึน ประชาชนจงึมคีวาม

คิดเห็นต่อการให้บริการในประเด็นน้อยที่สุด

  5.  ด้านการให้บริการชุมชน

  ผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนมคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้านการให้บริการชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ในทุกข้อ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยมปีระเดน็เทศบาลสนบัสนุนด้านกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม เป็นข้อ

ทีม่รีะดบัความคดิเห็นต่อการให้บรกิารสงูสดุ เพราะการจดักิจกรรมกฬีาและนันทนาการ 

ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับประชาชนและได้รับความร่วมมือ

จากประชาชนเป็นอย่างด ีเทศบาลจงึมกีารจดักิจกรรมประเภทน้ีบ่อยครัง้ ส่วนประเด็น

ที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการเป็นล�าดับสุดท้ายคือ เทศบาลจัดให้มีการ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ี ซึ่งในประเด็น

ดังกล่าว แม้ว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจะ

เป็นหน้าทีห่ลกัของเทศบาล ซึง่ได้จดัเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลออกตรวจตรา และเฝ้าระวัง

ภยัอยูท่กุคนืแล้ว แต่ด้วยจ�านวนเจ้าหน้าทีท่ีไ่ม่พอเพยีง จงึท�าให้การออกเฝ้าระวงัดแูล

ความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
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  การทดสอบสมมติฐาน

  1.  ประชาชนท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกัน

  ประชาชนผู้มาใช้บริการที่มีเพศที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่ายในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนท่ีมเีพศต่างกันมคีวาม

คดิเห็นต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้านขัน้ตอนการให้บรกิารแตกต่าง

กัน โดยประชาชนเป็นเพศชายมีความคิดเห็นต่อการให้บริการมากกว่าเพศหญิง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้ชายอาจจะมีความ

เข้าถึงความยุ่งยากในการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ี ซึง่สอดคล้องกับการศกึษาของ นภา 

จันทนา (2554) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพในการให้บริการของ

ส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองไม้แดง อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  ประชาชนผู้มาใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่ายในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ความ

คิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้านผลการให้บริการแตกต่างกัน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยประชาชนท่ีมช่ีวงอายุ 61 ปีขึน้ไป มคีวามคดิ

เห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายสงูกว่าประชาชนในช่วงอายุอืน่ๆ และ

ประชาชนท่ีมอีายุต่างกัน ความคดิเห็นต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย ด้าน

การให้บรกิารชมุชน แตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยประชาชนผู้

มาใช้บรกิารท่ีมช่ีวงอายุ 61 ปีขึน้ไป มคีวามคดิเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

บ้านค่ายสูงกว่าประชาชนในช่วงอายุอื่นๆ เนื่องจากประชาชนที่มีช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป 

หรือก็คือผู้สูงอายุ ซึ่งหากเดินทางไปใช้บริการที่เทศบาลด้วยตัวเองเพียงล�าพัง อาจ

เกิดปัญหาในการสื่อสาร หรือการด�าเนินการในบางกระบวนการซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของผู้

สูงอายุแต่ละคน ดังน้ันการมีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือช่วยเดินเร่ืองตามข้ัน

ตอนกระบวนการให้รวดเร็วข้ึน เพ่ือที่ผู้สูงอายุจะได้ไม่เหน่ือยท่ีต้องรอนานจึงมีความ

คิดเห็นด้านผลการให้บริการและด้านการให้บริการชุมชนสูงกว่าประชาชนในช่วงอายุ

อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรสุข จันทร์แก้ว (2553) ศึกษาความคิดเห็น

ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต�าบลเขาเจียก อ�าเภอเมืองพัทลุง 

จงัหวัดพัทลงุ ทีพ่บว่า ประชาชนทีม่อีายุต่างกันมคีวามคดิเห็นต่อคณุภาพการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลเขาเจียก แตกต่างกัน
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  2.  ประชาชนท่ีมีการรบัรูข้้อมูลข่าวสารการให้บรกิารต่างกัน มีความคิด

เห็นต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกัน

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนผู้มาใช้บริการเทศบาลต�าบล

บ้านค่ายทีม่กีารรับรูข้้อมลูข่าวสารต่างกัน มคีวามคดิเห็นต่อการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลบ้านค่ายแตกต่างกันทั้งในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิตท่ีิระดบั .001 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ท้ังน้ี เมือ่พิจารณาจากผลการทดสอบ

สมมติฐาน ประชาชนที่มีระดับการรับรู้ข่าวสารมาก จะมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ

ทั้งในภาพรวม และแยกรายข้ออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

เรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการ

ข่าวสารจะเพ่ิมมากขึน้เมือ่บคุคลนัน้ต้องการข้อมลูในการตดัสินใจ หรือไม่แน่ใจในเร่ือง

ใดเรื่องหนึ่ง ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่บุคคลใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่างๆ เมือ่พิจารณาความแตกต่างของระดบัการรบัรูข้้อมลูข่าวสารกับความคิดเหน็ของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลบ้านค่ายในภาพรวมและรายด้าน พบว่า

ประชาชนที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากจะมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลบ้านค่ายในภาพรวมและรายด้านแตกต่างจากประชาชนท่ีมีระดับการ

รับรูข้้อมลูข่าวสารน้อย ซึง่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มธิุตา สอดสุข (2554) ศกึษา

ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลนครนครปฐม อ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะแตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1.  เทศบาลควรปรบัปรงุข้ันตอนวิธีการให้บรกิารประชาชนให้เป็นระบบ ได้แก่ 

พัฒนาระบบงานให้บรกิารประชาชนเพ่ือลดความซ�า้ซ้อนของขัน้ตอนการใช้บรกิาร เช่น 

จดัให้มจีดุติดต่อรบัเรือ่งจากประชาชนเพ่ือคดักรองเร่ืองท่ีประชาชนมาขอรับบริการก่อน

ส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เทศบาลนครจัดท�าคู่มือประชาชนในการอธิบายราย

ละเอียดของงานบริการของเทศบาลต�าบลบ้านค่าย เอกสารท่ีต้องย่ืนประกอบการขอ

ใช้บรกิารเทศบาล และเทศบาลควรจดัสรรงบประมาณในการจดัหาอปุกรณ์และระบบ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน

  2.  เทศบาลควรจัดเตรียมงบประมาณในการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

อย่างสม�า่เสมอ เนือ่งจากเป็นสือ่ประชาสมัพันธ์ทีเ่ข้าถึงประชาชนได้สะดวกรวดเรว็ และ

ครอบคลมุพ้ืนที ่ควรมกีารสอบถามความชดัเจนของการรบัฟังจากประชาชนทีพั่กอาศยั

ในพ้ืนที่ต่างๆ ของเทศบาลเป็นระยะๆและปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้มีคุณภาพ 

สามารถรับฟังข่าวสารได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง

  3.  การพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลด้านความรู้วิชาการท่ีจะให้

บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

  1.  ควรเลือกศึกษาเชิงลึกในส่วนของกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดย

ศึกษาถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้งานบริการประสบความส�าเร็จในการสร้างความพึงพอใจ

แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ และวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

  2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการระหว่างเทศบาลท่ีอยู่ใกล้เคียง เพ่ือ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริการประชาชนประสบความส�าเร็จในการสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ

  3.  การศึกษาแนวทางการพัฒนารปูแบบการท�างานเชงิรกุ โดยน�าร่องในเรือ่ง

การพัฒนาระบบอาสาสมัครด้านสุขภาพและอนามัย หรือการดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วย

บัตรสุขภาพแม่และเด็ก ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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บทคัดย่อ

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฝากท้องทุกที่

ฟรทุีกสิทธ์ิด้วยบตัรสขุภาพและเดก็ ศึกษาเปรยีบเทียบความคดิเห็นท่ีมต่ีอโครงการฝาก

ท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการ และความรู้เกี่ยว

กับโครงการ กับความคดิเหน็ท่ีมต่ีอโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรทีกุสทิธ์ิด้วยบตุรสขุภาพแม่

และเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ใช้บริการโครงการในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ�านวน 

246 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว หาความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ และ LSD ค่าไคสแควร์ และ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ก�าหนดค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุก

สิทธิ์ด้วยบุตรสุขภาพแม่และเด็กในภาพรวมระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ รายได้ และจ�านวนบุตรต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการใน

    1ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    2รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    3อาจารย์ประจ�า สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ภาพรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล�าดับ ส่วน

ระดับการศึกษา อาชีพ และสิทธิ์การรักษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการในภาพ

รวมไม่แตกต่างกัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี

มีต่อโครงการในภาพรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนความรู้เก่ียวกับ

โครงการไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อโครงการ

ค�าส�าคัญ :   ความคิดเห็น, โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และ

เด็ก, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Abstract

  This research had the purposes to study clients’ opinions on the pro-

ject of Health Card for Mother and Child, the comparison of clients’ opinions 

on that project as classified by personal factors, and relationship between the 

perception on project’s information and knowledge on project’s information 

with clients’ opinions on the project. Sample were 246 clients of Nopparat Ra-

jathanee hospital. Questionnaires were used for datat collection. Statistic used 

for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, 

t-test, One-way ANOVA that paired difference compared by Scheffe or LSD 

methods, Chi-square, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

Statistical significant level was set at .05.

  Research results indicated that sample had high level of opinions on 

the project of Health Card for Mother and Child. The hypothesis testing found 

that sample who had the differences in age, income, and number of child, had 

difference of opinions on the project significant statictically level at .05 and .01 

respectively. Then sample who had the differences in education, occupation, 

and rights of the medical care, had not difference of opinions on the project. 
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Perception on project’s information had relationship with opinions on the project 

in overall significant statistically level at .01. However, knowledge on project’s 

information had not relationship with opinions on the project in overall

Keyword : Opinions, Project of Health Card for Mother and Child, Nopparat 

Rajathanee Hospital

1.  ความส�าคัญของปัญหา

  การดแูลสขุภาพของหญิงตัง้ครรภ์เป็นสิง่หนึง่ท่ีส�าคญัในการพัฒนาบคุลากรให้

มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มแรก สุขภาพอนามัยของมารดาทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ การท่ีจะพัฒนาเด็กให้เป็นบุคลากรท่ีมี

คณุภาพในอนาคตจงึต้องมองย้อนไปตัง้แต่การเตรยีมตวัเป็นบดิามารดา ให้ดแูลทารก

ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอดให้มีคุณภาพที่ดีนั่นก็คือการฝากครรภ์ จุดมุ่ง

หมายในการฝากครรภ์นั้นเพ่ือให้การตั้งครรภ์ด�าเนินไปด้วยดีจนกระท่ังคลอดและได้

ทารกที่มีสุขภาพสมบูรณ์ หญิงตั้งครรภ์จึงจ�าเป็นต้องได้รับความรู้ด้านโภชนาการ การ

ดแูลและปฏิบตัตินอย่างถกูต้องตามค�าแนะนาของแพทย์ เพ่ือทีแ่พทย์สามารถประเมนิ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนหรือพบความผิดปกติบางอย่างของมารดาและทารก เช่น โรค

ความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ ทารกน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ การตายของทารก

ตัง้แต่อยู่ในครรภ์ โรคทางพันธุกรรม เลอืดระหว่างมารดาและทารกเข้ากันไม่ได้ เดก็ตดิ

เชื้อเอชไอวี ภาวะดาวน์ซินโดรม เป็นต้น ท้ังนี้แพทย์จะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

และเหมาะสม

  การฝากครรภ์ในประเทศไทยได้พัฒนาตามแผนขององค์การอนามัยโลก ท่ี

ก�าหนดให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์อย่างน้อย 5 ครั้ง โดยครั้ง

แรกเริม่ทีอ่ายคุรรภ์ไม่เกิน 3 เดอืน หรอืไม่เกนิ 12 สปัดาห์ แต่ขณะนีพ้บปัญหาว่ามหีญิง

ตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกตามก�าหนดขององค์การอนามัยโลกนั้นมีเพียงร้อยละ 53 

เท่าน้ันจากหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมปีีละ 800,000 คน ซึง่ปัญหาเกิดจากสิทธิการรักษาพยาบาล

ที่ไม่เหมือนกัน มีเพียงหญิงต้ังครรภ์ที่ใช้สิทธ์ิข้าราชการฝากครรภ์เร็วตามก�าหนดของ

องค์การอนามัยโลก (ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556) การฝากครรภ์ช้าจะ
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ท�าห้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์และการคลอด รวมถึงความพิการรนุแรงและ

การเสียชีวิตของทั้งมารดาและทารก มีผู้หญิงที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก

การตัง้ครรภ์และการคลอดโดยเฉลีย่ วันละ 1-2 คน รวมท้ังมมีารดาและทารกท่ีจ�านวน

มากเจบ็ป่วยรนุแรงถึงพิการจากสาเหตสุ่วนใหญ่ท่ีป้องกันได้ด้วยการฝากครรภ์และพบ

แพทย์ตามนัดหมาย (Facts for life, 2556) ซึ่งอัตราการตายของมารดาจากการคลอด

บุตรและจ�านวนเด็กเกิดมีชีพเป็นตัวชี้วัดสุขภาพท่ีสาคัญของประชากร ในด้านการให้

บรกิารอนามยัมารดา ท้ังยังสอดคล้องกับค�ามัน่ของรฐับาลไทยต่อโครงการเพ่ือเดก็และ

สตรีขององค์การสหประชาชาต ิในการลดอตัราการเสยีชวิีตของสตรแีละเดก็ทัว่โลก ดงั

นั้น กระทรวงสาธารณสุขภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่น�าโดย นางสาวย่ิงลักษณ์ ชิน

วัตร นายกรัฐมนตรี จึงมีโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ภายใต้นโยบาย “แม่คลอด ลูกรอด ปลอดภัย เท่าเทียมทั่ว

ถึง” เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาคุณภาพประชากรโดยการสร้างต้นทุนเด็กให้

มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรค ไร้พิการ ไอคิวเกิน 100 (กรมอนามัย, 2556)

โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก เป็นนโยบายพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกสิทธ์ิอย่างท่ัวถึงและ

เท่าเทียม ซึ่งท�าให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของการฝากท้องเร็ว โดยเฉพาะผู้ท่ี

ต้องการมีบุตรควรจะทราบถึงโครงการนี้ เพ่ือจะได้เตรียมตัวส�าหรับการฝากครรภ์ได้

อย่างถูกต้อง และทราบถึงสทิธิประโยชน์ของมารดาและเดก็ทีไ่ด้รับจากโครงการอย่าง

ครบถ้วน ปัจจุบันโครงการได้ด�าเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีผู้ที่ไม่ทราบเกี่ยวกับ

มาตรการและสิทธิประโยชน์รวมถึงความสาคัญของโครงการ ซึ่งโรงพยาบาลนพรัตน

ราชธานีเป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและมีจ�านวนหญิงคลอดบุตรสูงสุดใน

กรุงเทพมหานคร (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาถึงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่

และเด็ก โดยมุ่งเน้นถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็ก และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อท่ีประชาสัมพันธ์โดยกระทรวง

สาธารณสุข เพ่ือน�าผลทีไ่ด้จากการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิด

ประโยชน์ สอดคล้องกับความต้องการแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็กของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  2.  เพ่ือเปรยีบเทียบความคดิเห็นท่ีมต่ีอโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสทิธ์ิด้วย

บตัรสขุภาพแม่และเดก็ของผูใ้ช้บรกิารในโรงพยาบาลนพรตันราชธานีจาแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล

  3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้อง

ทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก และความรู้เก่ียวกับโครงการฝากท้องทุก

ที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก กับความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการฝากท้องทุก

ทีฟ่รทีกุสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ของผูใ้ช้บรกิารในโรงพยาบาลนพรตันราชธานี

  3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

1.  อายุ  2.  ระดับการศึกษา

3.  อาชีพ  4.  รายได้

5.  จ�านวนบุตร 6.  สิทธิการรักษาพยาบาล

ความคดิเห็นท่ีมต่ีอโครงการฝากท้องทุก

ท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็

1.  มาตรการ

2.  สิทธิประโยชน์ของมารดาที่จะได้รับ

 จากโครงการ

3.  สิทธิประโยชน์ของเด็กที่จะได้รับภาย 

 หลังการคลอด

การรบัรูข้้อมลูข่าวสารโครงการฝากท้องทกุทีฟ่รี

ทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก

ความรู้เก่ียวกับโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุก

สิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก

t
t

t
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4.  สมมติฐานการวิจัย

  1.  ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กท่ีแตก

ต่างกัน

  2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพ

แม่และเดก็มคีวามสมัพันธ์กับความคดิเห็นท่ีมต่ีอโครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วย

บัตรสุขภาพแม่และเด็กของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  3.  ความรูเ้ก่ียวกับโครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และ

เด็กมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็กของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5. วิธีการศึกษา

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรท่ีศึกษา คือ ผู้ใช้บริการโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็กในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งไม่มีจ�านวนผู้ใช้สิทธ์ิท่ีแน่นอน 

ผู้วิจัยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการโครงการโดยค�านวณหาขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ�านวนประชากรทีแ่ท้จรงิ (วัลลภ รฐัฉัตรานนท์, 2554) ก�าหนดระดบั

นยัส�าคญัทางสถิติ 0.05 ได้กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยั จ�านวน 246 คน จากน้ันท�าการ

สุ่มแบบบังเอิญจนครบตามจานวนที่ก�าหนดไว้

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการประมวล 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องในการศกึษา ค�าถามเป็นทั้งแบบปลายปิดและ

ปลายเปิด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โครงการฝากท้องทุกทีฟ่รทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ ความรู้เก่ียวกับโครงการ

ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก 
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  การทดสอบเครื่องมือและหาค่าความเชื่อมั่น

  1.  การหาค่าความเท่ียงตรง (validity) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อความแต่ละข้อว่าตรงตาม

วัตถุประสงค์ และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะท�าวิจัยหรือไม่

  2.  การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป

ทดสอบเก็บข้อมูล 30 ชุด กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรี โดย

ใช้วิธีวัดของ KR-20 ส�าหรบัวดัความรู ้ส่วนแบบวดัความคดิเห็นใช้วิธีหาค่าสมัประสทิธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าความรูเ้ก่ียวกับโครงการ

มีค่าความเชื่อมั่น .8582 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .974 (ด้าน

มาตรการ .913 ด้านสิทธิประโยชน์ของมารดาที่จะได้รับจากโครงการ .966 และสิทธิ

ประโยชน์ของเด็กที่จะได้รับภายหลังการคลอด .952)

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผูวิ้จยัตดิต่อขออนญุาตกบัโรงพยาบาลและเข้าเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม

ทีจ่ะน�าไปแจกด้วยตนเองและฝากกับเจ้าหน้าของโรงพยาบาล โดยแนะนาตวัพร้อมทัง้

สอบถามคณุสมบตัติามเงือ่นไขการวิจยัและความยินยอมของผูต้อบแบบสอบถาม จาก

นัน้น�ามาตรวจสอบความสมบรูณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบสอบถาม

ทกุฉบบั เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวิเคราะห์ทางสถิตด้ิวยโปรแกรมส�าเรจ็รปู ใช้ระยะเวลาเก็บ

ข้อมูลประมาณ 3 สัปดาห์

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่า

เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างของความคดิเห็น 

โดยใช้ค่าสถิต ิt-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ท�าการ

เปรยีบเทียบความแตกต่างรายคูด้่วยวิธีการของ Scheffe’ และสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 

(Pearson product moment correlation coefficiency) ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ .05
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6.  ผลการวิจัย

  1.  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

  ผูใ้ช้บรกิารโครงการฝากท้องทุกทีฟ่รทีกุสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ในโรง

พยาบาลนพรตันราชธานี อายุเฉลีย่ 27.67 ปี มช่ีวงอายุ 25-31 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 35.8 

มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีากท่ีสดุ ร้อยละ 41.1 อาชพีพนักงานบรษิทัมากทีส่ดุ ร้อย

ละ 31.7 ผูใ้ช้บรกิารมรีายได้เฉลีย่ 16,902 บาท/เดอืน มช่ีวงรายได้ 10,001-15,000 บาท 

มากที่สุด ร้อยละ 31.4 ผู้ใช้บริการมีบุตรเฉลี่ย 0.67 คน โดยมีบุตรจานวน 1 คนสูงสุด 

ร้อยละ 45.9 ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคมมากที่สุด ร้อยละ 47.2

  2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพ

แม่และเด็กผู้ใช้บริการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 65.85 รับ

จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้อย

ละ 45.93 รับจากแผ่นพับของโครงการมากที่สุด สื่อสารมวลชน ร้อยละ 38.62 รับจาก

โทรทัศน์มากที่สุด และสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจของหน่วยงาน ร้อยละ 34.96 รับ

จากบอร์ดภายในโรงพยาบาลมากท่ีสุด และจ�านวนสื่อที่รับของผู้ใช้บริการได้รับมาก

ที่สุด คือ รับ 1 สื่อ ร้อยละ 54.90 และน้อยที่สุดคือ รับ 3 สื่อ ร้อยละ 11.80

  3.  ความรูเ้ก่ียวกับโครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และ

เด็กผู้ใช้บริการมีความรู้ภาพรวมเก่ียวกับโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็กในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 20.8 ซึ่งข้อค�าถาม เมื่อหญิงตั้งครรภ์

ที่เข้าร่วมโครงการมีข้อสงสัยสามารถขอรับฟังข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ได้ฟรี ผู้

ปกครองของเดก็ท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รบัค�าแนะนาในการเล้ียงบตุรให้มคีวามฉลาด

ทางปัญญาและอารมณ์ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า และเด็กที่เข้าร่วมโครงการ

จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและค�าแนะน�าด้านทันตสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความรู้

สูงสุดเท่ากันท่ี .97 ส่วนข้อค�าถาม หญิงตั้งครรภ์ท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจ

ประเมินความเครียด การตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส และการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซี

เมียก็ต่อเมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อโรคเท่านั้น มีค่าเฉลี่ยความรู้ต�่าสุด .35
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  4.  ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่

และเด็ก

  การศกึษาความคดิเห็นทีม่ต่ีอโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรทุีกสิทธ์ิด้วยบตัรสุขภาพ

แม่และเด็กประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

  4.1  มาตรการ

  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อมาตรการโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วย

บัตรสุขภาพแม่และเด็กในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 

51.75 โดยมคีะแนนความคดิเหน็สงูสดุ 60 คะแนน และคะแนนความคดิเห็นต�า่สุด 32 

คะแนน ซึ่งข้อค�าถาม ท่านเห็นด้วยกับการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ แรก

เกิด – 1 ปี มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด 4.60 ส่วนข้อค�าถาม ท่านเห็นด้วยกับโครงการ

ทีใ่ห้สทิธิในการฝากครรภ์ฟรเีท่าน้ันโดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส�าหรบัการคลอด มค่ีาเฉลีย่

ความคิดเห็นต่าสุด 4.03 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปฝากครรภ์เมื่อทราบว่าท้องของผู้

ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการจะฝากครรภ์เฉลี่ย 2.09 เดือน พิจารณารายละเอียดพบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าจะฝากครรภ์เมื่อทราบว่าท้อง 2-3 เดือนสูงสุด ร้อยละ 74.4 

และถ้าไม่มีโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กพบว่า ผู้ใช้

บรกิารจะฝากครรภ์ค่าเฉลีย่ 2.10 เดอืน พิจารณารายละเอยีดพบว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวาม

เห็นว่าจะฝากครรภ์เมื่อทราบว่าท้อง 2-3 เดือนสูงสุด ร้อยละ 72.0 โดยผู้ใช้บริการได้

ให้เหตผุลการไปฝากครรภ์สงูสดุคอื ถ้ารูว่้าตัง้ครรภ์ก็จะไปฝากเพ่ือการเตรยีมพร้อมใน

การตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภัยทัง้แม่และลกู ซึง่จะได้อยู่ในการดแูลของหมอและรับค�าแนะน�า 

หากมีปัญหาได้แก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะอายุครรภ์ยังน้อย คิดเป็นร้อยละ 47.78

  4.2  สิทธิประโยชน์ของมารดาที่จะได้รับจากโครงการ

  ผู้ใช้บริการมคีวามคดิเห็นต่อสทิธิประโยชน์ของมารดาทีจ่ะได้รบัจากโครงการ

ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่า

เฉลี่ย 30.74 โดยมีคะแนนสูงสุด 35 คะแนน และคะแนนต�่าสุด 8 ซึ่งข้อค�าถาม ท่าน

เหน็ด้วยทีท่่านและคูส่มรสเข้ารบัการอบรมเพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการตัง้ครรภ์ มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.45 ส่วนข้อค�าถาม ท่านเห็นด้วยกับระยะเวลาในการใช้สิทธิประโยชน์

ที่ครอบคลุมถึงช่วงหลังคลอดอีก 45 วัน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 4.20
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  4.3  สิทธิประโยชน์ของเด็กที่จะได้รับภายหลังการคลอด

  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อสิทธิประโยชน์ของเด็กที่จะได้รับภายหลังการ

คลอดในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 34.27 โดยมีคะแนนสูงสุด 40 คะแนน และ

คะแนนต�า่สุด 11 ซึง่ข้อค�าถาม ท่านเห็นด้วยกับการตรวจสขุภาพในช่องปากตัง้แต่เดก็ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 ส่วนข้อค�าถาม ท่านเห็นว่าบัตรสุขภาพเด็กกาหนดอายุไว้ตั้งแต่

แรกเกิดถึง 5 ปี มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 4.08

  4.4  ภาพรวมของความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

  ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อภาพรวมความคิดเห็นทุกด้านอยู่ระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 49.20 โดยมีคะแนนสูงสุด 135 คะแนน และคะแนนต�่าสุด 51 คะแนน เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันอยู่ในระดับมาก แต่สิทธิ

ประโยชน์ของมารดาที่จะได้รับจากโครงการมีค่าสูงสุดที่ค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือ 

มาตรการ และสทิธิประโยชน์ของเดก็ทีจ่ะได้รบัภายหลังการคลอด มค่ีาเฉล่ีย 4.31 และ 

4.28 ตามล�าดับ

  5.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ผู้ใช้บรกิารได้เสนอข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิพบว่า ควรจะเพ่ิมสิทธิเด็กจากแรกเกิด

ถึง 12 ปี เพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและได้รบัวัคซนีอย่างครบถ้วน ร้อยละ 36.36 

รองลงมา คอืการประชาสมัพันธ์โครงการน้อยมาก ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีด ีเพราะถ้า

ไม่อ่านจากส่ือเล็กน้อยก็จะไม่ทราบเลย เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลควรแจ้งสทิธ์ิกับผูเ้ข้า

รบัการฝากครรภ์ว่าตนมสีทิธ์ิอะไรอยู่ในฐานะร่วมโครงการได้หรอืไม่ เน่ืองจากต้องถาม

สิทธิ์เองถึงรับทราบ ร้อยละ 27.27 และ 18.18 ตามล�าดับ

  6.  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย



ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562         115 
                                                                             

ความคิดเห็น

*ค่านัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05    **ค่านัยส�าคัญทางสถิติระดับ .01   ***ค่านัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับ .001

X หมายถึง ไม่มีแตกต่างหรือความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อโครงการ

  สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

โครงการฝากท้องทุกทีฟ่รทีกุสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเด็กทีแ่ตกต่างกันผลการศกึษา

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1.1  ผู้ใช้บรกิารท่ีมอีายุต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุก

สทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติระดับ .05 และ .01 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

  1.2  ผูใ้ช้บรกิารท่ีมรีะดบัการศกึษาต่างกัน มคีวามคดิเห็นต่อโครงการฝากท้อง

ทกุท่ีฟรทีกุสิทธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเด็กในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จงึ

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

  1.3  ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรี

ทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็น

ไปตามสมมติฐาน

ตัวแปร

ภาพรวม

X

X

*

**

X

**

X

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้

จ�านวนบุตร

สิทิการรักษาพยาบาล

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โครงการ

ความรู้เกี่ยวกับโครงการ

มาตรการ

X

X

*

***

X

**

X

สิทธิประโยชน์ของมารดา

ที่จะได้รับจากโครงการ

X

X

X

**

X

**

X

สิทธิประโยชน์ของเด็กที่

จะได้รับภายหลังการคลอด

X

X

X

***

X

**

X

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
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  1.4  ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรี

ทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กในภาพรวมและด้านมาตรการแตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

  1.5  ผู้ใช้บรกิารท่ีมจี�านวนบตุรต่างกัน มคีวามคิดเหน็ต่อโครงการฝากท้องทุกที่

ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติระดับ .01 และ .001 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

  1.6  ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการ

ฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กในภาพรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

  สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ์ด้วย

บัตรสุขภาพแม่และเด็ก มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก มี

ความสัมพันธ์กับความคดิเห็นทีม่ต่ีอโครงการในภาพรวมและรายด้าน อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

  สมมติฐานที่ 3 ความรู้เก่ียวกับโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็ก มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ

ความรู้เก่ียวกับโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ไม่มี

สัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อโครงการฯ ในภาพรวมและรายด้าน จึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

7.  การอภิปรายผล

  1.  ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล

  ผู้ใช้บริการโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กใน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีอายุตั้งแต่ 17-38 ปี เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่เหมาะสม

กับการมีบุตร โดยมีกลุ่มอายุ 25-31 ปีมากท่ีสุด ซึ่งอายุช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเริ่มต้น

สร้างครอบครัว รวมถึงเพ่ือการมีบุตรท่ีแข็งแรงปราศจากโรคแทรกซ้อน ซึ่งอีก 2 ช่วง

อายุยังสามารถสะท้อนถึงสภาพสังคมได้คือ 1) กลุ่มอายุ 17-24 ปี แสดงให้เห็นถึง

การตั้งครรภ์เร็วและมีการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งสามารถดูข้อมูลร่วมกับด้านอาชีพที่มี
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นักเรียน/นักศึกษา และระดับการศึกษาช่วงมัธยมศึกษามีมากเป็นอันดับสอง 2) กลุ่ม

อายุ 32-38 ปี แสดงให้เห็นถึงสภาพสงัคมปัจจบุนัท่ีมกีารแต่งงานช้าลงและมบีตุรน้อย

ลง ซึ่งสามารถดูข้อมูลร่วมกับจ�านวนบุตรที่มีผู้ที่ไม่เคยมีบุตรและบุตร 1 คน มีสัดส่วน

ที่มาก อาจเพราะสังคมในปัจจุบันให้ความสาคัญกับความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ/

รายได้ของครอบครัวเป็นหลัก ผู้ใช้บริการมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ 

จงึประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัมากท่ีสดุ และมรีายได้อยู่ในช่วง 10,000-15,000 

บาท/เดือนสูงสุด ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้เป็นค่าจ้างขั้นต�่ารายวันถึง

ระดับปริญญาตรี ท้ังน้ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีสิทธิการรักษาพยาบาลคือ สิทธิประกัน

สังคมสูงสุด ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลหลักของพนักงานบริษัท นอกจากนี้การที่มี

บุตร 1 คนเป็นจ�านวนมากที่สุด เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐเกี่ยว

กับการวางแผนครอบครวัทีไ่ด้ผล ส่งผลให้ผูใ้ช้บรกิารมกัมบีตุรจ�านวน 1 คนหรอืไม่เกิน

สูงสุด 2 คนเท่านั้น

  2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็ก

  ผู้ใช้บริการโครงการฯ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือบุคคลสูงสุด โดยส่วน

ใหญ่รับข้อมลูข่าวสารจาก เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล เพราะเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล

มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการโดยตรงอยู่แล้ว อีกทั้งเป็นบุคคล

ที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี จึงท�าให้สามารถตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้

ใช้บริการได้ทันที ตรงประเด็น รวดเร็ว และชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการ

รับรู้ของ พัชนี เชยจรรยา (2545) ได้กล่าวว่า สื่อบุคคลเป็นสื่อที่สาคัญยิ่ง เป็นสิ่งที่น�า

ข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รับข้อมูล ซึ่งผู้ใช้

บรกิารได้รบัข้อมลูจากสือ่นีน้้อย เน่ืองจากแผ่นพับโครงการมกีารประชาสัมพันธ์ท่ีน้อย 

มีขอบเขตพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่จ�ากัดอยู่เฉพาะบริเวณที่ติดต่อขอข้อมูล และโปสเตอร์ 

เป็นสื่อท่ีไม่ดึงดูดขนาดไม่เด่นชัด และมีรายละเอียดท่ีไม่ครอบคลุมข้อมูลท่ีควรทราบ 

สื่อสารมวลชนได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสปอต

โฆษณารายการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เท่านั้น และมี

ระยะเวลาดาเนนิรายการทีส่ัน้ อีกทัง้ช่วงเวลาท่ีประชาสมัพันธ์ยังเป็นช่วงเวลาทีห่ญิงวัย

ท�างานซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการรบัข้อมลูจากส่ือน้ีได้ และส่ือประชาสมัพันธ์



วารสารนวัตกรรมสังคม118

เฉพาะกิจของหน่วยงานได้รบัจากบอร์ดภายในโรงพยาบาล ซึง่การจดับอร์ดจะเป็นการ

จัดแบบหมุนเวียนเรื่อง และใน 1 บอร์ดจะมีหลายเรื่องติดประชาสัมพันธ์อยู่ ท�าให้ไม่

สามารถดึงดูดความสนใจ และผู้ที่เข้ามาใช้บริการในห้วงเวลาดังกล่าวเท่าน้ันท่ีจะได้

รับทราบข้อมูลจากสื่อนี้ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจอื่นๆ มีการประชาสัมพันธ์แค่

ในช่วงเริ่มเปิดโครงการเท่านั้น

  3.  ความรูเ้ก่ียวกับโครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และ

เด็กผู้ใช้บริการโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับโครงการเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

แสดงว่าผู้ใช้บริการให้ความสนใจต่อโครงการเน่ืองจากตนเองสามารถใช้สิทธ์ิของ

โครงการได้ จึงพยายามหาข้อมูลเพ่ือให้ตนเองมีความรู้เก่ียวกับโครงการให้มากที่สุด

จะได้น�าไปปรับใช้ในการเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์

ต่อตนเองให้มากท่ีสุด ส่วนข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง อาจเน่ืองจากโครงการมีข้อมูล

ที่มีรายละเอียดมาก จึงท�าให้เกิดความสับสนหรือจ�าได้ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการจึงน�า

ความรู้ที่ได้รับไปผนวกกับประสบการณ์ของตน เพื่อใช้ในการตอบค�าถามความรู้ เช่น 

เรื่องเด็กที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวัคซีนพื้นฐานตั้งแต่ 0 – 10 ปี ผู้ใช้บริการอาจเกิด

ความสับสนหรือจ�ารายละเอียดของข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน อันมาเนื่องจากตามสิทธิบัตร

สขุภาพของเดก็ได้กาหนดไว้ถึงอายุ 5 ขวบ แต่สทิธิประโยชน์ของเดก็เรือ่งวัคซนีพ้ืนฐาน

ได้ให้สิทธิ์ถึง 15 ปี เป็นต้น หรือเรื่องหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจ

ประเมนิความเครยีด การตรวจคดักรองโรคซฟิิลสิ และการตรวจคดักรองโรคธาลสัซเีมยี

ก็ต่อเมือ่มภีาวะเสีย่งต่อโรคเท่าน้ัน เนือ่งจากผูใ้ช้บรกิารอาจเข้าใจว่าการตรวจคดักรอง

ทีเ่ป็นโรคเฉพาะหรอืการตรวจประเมนิความเครยีด ซึง่ตามสิทธิเดมิไม่รวมเร่ืองดงักล่าว

ด้วย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองถ้าต้องการตรวจโดยไม่ได้มีความเสี่ยงต่อโรคมาก่อน จึง

ไม่น่าจะรวมอยู่ในสทิธิประโยชน์ของโครงการทีจ่ะได้รับ สอดคล้องกับแนวคดิเก่ียวกับ

ความรู้ของ ศภุนิตย์ พลไพรนิทร์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า ความรูเ้ป็นความสามารถในการ

คดิเข้าใจข้อเทจ็จรงิ บวกกับประสบการณ์เดมิทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้แล้วตดัสนิใจประเมนิ

ค่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  4.  ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่

และเด็ก
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  4.1  มาตรการ ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก เพราะผูใ้ช้บรกิารคดิ

เห็นว่าหลักการของการโครงการท่ีให้มาน้ันเกิดประโยชน์ต่อตวัผูใ้ช้บรกิารเอง อกีท้ังจะ

ส่งผลดีต่อบุตร จึงแสดงความเห็นด้วยกับโครงการว่าจะสามารถช่วยให้ตนเองเข้าถึง

บรกิารได้อย่างเท่าเทยีมทัว่ถึงฝากครรภ์ได้เรว็ขึน้ ง่ายขึน้และมคุีณภาพ ลดความกังวล

เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

  4.2  สิทธิประโยชน์ของมารดาที่จะได้รับจากโครงการ ผู้ใช้บริการมีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก เพราะผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฝาก

ท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ ในเรือ่งค่ารกัษาพยาบาลทีไ่ม่ต้องเสยี 

การได้รับค�าแนะน�า การรักษา การตรวจคัดกรองโรคท้ังตนเองและคู่สมรสและได้รับ

การบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลซึ่งได้ระบุไว้ในโครงการ

  4.3  สทิธิประโยชน์ของเดก็ทีจ่ะได้รบัภายหลังการคลอด ผู้ใช้บริการมคีวามคดิ

เหน็ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผูใ้ช้บรกิารมคีวามเหน็ว่าบตุรของตนได้รบัประโยชน์

จากโครงการ และผูใ้ช้บรกิารก็ได้รบัค�าแนะน�าในการเลีย้งดูบตุร ท่ีจะสร้างความมัน่ใจ

ในการเลี้ยงดูบุตรให้มีการพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่สมวัย โดยเฉพาะคุณแม่

มือใหม่ที่มักจะกังวลมากเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรคนแรกให้ดีตามที่ตนหวังไว้

  4.4  ภาพรวมของความคดิเห็น ผูใ้ช้บรกิารมคีวามคดิเหน็ภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เนื่องจากผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อตนเองคู่สมรสและบุตร เมื่อเข้า

ร่วมโครงการในหลายเหตผุลโดยเฉพาะอย่างย่ิงตรงกับสทิธิการรกัษาพยาบาลของตน 

ท�าให้ไมต่อ้งเสียคา่ใช้จา่ยเมื่อเข้าโครงการ และยงัไดร้บัการบริการทีม่ีมาตรฐานระดับ

สากลตามท่ีได้กล่าวไว้ในตวัโครงการ จงึแสดงความเหน็ด้วยกับโครงการฝากท้องทกุท่ี

ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก

5.  การทดสอบสมมติฐาน

  5.1  ผู้ใช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อโครงการ

ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กที่แตกต่างกัน

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็กท่ีแตกต่างกัน มี 3 ตัวแปรท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้และยัง

แตกต่างกันไปในทิศทางเดียวกันคือ อายุ รายได้ และจ�านวนบุตร หมายความว่า ผู้
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ใช้บริการที่อยู่ในช่วงอายุน้อย รายได้น้อย และยังไม่เคยมีบุตร เห็นด้วยกับโครงการ

ท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กทั้งภาพรวมและรายด้าน มากกว่าผู้

ใช้บริการท่ีมีช่วงอายุมากกว่า รายได้สูงกว่าและผู้ใช้บริการที่เคยมีบุตร ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ อุทุมพร กะลินเกา (2553) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มี

ต่อการให้บริการของศูนย์บริการหลัก ประกันสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี พบว่าผู้รับ

บรกิารท่ีมอีายุและรายได้ทีแ่ตกต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการให้บรกิารของศนูย์บรกิาร

หลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีแตกต่างกัน การแสดงความเห็นด้วยของผู้ใช้

บรกิารทีม่อีายุน้อยและยังไม่เคยมบีตุร อาจเน่ืองมาจากมปีระสบการณ์ทีน้่อยกว่าผูใ้ช้

บริการที่มีอายุมากกว่าและเคยมีบุตร ในเรื่องการเตรียมตัว การปฏิบัติตัวระหว่างการ

ตัง้ครรภ์ ขัน้ตอนการฝากครรภ์และการคลอดบตุร ความรูใ้นเรือ่งการตัง้ครรภ์ การเลีย้ง

ดูบตุร และประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากสทิธ์ิเดมิของตน ท�าให้ผู้ใช้บริการท่ีมอีายุมากกว่าและ

เคยมบีตุรเกดิการเปรยีบเทยีบถึงสทิธิประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากโครงการกับสิง่ทีเ่คยได้รบัมา

ก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับความคดิเห็นของ Foster (1952 อ้างใน พิชยั คุม้หรัง่, 

2541) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความคดิเหน็มาจาก 2 ประการ คอื ประสบการณ์

และระบบค่านิยมทาให้มีความคิดเห็นต่อสิ่งเดียวกันแตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มี

รายได้น้อยเห็นด้วยกับโครงการท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กท่ีมา

กกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้สูง เน่ืองจากการด�ารงชีพอยู่ในเมืองใหญ่ท�าให้มีค่าใช้จ่าย

สงู ประกอบกับรายรบัทีไ่ม่ได้สงูมากนกัของผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่ จงึท�าให้ต้องประหยดั

ค่าใช้จ่ายให้ได้มากทีส่ดุ ส่งผลให้เห็นด้วยกับโครงการมากกว่าผูท้ีม่รีายได้สงู เพราะเมือ่

เข้าร่วมโครงการจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบตุร

ในบางส่วนได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวลงได้

  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุก

สิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กที่ไม่แตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษา อาชีพ และสิทธิ

การรักษาพยาบาล เนื่องจากระดับการศึกษา อาชีพ และจ�านวนครั้งที่เคยตั้งครรภ์นั้น

ไม่ได้เป็นเง่ือนไขหรอืคณุสมบตัทิีจ่ะใช้ในเข้าร่วมโครงการฝากท้องทุกทีฟ่รทีกุสทิธ์ิด้วย

บัตรสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งทุกระดับการศึกษา ทุกอาชีพ สามารถเข้าร่วมโครงการได้

อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของอุทุมพร กะลินเกา (2553) ที่

ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการหลักประกัน

สุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี พบว่าผู้รับบริการที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
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ต่อการให้บริการของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานีไม่แตกต่าง

กัน ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง 3 สิทธิคือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ข้าราชการ 

และประกันสงัคมเป็นสทิธิทีส่ามารถใช้ได้กับโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสทิธ์ิด้วยบตัร

สุขภาพแม่และเด็ก จึงไม่พบความแตกต่าง แต่ถ้าจะพบความแตกต่างอาจต้องศึกษา

เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ 3 สิทธิ

การรกัษาพยาบาลนี ้เช่น จ่ายเงนิเอง ใช้ประกันสขุภาพ หรอืสวสัดกิารของบริษทั เป็นต้น

  5.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพ

แม่และเด็ก มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่

และเด็กมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อโครงการท้ังภาพรวมและรายด้าน เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ หมายความว่า จ�านวนสื่อที่ได้รับย่ิงมีจ�านวนมาก ก็จะท�าให้

เห็นด้วยกับโครงการมากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งผู้ใช้บริการท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อใน

หลายรูปแบบด้วยความสนใจเพื่อสนับสนุนทัศนคติของตนให้ชัดเจน และสามารถน�า

ไปใช้ประโยชน์ได ้สอดคล้องกบัแนวคิดการรับรู้ของ ไพศาล หวงัพานชิ (2543) ทีก่ล่าว

ว่า ผู้รบัสารมแีนวโน้มท่ีจะเลอืกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยมกัเลือกตาม

ความคดิเหน็ และความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคตเิดมิท่ีมอียู่ให้มคีวามมัน่คง

ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงยากขึ้นเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

  5.3  ความรูเ้ก่ียวกับโครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และ

เด็ก มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ

  ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุก

สิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กท้ังภาพรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการ

ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการในเบื้องต้นอยู่ในระดับมากแล้ว ยกเว้นบางข้อ ซึ่ง

ผู้ใช้บริการไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการ

ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแนะน�า ทั้งยังไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าโครงการ และคนส่วนใหญ่จะเล็งเห็นถึงสุขภาพครรภ์เป็นส�าคัญ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1.  การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารโครงการมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีมี

ต่อโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธ์ิด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก ผู ้วิจัยเสนอให้

ประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ ท่ีใช้ส่ือหลากหลายรูปแบบ

ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประชาสัมพันธ์โครงการฝากท้องทุกที่ฟรี

ทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

  2.  ผู้ใช้บริการที่มีอายุ รายได้ และจ�านวนบุตรต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

โครงการฝากท้องทุกทีฟ่รทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็แตกต่างกัน ผู้วิจยัเสนอให้

ประชาสมัพันธ์โครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสุขภาพแม่และเดก็ให้เข้าถึงผู้

มสีทิธ์ิทีอ่ยู่ในชมุชน โรงงานอตุสาหกรรม และสถานบรกิาร ผ่านอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

คณะกรรมการชมุชนและงานบรหิารบคุคลของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสตรทีีม่อีายุ

น้อยและเพิ่งผ่านการสมรส ถึงเรื่องข้อปฏิบัติและสิทธิประโยชน์ของโครงการ

  3.  ผู้ใช้บริการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลควรแจ้ง

สิทธ์ิกับผู้เข้ารับการฝากครรภ์ ผู้วิจัยเสนอให้ สปสช. ควรขอความร่วมมือกับสถาน

พยาบาลต่างๆ ในการแจ้งสิทธิประโยชน์ของโครงการฝากท้องทุกท่ีฟรีทุกสิทธ์ิด้วย

บัตรสุขภาพแม่และเด็กแก่ผู้ใช้บริการทุกคนให้ทราบอย่างชัดเจน เมื่อแรกตรวจการ

ตั้งครรภ์พร้อมแจกแผ่นพับโครงการให้ด้วย ตลอดจนช่องทางท่ีจะติดต่อสอบถามกับ

สถานพยาบาล

  4.  ผู้ใช้บรกิารมคีวามรูเ้ก่ียวโครงการฝากท้องทกุท่ีฟรทีกุสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพ

แม่และเด็กในบางข้ออยู่ระดับปานกลาง ผู้วิจัยเสนอให้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ที่

สามารถเข้าใจง่าย สสีนัชวนอ่าน พกพาสะดวก และมขีนาดกะทัดรดัสามารถเก็บไว้ใน

สมดุบันทกึสุขภาพแม่และเดก็ได้ เพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายและเพ่ิมการจดจ�าข้อมลูข่าวสาร

โครงการได้มากขึน้ ซึง่หากผูใ้ช้บรกิารได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารและสามารถจดจ�าได้ จะช่วย

ให้ใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยลด

ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าลงได้
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  5.  ผูใ้ช้บรกิารมข้ีอเสนอแนะเพ่ิมเตมิว่าควรมกีารขยายโครงการสู่โรงพยาบาล

ในสังกัดอื่น ในขณะที่โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กใน

ปัจจุบันมีสภาพเป็นเพียงโครงการน�าร่อง ผู้วิจัยเสนอให้ขยายโครงการเข้าสู่ภาวะเต็ม

รูปแบบเพื่อให้เกิดความทั่วถึงและสามารถเชื่อมต่อระหว่างการใช้สิทธิ์รูปแบบอื่นของ

ผู้ใช้บริการได้

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในการได้รับผลประโยชน์จาก

โครงการฝากท้องทุกท่ีฟรทุีกสทิธ์ิด้วยบตัรสขุภาพแม่และเดก็ ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

กับผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ

  2.  ควรศึกษาผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตร

สุขภาพแม่และเด็กครบทุกระบบ ตั้งแต่แผนกตรวจโรคสูติกรรม ห้องคลอด และคลินิก

สุขภาพเด็กดี รวมท้ังเพ่ิมค�าถามด้านมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ทุกด้าน

  3.  ควรศึกษาภาวะการเตรียมพร้อมของสตรีก่อนการตั้งครรภ์ในเรื่องของ

การเตรียมตัวความรู้ และการเลือกใช้สถานพยาบาล
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