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สารจ้ากคณบดี่

  

 วารสารวิชาการ “นวัตกรรมสังคม : Journal of Social Innovation” ปีีท่� 5 

ฉบัับัท่� 1 (เดุือำน มกราคม – มิถุุนายน 2565) ม่บัทความท่�ม่ความสอำดุคล�อำงกับัวิสัย

ทัศิน์ขอำงวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมท่�มุ่งนำาเสนอำ บัทวิเคราะห์ แนวคิดุ ท่�เปี็นปีระโยชน์

ต่อำสังคมและปีระเทศิชาติ อำันไดุ�แก่ บัทความวิชาการขอำง ดุร.สุนทร คุณชัยมัง เรื�อำง 

“กระบัวนการทางสงัคมกลไกปีฏบิัติัการท่�รว่มสร�างนวตักรรมสงัคม” นอำกจากน่�วารสาร

เลม่น่�ยงัปีระกอำบัดุ�วยบัทความวจิยัอำก่ 5 บัทความท่�มค่วามทนัสมยั สอำดุคล�อำงกบััความ

เปีล่�ยนแปีลงขอำงปีระเทศิ ไดุ�แกบ่ัทความวิจยั เรื�อำง “การพััฒนาจิตสำานึกสาธุารณะขอำง

นกัศิกึษาผู้า่นการเรย่นร้�เชงิปีระสบัการณ์ชมุชน : กรณ่โครงการคืนสญัชาตคินไทยพัลัดุ

ถิุ�น”, “ความเปี็นไปีไดุ�ในการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์

ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC)”, “การสร�างแบับัเร่ยน

สนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่นสาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษา

ไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแหง่มหาวทิยาลยัอำตุสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรฐัปีระชาชนจ่น”, 

“ปีระสิทธิุผู้ลในการนานโยบัายการให�บัริการโทรคมนาคมพืั�นฐานโดุยทั�วถึุงและบัริการ

เพืั�อำสงัคม ขอำงสำานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสย่งกจิการโทรทศัินแ์ละกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติไปีปีฏิบััติ” และ“แนวทางการจัดุการบัริหาร:ธุุรกิจกัญชา” 

หวงัเปีน็อำยา่งยิ�งวา่บัทความทกุบัทความในวารสารฉบับััน่�จะเปีน็ปีระโยชนต์อ่ำนกัศิกึษา 

นกัวิชาการ ตลอำดุจนผู้้�ท่�สนใจศึิกษาศิาสตร์ทางนวัตกรรมทางสังคมไม่มากก็น�อำย และ

ขอำขอำบัคณุอำาจารยแ์ละนกัศิกึษาทกุทา่นท่�รว่มนำาเสนอำบัทความในวารสารฉบับััน่�อำนัจะ

เปี็นปีระโยชน์ต่อำปีระเทศิชาติและเปี็นปีระโยชน์ต่อำแวดุวงวิชาการต่อำไปี

                                                ผู้ศิ.ดุร.สุริยะใส กตะศิิลา

      คณบัดุ่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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           1 อำาจารย์ปีระจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

กระบวนการทางสัังคม กลไกปฏิิบัติิการท่�ร่วม
สัร้างนวัติกรรมสัังคม 

Social Process as a Mechanism Driving to 
Create a Social Innovation

สุนทร คุณชัยมัง1  

วันรับั: 14 ม่นาคม 2565  วันแก�ไข: 22 เมษายน 2565  ยอำมรับั: 1 พัฤษภิาคม 2565

บที่คัดีย่อ 
  โดุยทั�วไปี ทฤษฎี่และการปีฏิบััติการขอำงนวัตกรรมสังคม มักจะยึดุโยงกับัการ

ศิึกษาวา่ดุ�วยนวัตกรรมดุ�านเทคโนโลยท่่�มุ่งค�นคว�าหาความใหม่ขอำงการทำางานอำงค์กร 

การบัรหิาร และการขับัเคลื�อำนนโยบัายท่�นำาไปีสร�างเป็ีนความสามารถุและความสำาเรจ็

ในการแก�ปีัญหาสังคม อำันเปี็นกระบัวนการศิึกษาท่�ให�ความเปี็นสังคมเปี็นเพั่ยงหน่วย

ขอำงการศิึกษา แต่บัทความน่� มุ ่งศิึกษาความใหม่ ท่ �เกิดุขึ �นจากการกระทำาตาม 

กระบัวนการทางสังคมและปีฏิสัมพัันธุ์สังคมท่�ม่ความผัู้นแปีรไปีตามโครงสร�างและ

บัรบิัททางสงัคม ท่�ท่�มค่วามกว�างใหญแ่ละมค่วามซื้บััซื้�อำนมากกวา่อำงคก์ร โดุยให�ความ

สำาคัญต่อำสถุานภิาพัความเปี็นสังคม ในมิติท่�เปี็นหน่วยขอำงผู้้�กระทำา 

คำาสำาคัญ: นวัตกรรมสังคม, ความใหม่, กระบัวนการทางสังคม
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Abstract
  In general, social innovation theories & practices will be addressed 

following the technological innovation, which finds and explains that newness 

is the matter of organization, management, and policy driving, which makes a 

society being the object of the study. But this article aims to study the newness 

from the social process and social interactions, which follow through social 

structure and social context, the large and more complex than an organizational 

area, and focusing on the importance to the status of society as the subjects

Key words : Social innovation, Newness, Social process
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บที่นำา
  ในช่วง 10 ปีสุีดุท�ายขอำงศิตวรรษท่� 20 มาจนกระทั�งช่วง 20 ปีแีรกขอำงศิตวรรษ

ท่� 21 การศิึกษานวัตกรรมสังคม (Social innovation studies)ไดุ�รับัความสนใจอำย่าง

กว�างขวาง ทั�งในมิติขอำงแนวคิดุ ทฤษฎี่ และมิติขอำงการสรุปีบัทเร่ยน และปีระมวล

ปีระสบัการณ์จากการปีฏิบััติภิาคสนามเพืั�อำสร�างเปี็นอำงค์ความร้�ใหม่ อำันเปี็นผู้ลพัวง

มาจากนวัตกรรมศิึกษา (Innovation studies) ท่�เริ�มขึ�นก่อำนหน�าน่�แล�วตั�งแต่คริสต์

ทศิวรรษ 1950s และไดุ�ม่การขยายความเก่�ยวข�อำงไปียังมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปี็นเรื�อำง

ขอำงเทคโนโลย่กับัการเปีล่�ยนแปีลงขอำงเศิรษฐศิาสตร์มหภิาค และตัวแบับัใหม่ ๆ ขอำง

การจดัุการธุุรกจิ (Mulgan, 2012) ความสนใจดุงักลา่ว เปีน็ผู้ลมาจากการขยายตวัขอำง

นวัตกรรมท่�เพัิ�มขึ�นอำย่างแพัร่หลาย จนม่การกล่าวไดุ�ว่าเปี็น macro-level innovation 

และเปีน็คลื�นแห่งการเปีล่�ยนผู้า่นทางสงัคมลก้ท่�หก (Six waves of social transforma-

tion) ท่�เป็ีนการเปีล่�ยนแปีลงท่�มค่วามต่อำเนื�อำงมาโดุยตลอำดุตั�งแต่การปีฏิวตัอิำตุสาหกรรม 

(1771-1829) ยุคสมัยขอำงเครื�อำงจักรไอำนำ�าและรถุไฟ (1829-1875) ยุคสมัยขอำงเหล็ก 

ไฟฟ้า และเครื�อำงจักรกลหนัก (1875-1908) ยุคสมัยขอำงนำ�ามัน รถุยนต์ และการผู้ลิตท่�

มุ่งเน�นจำานวนมาก (1908-1971) และยุคสมยัขอำงข�อำม้ลข่าวสารและโทรคมนามคม ท่�เริ�ม

มาตั�งแต่ปีี ค.ศิ. 1971 (Nicholls & Murdock, 2012) การศิึกษานวัตกรรมสังคมท่�ไดุ�

รบััอำทิธิุพัลจากการศึิกษานวัตกรรมน่� จะเห็นความเชื�อำมโยงไดุ�จากการนิยามนวัตกรรม

สงัคมกับัผู้ลิตภิณัฑ์ิ บัรกิาร และตัวแบับัธุุรกิจท่�สร�างสรรค์ขึ�นดุ�วยแนวคิดุใหม่เพืั�อำนำาไปี

ส้่การตอำบัสนอำงการแก�ปีัญหาขอำงสังคม (Murray, Caulier-Grice & Mulgan, 2010) 

กระบัวนการ แบับัแผู้น การจัดุการทางการตลาดุ พืั�นท่� การจัดุอำงค์กร และตัวแบับั

ธุุรกิจร้ปีร่างใหม่ท่�สร�างความสามารถุในการจัดุการปัีญหาสังคมท่�ไม่เคยม่การแก�ไข

มาก่อำน (Young Foundation, 2012; Tjornbo 2015; Nicholls, Simon, & Gabriel, 

2015) ความใหม่ขอำงทัศินคติเชงิบัวกขอำงการอำอำกแบับัการจัดุการปีกครอำง การใช�ชวิ่ต 

และกระบัวนการทำาความเข�าใจต่อำปีรากฏการณ์ท่�เกิดุขึ�นในสังคม (Mulgan, 2015) 

การขับัเคลื�อำนนโยบัาย แนวคิดุ และแนวทางใหม่ท่�สร�างความแตกต่างในระดุับั

โครงสร�าง การเปีล่�ยนอำำานาจขอำงความสัมพัันธุ์ และความสามารถุขอำงสังคม (CrESSI 

Consortium, 2013) และสิ�งใหม่ วิธุ่การใหม่ และแนวทางใหม่ท่�สร�างคุณค่าทั�งในเชิง

แก�ปีัญหาและเชิงพััฒนาสังคม (อำลงกรณ์ ค้ตระก้ล, 2553)



วารสารนวัตกรรมสังคม14

  นิยามขอำงนวตักรรมสงัคมข�างต�น เปีน็การศิกึษา “ความใหม”่ (Newness) ท่�เกดิุ

ขึ�นตาม“กระบัวนการ” (Process) ขอำงการทำางานในอำงคก์รตา่ง ๆ  ทั�งภิาคธุุรกจิ ภิาครฐั 

และภิาคปีระชาสังคม (หรือำอำงค์กรแบับัไม่แสวงหากำาไร) ท่�เล็งเห็นผู้ลการเปีล่�ยนแปีลง

ต่อำระบับัเศิรษฐกิจและสังคม ตามผู้ลท่�เกิดุขึ�นจากการทำางานขอำงผู้ลิตภัิณฑ์ิ บัริการ 

กระบัวนการ แบับัแผู้น ตัวแบับัการตลาดุ ตัวแบับัธุุรกิจ และการจัดุอำงค์กรท่�ยึดุโยงกับั

ความก�าวหน�าขอำงเทคโนโลย่ ทักษะ ปีระสบัการณ์และความร้� ทั�งในระดุับัปีฏิบััติการ 

และการขบััเคลื�อำนนโยบัาย อำนัเปีน็การตอำกยำ�าเรื�อำงสว่นผู้สมใหมข่อำงนวตักรรม (Inno-

vation-new combination) และกลไกท่�ปีรับัตัวอำย้่ภิายในขอำงระบับัเศิรษฐกิจทุนนิยม

ตามแนวคิดุขอำง Joseph Schumpeter ท่�ม่การอำธิุบัายไว�แล�วตั�งแต่คริสต์ทศิวรรษท่� 

1930s (Hanappi & Hanappi-Egger, 2004; Nicholls & Ziegler, 2017; Nicholls, 

Simon, & Gabriel, 2015; Carvalho, 2017; Mulgan, 2017) จะเห็นไดุ�ว่า นวัตกรรม

สงัคมตามกรอำบันยิามข�างต�นไดุ�ลดุทอำนความสำาคญัการมส่่วนรว่มสร�างความใหมข่อำง 

“ปีฏิสัมพัันธุ์ทางสังคม” (Social interaction) ทั�ง ๆ เรื�อำงดุังกล่าว ม่ความเก่�ยวข�อำง

อำยา่งใกล�ชดิุตอ่ำการยอำมรบััการใช�งานเทคโนโลย่ ทั�งในระดุบััเครื�อำงมอืำ ผู้ลติภัิณฑิ ์และ

กระบัวนการ ดุงัจะเห็นไดุ�จากการอำธิุบัายเรื�อำงการแพัร่กระจายขอำงนวัตกรรม (Diffusion 

of innovation) ขอำง Everett Rogers ซื้ึ�งเปี็นปีฏิสัมพัันธุ์ระหว่างการนำาเสนอำผู้ลิตภิัณฑิ์

เข�าส้่ระบับัตลาดุและการยอำมรับัขอำงผู้้�บัริโภิค (Rogers, 1962) การทำางานร่วมกันขอำง

การปีฏิบััติการทางสังคมสังคมกับัเครือำข่ายทางเศิรษฐกิจและเทคโนโลย่ขอำง Gabriel 

Tarde (Ayob, Teasdale, and Fagan, 2016) ความสามารถุทางสงัคมทรพััยากรมนษุย์ 

นวัตกรรม และความร้�ม่ผู้ลสำาคัญต่อำการขยายตัวขอำงระบับัเศิรษฐกิจ ท่� Paul Romer 

เห็นว่า ทุนมนุษย์อำันเปี็นผู้ลมาจากการลงทุนทางการศิึกษา เปี็นปีัจจัยท่�สำาคัญต่อำการ

พััฒนาระบับัเศิรษฐกจิและสงัคม โดุย Romer เสนอำเปีน็ทฤษฎีท่่�เรย่กว่า การเตบิัโตจาก

ปีจัจยัภิายใน (Endogenous Growth Theory) เปีน็การโต�แย�งกบััทฤษฎีเ่ดุมิท่�ให�ความ

สำาคญัต่อำการอำอำมและเงินลงทุน ท่�เชื�อำกันว่า หากขาดุแคลนเงินอำอำมและเงินสำาหรับัการ

ลงทุน จำาเปี็นต�อำงก้�ยืมหรือำพัึ�งพัาจากภิายนอำกตามทฤษฎี่ว่าดุ�วยการเติบัโตจากปีัจจัย

ภิายนอำก (Exogenous Growth Theory) (Romer, cited in Zhao, 2018) 

  ดุ�วยเหตุท่�สงัคมมค่วามเก่�ยวข�อำงและมป่ีฏิสมัพัันธ์ุทั�งโดุยตรงและโดุยอำ�อำมกับั

นวัตกรรมสังคม ทั�งกระบัวนการและผู้ลขอำงการเปีล่�ยนแปีลงขอำงเศิรษฐกิจและสังคม 
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ทั�งในระดุับัผู้ลิตภิัณฑิ์และบัริการขอำงระบับัตลาดุ ระดุับักระบัวนการ การจัดุอำงค์กร

และตัวแบับัขอำงระบับัธุุรกิจ และระดัุบัการขับัเคลื�อำนระบับัเศิรษฐกิจและสงัคมโดุยรวม

ดุังจะเห็นไดุ�จากนิยามท่�กำาหนดุขึ�นเปี็นกรอำบัการศิึกษาและปีระกอำบัการกำาหนดุ

นโยบัายขอำงคณะกรรมาธุิการขอำงยุโรปีท่�อำธุิบัายว่า นวัตกรรมสังคม เปี็นเรื�อำงขอำงการ

พััฒนาและการแปีรผู้ลแนวคิดุใหม่ในการสร�างผู้ลิตภิัณฑิ์ บัริการ และตัวแบับัธุุรกิจท่�

มุ่งต่อำการแก�ปีัญหาทางสังคม พัร�อำมกับัสร�างความสัมพัันธุ์ทางสังคมและความร่วม

มือำแบับัใหม่ นวัตกรรมสังคม เปี็นเรื�อำงใหม่ขอำงการตอำบัสนอำงความต�อำงการทางสังคม 

อำนัเป็ีนผู้ลสะท�อำนมาจากกระบัวนการขอำงปีฏิสมัพัันธ์ุทางสงัคม (The process of social 

interactions) นวัตกรรมสังคม เป็ีนเรื�อำงท่�ม่จุดุมุ่งหมายเพืั�อำการพััฒนาคุณภิาพัช่วิต

ขอำงมนุษย์ เปี็นนวัตกรรมท่�ม่ความเก่�ยวข�อำงกับัสังคม ทั�งส่วนท่�สังคมเปี็นปีลายทาง 

(Ends) และเปี็นกระบัวนการ (Means) เปี็นการสร�างความใหม่ท่�สร�างสังคมท่�ดุ่ และ

ยกระดัุบัความสามารถุท่�พัร�อำมกระทำาการขอำงปัีจเจก อำ่กโสดุหนึ�งดุ�วย (European 

Commission, 2013)

  การศิึกษาน่� จึงมุ่งให�ความสำาคัญต่อำ “กระบัวนการทางสังคม” (Social 

process) ท่�ม่การนำาไปีร่วมสร�างความใหม่ขอำงการสร�างสรรค์นวัตกรรมสังคมตามนัย

เดุ่ยวกันกับัความใหม่ท่�เกิดุขึ�นจากการทำางานขอำงเทคโนโลย่ โดุยม่กรอำบันิยามคำาว่า 

นวัตกรรมสังคม คือำ ความใหม่ขอำงเทคโนโลย่ (ทักษะ ปีระสบัการณ์ และความร้�) และ

ความใหม่ขอำงกระบัวนการทางสังคม (กฎี ปีทัสถุาน และการกำาหนดุคุณค่า) ท่�นำาไปี

สร�างสรรค์ผู้ลิตภิัณฑิ์ บัริการ กระบัวนการ ตัวแบับัขอำงการจัดุการอำงค์กร และการ

ขับัเคลื�อำนนโยบัายท่�มุ่งต่อำการแก่ปีัญหาขอำงสังคมท่�ไม่เคยไดุ�รับัการแก�ไขมาก่อำน

กระบวนการที่างสังคม และการปฏิิบัติการที่่�ร่วมสร้างนวัตกรรมสังคม

  นักสังคมศิาสตร์ไดุ�ให�ความสำาคัญต่อำการปีฏิบััติการทางสังคม และความ

สัมพัันธุ์ทางสังคมท่�เปี็นปีัจจัยท่�นำาไปีส้่การเปีล่�ยนแปีลงทางสังคมมาตั�งแต่กลาง

ศิตวรรษท่� 19 ดุังจะเห็นไดุ�จากการเร่ยกนักปีฏิร้ปีท่�เสนอำให�การแก�ปีัญหาการถุือำครอำง

ทรัพัย์สินขอำงเอำกชนให�เป็ีนส่วนหนึ�งขอำงการจัดุระเบั่ยบัทางสังคมว่า “นวัตกรสังคม” 

(Social innovator) ในผู้ลงานเรื�อำง Social Innovators and their Scheme ขอำง William 

Lucas Sargant ซื้ึ�งต่พิัมพ์ันปีี ค.ศิ. 1858 (Mugan, 2019) การอำธิุบัายลักษณะทาง

สงัคมขอำงทาสและระบับัค�าทาสในเวสตอ์ำนิดุส่ข์อำง Frances Hoggan ท่�มก่ารเผู้ยแพัร่



วารสารนวัตกรรมสังคม16

ในปีี ค.ศิ. 1909 ท่�กล่าวถุึงการเปีล่�ยนวิถุ่สังคมดุั�งเดุิมแบับัการเกษตรไปีเปี็นเกษตร

อำุตสาหกรรม เปีล่�ยนวิถุ่การผู้ลิตท่�รอำงรับัการค�าขายภิายในปีระเทศิไปีเปี็นการค�า

ระหว่างปีระเทศิ เปีล่�ยนวิถุ่ความสัมพัันธ์ุแบับัครอำบัครัว ชุมชน และเครือำญาติแบับั

ชนบัท-เกษตรขอำงชาวแอำฟรกินัไปีเปีน็การอำย่้รว่มกนัในระบับั กฎี ขนบั และธุรรมเน่ยม

ท่�สร�างขึ�นใหม่ (Ayob, Teasdale, and Fagan, 2016) 

  กฎี ขนบั และธุรรมเน่ยม อำันเป็ีนวิถุ่ความสัมพัันธ์ุทางสังคมท่�สร�างการ

เปีล่�ยนแปีลงข�างต�น ถุอืำไดุ�วา่เป็ีนเครื�อำงมอืำการปีฏบิัตักิารขอำง “กระบัวนการทางสงัคม” 

(Social process) กระบัวนการใหม่ไปีแทนท่�กระบัวนการเดิุมขอำงสถุาบัันทางสังคม 

และเครือำข่ายทางสังคม เพัื�อำสร�างการยอำมรับั การจัดุระเบั่ยบั การสร�างอำำานาจ รวมทั�ง

การเปีล่�ยนระบับัและโครงสร�างความสมัพัันธุท์างสงัคม การทำาหน�าท่�ขอำงกระบัวนการ

ทางสังคมในลักษณะน่� จะพับัเห็นไดุ�จากการนิยามคำาศิัพัท์ใหม่ ๆ ท่�ม่ความหมาย

เปีน็การสร�างเปีล่�ยนแปีลงทางสงัคมอำก่หลายคำา เช่น “นักปีฏบิัติัการทางสังคม” (Social 

practitioner) หรอืำ“วศิิวกรสงัคม” (Social engineer) (Fairweather & Tornatzky, 1971; 

Hamalainen & Heiskala, 2007; Nicholls & Ziegler, 2017) 

  การปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคมท่�นำาไปีสร�างการเปีล่�ยนแปีลง

ข�างต�น เปี็นกระบัวนการท่�สอำดุคล�อำงกับัการนิยามนวัตกรรมสังคมแบับัอำิงความ

ก�าวหน�าขอำงเทคโนโลย่ ท่�อำธุิบัายความใหม่ไปีตาม “กระบัวนการ” (Means) ขอำงกลไก

การทำางาน และการสนอำงตอำบัการแก�ไขปัีญหาสงัคมเป็ีน “จุดุปีลายทาง” (Ends) (Murry, 

Caulier-Grice, and Mulgan, 2010, cited in Espiau, 2018) กล่าวอำ่กอำย่างหนึ�งไดุ�ว่า 

กระบัวนการท่�มุง่ไปีส้ป่ีลายทางขอำงการแก�ปัีญหาสังคมขอำงนวัตกรรมสังคมนั�น เกิดุขึ�น

จากการปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคม และ/หรือำความก�าวหน�าขอำงเทคโนโลย่ 

โดุยท่�ความกาวหน�าขอำงเทคโนโลย่ท่�ทำาหน�าท่�ร่วมสร�างนวัตกรรมสังคมนั�น จะดุำาเนิน

ไปีตามลำาดุับัขั�นตอำนขอำงการทำางานแบับัอำงค์กรท่�ม่ความต่อำเนื�อำงกัน 7 ขั�นตอำน จาก 

(1) การมอำงเห็นปีระเดุ็นปีัญหาขอำงสังคมเปี็นโอำกาส (2) การระดุมแนวความคิดุเพืั�อำ

แสวงหาทางเลือำก (3) การพััฒนาและทดุสอำบัทางเลือำกต่าง ๆ  (4) การสร�างผู้ลิตภิัณฑิ์/

บัรกิาร (5)  การส่งมอำบัตอ่ำผู้้�บัรโิภิคและการปีรับัปีรงุ (6) การขยายตัวและการเติบัโต (7) 

การสร�างการเปีล่�ยนแปีลงเชิงระบับั ในขณะท่�การปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการสังคมท่�

รว่มสร�างนวัตกรรมสังคม จะทำาหน�าท่�ท่�มค่วามซัื้บัซื้�อำนมากกว่าการทำางานแบับัอำงค์กร 
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ม่ลักษณะเปี็นการทำางานตามกระบัวนการขอำงวิวัฒนาการ (Evolution) ทางสังคม

ม่การปีะทะ แลกเปีล่�ยนความคิดุเห็นระหว่างกันและกัน ขอำงผู้้�คนในสังคม ให�ความ

สำาคัญต่อำการกำาหนดุคุณค่า (Value) ความเชื�อำ (Belief) และพัฤติกรรม (Behaviour) 

เปี็นกลไกสัญญาณขอำงกำาหนดุความใหม่เพัื�อำการต่าง ๆ ขอำงสังคม โดุยม่จุดุเริ�มต�นใน

ระดุบััพืั�นท่�ชมุชนกอ่ำนท่�จะขยายวงกว�างอำอำกไปีใน “พืั�นท่�ปีฏบิัตักิารรว่มสร�างนวตักรรม

สังคม” (Social innovation platform) ซื้ึ�งม่ 5 ขั�นตอำนดุ�วยกัน คือำ (1) การสร�างเครื�อำง

มอืำชดุุใหมส่ำาหรบััการรับัฟงัและการรวบัรวมข�อำมล้ขอำงชุมชน (2) การสร�างต�นแบับัและ

การทดุสอำบัในพัื�นท่�ปีฏบิััตกิารร่วมสร�างนวตักรรมสังคม (3) การสร�างโครงการเพัื�อำการ 

กระตุ�น (4) การสร�างเครื�อำงมอืำและกอำงทนุสนบััสนนุการจดัุการ (5) การปีระเมนิผู้ลและ

การสื�อำสารต่อำสาธุารณะ (Espiau, 2018)

สัตยเคราะห์์ ความให์ม่ของประวัติศาสตร์การต่อส้้ของสังคม

  ในขณะท่�การศิึกษานวัตกรรมสังคมแบับัอำิงความก�าวหน�าเทคโนโลย่ นำาเอำา

การยอำมรบััขอำงผู้้�บัรโิภิคหรือำสงัคมท่�ม่ต่อำผู้ลิตภิณัฑ์ิ บัรกิาร และกระบัวนการท่�สร�างสรรค์

ขึ�นใหม่ตามท่�ม่การอำ�างอำิงทฤษฎี่ว่าดุ�วยการแพัร่กระจายขอำงนวัตกรรมขอำง Rogers 

เปี็นกลไกสำาคัญขอำงการสร�างนวัตกรรมนวัตกรรมสังคมแล�ว ในบัริบัทขอำงนวัตกรรม

สังคมแบับัอำิงความใหม่ขอำงกระบัวนการทางสังคม ก็สามารถุอำ�างอำิงการยอำมรับัขอำง

สงัคม และการร่วมสร�างการเปีล่�ยนแปีลงทางสังคมร่วมกัน ดุงัจะเห็นไดุ�จาก “สัตยเคราะห์” 

(Satyagraha) หรือำการปีระท�วงแบับัสันตวิธ่ิุ (Non-violent movements) ขอำงมหาตมะ 

คานธุ่ (Mahatma Gandhi) ซื้ึ�งเปี็นกระบัวนการท่�สร�างการรวมตัวขอำงปีระชาชนชาว

อำนิเดุย่ท่�เคยอำย่้ภิายใต�การปีกครอำงท่�เอำารดัุเอำาเปีรย่บัขอำงโลกตะวนัตกมาอำยา่งยาวนาน 

นับัตั�งแต่การเริ�มค�าขายและครอำบัครอำงพัื�นท่�การค�าขอำงโปีรตุเกสใน ปีี ค.ศิ. 1505 ให�

ตระหนักถุึง “ความสัตย์จริง” (Truth) ซื้ึ�งพัลังทางสังคมท่�ดุำารงอำย้่ร่วมกันขอำงชุมชนคน

อำินเดุ่ย พัร�อำม กับัต่อำรอำงกับัรัฐบัาลอำังกฤษและโลกตะวันตก เริ�มต�นจากชุมนุมต่อำต�าน

ความไม่เป็ีนธุรรม ความไม่เท่าเท่ยมจากการตรากฎีหมายท่�ไม่ชอำบัธุรรมขอำงการซืื้�อำขาย

คราม ท่�ร้�จักกันในนาม Champaran Satyagraha ในปีี ค.ศิ. 1917 ซื้ึ�งเปี็นการส่งต่อำ

ปีระสบัการณ์ความสำาเรจ็ขอำงการรวมตัวกนัขอำงปีระชาชนผู้้�ไม่ไดุ�รบััความเปีน็ธุรรมตาม

หลกัความชอำบัธุรรมทางสงัคมเรื�อำงการจ�างงานท่�ไมเ่ปีน็ธุรรมขอำงชาวอำนิเดุย่กบััเจ�าขอำง
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อำาณานิคมท่�ปีระเทศิแอำฟริกาใต�ท่�คานธุ่ทำาหน�าท่�เปี็นท่�ปีรึกษากฎีหมาย ในระหว่างปีี 

ค.ศิ.1906-1914 ไปีจนกระทั�งถุึงการทวงสิทธุิขั�นพัื�นฐานขอำงการทำานาเกลือำ ท่�ร้�จักกัน

ในนาม Salt Satyagraha Movement ในระหว่างปีี ค.ศิ. 1930-1934 อำันเปี็นการทวง

สทิธิุทรัพัยากรพืั�นฐานขอำงคนอำนิเดุ่ย จนนำาไปีส้ก่ารเรย่กร�อำงความเป็ีนเอำกราชจากการ

อำย้่ภิายใต�การปีกครอำงแบับัอำาณานิคมขอำงอำังกฤษเปี็นผู้ลสำาเร็จในปีี ค.ศิ. 1947  

  การปีฏิบัตักิารสตัยเคราะหด์ุ�วยการสร�างพัลงัท่�ตั�งอำย่้บันพืั�นฐานขอำงความสตัย์

จรงิและการไม่ใช�ความรุนแรงขอำงคานธุ่ เปีน็วิถุ่ขอำงกระบัวนการทางสังคมท่�ปีระกอำบัขึ�น

ดุ�วยความอำดุกลั�น และดุำาเนนิไปีตามแนวทางสันตวิิธุ่ เปีน็เทคนคิหรือำเครื�อำงมอืำเพืั�อำการ

เปีล่�ยนแปีลงทางการเมือำงและสังคม เป็ีนกระบัวนการหรือำการปีฏิบัติัการไม่ใชล่ทัธิุท่�ม่

ความตายตวั แตจ่ะเปีน็พัลวตัไปีตามสถุานการณท์างสงัคมท่�เก่�ยวข�อำง ให�ความสำาคญั

ตอ่ำการพึั�งพัาตนเอำง สร�างความรว่มมอืำ ปีรบััตัวยดืุหยุ่นไปีตามสถุานการณ ์ไมเ่จรจาตอ่ำ

รอำงในปีระเด็ุนท่�ไมอ่ำย่้บันพืั�นฐานขอำงข�อำเรย่กร�อำง ฯลฯ (Gandhi, 1968; Varkey, 2014) 

สตัยเคราะห ์เปีน็สว่นหนึ�งขอำงขบัวนการเคลื�อำนทางสงัคมแบับัอำารยะขดัุขนื (As a part 

of the Civil Disobedience Movement) (Venkatraman, 2018) เปี็นทางเลือำกขอำง

การตอำบัโต�การดุำารงอำย้่ขอำงความรุนแรง ความไม่ชอำบัธุรรม และการเอำารัดุเอำาเปีร่ยบั 

เปี็นกระบัวนการขอำงการปีฏิบััติการจากการคิดุและลงมือำทำา (Thinking and doing) 

หรอืำกลา่วไดุ�อำก่วา่ ดุ�านหนึ�ง เปีน็เครื�อำงมอืำปีฏบิัตักิาร อำก่ดุ�านหนึ�ง เปีน็การแสดุงถุงึการ

เรย่กร�อำงตามแนวคิดุว่าดุ�วย Instrumentalism and inquiry ขอำง John Dewey และเป็ีน

ไปีตามกระบัวนการวพิัากษ ์และการสร�างจติสำานกึ ตามแนวคดิุวา่ดุ�วย Criticality and 

consciousness ขอำง Paulo Freire (Lowery, Gautam, & May, 2016) 

  คานธุ่ ริเริ�มสร�างและทดุสอำบักระบัวนการสัตยเคราะห์ขึ�นในปีี ค.ศิ 1906 เพัื�อำ

ใช�เปี็นเครื�อำงมือำสนับัสนุนการแก�ปัีญหากฎีหมายแรงงานท่�ปีระเทศิแอำฟริกาใต� และ

เปี็นการเคลื�อำนไหวทางการเมือำงท่�อำิงขบัวนการทางสังคมเพืั�อำนำาไปีส้่การเร่ยกร�อำง

เอำกราชขอำงอำินเดุ่ยจนปีระสบัความสำาเร็จในปีี ค.ศิ. 1947 นับัเปี็นปีฏิบััติการทางสังคม

ท่�ตอ่ำเนื�อำงกันถึุง 4 ทศิวรรษ นบััไดุ�วา่ เป็ีนปีฏบิัตักิารทางสังคมท่�มค่วามแตกต่างไปีจาก

ขบัวนการเคลื�อำนไหวทางการเมือำงเพืั�อำแยกตัวเป็ีนเอำกราชท่�ม่อำย่้ก่อำนหน�าน่�แล�วขอำง

อำินเดุ่ย ทั�งการสื�อำสารดุ�วยงานวรรณกรรมขอำงรพัินทรนาฎี ฐาก้ร การต่อำส้�ตามแนวทาง

ขอำง Indian National Congress และการต่อำต�านตอำบัโต�ดุ�วยความรุนแรง จนเป็ีนท่�

ยอำมรับักันโดุยทั�วไปีว่าสตัยเคราะห ์แนวทางอำหิงสา และการเคลื�อำนไหวทางสงัคมดุ�วย
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มวลชนขนาดุใหญ่ขอำงคานธุ่ เป็ีนพัลังขับัเคลื�อำนหลักท่�นำาไปีส้่การพ่ัายแพั�และลงจาก

อำำานาจขอำงจักรวรรดุินิยมอำังกฤษท่�อำินเดุ่ย (www.nios.ac.in, เข�าใช�เมื�อำ 10 มกราคม 

2565)

ทีุ่นที่างสังคมกับการแก้ปัญห์าความยากจ้น และความเห์ล่�อมลำ�า 

  การจัดุตั�งธุนาคารหม้่บั�าน (Grameen Bank) ขอำงศิาสตราจารย์ม้ฮััมหมัดุ       

ย้นุส (Prof. Mohammad Yunus) เจ�าขอำงรางวัลโนเบัล สาขาสันติภิาพั ปีระจำาปีี ค.ศิ. 

2006 ท่�ม่การริเริ�มให�บัริการทางการเงินก้�ขนาดุเล็ก (Small loans) ต่อำสมาชิกขอำงกลุ่ม

พึั�งตนเอำง (Self-help group) โดุยไมใ่ช�หลกัทรพััยค์ำ�าปีระกนั (Collateral-free banking) 

แต่ม่กระบัวนการรับัรอำงการก้�ยืม และติดุตามการชำาระคืนดุ�วยบัทบัาทขอำงกลุ่มเข�า

มาทำาหน�าท่�แทน หรือำเปี็นท่�ร้�จักกันโดุยทั�วไปีว่าเปี็น “สินเชื�อำรายย่อำย” (Microcredit) 

Grameen Bank เปี็นกิจการท่�ริเริ �มขึ�นจากการทดุลอำงในปีี ค.ศิ. 1976 จากการให�

ชาวบั�านท่�หม้บ่ั�าน Jobra ชานเมอืำงจติตะกอำงจำานวน 42 รายก้�ยมืเงนิจำานวน 856 ตากา 

(หรือำคิดุเปี็น 325.28 บัาท) แทนการก้�ยืมนายทุนเงินก้�เอำกชน ไปีซื้ื�อำไม�ไผู้่เพัื�อำนำามาจัดุ

ทำาม�านั�งซื้ึ�งเปี็นผู้ลิตภิัณฑิ์ขอำงใช�สำาหรับัคนในเมือำง ปีรากฏว่า เงินก้�ท่�ปีล่อำยก้�ไดุ�รับัคืน

ครบัถุ�วนและผู้้�ก้�ทั�ง 42 ราย ม่เงินเหลือำมากกว่าเดุิม เพัราะไม่ต�อำงรับัภิาระดุอำกเบั่�ยใน

อำตัราส้งจากนายทุนเงนิก้�เอำกชน กจิกรรมดัุงกลา่วอำย่างจริงจังแทนการดุำาเนนิงานตาม

โครงการเกษตรปีันสาม (Tripartite Sharing Farm) ซื้ึ�งเปี็นโครงการพััฒนาชนบัทขอำง

ย้นุสกับันักศิึกษาคณะเศิรษฐศิาสตร์จากมหาวิทยาลัยจิตตะกอำง โดุยม่การขอำรับัการ

สนับัสนุนแหล่งเงินก้�ยืมจากธุนาคาร Janata Bank ซื้ึ�งเปี็นธุนาคารขอำงรัฐ และต่อำมา

ในปี ีค.ศิ. 1977 กไ็ดุ�รบััการสนับัสนนุเพิั�มเตมิจากธุนาคารพัาณิชย์ท่�ต�อำงการให�การช่วย

เหลือำเกษตรกรท่�ชื�อำว่า Krishi Bank  และม่ย้นุสและท่มงานทำาหน�าท่�เปี็นนักพััฒนา

ให�คำาปีรึกษา แนะนำา และกระตุ�นให�ม่การจัดุตั�งกลุ่มขอำงสมาชิกผู้้�ก้� และการจัดุการ

บัริการท่�เหมาะสมขอำงธุนาคาร ในปีี ค.ศิ. 1978 โครงการสินเชื�อำรายย่อำยน่�ไดุ�รับัการ

สนับัสนุนจากธุนาคารแห่งชาติและรัฐบัาลบัังคลาเทศิให�ขยายตัวไปียังหม้่บั�านอำื�นท่�ม่

ขนาดุใหญ่มากขึ�นกว่าเดุิม และปีีต่อำมา ก็ไดุ�รับัการสนับัสนุนแหล่งเงินทุนจาก Inter-

national Fund for Agricultural Development เพืั�อำจดัุตั�งเป็ีนโครงการธุนาคารหม้บ่ั�าน 

(Grameen Bank Project) เพัื�อำขยายการให�บัริการไปียังเมือำงขนาดุใหญ่ 4 เมือำงเพัื�อำ



วารสารนวัตกรรมสังคม20

เตร่ยมการขยายไปีทั�วปีระเทศิ และไดุ�รบััอำนมุตัใิห�จดัุตั�งเปีน็ธุนาคารตามกฎีหมายขอำง

บัังคลาเทศิในปีี ค.ศิ. 1983 โดุยท่�รัฐบัาลถุือำหุ�นเริ�มต�น 60 % ส่วนท่�เหลือำ 40 % เปี็นทุน

เรือำนหุ�นขอำงปีระชาชนผู้้�ก้�ยืม 

  แนวทางการทำางานท่�ย้นุส และ Grameen Bank ให�ความสำาคัญ คือำ การ

ทำางานรวมกลุ่มแบับัพัึ�งตนเอำงขอำงชุมชน เพัื�อำให�กลุ่มเข�ามาร่วมจัดุการ วิเคราะห์ และ

รับัรอำงการให�สินเชื�อำต่อำสมาชิกผู้้�ก้� กำากับัติดุตามการชำาระคืนเงินก้� โดุยท่�สมาชิกขอำง

กลุ่มต�อำงเป็ีนผู้้�อำาศิยัอำย่้ในหม่้บั�านเดุ่ยวกนั สมาชกิผู้้�ก้�คนหนึ�งเป็ีนคนใช�สทิธุขิอำงครวัเรือำน 

หากครัวเรือำนใดุม่ความจำาเปี็นจะต�อำงก้�ยืมมากกว่าหนึ�งคน คน ๆ นั�น จะต�อำงไปีสังกัดุ

กลุ่มอำื�น ทั�งน่�ก็เพัื�อำให�แต่ละกลุ่มไม่เปี็นกลุ่มท่�ม่ความสัมพัันธุ์เชิงครอำบัครัว เครือำญาติ 

แบับัพั่อำ แม่กับัล้กรวมทั�งบัุตรบัุญธุรรม ลุง ปี้า กับัหลาน ฯลฯ การชำาระหน่�เปี็นไปีตาม

งวดุขอำงสปัีดุาห ์เพืั�อำให�สอำดุคล�อำงกบัักระแสการไหลเวย่นขอำงรายไดุ�จากการขายสนิค�า

ขอำงชุมชน และการช่วยเหลือำปีระคับัปีระคอำงสมาชิกกลุ่ม ไม่ให�ม่ข�อำผู้ิดุพัลาดุจากการ

บัรหิารการเงนิ หากผู้้�ก้�รายใดุมค่วามขดัุข�อำงจำาเปีน็ สมาชกิในกลุม่คนอำื�นจะรบััผู้ดิุชอำบั

ชำาระคืนเงินก้�ปีระจำางวดุนั�นไปีก่อำน หากสมาชิกในกลุ่มนั�นไม่สามารถุจะชำาระคืนไดุ� 

สมาชิกขอำงกลุ่มอำื�นแทนจะเข�ามาแบักรับัภิาระนั�นแทน ยิ�งไปีกว่านั�น บัทบัาทขอำงกลุ่ม

ยังจะสนับัสนุนให�สมาชิกผู้้�ก้�ร้�จักการอำอำมอำ่กทางหนึ�ง โดุยกลุ่มท่�จัดุตั�งขึ�น กลุ่มหนึ�งม่

สมาชิกไม่เกิน 5 คน กลุ่มจำานวน 8-10 กลุ่ม (สมาชิกไม่เกิน 50 คน) รวมกันเปี็น 1 ศิ้นย์ 

(Center) (Sathi, 2016; Sobana & Husaeni, 2019)

  สมาชิกขอำงกลุ่ม ม่หลักครอำงตน 16 ปีระการ คือำ (1) ยึดุหลักการรวมกัน

เปี็นเอำกภิาพั ม่ความกล�า และลงแรงทำางาน (2) สร�างความเพัิ�มพั้นแก่ครอำบัครัว (3) 

ซื้่อำมแซื้มปีรับัปีรุงบั�านอำย้่อำาศิัย (4) ปีล้กผู้ัก รับัปีระทานผู้ัก และขายส่วนท่�เหลือำ (5) 

ปีล้กพัืชในระหว่างฤดุ้ เก็บัพัันธุุ์ไว�ให�มาก (6) วางแผู้นครอำบัครัวให�เล็ก ใช�จ่ายให�น�อำย 

และใส่ใจในสุขภิาพั (7) ให�การศิึกษากับัเดุ็ก (8) สร�างสภิาพัแวดุล�อำมท่�ดุ่ เหมาะสม 

และสะอำาดุสำาหรับัเดุ็ก (9) สร�างและใช�ส�วมหลุม (10) ดุื�มจากปีระปีา หรือำนำ�าต�มสุก 

(11) ไม่ให�และรับัสินสอำดุทอำงหมั�น (12) ไม่สนับัสนุนให�เดุ็กแต่งงานก่อำนวัยอำันควร 

(13) ไม่ม่การลงโทษดุ�วยความไม่ยุติธุรรม รวมทั�งไม่สนับัสนุนการลงโทษในวิธุ่การน่� 

ไม่ว่าจะโดุยใครก็ตาม (14) ลงทุนเพัิ�มในกิจการท่�สร�างรายไดุ� (15) อำาสาทำางานแทน

ศิน้ยก์ลาง หากศิน้ยก์ลางมค่วามขดัุข�อำง (16) รกัษาไว�ซื้ึ�งกจิการหลกัขอำงศิน้ย ์โดุยถุอืำวา่
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เปี็นส่วนหนึ�งขอำงกิจกรรมรวมกลุ่ม และขอำงชุมชน ทั�งน่� ย้นุส และ Grameen Bank ยัง

พับัว่า ผู้้�ก้�ท่�เปี็นสตร่จัดุการเรื�อำงการใช�จ่ายเงินก้�เพัื�อำการไปีการต่าง ๆ ทั�งการลงทุน

การใช�จ่ายในครัวเรือำน การศึิกษาขอำงล้กตามวิสยัขอำงความเป็ีนแม่ รวมทั�งการรับัผิู้ดุชอำบั

ต่อำการชำาระคืนไดุ�ดุ่กว่าผู้้�ชาย (Sathi, 2016, www.grameenbank.org, เข�าใช�เมื�อำ 10 

มกราคม 2565) 

  การบัริการขอำง Grameen Bank ท่�บัรกิารสินเชื�อำโดุยไม่มห่ลักทรัพัย์คำ�าปีระกัน

เปี็นสินเชื�อำท่�ม่อัำตราดุอำกเบั่�ยไม่เกิน 20 % (ตามกฎีหมายขอำงบัังคลาเทศิให�ก้�ยืมเพืั�อำ

การน่�ไดุ�ในอำัตราดุอำกเบั่�ยไม่เกิน 27 %) เปี็นเงินก้�เพัื�อำการสร�างท่�อำาศิัย สุขา จัดุหานำ�า

ดืุ�มสะอำาดุ ใช�จ่ายเพืั�อำให�ม่อำาหารครบั 3 มื�อำและการบัริโภิคในครัวเรือำน เปี็นทุนการ

ศิกึษา และเป็ีนทนุสำาหรบััการดุแ้ลสุขภิาพั เป็ีนการสร�างบัริการท่�กระจายไปีทั�วปีระเทศิ

ทำาให�ปีระชาชนบัังคลาเทศิเข�าถุึงบัริการทางการเงิน คิดุเปี็น 81,678 หม้่บั�าน (คิดุเปี็น 

94 % ขอำงจำานวนหม้บ่ั�านขอำงบังัคลาเทศิ) มศ่ิน้ย์ปีระจำาหม้บ่ั�าน 137,141 ศิน้ย์ มส่าขา

ธุนาคาร 2,568 สาขา ม่สมาชิกผู้้�ก้�ยืม 9.2 ล�านคน เป็ีนผู้้�หญิง 97 % ม่รายงานผู้ล

ปีระกอำบัการปีระจำาปีี ค.ศิ. 2019 ม่ยอำดุเงินฝ่าก 170,679 ล�านตากา และจำานวนเงิน

ก้�ยืม 156,721 ล�านตากา (www.grameenbank.org, เข�าใช�เมื�อำ 10 มกราคม 2565) 

อำนึ�ง ข�อำมล้การถุอืำครอำงหุ�นขอำงธุนาคารล่าสดุุในปี ีค.ศิ. 2016 ถุอืำครอำงหุ�นโดุยปีระชาชน

ซื้ึ�งเปี็นผู้้�ก้� จำานวน 97 % รัฐบัาลถุือำหุ�นอำย้่เพั่ยง 3 % (Sathi, 2016) จึงมักจะไดุ�รับัการ

เร่ยกขานโดุยทั�วไปีว่า “ธุนาคารขอำงคนจน” (Banking for the poor) 

 

การสร้างปที่ัสถานให์ม่ของสังคมที่่�คามิคัตสึ 

  คามิคัตสึ เปี็นเมือำงขนาดุเล็กท่�ซื้่อำนตัวอำย่้ในพืั�นท่�หุบัเขา เปี็นส่วนหนึ�งขอำง

จงัหวดัุโทกชุมิะขอำงญ่�ปีุน่ มป่ีระชากรอำาศิยัอำย่้ปีระมาณ 1,500 คน เปีน็เมอืำงท่�มร่ายไดุ�

หลกัจากการปีระกอำบัอำาชพ่ัเกษตรกรรม และการท่อำงเท่�ยวแบับัอำนุรกัษธ์ุรรมชาติ เมอืำง

เริ�มปีระสบัปีัญหาจากการจัดุการขยะท่�ม่ปีริมาณท่�มากขึ�นจากการใช�ช่วิตปีระจำาวันท่�

มากไปีดุ�วยการบัรรจ ุหบ่ัหอ่ำ และการนำาเข�าสิ�งขอำงจากในเมอืำง เปีน็ภิาระท่�เทศิบัาลต�อำง

จดัุงบัปีระมาณให�พันกังานเทศิบัาลขบััรถุไปีตระเวนจดัุเกบ็ัตามบั�านเรอืำนขอำงปีระชาชน

แล�วไปีจดัุการดุ�วยการเผู้า และมข่ยะท่�จะต�อำงเผู้ามากขึ�นทำาให�เกดิุมลภิาวะรบักวนตอ่ำ

บั�านเรอืำนท่�อำย่้ในใกล�เคย่ง สขุภิาพัขอำงพันักงานท่�ทำาหน�าท่�เผู้าขยะ และสร�างผู้ลกระทบั
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ตอ่ำการสง่เสรมิการทอ่ำงเท่�ยว ปีระกอำบักบััมข่�อำกฎีหมายวา่ดุ�วยสิ�งแวดุล�อำมท่�ทำาให�เมอืำง

น่�ต�อำงปิีดุเตาเผู้าขยะท่�ม่อำย่้ 2 แห่ง และไม่ม่งบัปีระมาณท่�เพ่ัยงพัอำสำาหรบััการสร�างเตาเผู้า

ขยะคุณภิาพัส้ง ในขณะเดุ่ยวกันก็ไม่ม่งบัปีระมาณเพั่ยงพัอำต่อำการขนส่งไปีจัดุการ

ในพืั�นท่�อืำ�น เทศิบัาลคามิคตัสึ จึงเริ�มวางแผู้นจัดุการเรื�อำงดุงักล่าวอำย่างจรงิจงั โดุยจัดุทำา

เปี็นวาระสำาคัญขอำงการรับัฟังความคิดุเห็นเพืั�อำปีระกอำบัการตัดุสินใจจัดุการขยะแบับั

รไ่ซื้เคิล และสร�างเมือำงท่�มค่วามยั�งยืน (Sustainability) ผู้ลขอำงการรับัฟังความเหน็ขอำง

ปีระชาชนข�างต�น ทำาให�เทศิบัาลยื�นความปีระสงค์ร่วมสร�างเมือำงให�ปีลอำดุขยะ (Zero 

waste) ซื้ึ�งเปี็นวาระสากลขอำงการจัดุการสิ�งแวดุล�อำมและเมือำง โดุยไดุ�เริ�มต�นในปีี ค.ศิ. 

2003 และเปี็นเมือำงแรกขอำงญ่�ปีุ่นท่�ม่เปี้าหมายเพัื�อำการน่� 

  โครงการเมือำงปีลอำดุขยะขอำงคามิคตัสึ ไดุ�เปีล่�ยนแปีลงการจัดุการขยะจากเดุมิ

ท่�ปีระชาชนจะนำาขยะปีระเภิทต่าง ๆ  รวมเข�าดุ�วยกันใส่ถุุงพัลาสติกวางไว�หน�าบั�าน เพืั�อำ

รอำรถุขยะจากเทศิบัาลเก็บัไปีเผู้า เปี็นการแยกขยะท่�บั�านเรือำนในแต่ละครัวเรือำนตาม

กระบัวนการร่ไซื้เคิล แยกเศิษอำาหาร ไปีใช�เป็ีนวัสดุุทำาปีุ�ยหมักแล�วให�แต่ละครัวเรือำน

นำาไปีใช�ปีระโยชน์ในการเกษตรโดุยเทศิบัาลเปี็นผู้้�สนับัสนุนอำุปีกรณ์ ขยะส่วนท่�เปี็น

ขยะแห�งก็จัดุแยกตามชนิดุขอำงวัสดุุและการใช�ปีระโยชน์ เช่น ขวดุ พัลาสติก กระดุาษ 

เศิษผู้�า เสื�อำผู้�า และ เฟอำร์นิเจอำร์ ฯลฯ แล�วให�แต่ละครัวเรือำนนำาไปีส่งให�กับั “ศิ้นย์รับั

วัสดุุเหลือำใช�เพัื�อำการร่ไซื้เคิล” ซื้ึ�งเปี็นหน่วยงานท่�จัดุตั�งขึ�นใหม่ขอำงเทศิบัาล โดุยม่เวลา

ทำาการระหว่าง 08.30-14.30 น. ทุกวัน การแยกขยะร่ไซื้เคิลขอำงปีระชาชนและศิ้นย์

รับัวัสดุุเหลือำใช�เพืั�อำการร่ไซื้เคิล สามารถุแยกขยะไดุ�มากถุึง 45 ชนิดุ และนำาขายให�

กับับัริษัทรับัซื้ื�อำวัสดุุร่ไซื้เคิลในตัวเมือำง นำาเอำาเศิษผู้�า และวัสดุุท่�สามารถุนำาไปีใช�งาน

ไดุ� ไปีปีรับัปีรุง ดุัดุแปีลง ให�เปี็นผู้ลิตภิัณฑิ์มือำสอำง แล�วนำาไปีขายในร�านสินค�ามือำสอำง 

ท่�เร่ยกว่า Kuru Kuru Recycle ยกระดุับัการทำางานขอำงศิ้นย์รับัวัสดุุเหลือำใช�เพืั�อำการ

ร่ไซื้เคิลไปีส้่การจัดุตั�งเปี็น ศิ้นย์จัดุการความร้�เมือำงปีลอำดุขยะ เปี็นอำงค์กรแบับัอำงค์กร

ไม่แสวงหากำาไร เพืั�อำทำาหน�าท่�สนับัสนุนงานขอำงเทศิบัาล ชักชวนผู้้�ปีระกอำบัการร�าน

อำาหาร โรงแรม บัรษัิทต่างๆ ให�เข�ามามส่่วนร่วมต่อำการรณรงค์ตามโครงการเมือำงปีลอำดุ

ขยะเพิั�มมากขึ�นไปีอำก่ เพืั�อำรว่มสร�างเปีา้หมายขอำงการรว่มปีระกาศิเปีน็เมอืำงปีลอำดุขยะ 

(www.theguardian.com, เข�าใช�เมื�อำ 11 มกราคม 2565)
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  การร่ไซื้เคลิตามแผู้นขอำงเมอืำงปีลอำดุขยะขอำงคามคิตัสทึำาให�มก่ารรไ่ซื้เคลิขยะ

ไดุ�มากถุึง 80% ขอำงปีริมาณขยะขอำงเมือำงส้งกว่าอำัตราเฉล่�ยทั�วไปีขอำงญ่�ปีุ่นถุึง 4 เท่า 

เปี็นเมือำงตัวอำย่างขอำงการจัดุการขยะควบัค้่ไปีกับัการนำาเอำาเรื �อำงขอำงการจัดุการ

สิ�งแวดุล�อำมน่�เป็ีนเครื�อำงมือำในการสร�างเศิรษฐกจิขึ�นใหม่ ทั�งน่�ก็เพัราะผู้ลขอำงความสำาเร็จ

ขอำงคามิคตัสึ นอำกจากจะเป็ีนท่�สนใจขอำงการศึิกษาดุง้าน การเรย่นการสอำนภิาคสนาม

ขอำงมหาวิทยาลัยแล�ว  ยังเปี็นท่�สนใจขอำงการลงทุนดุ�านท่�พััก ร�านอำาหาร กิจกรรมการ

ท่อำงเท่�ยวอำนุรักษ์ธุรรมชาติ และท่อำงเท่�ยวชนบัทขอำงผู้้�ปีระกอำบัการรุ่นใหม่เข�ามาร่วม

งานและใช�ปีระโยชน์ในพัื�นท่�เพัิ�มมากขึ�น (Jarman-Walsh, 2019)

วิสาห์กิจ้ชุมชน การสร้างความสามารถที่างการแข่งขันที่่�ฐานราก

  การส่งเสริมให�ม่การรวมกลุ่มเพืั�อำสร�างรายไดุ�เพิั�ม และร่วมพััฒนาเศิรษฐกิจ

และสงัคมในภิาคการเกษตรชนบัทขอำงไทยไดุ�เริ�มขึ�นอำย่างจริงจงั นบััตั�งแต่ไดุ�ม่การจัดุตั�งกรม

การพััฒนาชุมชนขึ�นเป็ีนส่วนราชการในระดุบัักรมขอำงกระทรวงมหาดุไทย ในปีี พั.ศิ. 2505 

อำันเปี็นสาระสำาคัญขอำงแผู้นการพััฒนาเศิรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบัับัท่� 1 (พั.ศิ. 

2504-2508) พัร�อำม ๆ  กับัการทำางานสนับัสนุนขอำงอำงค์กรภิาคปีระชาสังคมหรือำอำงค์กร

พััฒนาเอำกชน ทั�งท่�เปีน็อำงคก์รในปีระเทศิและจากตา่งปีระเทศิ ท่�เข�ามามบ่ัทบัาทสมทบั

ในระยะต่อำมา ความสำาเร็จขอำงการพััฒนาชุมชนไม่ว่าจะเปี็นผู้ลจากการสนับัสนุนขอำง

ภิาครัฐและ/หรือำอำงค์กรพััฒนาเอำกชน รวมทั�งการพััฒนาตนเอำงขอำงชุมชน ในท่�น่�จะขอำ

นำาเอำาผู้ลการทำางานขอำง “วสิาหกจิชมุชน” (Community entrepreneurs) ท่�ไดุ�รบััรางวลั

วิสาหกิจชุมชนต�นแบับัสัมมาช่พั 2 แห่ง มาปีระกอำบัการศิึกษา รายแรก คือำ วิสาหกิจ

ชุมชนศิ้นย์ข�าวชุมชนบั�านอุ่ำมแสง (กลุ่มเกษตรทิพัย์) ท่�ม่นายบัุญม่ สุระโคตร ชาวนา

ผู้้�รักการเร่ยนร้�และเปี็นนักปีฏิบััติการทางสังคมในชุมชน เปี็นปีระธุานกลุ่ม เริ�มจัดุตั�ง

กลุ่มขึ�นเมื�อำปีี พั.ศิ. 2547 เพัื�อำผู้ลิตปีุ�ยอำินทร่ย์ และจัดุตั�งเปี็นวิสาหกิจชุมชนในปีี พั.ศิ. 

2549 ปีัจจุบััน (ปีี พั.ศิ. 2563) ม่สมาชิก 918 ราย อำาศิัยอำย้่ในพัื�นท่� 2 อำำาเภิอำขอำงจังหวัดุ

ศิร่สะเกษ คอืำ อำำาเภิอำราศิไ่ศิล และศิลิาลาดุ ครอำบัคลมุพืั�นท่� 5 ตำาบัล 22 หม้บ่ั�าน มพื่ั�นท่�

เพัาะปีล้กข�าว จำานวน 17,692.5 ไร่ เปี็นวิสาหกิจท่�สนับัสนุนให�สมาชิกปีล้กข�าวหอำม

มะลิอำินทร่ย์ท่�ม่มาตรฐานรับัรอำง ทั�งมาตรฐานขอำงระดุับัปีระเทศิ และต่างปีระเทศิ เช่น 

สิ�งบั่งช่�ทางภิ้มิศิาสตร์ (Geographical Indications : GI) ผู้ลิตภัิณฑิ์อำินทร่ย์ไทย 

(Organic Thailand) มาตรฐานข�าวหอำมมะลิไทย มาตรฐานขอำงผู้ลิตภิัณฑิ์หนึ�งตำาบัล 
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หนึ�งผู้ลิตภิณัฑ์ิ การรับัรอำงมาตรฐานขอำงสมาพัันธ์ุเกษตรอิำนทรย์่นานาชาติ (Internation-

al Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM), การรับัรอำงผู้ลิตภิัณฑิ์

อำาหารและอำอำร์แกนิคขอำงสหรัฐอำเมริกา (USDA) FLO ID 27806 ขอำง FAIRETRADE 

มาตรฐานระบับัเกษตรอำินทร่ย์ขอำงสหภิาพัยุโรปี (EU-NOP) เปี็นการผู้ลิตข�าวแบับัการ

ปีระกอำบัการอำย่างเปี็นระบับั ม่การจัดุระบับัดุ้แลและทำาหน�าท่�เปี็นพั่�เล่�ยงให�กันและ

กันขอำงสมาชิก โดุยม่หัวหน�าต่อำสมาชิกเครือำข่ายในอัำตราส่วน 1:10 คน ซื้ึ�งเปี็นกลไก

ขอำงการจัดุการคุณภิาพัขอำงมาตรฐานสากลว่าดุ�วยข�าวอำินทร่ย์ แต่ท่�อำุ่มแสง ไดุ�นำาเอำา

ความสัมพัันธ์ุแบับัสายใยเครือำญาติเข�ามาร่วมเป็ีนกลไกสมทบัอำก่ชั�นหนึ�ง เพัราะแปีลง

นาขอำงคนท่�เปี็นญาติพั่�น�อำงกัน มักจะอำย้่ในพัื�นท่�ติดุกัน ม่ความเก่�ยวข�อำงทั�งการจัดุการ

แหล่งนำ�า และปี้อำงกันการปีนเปี้�อำนดุ�วยกัน ความเปี็นพั่�น�อำง หากจะอำย้่ในกลุ่มเดุ่ยวกัน

หรือำต่างกลุ่มกัน ก็จะดุ้แลให�กันและกันไดุ� ม่การจัดุตั�งเครือำข่ายการแปีรร้ปีข�าวเปีลือำก

เปีน็ข�าวสารตามเงื�อำนไขมาตรฐาน เรย่กว่า“กลุม่วิสาหกิจโรงส่ข�าวอำนิทร่ย์” รว่มกับัโรงส่

ขอำงสหกรณก์ารเกษตรเพืั�อำการตลาดุลก้ค�า ธุกส. ศิรส่ะเกษ จำากดัุ (สกต.) ทั�งในจงัหวดัุ

ศิร่สะเกษและจังหวัดุใกล�เค่ยง เช่น โรงส่เกษตรอำินทร่ย์สุรินทร์ โรงส่เกษตรอำินทร่ย์นำ�า

อำ�อำมยโสธุร โครงสร�างการตลาดุขอำงอำุ่มแสงม่การจำาหน่ายไปียังผู้้�ซืื้�อำต่างปีระเทศิผู้่าน

ตัวแทนจำาหน่าย หรือำ trader 70 % ส่วนท่�เหลือำ 30 % เปี็นการจำาหน่ายในปีระเทศิทั�ง

แบับัโมเดุิร์นเทรดุ และการซื้ื�อำขายทั�วไปีในระดุับัจังหวัดุ 

  ผู้ลปีระกอำบัการขอำงวสิาหกจิชมุชนศิน้ยข์�าวชมุชนบั�านอำุม่แสง ในปี ีพั.ศิ. 2560-

2562 มป่ีริมาณการขายข�าวเพิั�มขึ�น จากปี ีพั.ศิ. 2560 จำานวน 3,000 ตนั เป็ีน 3,900 ตนั 

และ 4,500 ตัน ในปีี พั.ศิ. 2561 และ 2562 ตามลำาดุับั และม่รายไดุ� 87, 93 และ 98 

ล�านบัาท ตามลำาดุับั (เฉล่�ย 92.6 ล�านบัาทต่อำปีี) ม่กำาไรจากการปีระกอำบัธุุรกิจเพัิ�มขึ�น

อำย่างต่อำเนื�อำงเช่นกัน คือำ ปีี พั.ศิ. 2560 ม่กำาไร 1.75 ล�านบัาท เพัิ�มเปี็น 2.074 ล�านบัาท 

และ 2.3 ล�านบัาท ในปีี พั.ศิ. 2561 และ 2562 ตามลำาดุับั ม่การนำาเอำากำาไร 30 %ไปี

จัดุสรรเปี็นเงินปีันผู้ลให�กับัสมาชิก ส่วนท่�เหลือำนำาไปีจัดุการเพัื�อำการต่าง ๆ  เช่น ปีระกัน

ความเส่�ยง สมทบัสวัสดุิการขอำงกลุ่มสมาชิก ทุนการการศิึกษาขอำงล้กหลานสมาชิก 

สมทบัทุนเพืั�อำสาธุารณะปีระโยชน์ขอำงชุมชน ฯลฯ นอำกจากน่�ยงัมก่ารนำาเอำารายไดุ�พิัเศิษ 

(Premium) ท่�ไดุ�รับัจากอำงค์กร Fair Trade ไปีสนับัสนุนเปี็นค่าใช�จ่ายสำาหรับัการตรวจ

สอำบัแปีลงนาให�เปีน็ไปีตามาตรฐาน จดัุทำากอำงทนุเมล็ดุพัันธ์ุุและปีุ�ย ผู้ลตินำ�าดุื�มชุมชน 
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รวมทั�งการจดัุการเพืั�อำสาธุารณกศุิลในชมุชนอำก่สว่นหนึ�งดุ�วย (สำานกังานศิน้ยว์จิยัและ

ให�คำาปีรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธุรรมศิาสตร์, 2563 รายท่�สอำง คอืำ วสิาหกจิชมุชนชว่วถิุ่

ตำาบัลนำ�าเก่�ยน อำำาเภิอำภิ้เพั่ยง จังหวัดุน่าน ท่�จัดุตั�งอำงค์กรแบับัวิสาหกิจชุมชนขึ�นเมื�อำปีี 

พั.ศิ. 2550 เป็ีนอำงค์กรท่�ม่การนำาร่วมระหว่างคร้ช้ศิิลป์ี สารรัตนะ (อำดุ่ตข�าราชการคร ้

ผู้้�นำาชุมชนจากม้ลนิธุิฮัักเมือำงน่าน และอำดุ่ตนายกอำงค์การบัริหารส่วนตำาบัลนำ�าเก่�ยน) 

และคุณศิิรินันท์ สารมณฐ่ ผู้้�อำำานวยการโรงพัยาบัาลส่งเสริมสุขภิาพัตำาบัลนำ�าเก่�ยน 

โดุยระดุมทุนเริ�มต�นจากสมาชิกจำานวน 79 คน เปี็นวิสาหกิจท่�แปีรร้ปีสมุนไพัรซื้ึ�งเปี็น

ทรัพัยากรท่�อำย้่จำานวนมากในชุมชน และม่ภิ้มิปีัญญาท�อำงถุิ�นท่�ใช�ปีระโยชน์ท่�เก่�ยวข�อำง

กับัสุขภิาพัมาแต่โบัราณ เช่น การนำาใบัหม่�ผู้สมดุอำกอำัญชันและนำ�าซื้าวข�าวมาใช�เปี็น

ยาสระผู้ม ม่การเริ�มทดุลอำงทำาแชมพ้ัสมุนไพัรจากใบัหม่�และดุอำกอำัญชัน ผู้ลิตภิัณฑิ์

เวชสำาอำาง เครื�อำงดุื�ม และผู้ลิตภิัณฑิ์ทำาความสะอำาดุ พัร�อำมปีระสานการสนับัสนุนดุ�าน

วิชาการ และควบัคุมคุณภิาพัการผู้ลิตจากโรงพัยาบัาลส่งเสริมสุขภิาพัตำาบัล

นำ�าเก่�ยน ขอำยืมใช�อำาคารสถุานท่�ขอำง รพั.สต. เปีน็สถุานท่�ผู้ลติและพััฒนาปีรบััปีรุงให�ถุ้ก

สขุลักษณะ ขอำงบัปีระมาณสนบััสนนุจากจงัหวดัุน่านเพืั�อำสร�างอำาคารผู้ลติเครื�อำงสำาอำาง

สมุนไพัร ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐานผู้ลิตภิณัฑิ์

ชุมชน (มผู้ช.) มาตรฐานรางวัล OTOP 5 ดุาว มาตรฐานจากสำานักงานคณะกรรมการ

อำาหารและยา และไดุ�ตรารับัรอำง BIO Economy จากสำานักงานพััฒนาเศิรษฐกิจจาก

ฐานช่วภิาพั ฯลฯ เพัื�อำสร�างโอำกาสทางการตลาดุสำาหรับัผู้ลิตภิัณฑิ์ขอำงชุมชน

  ผู้ลจากการพััฒนาผู้ลิตภิณัฑิแ์ละการรับัรอำงมาตรฐานข�างต�น ทำาให�ผู้ลติภิณัฑิ์

ไดุ�รับัความสนใจและการตอำบัรับัจากตลาดุ ปีระกอำบัดุ�วย (1) เครื�อำงสำาอำางสมุนไพัร 

จำานวนทั�งสิ�น 35 รายการ ภิายใต�แบัรนดุ์ 2 ย่�ห�อำ คือำ Chewa และ Chewana โดุย 

Chewa วางจำาหน่ายทั�งในจังหวัดุและต่างจังหวัดุ ร�านสะดุวกซืื้�อำ 7-11  โรงแรม ร่สอำรท์

ในจังหวัดุน่าน 30 แห่ง ส่วน Chewana เปี็นผู้ลิตภิัณฑิ์เกรดุพัร่เม่ยม ผู้ลิตเพัื�อำวาง

จำาหน่ายในห�างสรรพัสนิค�า Tops Supermarket ในเครือำบัริษทั เซ็ื้นทรลัฟ้ดุ้ รเ่ทล จำากดัุ  

30 สาขาทั�วปีระเทศิ และยังส่งอำอำกไปีจำาหน่ายท่�ปีระเทศิมัลดุ่ฟ อำ่กดุ�วย (2) สมุนไพัร 

อำบัแห�ง บัดุผู้ง และผู้ลิตภิัณฑิ์เพืั�อำสุขภิาพั เช่น ล้กปีระคบั ยาหม่อำงสมุนไพัร ยาดุม

สมุนไพัร นำ�ามันไพัล สมุนไพัรอำบัตัว สมุนไพัรแช่เท�า เปี็นต�น (3) ชาชงสมุนไพัร ไดุ�แก่ 

ชาเชย่งดุาลดุนำ�าตาลในเลอืำดุ ชาเจย่วก่้หลาน และชาอำญัชนัใบัเตย การจดัุการทางการ
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ตลาดุขอำงผู้ลติภิณัฑิท์ั�ง 3 ปีระเภิทขอำงวิสาหกิจชุมชนช่ววิถุ่ตำาบัลนำ�าเก่�ยน แบ่ังเป็ีนการจัดุ

จำาหน่ายเอำง 60 % โดุยขายหน�าร�าน ผู้่านอำอำนไลน์ ผู้่านตัวแทน และ Modern Trade 

และรับัจ�างการผู้ลิตแบับั Original Equipment Manufacturer: OEM ให�กับับัริษัท

ต่าง ๆ จำานวน 34 บัริษัท คิดุเปี็น 40 % 

  การปีระกอำบัการขอำงวิสาหกิจชุมชนแห่งน่� ม่การจ�างงานในชุมชนจำานวน 35 

คน ใช�งบัปีระมาณค่าจ�าง 2,500,000 บัาทต่อำปีี ม่การจัดุตั�งกลุ่มสมาชิกปีล้กสมุนไพัร

ขึ�นเปี็นเครือำข่ายดุ�านวัตถุุดุิบัจำานวน 252 หลังคาเรือำน 750 คน ปีล้กสมุนไพัรตามวิธุ่

การแบับัธุรรมชาติ ไม่ใช�สารเคม่ ปีล้กตามริมรั�วหน�าบั�าน หลังบั�าน ตามหัวไร่ปีลายนา 

และปีล้กเปี็นแปีลงขนาดุเล็ก เช่น มะกร้ดุ มะนาว ตะไคร�แกง ตะไคร�หอำม ดุอำกอำัญชัน 

ใบัหม่� ใบับััวบัก มะเฟ้อำง ว่านหางจระเข� ขมิ�น ไพัล ใบัเช่ยงดุา สามารถุสร�างรายไดุ�ให�

ชุมชนโดุยรวมไม่ตำ�ากว่า 500,000 บัาทต่อำปีี หรือำเฉล่�ยคนละ 300-3,500 บัาทต่อำคน

ต่อำเดุือำน โดุยวิสาหกิจชุมชนน่�ไดุ�สร�างรายไดุ�ทางเศิรษฐกิจจากการแปีรร้ปีสมุนไพัรให�

กับัชุมชนปีีละ 5 ล�านบัาทมาตลอำดุ 10 กว่าปีี นับัไดุ�ว่า เปี็นการสร�างเศิรษฐกิจ

แขนงใหม่และรายไดุ�ใหม่ขอำงชุมชน แทนการพึั�งพัารายไดุ�จากนา ไร่ สวน รวมทั�ง

ค่าจ�างจากแรงงานจรตามการอำพัยพัเป็ีนแรงงานขอำงสังคมเมือำงใหญ่ทั�งเช่ยงราย 

เช่ยงใหม่ ระยอำง ชลบัุร่ และกรุงเทพัมหานคร (สำานักงานศิ้นย์วิจัยและให�คำาปีรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธุรรมศิาสตร์, 2563)

 

การวิเคราะห์์และอภิปรายผู้ล

  การปีฏบิัตักิารทางสงัคม (Social practices) ท่�นำามาปีระกอำบัการศึิกษาข�างต�น 

ล�วนแต่เปี็นการปีฏิบััติการท่�สร�างความใหม่ขึ�นในสังคม และเปี็นไปีตามกระบัวนการ

ทางสังคมท่�ให�ความสำาคัญต่อำการกำาหนดุคุณค่า ความเชื�อำ และพัฤติกรรมทางสังคม

ท่�นำาไปีส้่ความใหม่เพัื�อำการต่าง ๆ ขอำงสังคม ไม่ว่าจะเปี็นเรื�อำงการเคลื�อำนไหวทางการ

เมอืำงดุ�วยขบัวนการสัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ การรวมตัวกันเป็ีนกลุม่พึั�งตนเอำงเพืั�อำรอำงรับั

การคิดุค�นกลไกการทำางานขอำงบัริการทางการเงินโดุยไม่ใช�หลักทรัพัย์คำ�าปีระกันขอำง

ขอำง Grameen Bank และศิาสตราจารย์ม้ฮััมหมัดุ ย้นุส การปีรับัเปีล่�ยนปีทัสถุานทาง

สังคมท่�ไปีร่วมสร�างความสามารถุในการจัดุการสิ�งแวดุล�อำม เศิรษฐกิจ และสังคมขอำง   

เมือำงคามิคัตสึ การทำางานเปี็นกลุ่มขอำงวิสาหกิจชุมชนและการนำาเอำาทุนทางสังคม
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ขอำงชุมชนท่�ม่อำย่้ไปีร่วมสร�างผู้ลิตภิัณฑิ์ท่�สนอำงตอำบัระบับัตลาดุและสร�างรายไดุ�ทาง

เศิรษฐกิจให�กับัชุมชน

  ขบัวนการสตัยเคราะหข์อำงคานธุ่ เปีน็กระบัวนการท่�สร�างความใหมข่ึ�นจากการ

ตระหนักต่อำความสัตย์จริง ความไม่ชอำบัธุรรม และความจำาเปี็นขอำงการรวมตัวกันขอำง

ชาวอำินเดุ่ยทั�งมุสลิมและฮัินดุ้ในฐานะท่�เปี็นผู้้�ถุ้กปีกครอำงและไม่ไดุ�รับัเปี็นธุรรมตาม

สิทธุิพืั�นฐานท่�ควรจะเปี็น ซื้ึ�งเปี็นกระบัวนการท่�ต�อำงอำาศิัยการสื�อำสารทำาความเข�าใจ

ต่อำปีระเดุ็นปีัญหาท่�สร�างความเดุือำดุร�อำน ปีรับัทุกข์ แลกเปีล่�ยนความร้�ความเข�าใจเพัื�อำ

แสวงหาทางอำอำกรว่มกนั อำนัเปีน็วิถุ่ขอำงการปีรบััเปีล่�ยนจากการเปีน็ผู้้�ถุ้กกระทำาเปีน็การ

พึั�งตนเอำง ในขณะเดุ่ยวกัน ก็ไดุ�สร�างคนอิำนเดุ่ยให�ม่ความเชื�อำมั�นต่อำพัลังขอำงการร่วม

เปีล่�ยนแปีลงขอำงการเคลื�อำนตวัหรอืำการแสดุงอำอำกขอำงมวลชนขนาดุใหญ ่ดุ�วยแนวทาง

อำหงิสาหรือำการต่อำส้�ดุ�วยการขัดุขืน ขดัุขวาง และต่อำต�านความไม่ชอำบัธุรรมท่�พัร�อำมดุ�วย

ยดึุมั�นในสนัตวิิธุ่ เปีน็แนวทางท่�แตกตา่งไปีจากการตอ่ำส้�ดุ�วยงานวรรณกรรม การตอำบัโต�

ดุ�วยความรุนแรง และแนวทางขอำง Indian National Congress กล่าวไดุ�ว่า ขบัวนการ

สัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ ท่�ปีลุกให�ผู้้�คนในชนชั�นล่าง ซื้ึ�งเปี็นคนส่วนใหญ่ขอำงสังคมและ

ปีระสบัความเดุือำดุร�อำนจากความไม่เปี็นธุรรมจากการปีกครอำงขอำงอำังกฤษมากกว่า

คนชนชั�นอำื�นให�ตระหนักในพัลังท่�ม่อำย่้ขอำงตน และร่วมแสดุงอำอำกเปี็นการเคลื�อำนไหว

ทางการเมอืำงดุ�วยขบัวนการทางสงัคม (Social movement) นั�น เปีน็การรว่มแสดุงอำอำก

ทางการเมือำงท่�ต�อำงการปีกครอำงตนเอำงขอำงคนอำินเดุ่ย อำันเปี็นการแสดุงความยึดุมั�นท่�

ม่ต่อำหลักการพัึ�งตนเอำง (Swaraj; Self-rule) พัร�อำมกับัการปีฏิบััติการทางการเมือำงดุ�วย

การชมุนมุมวลชนขนาดุใหญต่ามแนวทางอำหงิสา ซื้ึ�งเปีน็กระบัวนการทางสงัคมท่�มก่าร

ปีฏิบััติการร่วมกันขอำงคนอำินเดุ่ยมาอำย่างต่อำเนื�อำงกันนับั 4 ทศิวรรษ 

  การสร�างระบับัทางการเงินขึ�นใหม่โดุยไม่ใช�หลักทรัพัย์คำ�าปีระกนัการก้�ยืมเงิน 

(Collateral-free banking) แตใ่ช�กระบัวนการทางสงัคมและบัทบัาทขอำงกลุ่มพึั�งตนเอำง

ท่�จดัุตั�งขึ�นมารบััรอำงการก้�ยมื และติดุตามการชำาระคนื อำนัเปีน็การสร�างกลไกใหม่สำาหรบัั

การก้�ยืมเงินแบับัรายย่อำย (Micro-credit) ขอำง Grameen Bank และม้ฮััมหมัดุ ย้นุส 

ท่�เปีิดุโอำกาสให�คนจนในพัื�นท่�ชนบัท และ“ผู้้�หญิง” ผู้้�ซื้ึ�งถุ้กก่ดุกัน ละเลย และมอำงข�าม

ตามลักษณะทางสังคมทางสังคมแบับัสังคมท่�ม่ชายเป็ีนใหญ่ในสังคมมุสลิมทั�วไปีไดุ�

เข�าถึุงบัรกิารขอำงสถุาบันัทางการเงิน (Access to financial institution) ผู้ลงานจากความ
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สำาเรจ็ขอำง Grameen Bank สง่ผู้ลให�มฮ้ัมัหมดัุ ย้นุส ไดุ�รับัรางวัลต่าง ๆ  ทั�งในระดุบััชาติ

และสากลมาอำย่างต่อำเนื�อำง เช่น รางวัล President’s Award ในปีี ค.ศิ. 1978 รางวัล

รามอำน แมกไซื้ไซื้ ในปีี ค.ศิ. 1984 และรางวัลโนเบัลในปีี ค.ศิ. 2006 จากรายงานขอำง 

World Bank พับัว่า ในระหว่างปีี 1991-1999 ผู้ลการดุำาเนินงานขอำง Grameen Bank 

ทำาให�อัำตราความยากจนขอำงปีระชาชนในภิาคชนบัทขอำงบัังคลาเทศิลดุลงไปีจากเดุิม 

40 % เปี็นปีฏิบััติการท่�ปีลดุปีล่อำยคนจนในบัังคลาเทศิให�หลุดุพั�นไปีจากวงจรขอำงการ

ผู้ลิตซื้ำ�าในระบับัเศิรษฐกิจและสังคมแบับัเดุิม (Sathi, 2016) เปี็นการสร�างความใหม่

ขอำงกระบัวนการทางสังคมและการปีฏิบััติการร่วมทางสังคมท่�ม่คุณค่าอำย่างยิ�งขอำง

ปีระวัติศิาสตร์ขอำงการศิึกษานวัตกรรมสังคม 

  กลไกการทำางานท่�สร�างความสำาเรจ็ขอำง Grameen Bank คอืำ กลไกกระบัวนการ

กลุม่พึั�งตนเอำงท่�ไดุ�กำาหนดุข�อำบัญัญัตติามหลักยึดุครอำงตน 16 ปีระการ เป็ีนแนวปีฏิบัติั

ขอำงสมาชิกขอำงกลุ่ม ทั�งผู้้�ก้� และการดุแ้ลซื้ึ�งกนัและกนัขอำงสมาชิกกลุ่ม ทั�งการนำาเงนิท่�

ไดุ�รบััจากการก้�ยมืไปีใช�จา่ย และการตดิุตามการชำาระคนื และการรว่มรบััผู้ดิุชอำบัแทน 

อำันเป็ีนกลไกท่�อำิงหลักตามกระบัวนการทางสังคม ทั�งการสร�างกรอำบัทัศินคติในการใช�

ช่วิตขอำงผู้้�ก้�ให�ยึดุโยงการใช�เงินก้�ให�เกิดุปีระโยชน์ต่อำครอำบัครัวและการพัึ�งตนเอำง และ

การใช�จ่ายในช่วิตปีระจำาวันให�สอำดุรับักับัรายไดุ�และความจำาเป็ีน การดุ้แลซื้ึ�งกันขอำง

ชมุชนเพืั�อำนบั�าน และการทำางานเพืั�อำสงัคมสว่นรวม เปีน็กลไกท่�ทำางานควบัค้ไ่ปีกบัังาน

ส่งเสริมขอำงเจ�าหน�าท่�ธุนาคาร เปี็นกลไกท่�สร�างขึ�นเพืั�อำทำาหน�าท่�มาร่วมบัริหารจดัุการ

ความเส่�ยงและแก�ปีัญหาต่าง ๆ  จากการให�ก้�ยืมขอำงธุนาคาร แทนท่�การคำ�าปีระกัน

ดุ�วยหลักทรัพัย์ ซื้ึ�งเปี็นสิ�งท่�คนจนไม่ม่ จึงนับัไดุ�ว่า Grameen Bank ไดุ�สร�างนวัตกรรม

ทางการเงินขึ�นใหม่ดุ�วยการบัริการก้�ยืมโดุยไม่ใช�หลักทรัพัย์คำ�าปีระกัน แต่ใช�

กระบัวนการกลุ่มและหลักปีฏบิัตัสิำาหรบััการครอำงตนขอำงสมาชิกผู้้�ก้�เปีน็เครื�อำงมอืำกำากบัั

การใช�จ่ายและการชำาระคืนเงินก้�

  การปีรับัเปีล่�ยนกระบัวนการจัดุการขยะขอำงคามิคัตสึ นับัเป็ีนตัวอำย่างความ

สำาเรจ็ขอำงการทำางานขอำงเมือำงหรอืำรฐับัาลท�อำงถิุ�น (Local government) ท่�แก�ปีญัหาการ

จัดุการสิ�งแวดุล�อำมขอำงเมือำงและข�อำจำากัดุเรื�อำงงบัปีระมาณดุ�วยการสร�างความร้� ความ

เข�าใจ และความร่วมมือำกบััปีระชาชนผู้้�อำย่้อำาศิยัให�รว่มกนัพััฒนาเมอืำงและคณุภิาพัชวิ่ต

มากกว่าจะเปีน็เรื�อำงเพ่ัยงแคก่ารจดัุการขยะในมติขิอำงสิ�งสกปีรกให�หมดุไปี แตเ่ปีน็สร�าง
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ความรว่มกบััปีระชาชนทั�งเมอืำงในระดุบััครวัเรอืำน ให�สร�างระบับังานรว่มกนัขึ�นใหมดุ่�วย

การยอำมรบััเอำาความเปีน็ขยะมาเปีน็ภิาระขอำงการจดัุการขอำงครวัเรอืำนแทนการทำางาน

ขอำงอำงคก์รตามหน�าท่�ขอำงท�อำงถุิ�น ดุ�วยการรว่มกนัแยกขยะ และนำาเอำาขยะร่ไซื้เคลิไปีสง่

มอำบัให�ศิ้นย์รับัวัสดุุเหลือำใช�เพืั�อำการร่ไซื้เคิล ให�เปี็นส่วนหนึ�งขอำงพัฤติกรรมการใช�ช่วิต

ปีระจำาวัน ซื้ึ�งเปี็นการปีรับัเปีล่�ยนกระบัวนการทางสังคมท่�ม่นัยสำาคัญ ขอำงร่วมสร�าง

ปีทัสถุานทางสังคมขึ�นเปี็นความสามารถุใหม่ขอำงเมือำงคามิคัตสึ ท่�ทำาให�เมือำงบัรรลุ

เปี้าหมายขอำงการเปี็นเมือำงปีลอำดุขยะ (Zero Waste City) กล่าวไดุ�ว่า ปีทัสถุานทาง

สังคมท่�สร�างขึ�นใหม่ข�างต�น เปี็นนวัตกรรมสังคมท่�นำาไปีส้่การบัรรลุเปี้าหมายขอำงการ

บัรหิารจัดุการเมอืำง และการสร�างธุุรกิจขึ�นใหมข่อำงเมอืำงคามคิตัสึ สำาหรบััการดุำาเนนิงาน

แบัวิสาหกิจชุมชนศิ้นย์ข�าวชุมชนบั�านอำุ่มแสง ท่�ม่ความสำาเร็จจากผู้ลขอำงการปีระกอำบั

การท่�สร�างรายไดุ�โดุยเฉล่�ยปีีละ 92.6 ล�านบัาท จากการทำานาเพืั�อำปีล้กข�าวหอำมมะลิ

แบับัอิำนทร่ย์ท่�ไดุ�รับัรบััรอำงมาตรฐานจากทั�งในและตา่งปีระเทศิ และเชื�อำมโยงธุุรกจิการ

ผู้ลิตและการค�าเข�ากับัระบับัตลาดุทั�งในและต่างปีระเทศิ เปี็นผู้ลสำาเร็จนั�น ดุ�านหนึ�ง 

เปี็นผู้ลมาจากความสามารถุขอำงการบัริหารจัดุการอำงค์กร และการตลาดุขอำงกลุ่ม อำ่ก

ดุ�านหนึ�ง เป็ีนผู้ลมาจากการเรย่นร้� การผู้สมผู้สานขอำงความร้�สมยัใหม่เข�ากับักับัการจัดุ

เพัาะปีล้ก การดุ้แล และการเก็บัเก่�ยวขอำงสมาชิก โดุยเฉพัาะอำย่างยิ�งการช่วยกันดุ้แล

สมาชิกขอำงหัวหน�ากลุ่มในการปีฏิบััติตามเงื�อำนไขขอำงการทำานาแบับัอิำนทร่ย์ 1:10 ท่�

อำุ่มแสงม่การให�ความสำาคัญติ�การดุ้แลซื้ึ�งกันและกันขอำงพั่�น�อำงตามสายสัมพัันธุ์แบับั

เครือำญาติ และสายใยขอำงความสัมพัันธ์ุขอำงชุมชนเพืั�อำนบั�านแบับัชนบัท เข�ามาเป็ีน

กลไกสมทบั นบััวา่เปีน็ตัวอำยา่งขอำงการจดัุการความสำาเรจ็ขอำงเศิรษฐกจิในระดุบััชมุชน

ฐานรากท่�เกดิุขึ�นจากสว่นผู้สมขอำงทกัษะ ปีระสบัการณ ์และการจดัุการความร้� ทั�งดุ�าน

ท่�เป็ีนความร้�ใหม่ขอำงการจัดุการให�เป็ีนไปีตามเงื�อำนไขมาตรฐานผู้ลิตภัิณฑ์ิ (Standard-

ization) ซื้ึ�งเปี็นส่วนท่�มาจากภิายนอำกชุมชน กับัการจัดุการดุ�วยทุนทางสังคม (Social 

capital) ขอำงการดุ้แลซื้ึ�งกันและกันขอำงสมาชิกตามสายใยขอำงเครือำญาติและชุมชน

เพืั�อำนบั�าน ซื้ึ�งเปี็นส่วนท่�ดุำารงอำย่้ในชุมชนให�นำากลับัมาใช�ปีระโยชน์ใหม่ การปีระกอำบั

การขอำงวิสาหกิจชุมชนว่วิถุ่ตำาบัลนำ�าเก่�ยน ก็เปี็นความสำาเร็จท่�ม่การนำาเอำาทุนทาง

สังคมกลับัมาใช�ใหม่และเปี็นส่วนปีระกอำบักับัการจัดุการผู้ลิตภิัณฑิ์เพืั�อำนำาผู้ลิตภิัณฑิ์

ชุมชนไปีส้ม่าตรฐานทั�งในระดุบััปีระเทศิและสากลเช่นเดุย่วกบััอำุม่แสง ดุ�วยการนำาเอำา
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ทนุทางสงัคมขอำงชมุชนท่�เก่�ยวกบััภิม้ปิีญัญาท�อำงถิุ�นจากการใช�ปีระโยชนจ์ากสมนุไพัร 

ไปีพััฒนาร่วมกับัการจัดุการงานมาตรฐานว่าดุ�วยยา เครื�อำงสำาอำางและเครื�อำงดุื�ม พัร�อำม

กบััการบัริหารงานการตลาดุดุ�วยผู้ลขอำงการรับัรอำงมาตรฐานผู้ลิตภัิณฑ์ิและมาตรฐาน

การจัดุการผู้ลิตและโรงงาน จึงทำาให�นำ�าเก่�ยนนำาพัาผู้ลิตภิัณฑิ์ไปีส้่การจัดุการแบับั

โมเดุร์ินเทรดุ และการรับัจ�างผู้ลติแบับั OEM ซึื้�งเป็ีนช่อำงทางขอำงการตลาดุท่�สร�างรายไดุ�

ให�กับัวสิาหกิจไดุ�มากกว่าการตลาดุแบับัเดิุมท่�ขายเฉพัาะแต่เพ่ัยงร�านค�าและการอำอำก

บัธุ้ในจงัหวดัุ วสิาหกจิชมุชนทั�ง 2 แหง่ ตา่งสร�างรายไดุ�ทางเศิรษฐกจิให�กบััสมาชกิและ

ชมุชนดุ�วยการขบััเคลื�อำนทนุทางสงัคมขอำงชมุชน (สนุทร คณุชัยมัง,2560) ตา่งทำาหน�าท่�

เชื�อำมโยงวิถุ่การผู้ลิตขอำงวิสาหกิจชุมชนเข�าส้่ระบับัเศิรษฐกิจตลาดุ อำันเปี็นเชื�อำมโยง

การจัดุการเศิรษฐกิจแบับัเกษตรชนบัทเข�าส้่เศิรษฐกิจกระแสหลักขอำงระบับัทุนนิยม

ท่�ขับัเคลื�อำนดุ�วยความนิยมขอำงผู้้�บัริโภิคและเมือำงใหญ่

  จากกรณ่ศึิกษาข�างต�น จะเห็นไดุ�ว่า การปีฏิบััติการต่าง ๆ ขอำงกระบัวนการ

ทางสังคม ทั�งเรื�อำงขอำงการนำาเอำาการตระหนักรว่มขอำงการดุำารงอำย่้ร่วมกันภิายใต�ความ

สัตย์จริง และความอำดุกลั�นขอำงการชุมนุมมวลชนขนาดุใหญ่ตามแนวทางสันติวิธุ่ขอำง

ขบัวนการสัตยเคราะห์ การปีรับัเปีล่�ยนปีทัสถุานทางสังคมขอำงคามิคัตสึ และการ

ขับัเคลื�อำนทุนทางสังคมขอำงชุมชนอำุ่มแสงและนำ�าเก่�ยน ล�วนแต่เปี็นการทำางานขอำง

ปีัจจัยท่�ดุำารงอำย่้ภิายในขอำงตัวตนขอำงแต่ละคนหรือำปีัจเจก กลุ่มท่�รวมตัวกัน และ

ชุมชน เป็ีนการทำางานท่�สอำดุคล�อำงกับัให�ความสำาคัญต่อำทุนมนุษย์ (ทุนทางสังคม) ท่�

ทำาหน�าท่�เป็ีนส่วนผู้สมการขับัเคลื�อำนเศิรษฐกิจและสร�างการเติบัโตจากปีัจจัยภิายใน

ขอำง Paul Romer ไม่ใช่การทำางานขอำงส่วนท่�มาจากปีัจจัยภิายนอำก เช่น เทคโนโลย่ 

ทรัพัยากร เงิน และเทคนิคการบัริหารจัดุการท่�ต�อำงนำาเข�าจากภิายนอำกแต่เพ่ัยงลำาพััง 

ยิ�งไปีกว่านั�น การนำาเอำาทุนทางสังคมไปีใช�เป็ีนส่วนปีระกอำบัสำาคัญขอำงการปีฏิบััติ

การขอำงกระบัวนการทางสังคม ไม่ว่าจะเปี็นการตระหนักในคุณค่าขอำงคนอำินเดุ่ยตาม

การตระหนักในความสัตย์จริง การปีรับัเปีล่�ยนปีทัสถุานทางสังคมขอำงคามิคัตสึ การ

ให�ความสำาคัญขอำงสายใยความสัมพัันธ์ุทางสังคมควบัค้่หรือำมากไปีกว่าการทำางาน

ตามหน�าท่�ขอำงอำุ่มแสง และการต่อำยอำดุพััฒนาการภิ้มิปีัญญาท�อำงถุิ�นขอำงนำ�าเก่�ยน ต่าง

เปีน็การยนืย่นถุงึการนำาเอำาความสามารถุ (Capability) ท่�ม่อำย่้ไปีใช�ให�เกิดุเป็ีนปีระโยชน์

ต่อำการทำางาน (Functioning) ตามแนวคิดุว่าดุ�วยทุนทางสังคมขอำง Amartya Sen 

(Sen, 1985,1999 cited in Ansari, Munir, & Gregg, 2012) หรือำกล่าวอำ่กนัยหนึ�ง
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ไดุ�ว่า กระบัวนการทางสังคม (การตระหนักในคุณค่า การสร�างปีทัสถุานทางสังคม 

ทบัทวนความสำาคัญขอำงความสัมพัันธุท์างสงัคมขอำงชมุชน และการตอ่ำยอำดุภ้ิมปิีญัญา

ท�อำงถิุ�น) เป็ีนกลไกสำาหรับัการนำาพัาเอำาทุนทางสังคมไปีใช�ปีฏิบัตัใิห�เกิดุผู้ลขึ�นจริง และ

สร�างความใหมใ่ห�กับัการปีฏิบัตักิารเพืั�อำการแก�ปัีญหาสงัคม หรอืำนวตักรรมสังคมนั�นเอำง

บที่สรุป

  จากข�อำม้ลท่�กล่าวมาตามลำาดุบััข�างต�น สรุปีผู้ลเป็ีนปีระการแรกไดุ�ว่า การปีฏบิัตัิ

การทางสังคมโดุยกระบัวนการทางสังคมท่�สร�างความใหม่ให�กับันวัตกรรมสังคม หรือำ

สร�างเป็ีนความใหม่ขอำงกระบัวนการดุำาเนินงานท่�นำาไปีส่้ความสำาเร็จในการแก�ปัีญหา

สังคม (Newness of means focusing to ends) สามารถุจัดุเปี็นกลุ่มและเร่ยงตาม

ระดุับัความเข�มข�นขอำงลักษณะการปีฏิบััติการไดุ� 3 กลุ่ม ปีระกอำบัดุ�วย

  หนึ�ง การปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคมเพัื�อำสนับัสนุนต่อำการพัึ�งตนเอำง

ขอำงขบัวนการสัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ เปี็นปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคมท่�เปี็น

ไปีตามการพึั�งตนเอำงดุ�วยการปีรับัเปีล่�ยนคุณลักษณะขอำงการกำาหนดุคุณค่าขอำงความ

สัมพัันธุ์ระหว่างปีัจเจกกับัสังคมดุ�วยชุดุความคิดุใหม่ท่�ให�ความสำาคัญกับัตนเอำง แล�ว

นำาเอำาคุณค่าท่�สร�างขึ�นใหม่นั�นไปีแทนท่�การสยบัยอำมอำย่้ภิายใต�การกดุดุข่�ข่มเหงและ

เอำารัดุเอำาเปีร่ยบัทั�งปีวงขอำงจักรวรรดุินิยมอำังกฤษ พัร�อำมกับัสร�างพัลังการเคลื�อำนไหว

ทางการเมือำงขอำงขบัวนการทางสังคมท่�นำาอำินเดุ่ยไปีส่้เอำกราช และการปีกครอำงดุ�วย

ตนเอำงไดุ�ในท่�สุดุ 

  สอำง การสร�างกระบัวนการกลุม่และการดุำาเนินไปีตามหลกัครอำงตน 16 ปีระการ

เพืั�อำสร�างบัรกิารทางการเงนิแบับัไม่ใช�หลกัทรพััย์คำ�าปีระกนัขอำง Grameen Bank  โดุยนำา

เอำากลไกทำางานขอำงกระบัวนการทางสงัคมไปีสร�างเปีน็บัรกิารใหมแ่ทนท่�หรอืำไปีขยาย

กรอำบัภิาระกจิขอำงบัรกิารขอำงสถุาบันัทางการเงนิให�ครอำบัคลมุไปีถุงึการแก�ปีญัหาการ

เข�าถุงึซื้ึ�งบัรกิารทางการเงนิขอำงคนจน อำนัเปีน็การสร�างสรรคแ์นวทางการดุำาเนนิงานขึ�น

ใหม่แบับัแนวทางเลือำก (Alternative ways) 

  สาม การทำางานขอำงกระบัวนการทางสังคมขอำงการขับัเคลื�อำนทุนทางสังคมท่�

ไปีทำางานผู้สมผู้สานรว่มกบัักลไกการบัรหิารจดัุการอำงคก์รและธุุรกจิสมยัใหม ่ไมว่า่จะ

เปี็นเรื�อำงขอำงมาตรฐานผู้ลิตภิัณฑิ์ โรงงาน  และกระบัวนการดุำาเนินงานธุุรกิจ รวมทั�ง
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การจดัุการตามเงื�อำนไขทางการตลาดุและการค�าในระบับัเศิรษฐกิจขอำงวสิาหกจิชุมชน

อำุ่มแสงและนำ�าเก่�ยน

  ปีระการท่�สอำง กระบัวนการทางสังคมท่�ร่วมปีฏิบััติการเพัื�อำการต่าง ๆ ข�างต�น 

ยังไดุ�นำาไปีส้่การค�นพับัความใหม่และไดุ�สร�างแนวทางเลือำกขึ�นใหม่ไดุ�อำ่กลำาดุับัหนึ�ง

ดุ�วย กล่าวคือำ ขบัวนการสัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ไดุ�สร�างมิติขอำงการปีฏิวัติทางการเมือำง

เพืั�อำเข�าส่้ระบัอำบัปีระชาธุปิีไตยท่�ไม่ไดุ�โค่นล�มอำำานาจรฐัเก่าลงไปีดุ�วยวถ่ิุขอำงความรุนแรง 

อำนัเป็ีนการปีฏิวัตทิางการเมือำงท่�มค่วามแตกต่างไปีจากการปีฏิวตัปิีระชาชนขอำงฝ่รั�งเศิส 

ในปีี ค.ศิ. 1789 การปีฏิวัติรัสเซื้่ย ปีี ค.ศิ. 1917 การปีฏิวัติขอำงจ่น ปีี ค.ศิ. 1949  การให�

บัรกิารก้�ยมืเงนิดุ�วยการทำางานขอำงกลุม่พึั�งตนเอำงขอำง Grameen Bank ไดุ�ค�นพับัความ

สามารถุขอำงสตร่ ซื้ึ�งไมเ่คยถุ้กใช�งานมากอ่ำนในระบับัสงัคมให�กลายเปีน็พัลงัขบััเคลื�อำน

ระบับัเศิรษฐกจิขอำงบัังคลาเทศิและนำาปีระเทศิหลดุุพั�นไปีจากการวงจรและการผู้ลติซื้ำ�า

ความยากจนตามห่วงโซ่ื้ขอำงความสัมพัันธ์ุขอำงระบับัเศิรษฐกิจและสังคมแบับัเดิุม และ

ผู้ลขอำงการร่วมการจัดุการขยะครัวเรือำนดุ�วยกระบัวนการใหม่ขอำงคามิคัตสึ ก็ทำาให�

คามิคัตสึไดุ�รับัผู้ลจากความสำาเร็จต่อำเนื�อำงไปียังการเปี็นเมือำงท่�ไดุ�รับัความสนใจจาก

นักลงทุนใหม่ ๆ  ท่�จะเข�ามาปีระกอำบัการสนับัสนุนการท่อำงเท่�ยวและเปี็นแหล่งพัักผู้่อำน 

ซื้ึ�งเปี็นผู้ลปีระโยชน์ท่�คามิคัตสึไดุ�รับัต่อำเนื�อำงไปีจากการบัรรลุเปี้าหมายขอำงการเปี็น

เมือำงปีลอำดุขยะ

  ปีระการท่ �สาม การสร�างรายไดุ�ทางเศิรษฐกิจขอำงชุมชนขอำงอำุ ่มแสงและ

นำ�าเก่�ยน เปี็นผู้ลมาจากการเร่ยนร้�และตัดุสินใจท่�จะเข�าร่วมเปี็นส่วนใดุส่วนหนึ�งขอำง

หว่งโซื้ข่อำงระบับัเศิรษฐกจิตลาดุ อำนัเปีน็การตดัุสนิใจท่�ตั�งอำย่้บันพืั�นฐานการเร่ยนร้�ขอำง

การทำางานแบับักลุม่อำงคก์รขอำงวสิาหกจิชมุชน ไมใ่ชก่ารถุ้กชกันำาหวา่นล�อำมดุ�วยข�อำมล้

ขอำงพั่อำค�าคนกลางหรือำบัริษัทเอำกชนขนาดุใหญ่

  ปีระการท่�ส่� การแก�ปัีญหาความยากจนขอำง Grameen Bank ท่�บัังคลาเทศิ 

และการสร�างรายไดุ�ขอำงวิสาหกิจชุมชนท่�ปีระสบัความสำาเร็จขอำงอำุ่มแสงและนำ�าเก่�ยน 

ต่างยืนยันว่า การแก�ปีัญหาขอำงคนจนและรายไดุ�ทางเศิรษฐกิจขอำงชนบัท เปี็นผู้ลงาน

ความสำาเร็จท่�เกิดุขึ�นจากทักษะ ปีระสบัการณ์ และการจัดุการการดุ�วยการรวมกลุ่ม

อำงค์กรในระดุับัชุมชนขอำงคนจนและคนในชนบัท เปี็นการบัริหารจัดุการท่�ม่การเร่ยนร้�

ดุ �วยตนเอำงเปี็นส่วนปีะกอำบัหลัก ไม่ใช่ผู้ลขอำงการทำางานแบับัการบัริจาคเพัื �อำ

สาธุารณกุศิลขอำงภิาครัฐ เอำกชน และปีระชาสังคม
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  ปีระการท่�ห�า การรว่มสร�างความใหมข่อำงกระบัวนการทางสงัคมจาก 5 กรณ่ท่�

ศิกึษาข�างต�น เปีน็การกลบััข�างสถุานภิาพัขอำงภิาคสงัคมไปีส้ก่ารนำาเอำาความเปีน็สงัคม

ไปีร่วมเป็ีนตัวขับัเคลื�อำนและเป็ีนหัวขบัวนขอำงการและสร�างผู้ลลัพัธ์ุการเปีล่�ยนแปีลง

ทางสงัคม (Social as a subjects) จากเดิุมท่�รอำคอำยผู้ลจากความสำาเรจ็ขอำงกระบัวนการ

ทำางานขอำงผู้ลิตภัิณฑ์ิ บัรกิาร และกระบัวนการตามการทำางานขอำงนวัตกรรมสังคมท่�อำงิ

เทคโนโลย่ขอำงตนเอำง หรือำท่�กล่าวอำก่อำย่างหนึ�งว่า สงัคมดุำารงสถุานภิาพัเป็ีนหน่วยขอำง

การศิึกษาหรือำหน่วยปีัญหาท่�ต�อำงการแก�ไข (Social as a objects) 
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เซื้เว่น อ่เลฟเว่นสัำาหรับนักศึึกษาสัาขาวิชาภาษาไทย 
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บที่คัดีย่อ

  การวิจยัน่�มจุ่ดุมุง่หมายเพืั�อำสร�างแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซืื้�อำ

เซื้เว่นอำ่เลฟเว่นสำาหรับันักศึิกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบััน

ผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น สำาหรับัการ

รอำงรับัรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 1 และรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 2 ในร�านสะดุวกซื้ื�อำ

   1นักศึิกษาหลักส้ตรศิิลปีศิาสตรบััณฑิิตสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอุำตสาหกรรม
หนานจิง  สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น
   2นักศึิกษาหลักส้ตรศิิลปีศิาสตรบััณฑิิตสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอุำตสาหกรรม
หนานจิง  สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น
   3นักศึิกษาหลักส้ตรศิิลปีศิาสตรบััณฑิิตสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอุำตสาหกรรม
หนานจิง  สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น
   4นักศึิกษาหลักส้ตรศิิลปีศิาสตรบััณฑิิตสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอุำตสาหกรรม
หนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น
   5อำาจารย์ท่�ปีรึกษาหลัก อำาจารย์ ดุร. ปีระจำากลุ่มวิชาภิาษาไทย สำานักการศิึกษาทั�วไปี สถุาบัันการจัดุการ
ปีญัญาภิิวฒัน ์ปีฏบิัติัหน�าท่� ณ ภิาควิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้เ่จย่งแหง่มหาวิทยาลยัอำตุสาหกรรมหนานจงิ  สาธุารณรฐั
ปีระชาชนจ่น
   6อำาจารย์ท่�ปีรึกษาร่วม อำาจารย์ปีระจำาภิาควิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่ง
มหาวิทยาลัย อำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น
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เซื้เว่น อ่ำเลฟเว่น ในโครงการความร่วมมือำทางวชิาการกบััสถุาบันัการจดัุการปัีญญาภิิวฒัน์ 

เพัื�อำเสริมสร�างสมรรถุนะการสื�อำสารภิาษาไทย โดุยมุ่งเน�นฝ่ึกทักษะการสนทนาในร�าน

สะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อ่ำเลฟเวน่ ปีระกอำบัดุ�วยบัทเรย่นจำานวน  7 บัทเรย่น ไดุ�แก ่บัทท่� 1 สดุชื�น

ทุกเช�าเริ�มต�นจากกาแฟสดุ 7-Eleven บัทท่� 2 ครัว 7-Eleven อำาหารอำร่อำยน่ากิน บัทท่� 

3 เน็ตหมดุ เติมเงิน จบัท่� true บัทท่� 4 โอำนเงิน 24 ชั�วโมง บัทท่� 5 สปีีดุ-ดุ่ รับัส่งทั�วไทย  

บัทท่� 6 ไปีหมอำชิตทำาไมล่ะ ไปีท่� 7-Eleven ก็ไดุ� บัทท่� 7 โปีรโมชันใหม่พั้ดุอำย่างไร ให�

ไดุ�ใจล้กค�า และภิาคผู้นวก หมวดุศิัพัท์ ปีระโยค  วล่ท่�เก่�ยวข�อำง จากนั�นผู้้�วิจัยนำาแบับั

เรย่นไปีทำาการทดุลอำงเพืั�อำหาคา่ปีระสทิธิุภิาพักับักลุม่ตัวอำย่าง ไดุ�แก่ นกัศิกึษาสาขาวชิา

ภิาษาไทยชาวจน่ ซื้ึ�งศึิกษาภิาษาไทยในฐานะภิาษาต่างปีระเทศิเป็ีนวิชาบังัคับั จำานวน 

23 คน  

  ผู้ลการวิจยั พับัว่า แบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซืื้�อำเซื้เว่น อำเ่ลฟเว่น

สำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรม

หนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น ม่ปีระสิทธิุภิาพัตามเกณฑ์ิ 83.80/88.80 สามารถุนำาไปี

ใช�ในการเร่ยนการสอำน เพืั�อำเพิั�มพ้ันทกัษะการสนทนาในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่

ไดุ�จริง  

คำาสำาคญั: การสร�างแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทย, นกัศิกึษาสาขาวิชาภิาษาไทยสถุาบันั

ผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง, ร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น  
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Abstract

  The objective of this research was to develop the textbook of Thai 

conversation in a 7-Eleven convenience store for the students of the Thai 

language program at School of Foreign Languages, Nanjing Tech University 

Pujiang Institute People’s Republic of China. The textbook was for the Training 

Course 1 and the Training Course 2 at 7-Eleven convenience stores which are 

in the academic cooperation project with Panyapiwat Institute of Management aimed 

at enhancing Thai communication competencies by focusing on practicing 

conversational skills in 7-Eleven convenience stores. The textbook consisted of 

seven chapters including Chapter 1, Being fresh every morning with 7-Eleven 

fresh coffee; Chapter 2, 7-Eleven kitchen serving delicious food; Chapter 3, 

Internet or mobile data top-up with True; Chapter 4, 24-hour Money transfer; 

Chapter 5, Speed-D delivery service all over Thailand; Chapter 6, Why do you 

go to Mo Chit? Why don’t you go to 7-Eleven; Chapter 7, How to attract 

customers with new promotion; Appendix; Glossary; Sentences and Phrases. 

After that, the textbook was experimented to determine the efficiency with a 

sample group of 23 Chinese students who studied at Thai programs and studied 

Thai as a foreign language as a compulsory course.

  The results revealed that the textbook of Thai conversation in a 7-Eleven 

convenience stores for the students of the Thai language program at Nanjing 

Tech University Pujiang Institute People’s Republic of China achieved the 

efficiency at 83.80/88.80, which met the expected criteria and could be used 

in teaching and learning to improve conversation skills used in a 7-Eleven 

convenience store.

Key words: Development of the textbook of Thai conversation, Students of the 

Thai language program, Nanjing Tech University Pujiang Institute, 7-Eleven 

convenience store
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1.  บที่นำา

  ภิาษาไทยเปีน็ภิาษาปีระจำาชาต ิและเปีน็เครื�อำงหมายแสดุงให�เหน็ถุงึวฒันธุรรม

ขอำงคนไทย แม�ภิาษาไทยยังไม่ใช่ภิาษาสากลท่�สามารถุใช�ในการติดุต่อำสื�อำสารกับัคน

ทั�งโลก แต่ในปีจัจุบันัมช่าวตา่งชาตจิำานวนหนึ�งให�ความสนใจศึิกษาภิาษาไทยในฐานะ

ภิาษาต่างปีระเทศิเพิั�มมากขึ�น เพัื�อำใช�ติดุต่อำสื�อำสารในดุ�านการเมือำง สังคม เศิรษฐกิจ 

การค�า การเร่ยน การทำางาน เปี็นต�น และในปีี พั.ศิ. 2558 ปีระเทศิไทยกำาลังก�าวเข�า

ส้่การเป็ีนสมาคมปีระชาชาติแห่งตะวันอำอำกเฉ่ยงใต� หรือำอำาเซื้่ยน (ASEAN) ส่งผู้ลให�

ทุกภิาคส่วนขอำงปีระเทศิต�อำงเตร่ยมความพัร�อำมกับัการเปีล่�ยนแปีลงท่�เกิดุขึ�น ไม่ว่า

จะเปี็นการลงทุน การพัาณิชย์ การท่อำงเท่�ยว การรอำงรับัเปี็นศิ้นย์กลางทางการบัริการ

สขุภิาพั การเคลื�อำนย�ายแรงงาน การแลกเปีล่�ยนวัฒนธุรรม และโดุยเฉพัาะอำย่างยิ�งดุ�าน

การศิกึษาซื้ึ�งถุอืำว่าเปีน็รากฐานการพััฒนาความสัมพัันธุอ์ำนัแนน่แฟน้ในดุ�านเศิรษฐกิจ

และดุ�านอำื�น ๆ ท่�จะสร�างม้ลค่าไดุ�อำ่กนับันานาปีระการ (วัชรพัล วิบั้ลยศิริน, 2559)

  ดุ�วยขณะน่�ปีระเทศิไทยม่ความโดุดุเดุ่นในดุ�านเศิรษฐกิจ และเป็ีนผู้้�ให�การ

บัริการธุุรกิจการท่อำงเท่�ยวท่�ม่ชื�อำเส่ยงติดุอำันดุับัโลก ทำาให�ฐานะและบัทบัาทขอำงภิาษา

ไทยเปีล่�ยนแปีลงไปี ในสายตาคนเอำเช่ยดุ�วยกัน และเปี็นแรงกระตุ�นสำาคัญท่�ทำาให�

ปีระเทศิเพืั�อำนบั�านเปิีดุสอำนภิาษาไทยในปีระเทศิเพืั�อำนบั�านมากขึ�นดุ�วย ยุคน่�เปี็นจุดุ

เริ�มต�นกอ่ำให�เกดิุการเรย่นการสอำนภิาษาไทยระดุบััมธัุยมศิกึษา จนถุงึระดุบััอำดุุมศิกึษา

ขอำงปีระเทศิเพืั�อำนบั�าน การขยายตัวขอำงการเร่ยนการสอำนภิาษาไทยทำาให�ภิาครัฐเริ�ม

เข�ามามบ่ัทบัาทในการสนบััสนนุการปีระชมุวชิาการและการพััฒนาตำาราเรย่นเก่�ยวกบัั

การสอำนภิาษาไทยในฐานะภิาษาต่างปีระเทศิมากขึ�น ผู้ลขอำงยคุเศิรษฐกจิเอำเช่ยทำาให�

มนั่กธุุรกิจ  ชาวต่างปีระเทศิเข�ามาทำางานในปีระเทศิไทยมากขึ�น อำก่ทั�งการขยายตัวขอำง

ศิ้นย์กลางภิาษาและวัฒนธุรรมไทย  ม่การจัดุนิทรรศิการศิึกษาไทยในต่างปีระเทศิ

ในทา่มกลางความเปีล่�ยนแปีลงฐานะและบัทบัาทขอำงภิาษาไทย รวมทั�งการเพิั�มจำานวน

ผู้้�เร่ยนชาวต่างปีระเทศิท่�เพิั�มมากขึ�น โดุยเฉพัาะนักศิึกษาชาวจ่น สำานักงานคณะ

กรรมการอุำดุมศิึกษาไดุ�ร่วมมือำกับัสถุาบัันอำุดุมศิึกษาไทย จัดุนิทรรศิการศึิกษาไทยใน

ตา่งปีระเทศิ โดุดุเดุน่เน�นเมอืำงใหญใ่นปีระเทศิจน่ มหาวทิยาลยัหลายแห่งไดุ�จัดุตั�งศิน้ย์

ขอำงมหาวทิยาลยัเพืั�อำเปีน็แหลง่เรย่นร้�เก่�ยวกบััภิาษาและวฒันธุรรม เชน่ ศิน้ยภ์ิาษาและ

วัฒนธุรรมไทย มหาวิทยาลัยเช่ยงใหม่ ในนครคุณหมิงและนครเฉินต้ ซื้ึ�งอำาจกล่าวไดุ�
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วา่ ปีจัจุบันัการศึิกษาภิาษาไทยไดุ�รับัการสนับัสนุนจากรัฐบัาลไทยและจน่เพืั�อำเป็ีนการ

รอำงรับั การเปีิดุปีระเทศิดุ�านการศิึกษาขอำงจ่น และนำาไปีส้่การรอำงรับัเข�าส้่ปีระชาคม

อำาเซื้่ยนต่อำไปีในอำนาคต (รุ่งฤดุ่  แผู้ลงศิร, 2560) 

  ปีระเทศิจ่นกับัปีระเทศิไทยสถุาปีนาความสัมพัันธุ์ทางการท้ตในปีี พั.ศิ. 2518 

ม่ความร่วมมือำดุ�านต่าง ๆ    มากยิ�งขึ�น โดุยหลายปีีท่�ผู้่านมาปีระเทศิจ่นกับัปีระเทศิไทย

ม่ความร่วมมือำกันในดุ�านการศึิกษาอำย่างใกล�ชิดุโดุยเฉพัาะสถุาบัันการศึิกษาระดุับั

อำุดุมศิึกษากับัภิาครัฐและเอำกชน เพัื�อำสร�างบัุคลากรท่�ม่ความร้�ภิาษาไทยและภิาษาจ่น

เพัื�อำรอำงรับัการเจริญเติบัโตทางเศิรษฐกิจ ในปีัจจุบััน 

  ปีัจจุบัันชาวจ่นนิยมเร่ยนภิาษาไทยเพิั�มขึ�นทั�งในปีระเทศิไทยและสาธุารณรัฐ

ปีระชาชนจ่น เหตุผู้ลสำาคัญในการมาเร่ยนภิาษาไทย เนื�อำงดุ�วยปีัจจัยหลายปีระการ 

ไดุ�แก่ ต�อำงการปีระกอำบัอำาช่พัในปีระเทศิไทย เช่น อำาจารย์สอำนภิาษาจ่น มัคคุเทศิก์ 

ทำาธุุรกิจกับัคนไทย ฯลฯ นอำกจากน่�ชาวจ่น  อำ่กจำานวนหนึ�งเร่ยนภิาษาไทยเพัราะสนใจ

อำย่างแท�จริง อำ่กทั�งต�อำงการเร่ยนร้�ศิิลปีวัฒนธุรรมไทย เช่น การทำาอำาหารไทย มวยไทย 

การแสดุงต่าง ๆ  ขอำงไทย  การขับัร�อำงเพัลงไทย รวมถุึงยังม่ชาวจ่น  ท่�แต่งงานและย�าย

ตามครอำบัครัวมาอำย่้ท่�ปีระเทศิไทย จงึจำาเป็ีนต�อำงเรย่นร้�ภิาษาไทยเพืั�อำใช�สื�อำสารในชวิ่ต

ปีระจำาวัน

  ดุ�วยนโยบัายขอำงรัฐบัาลแห่งสาธุารณรัฐปีระชาชนจ่นไดุ�ให�การสนับัสนุน

การศิึกษา ภิาษาไทย ทำาให�ชาวจ่นนิยมเลือำกเร่ยนสาขาวิชาภิาษาไทย เนื�อำงจาก

ไทยและจ่นม่ข�อำตกลงทำาการค�า ร่วมกัน และนโยบัายท่�สำาคัญ คือำ นโยบัาย One 

Belt One Road เปี็นการนำาเส�นทางสายไหมเดุิมมาพััฒนา หรือำเร่ยกชื�อำอำย่างเปี็น

ทางการว่า“หนึ�งแถุบั หนึ�งเส�นทาง” จ่นม่ความหวังเปี็นอำย่างยิ�งท่�จะใช�ปีระโยชน์จาก

เส�นทางคมนาคมเส�นน่� ในการพััฒนาเศิรษฐกิจระหว่างจ่นและอำาเซื้่ยน ดุ�วยแนวคิดุ 

การสนบััสนนุการเชื�อำมโยงระบับัโครงสร�างพืั�นฐานในภิมิ้ภิาคดุ�วยการพััฒนาเศิรษฐกิจ

ระหว่าง ภิายในภิ้มิภิาคอำาเซื้่ยน ซื้ึ�งไทยคือำจุดุยุทธุศิาสตร์สำาคัญ ดุ�วยเหตุน่�จึงทำาให�

ผู้้�วา่จ�างต�อำงการชาวจน่ท่�สามารถุสื�อำสารภิาษาไทยไดุ� หรอืำผู้้�สำาเรจ็การศิกึษาสาขาวชิา

ภิาษาไทยเปี็นจำานวนเพิั�มมากขึ�น เพืั�อำเปี็นการตอำบัสนอำงนโยบัายขอำงรัฐบัาลปัีจจุบััน 

เทวากร คำาสัตย์ (2563) นอำกจากกลุ่มชาวจ่นท่�มาลงทุนในปีระเทศิ ในอำ่กมุมหนึ�งกลุ่ม

นักลงทุนชาวไทยก็ไดุ�เข�าไปีลงทุนในสาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น และปีระสบัผู้ลสำาเร็จ



        43 
                                                                             

ปีีท่ี่� 5 ฉบัับัท่ี่� 1 มกราคม – มิถุุนายน 2565

เป็ีนอำย่างยิ�ง  เชน่ กลุม่ธุรุกจิยานยนต ์กลุม่ธุรุกจิค�าปีลก่ กลุ่มธุรุกจิเวชภิณัฑิ ์กลุม่ธุรุกจิ

อำาหารสัตว ์กลุม่ธุุรกิจการแปีรรป้ีอำาหาร กลุม่ธุุรกิจปีระกนัภัิย และล่าสดุุกลุม่ทุนไทยไดุ�

เข�าไปีมส่่วนร่วมในดุ�านการศึิกษา ซื้ึ�งขณะน่�มส่ถุาบันัการศึิกษา ในระดัุบัอำดุุมศึิกษาไดุ�

จดัุให�มก่ารศิกึษาดุ�านภิาษา เพืั�อำหวงัพััฒนาแรงงานปีอ้ำนเข�าอำตุสาหกรรมให�แกอ่ำงคก์ร

ตนเอำง สร�างอำัตลักษณ์โดุยการมุ่งเน�นให�นักศิึกษาทุกสาขาวิชาเร่ยนวิชาภิาษาไทย

พืั�นฐานทุกคณะสาขาวิชาในปีี พั.ศิ. 2562 ไดุ�เปีิดุสาขาวิชาภิาษาไทยเพืั�อำรอำงรับั

นักศิึกษาชาวจ่น ท่�ต�อำงการศิึกษาภิาษาไทยเปี็นวิชาเอำก จะเห็นไดุ�ว่าปีัจจุบัันกลุ่มทุน

ไทยเข�าไปีมอิ่ำทธิุพัลต่อำเศิรษฐกจิขอำงจน่มากขึ�น ไดุ�แก ่สถุาบันัผู้้เ่จย่งแหง่มหาวทิยาลยั

อำุตสาหกรรมหนานจิง (Nanjing Tech University Pujiang Institute หรือำ NJPJI) เปี็น

มหาวทิยาลัยเอำกชนแหง่หนึ�งขอำงสาธุารณรฐัปีระชาชนจน่ โดุยม ่บัรษิทั ซื้พ่่ัอำอำลล ์จำากดัุ 

(มหาชน) (CP all) เป็ีนฝ่่ายร่วมลงทุนในการก่อำตั�ง และบัริหารจัดุการภิารกิจภิายใน

มหาวทิยาลยั ซึื้�งเริ�มต�นตั�งแต่ปีี ค.ศิ. 2014 และในปีี ค.ศิ. 2019 สถุาบันัอุำดุมศึิกษาแห่งน่�

ไดุ�รบััอำนุมตัจิากกระทรวงศึิกษาธุกิารแห่งสาธุารณรฐัปีระชาชนจ่น โดุยอำนุญาตให�ก่อำตั�ง

ภิาควิชาภิาษาไทยท่�ม่สัญญาความร่วมมือำกับัสถุานอำุดุมศิึกษาท่�ไดุ�รับัการสนับัสนุน

ทุนในการก่อำตั�งจาก บัริษัท ซื้่พั่อำอำลล์ จำากัดุ (มหาชน) เช่นกัน คือำ สถุาบัันการจัดุการ

ปีัญญาภิิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management หรือำ PIM) 

  เนื�อำงจากสถุาบัันทั�งสอำงอำย้่ในเครือำ บัริษัท ซื้่พั่อำอำลล์ จำากัดุ (มหาชน) เดุ่ยวกัน 

โดุยม่ความสัมพัันธ์ุแบับัพั่�น�อำง จึงเห็นพั�อำงอำย่างเปี็นเอำกฉันท์ตั�งแต่ตอำนแรกท่�เริ�มร่าง

หลักส้ตรว่า จะผู้ลักดุันและส่งเสริมโครงการแลกเปีล่�ยน 3+1 สำาหรับันักศิึกษาภิาค

วชิาภิาษาไทย ซื้ึ�งมข่�อำตกลงวา่ นกัศิกึษาท่�เข�ามาเรย่นตามหลักส้ตรศิลิปีศิาสตรบัณัฑิิต 

สาขาวชิาภิาษาไทย ต�อำงศิกึษาตอ่ำท่�สถุาบันัการจัดุการปีญัญาภิวัิฒนเ์ปีน็เวลาสอำงภิาค

การศึิกษาเมื�อำขึ�นส้่ชั�นปีีท่� 3 โดุยในแต่ละภิาคการศึิกษาท่�จัดุโดุยสถุาบัันการจัดุการ

ปีญัญาภิิวฒันนั์�นจะปีระกอำบัไปีดุ�วยการเรย่นภิาคทฤษฎ่ีและวชิาความร้�ตา่ง ๆ  (Work-

based Teaching) ซื้ึ�งเก่�ยวกับัการใช�ภิาษาไทยทั�งดุ�านการฟัง การอำ่าน การเข่ยน และ

การพ้ัดุ โดุยมว่ตัถุุปีระสงค ์เพืั�อำพััฒนาทกัษะการใช�ภิาษาไทยอำยา่งมป่ีระสทิธุภิิาพัและ

เตรย่มความพัร�อำมท่�จะเรย่นร้�ในขั�นตอำนต่อำไปี ขั�นตอำนท่�ถุดัุจากนั�นคือำการเร่ยนร้�โดุยการ

ลงมอืำปีฏิบัตังิานจริงอำย่างมแ่บับัแผู้นรอำงรับั (Work-based Learning) โดุยนักศึิกษาจะ

นำาทฤษฎ่ีและวชิาความร้�ตา่ง ๆ  มาปีระยกุตใ์ช�ในการปีฏิบัตังิานท่�สถุานท่�ฝ่กึงานในเครอืำ 

บัรษิทั ซื้พ่่ัอำอำลล ์จำากัดุ (มหาชน)โครงการแลกเปีล่�ยนดุงักลา่วสอำดุคล�อำงกบััรป้ีแบับัการ
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เรย่นขอำงทั�งสอำงสถุาบันั คอืำ  การเรย่นทฤษฏค่วบัค้กั่บัการเรย่นปีฏิบัตัหิรือำฝึ่กงานท่�ตรง

กับัสาขาวิชาท่�เร่ยนจริง ๆ (Work-based Education) 

  ในภิาคปีฏิบััติงานจริง นักศิึกษาท่�เข�าร่วมโครงการแลกเปีล่�ยนนั�นจะถุ้กจัดุส่ง

ให�ไปีลงมือำปีฏิบััติงานจริงท่�สถุานท่�ฝ่ึกงานท่�จัดุโดุย บัริษัท ซื้่พั่อำอำลล์ จำากัดุ (มหาชน) 

ซื้ึ�งไดุ�แก่ร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น (7-Eleven Convenient Store) ซื้ึ�งเปี็นธุุรกิจ

ค�าปีล่กปีระเภิทร�านสะดุวกซื้ื�อำ ภิายใต�การดุ้แลขอำง บัริษัท ซื้่พั่อำอำลล์ จำากัดุ (มหาชน) 

ปีจัจบัุัน เซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่ไดุ�ขยายขอำบัเขต ขอำงการให�บัรกิารให�กว�างขวางยิ�งขึ�น ซื้ึ�งนอำก

เหนือำจากธุุรกิจค�าปีล่กแล�ว ยังอำำานวยความสะดุวกหรือำให�บัริการปีระเภิทอำื�น ๆ อำ่ก

มากมาย เช่น ตัวแทนการรับัชำาระเงิน บัริการฝ่าก-ถุอำนเงิน บัริการดุ�านการขายกาแฟ 

บัริการดุ�านอำาหารตามสั�ง บัริการดุ�านซื้ื�อำตั�ว และบัริการดุ�านการรับั-ส่งพััสดุุ ฯลฯ 

  ดัุงนั�นในสถุานการณร์วมท่�อำ�างถุงึ ร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่นั�นจะปีระกอำบั

ไปีดุ�วยสถุานการณ์ย่อำยหลายสถุานการณ์  การสนทนาท่�เกิดุขึ�นในสถุานการณ์ย่อำย

ต่าง ๆ ระหว่างผู้้�ส่งสารและผู้้�รับัสารนั�นก็จะม่เนื�อำหาท่�แตกต่างกันไปี ซื้ึ�งอำาจทำาให�

นักศิึกษาท่�ฝึ่กงานนั�นเผู้ชิญกับัปีัญหาอำุปีสรรคในการสื�อำสารภิาษาไทย ตลอำดุจนเกิดุ

ความไมพ่ัอำใจขอำงลก้ค�าท่�มาใช�บัรกิารดุงักลา่ว จากการศิกึษาค�นคว�าเบัื�อำงต�น ผู้้�วจิยัไดุ�

วิเคราะห์แบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยท่�ไดุ�ต่พัิมพั์ ในปีระเทศิจ่นแล�ว พับัว่า แบับัเร่ยน

สนทนาภิาษาไทยดุังกล่าวม่ลักษณะร่วมดุังต่อำไปีน่�

  1.  เนื�อำหาในแบับัเรย่นไมเ่ปีน็แบับัเจาะจงเฉพัาะอำงคก์รหรอืำการค�า สว่นใหญ่

เปี็นการสนทนาภิาษาไทย  ในช่วิตปีระจำาวันแบับัเบัื�อำงต�นเท่านั�น 

  2.  วงศิพััทท์่�ใช�ยงัเปีน็คำาศิพััทท์่�ไมท่นัสมยั และไมเ่ปีน็คำาศิพััท์เฉพัาะวชิาชพ่ั 

  3. บัริบัทสนทนาไม่สมจริง ไม่เหมาะสมกับัสภิาพัสังคมปีัจจุบััน ซื้ึ�งม่การ

เปีล่�ยนแปีลงอำย่างรวดุเร็วในยุคดุิจิทัลและ AI หรือำปีัญญาปีระดุิษฐ์

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจ้ัย

  งานวจิยัน่�มจุ่ดุมุง่หมายเพืั�อำสร�างแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำ

เซื้เว่น อำ่เลฟเว่น เพัื�อำรอำงรับัโครงการฝ่ึกงานในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น สำาหรับั

นักศิึกษาภิาควิชาภิาษาไทย ในสถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง 

สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น
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3.  วิธิ่การดีำาเนินการวิจ้ัย

         การวิจัยครั�งน่� เปี็นการวิจัยเพืั�อำสร�างแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยเพืั�อำรอำงรับั

โครงการฝ่ึกงานในร�านสะดุวกซืื้�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น สำาหรับัผู้้�เร่ยนภิาษาไทยชาวจ่นใน

สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น โดุย

ผู้้�วิจัยม่วิธุ่การดุำาเนินการวิจัยตามขั�นตอำนดุังน่�

  1)  การกำาหนดุกลุ่มตัวอำย่างท่�ใช�ในการวิจัย 

   กลุม่ตัวอำย่างท่�ใช�ในการวิจยัคือำ นกัศึิกษาภิาควิชาภิาษาไทยชั�นปีท่ี� 2 ท่�จะเข�า

ร่วมโครงการแลกเปีล่ �ยน 3+1 ในภิาคการศิึกษาต่อำไปีตามสัญญาความร่วมมือำ

ระหว่างสถุาบันัผู่้้เจ่ยง แห่งมหาวิทยาลยัอุำตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น 

(NJPJI) และสถุาบันัการจัดุการปัีญญาภิวัิฒน์ (PIM) โดุยมจ่ำานวนนักศิกึษา 23 คน ซื้ึ�ง

ม่ทักษะการใช�ภิาษาไทยอำย้่ในระดุับัปีานกลาง 

  2)  การสร�างเครื�อำงมือำท่�ใช�ในการวิจัย 

         ผู้้�วิจยัไดุ�สร�างแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยเฉพัาะกิจเพืั�อำรอำงรับัโครงการฝึ่กงาน

ในร�านสะดุวกซืื้�อำเซื้เว่น-อำเ่ลฟเว่น สำาหรบัันกัศิกึษาภิาควิชาภิาษาไทยในสถุาบันัผู้้เ่จย่ง

แห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น (NJPJI) โดุยดุำาเนิน

การดุังน่�

   2.1 ศิึกษาหลักส้ตร สาระ และมาตรฐานการเร่ยนร้�สำาหรับันักศิึกษาภิาค

วชิาภิาษาไทยท่�เข�าร่วมโครงการแลกเปีล่�ยน 3+1 ขอำงสถุาบันัผู่้้เจย่งแห่งมหาวิทยาลัย

อำุตสาหกรรมหนานจิง (NJPJI)

   2.2 ศิึกษาเอำกสารและงานวิจัยท่�เก่�ยวข�อำงเก่�ยวกับัการสร�างแบับัเร่ยน

ภิาษาไทยในฐานะภิาษาต่างปีระเทศิ (Teaching Thai As a Foreign Language)

   2.3 สร�างแบับัเร่ยนภิาษาไทยแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยเฉพัาะกิจเพืั�อำ

รอำงรบััโครงการฝ่กึงานในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่-อำเ่ลฟเวน่ สำาหรับันักศิกึษาภิาควชิาภิาษา

ไทยในสถุาบัันผู้้เ่จย่งแห่งมหาวิทยาลัยอุำตสาหกรรมหนานจิง (NJPJI) ปีระกอำบัไปีดุ�วย 

7 บัทเร่ยน และภิาคผู้นวก 1 ภิาค ไดุ�แก่

   บัทท่�  1 สดุชื�นทุกเช�า...เริ�มต�นจากกาแฟสดุ 7-Eleven

   บัทท่�  2 ครัว 7-Eleven อำาหารอำร่อำยน่ากิน

   บัทท่�  3 เน็ตหมดุ เติมเงิน จบัท่� true
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   บัทท่�  4 โอำนเงิน 24 ชั�วโมง

   บัทท่�  5 สปีีดุ-ดุ่ รับัส่งทั�วไทย

   บัทท่�  6 ไปีหมอำชิตทำาไมล่ะ ท่� 7-Eleven ก็ไดุ�

   บัทท่�  7   โปีรโมชันใหม่พั้ดุอำย่างไร ให�ไดุ�ใจล้กค�า

   ภิาคผู้นวก หมวดุศิัพัท์ท่�เก่�ยวข�อำง

  เหตุผู้ลท่�ผู้้�วิจัยกำาหนดุใช�จำานวน 7 บัทเร่ยน และภิาคผู้นวก หมวดุศิัพัท์ท่�

เก่�ยวข�อำง เนื�อำงจากเนื�อำหาสาระดุังกล่าว นักศิึกษาสามารถุนำาไปีใช�ไดุ�จริงในการฝ่ึก

ปีฏิบััติงานเก่�ยวกับัร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น และบัทเร่ยนน่�นักศิึกษาทุกคนท่�ลง

ทะเบั่ยนเร่ยนรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 1 และรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 2 ใช�

ในการเตร่ยมความพัร�อำมแบับัเข�มข�นก่อำนการลงมือำปีฏิบััติจริงในภิาคสนามท่�ต�อำงให�

บัริการล้กค�าชาวไทยและชาวต่างชาติในบัริบัทสังคมไทย

  3)  ปีระเมินปีระสิทธุิภิาพัแบับัเร่ยน และแบับัทดุสอำบั

  ผู้้�วจิยันำาเครื�อำงมอืำการทดุลอำง ไดุ�แก ่แบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวก

ซื้ื�อำเซื้เว่นอ่ำเลฟเว่น สำาหรับันักศิกึษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบันั

ผู้้เ่จย่งแหง่มหาวทิยาลยัอำตุสาหกรรมหนานจงิ สาธุารณรฐัปีระชาชนจน่ ให�ผู้้�เช่�ยวชาญ

ตรวจสอำบั พัิจารณาความเชื�อำมั�นและความถุ้กต�อำงขอำงเนื�อำหา ความสอำดุคล�อำง รวม

ทั�งตรวจสอำบัคุณภิาพัขอำง เครื�อำงมือำ จำานวน 4 ท่าน คือำ 4.29 คะแนน ซื้ึ�งอำย้่ในระหว่าง 

3.51 – 4.50 คะแนน แสดุงว่าแบับัเร่ยน สนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น 

อำ่เลฟเว่นสำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทยม่คุณภิาพัอำย้่ในระดุับัดุ่มาก 

  เมื�อำผู้้�เช่ �ยวชาญตรวจสอำบัแล�ว ผู้้�วิจัยไดุ�นำาเครื�อำงมือำมาปีรับัปีรุงแก�ไขตาม

ข�อำแนะนำาขอำงผู้้�เช่�ยวชาญทั�ง 4 ท่าน 

  ครั�งท่� 1 นำาแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น และ

แบับัทดุสอำบัไปีทดุลอำงสอำนกับักลุ่มผู้้�เร่ยนจำานวน 2 ภิาคการศิึกษา   

  ครั�งท่� 2 นำาแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่นทดุลอำง

กับันักศิึกษาท่�เปี็นกลุ่มตัวอำย่างเพืั�อำหาค่าปีระสิทธุิภิาพัตามเกณฑิ์ 80/80 และนำามา

ปีรับัปีรุงแก�ไข 
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  ผู้้�วิจัยไดุ�นำาเครื�อำงมือำท่�สร�างขึ�นไปีหาคุณภิาพักับักลุ่มทดุลอำง และสัมภิาษณ์

นกัศึิกษา ซื้ึ�งมค่วามคิดุเพิั�มบัางปีระเภิทท่�ผู้้�วิจยันำามาเป็ีนข�อำมล้ปีระกอำบัการแก�ไข เช่น 

คำาศิพััท์เฉพัาะ คำายาก ผู้้�วิจยัจงึเพิั�มคำาอำธิุบัายเพืั�อำให�ผู้้�เรย่นเข�าใจเนื�อำหามากขึ�น ทำาให�

อำ่านเข�าใจเนื�อำหาไม่สมบั้รณ์ ผู้้�วิจัย นำาความคิดุเห็นและคำาแนะนำาจากกลุ่มทดุลอำง

มาเพืั�อำแก�ไขปีรับัปีรุงเครื�อำงมือำ แล�วนำาเครื�อำงมือำ ไปีทดุลอำงกับักลุ่มเป้ีาหมายซื้ึ�งเป็ีน

นักศิึกษาชาวจ่นท่�เร่ยนวิชาเอำกภิาษาไทยเป็ีนภิาษาท่�สอำง ชั�นปีีท่� 3 สาขาวิชาภิาษา

ไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง 

สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น เพัื�อำหาค่าปีระสิทธุิภิาพัคือำ E1/E2 จากข�อำม้ลท่�เก็บัจากกลุ่ม

เปีา้หมาย คา่ปีระสิทธุภิิาพั E1/E2=79.45/78.00 ผู้า่นเกณฑ์ิคา่ปีระสิทธุภิิาพัท่�กำาหนดุ

ไว� E1/E2=75/75 ซื้ึ�งหมายความวา่ แบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่ 

อ่ำเลฟเว่น สำาหรับันักศึิกษาสาขาวิชาภิาษาไทย เพืั�อำพััฒนาทักษะการสนทนาสำาหรับั

นกัศิกึษาใช�เปีน็สื�อำการเรย่นการสอำนให�กับัผู้้�เรย่นภิาษาไทยในฐานะภิาษาตา่งปีระเทศิ

ชาวจ่นไดุ�จริง

  4)  การดุำาเนินการทดุลอำงหาค่าปีระสิทธุิภิาพัขอำงแบับัเร่ยน

  ผู้้�วจิยันำาแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซืื้�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่สำาหรบัั

นกัศึิกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบันัผู้้เ่จย่งแห่งมหาวิทยาลัย

อำตุสาหกรรมหนานจิง  สาธุารณรัฐปีระชาชนจน่ และแบับัทดุสอำบัสัมฤทธิุ�กอ่ำนเร่ยนและ

หลังเร่ยนเพัื�อำหาค่าปีระสิทธุิภิาพั 

  จัดุเวลาเร่ยนร้� 16 สัปีดุาห์ ในรายวิชาการพั้ดุในโอำกาสต่าง ๆ 2 สัปีดุาห์ละ 3 

คาบัเร่ยน คาบัเร่ยนละ 45 นาท่ รวมทั�งสิ�น 48 คาบัเร่ยน 

  ก่อำนเริ�มการทดุลอำง ผู้้�วิจัยให�กลุ่มตัวอำย่างทำาแบับัทดุสอำบัผู้ลสัมฤทธุิ�ทางการ

เร่ยนก่อำนการเร่ยน เพัื�อำเก็บัคะแนนไว�ในการหาค่าเท่ยบัปีระสิทธุิภิาพัเครื�อำงมือำ  

  ในระหว่างท่�สอำน ผู้้�วิจัยบัันทึกคะแนนทดุสอำบัท�ายบัทเร่ยนขอำงผู้้�เร่ยนทุกบัท

จำานวน 5 ครั�ง  และทดุสอำบัวัดุผู้ลสัมฤทธิุ�ทางการเรย่นหลังเรย่นแบับัเรย่นสนทนาภิาษา

ไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น จำานวน 1 ครั�ง

  วิเคราะห์ข�อำม้ลโดุยใช�สถุติค่ิาเฉล่�ย (Mean) (ล�วน สายยศิ และอัำงคณา สายยศิ, 

2531) และ สถุิติหาค่าปีระสิทธุิภิาพัตามเกณฑิ์มาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค์ พัรหมวงศิ์ 

และคณะ, 2520) เพืั�อำหาค่าแสดุงปีระสิทธุิภิาพัขอำงบัทเร่ยน โดุยการหาค่า E1 และ 

E2 ม่วิธุ่การคำานวณหาค่าร�อำยละ โดุยใช�ส้ตรต่อำไปีน่�
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             E1   = (∑X/N) X 100

               A 

  โดุย E1 คอืำปีระสทิธุภิิาพัขอำงกระบัวนการท่�จดัุไว�ในชดุุการสอำนคดิุเปีน็ร�อำยละ

จากการทำาแบับัฝ่ึกหัดุและหรือำปีระกอำบัดุ�วยกิจกรรมการเร่ยนระหว่างเร่ยน

    ∑X คือำ คะแนนจากการทำาแบับัฝ่ึกหัดุและหรือำการปีระกอำบักิจกรรม

การเร่ยนระหว่างเร่ยน

               A    คือำ คะแนนเต็มขอำงแบับัฝ่ึกหัดุและหรือำกิจกรรมการเร่ยน

                N    คือำ จำานวนผู้้�เร่ยน

                E2   = (∑F/N) X 100

                        B  

  โดุยท่� E2 คือำ ปีระสิทธุิภิาพัขอำงผู้ลลัพัธุ์ (พัฤติกรรมท่�เปีล่�ยนในตัวผู้้�เร่ยนหลัง

การเรย่นดุ�วยชดุุการเรย่นการสอำน) คดิุเปีน็อำตัราสว่นจากการทำาแบับัทดุสอำบัหลงัเรย่น

และหรือำปีระกอำบักิจกรรมหลังเร่ยน

               ∑F คือำ คะแนนรวมขอำงผู้้�เร่ยนจากการทำาแบับัทดุสอำบัหลังเร่ยนและ

หรือำการปีระกอำบักิจกรรมหลังเร่ยน

                  B    คือำ คะแนนเต็มขอำงการสอำบัหลังเร่ยนและหรือำกิจกรรมหลังเร่ยน

               N    คือำ จำานวนผู้้�เร่ยน

  สรุปีและอำภิิปีรายผู้ลการทดุลอำง

  5)  สมมติฐานการวิจัย

  การสร�างแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่นเพืั�อำ

รอำงรับัโครงการฝึ่กงานในร�านสะดุวกซืื้�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเว่น สำาหรับันักศึิกษาภิาควิชาภิาษา

ไทยในสถุาบัันผู่้้เจย่งแห่งมหาวิทยาลัยอำตุสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรฐัปีระชาชนจน่ 

ม่ปีระสิทธุิภิาพัตามเกณฑิ์  ท่�กำาหนดุไว�ในระดุับั 80/80 คือำ แบับัเร่ยนท่�สร�างขึ�นมาน่�

สามารถุตอำบัสนอำงการเร่ยนร้�ทักษะ สนทนาภิาษาไทยไดุ�จริงและม่ปีระสิทธุิภิาพัเป็ีน

ร้ปีธุรรม 
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  6)  ขอำบัเขตการวิจัย 

  ขอำบัเขตดุ�านกลุ่มปีระชากร 

  กลุ่มปีระชากรตัวอำย่างท่�ใช�ในการวิจัยคือำ นักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทยชั�น

ปีีท่� 3 คณะภิาษาต่างปีระเทศิสถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง ท่�

ลงทะเบั่ยนเร่ยนในรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 1 และรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 2 ภิาค

เร่ยนท่� 1 และภิาคเร่ยนท่� 2  ปีีการศิึกษา 2564 จำานวน 23 คน 

  ระยะเวลาท่�ใช�ในการดุำาเนินการวิจัย 

  ระยะเวลาท่�ใช�ในการทดุลอำงแบับัเร่ยนแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยเฉพัาะกิจ 

สำาหรับั นักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรม

หนานจิง ทำาการทดุลอำงเปี็นระยะเวลา 16 สัปีดุาห์ ในรายวิชาการพั้ดุในโอำกาสต่าง ๆ 

2 สัปีดุาห์ละ 3 คาบัเร่ยน คาบัเร่ยนละ  45 นาท่ รวมทั�งสิ�น 48 คาบัเร่ยนตั�งแต่วันท่�                    

5 กรกฎีาคม 2563 ถุึง 15 กรกฎีาคม 2564 

  ขอำบัเขตดุ�านเนื�อำหาสาระ

  ศึิกษาเอำกสารและข�อำกำาหนดุหลักส้ตรขอำงรายวิชาการฝึ่กปีฏิบััติงานและ

ขอำบัเขต การฝึ่กงานขอำง บัรษิทั ซื้พ่่ัอำอำอำล ์จำากดัุ (มหาชน) ดุ�วยการสัมภิาษณค์ณาจารย์

ผู้้�ดุแ้ลรายวชิาการฝ่กึปีฏบิัตังิาน และผู้้�จดัุการร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่รายบัคุคล 

เพัื�อำให�ทราบัถุงึบัริบัทการสนทนาและการสื�อำสารทางการตลาดุ และบัริการท่�นกัศิึกษา

ควรทราบั เพัื�อำการวางวงศิัพัท์และบัทสนทนาให�เหมาะสมต่อำไปี

  ปีระโยชน์ขอำงการวิจัย

  1.  ไดุ�แบับัเรย่นแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่

สำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย เพืั�อำรอำงรับัโครงการฝ่ึกงานในร�านสะดุวกซื้ื�อำ

เซื้เว่น อำ่เลฟเว่นสำาหรับัผู้้�เร่ยนภิาษาไทยชาวจ่นในสถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัย

อำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น

  2.  เพืั�อำให�นกัศิกึษาภิาควชิาภิาษาไทยท่�เข�ารว่มโครงการแลกเปีล่�ยนใช�แบับั

เรย่นสนทนาภิาษาไทยท่�สามารถุนำาไปีใช�ไดุ�จริง เพืั�อำพััฒนาทักษะการใช�ภิาษาไทยและ

เตร่ยมความพัร�อำม เพัื�อำปีฏิบััติการฝ่ึกงานท่�ร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น
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4.  ผู้ลการวิจ้ัย

  การวิจัยครั�งน่� ผู้้�วิจัยไดุ�สร�างแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำ      

เซื้เว่น อำ่เลฟเว่นสำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบััน

ผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น จำานวน 7 บัท 

บัทเร่ยน และภิาคผู้นวก 1 ภิาค ไดุ�แก่ บัทท่� 1 สดุชื�นทุกเช�า...เริ�มต�นจากกาแฟสดุ            

7-Eleven บัทท่� 2 ครัว 7-Eleven อำาหารอำร่อำยนา่กนิ บัทท่� 3 เนต็หมดุ เตมิเงิน จบัท่� true 

บัทท่� 4 โอำนเงิน 24 ชั�วโมง บัทท่� 5 สปีีดุ-ดุ่ รับัส่งทั�วไทย บัทท่� 6 ไปีหมอำชิตทำาไมล่ะ ท่� 

7-Eleven กไ็ดุ� บัทท่� 7 โปีรโมชนัใหมพ้่ัดุอำยา่งไร ให�ไดุ�ใจลก้ค�า ภิาคผู้นวก หมวดุศัิพัท์ท่�

เก่�ยวข�อำง ผู้้�วจิยัไดุ�นำาเครื�อำงมอืำให�ผู้้�เช่�ยวชาญปีระเมนิแบับัเร่ยนดุ�านเนื�อำหา ภิาษา แบับั

ฝ่กึหัดุ การใช�คำาศิพััท์ บัรบิัทการใช�ภิาษาและสถุานการณ์ และการจัดุรป้ีแบับั ผู้ลปีรากฏ

วา่ไดุ�คะแนนคา่เฉล่�ย 4.29 ซื้ึ�งอำย่้ในระดุบััดุม่าก และปีรบััปีรุงแก�ไขตามข�อำเสนอำแนะขอำง

ผู้้�เช่�ยวชาญ จากนั�นผู้้�วจิยัไดุ�นำาไปีทดุลอำงกบัันกัศึิกษาท่�ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอำยา่ง (Try out) ไดุ�

ข�อำสรุปีว่า ร้ปีเล่มม่ความน่าสนใจ เนื�อำหาน่าสนใจ เพัราะเป็ีนเรื�อำงเก่�ยวกับัช่วติปีระจำาวนั 

ม่ตวัละครทำาให�สนุกเวลาอ่ำาน และเสนอำแนะให�เพิั�มเติมแบับัฝึ่กหัดุและภิาพัถุ่ายมากขึ�น 

ต่อำมาผู้้�วิจัยนำาแบับัเร่ยนท่�ไดุ�จากการทดุลอำงกลุ่มย่อำยไปีปีรับัปีรุง แก�ไข และนำาไปี

ทดุลอำงกับักลุ่มตัวอำย่าง เก็บัรวบัรวมข�อำม้ล และวิเคราะห์ผู้ลไดุ�ดุังน่�

  1.  แบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่นสำาหรับั

นกัศึิกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบันัผู้้เ่จย่งแห่งมหาวิทยาลัย

อำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น ม่ปีระสิทธุิภิาพั 83.80/88.80 ซื้ึ�งเปี็น

ไปีตามเกณฑ์ิมาตรฐานท่�กำาหนดุไว� 80/80 โดุยปีระสทิธิุภิาพัแบับัทดุสอำบัในแบับัเรย่น 

(E1) ขอำงบัทเร่ยนทั�ง 7 บัท อำย้่ระหว่าง 80.00-89.00  ซื้ึ�งม่ปีระสิทธุิภิาพัตัวแรก (E1) 

เปี็น 83.80 และปีระสิทธุิภิาพัแบับัทดุสอำบัวัดุผู้ลสัมฤทธุิ� (E2) เปี็น 88.80 ตามตาราง

ต่อำไปีน่�
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บที่ที่่� เร่�อง (E1) (E2)

1 สดุชื�นทุกเช�า...เริ�มต�นจากกาแฟสดุ เซื้เว่น อำ่เลฟเว่น (7-Eleven) 89.00

2 ครัว เซื้เว่น อำ่เลฟเว่น (7-Eleven) อำาหารอำร่อำยน่ากิน 82.00

3 เน็ตหมดุ เติมเงิน จบัท่� ทร้ (true) 85.00

4 โอำนเงิน 24 ชั�วโมง 84.00

5 สปีีดุ-ดุ่ รับัส่งทั�วไทย 80.00

6 ไปีหมอำชิตทำาไมล่ะ ท่�เซื้เว่น อำ่เลฟเว่น (7-Eleven) ก็ไดุ� 82.50

7 โปีรโมชันใหม่พั้ดุอำย่างไร ให�ไดุ�ใจล้กค�า 80.00

รวมเฉล่�ย 83.80 88.80

ตารางท่� 1 ผู้ลปีระสิทธุิภิาพัแบับัทดุสอำบัขอำงบัทเร่ยน 7 บัท ในแบับัเร่ยนสนทนาภิาษา

ไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่นสำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษา

ต่างปีระเทศิ  สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐ

ปีระชาชนจ่น (E1)   

  2.  เมื�อำเรย่นเสรจ็สิ�นผู้้�เรย่นมค่วามก�าวหน�ามากขึ�น มผู่้ลสมัฤทธิุ�ทางการเรย่น

หลังเร่ยนส้งกว่าก่อำนเร่ยนอำย่างม่นัยทางสถุิติท่�ระดุับั 0.5

  จากผู้ลการวเิคราะหแ์สดุงให�เหน็วา่ แบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวก

ซื้ื�อำเซื้เวน่อำเ่ลฟเวน่สำาหรบัันักศิกึษาสาขาวชิาภิาษาไทย คณะภิาษาตา่งปีระเทศิ สถุาบันั

ผู้้เ่จย่งแหง่มหาวทิยาลยัอำตุสาหกรรมหนานจงิ สาธุารณรฐัปีระชาชนจน่ มป่ีระสทิธุภิิาพั

เพ่ัยงพัอำท่�จะนำาไปีใช�เปีน็แบับัเรย่นในการสอำนภิาษาไทยสำาหรบััชาวจน่ไดุ� ทำาให�ผู้้�เรย่น

ไดุ�เร่ยนร้�และฝ่ึกทักษะการสนทนาให�ม่ปีระสิทธุิภิาพั และสามารถุใช�ไดุ�จริงตรงตาม

วัตถุุปีระสงค์ในรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 1 และรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 2 ในร�าน

สะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่นไดุ�เปี็นอำย่างดุ่
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5.  การอภิปรายผู้ลและสรุป

  จากการวิจัยการสร�างแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซืื้�อำเซื้เว่น        

อำ่เลฟเว่นสำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบัันผู้้่เจ่ยง

แห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น ผู้้�วิจัยไดุ�นำาผู้ลการ

วิเคราะห์ข�อำม้ลมาอำภิิปีรายผู้ล ดุังต่อำไปีน่�

  1.  จากการวิเคราะห์ข�อำมล้การสร�างแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวก

ซืื้�อำเซื้เว่นอ่ำเลฟเว่นสำาหรับันกัศึิกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบันั

ผู้้่เจ่ยง แห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น ผู้ลปีรากฏว่า 

ปีระสิทธุิภิาพัแบับัทดุสอำบัในแบับัเร่ยน (E1) เฉล่�ยเปี็น 83.80 และปีระสิทธุิภิาพัแบับั

ทดุสอำบัวัดุผู้ลสัมฤทธุิ� (E2) เปี็น 88.80 สรุปีไดุ�ว่า แบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�าน

สะดุวกซื้ื �อำเซื้เว ่น อำ ่เลฟเว ่นสำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษา

ต่างปีระเทศิ สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐ

ปีระชาชนจน่มป่ีระสิทธิุภิาพั 83.80/88.80 ซื้ึ�งเป็ีนไปีตามเกณฑ์ิท่�กำาหนดุไว� 80/80 แสดุง

วา่ แบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เวน่ อำเ่ลฟเวน่สำาหรบัันกัศิกึษาสาขา

วิชาภิาษาไทย  คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบัันผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรม

หนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น ทำาให�ผู้้�เร่ยนไดุ�เร่ยนร้�ตรงตามเปี้าปีระสงค์ในการ

ลงทะเบั่ยนเร่ยนรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 1 และรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 2 ในร�าน

สะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น โดุยความร่วมมือำกับัสถุาบัันการจัดุการปีัญญาภิิวัฒน์ และ

บัริษัท ซื้่พั่อำอำลล์ จำากัดุ (มหาชน) ท่�ต�อำงการให�นักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย สถุาบััน

ผู้้่เจ่ยงแห่งมหาวิทยาลัยอำุตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น ม่จุดุเดุ่นดุ�วย

การฝ่ึกปีฏิบััติงานจริงในสถุานปีระกอำบัการ ฝ่ึกปีฏิบััติการดุ�านการจัดุการธุุรกิจการค�า

สมัยใหม่อำย่างเป็ีนระบับั ซื้ึ�งกำาหนดุให�เนื�อำหาขอำงการฝึ่กปีฏิบััติปีระกอำบัไปีดุ�วยการ

ปีฏบิััติงานในร�านค�าระดุับัพันกังานท่�เก่�ยวกบัังานดุ�านการเงิน (แคชเช่ยร์) งานพัื�นฐาน

ทั�วไปี ไดุ�แก่ การจัดุวางสินค�าเพืั�อำการจำาหน่าย  การตรวจสอำบัปีริมาณสินค�า การรักษา

สุขอำนามัยส่วนบัุคคล การรักษา ความสะอำาดุพัื�นท่�ขายและอำุปีกรณ์ต่าง ๆ  ภิายในร�าน  

ขั�นตอำนการขายสินค�าและการบัรกิารท่�เครื�อำงเกบ็ัเงนิ ความปีลอำดุภิยัในการทำางาน จะ

อำย่้ภิายใต�การดุแ้ลขอำงครฝ้่กึในสถุานปีระกอำบัการและบัคุลากรพั่�เล่�ยง ปีระเมนิผู้ลจาก

การปีฏิบัติังาน ระยะเวลาในการฝ่กึปีฏบิัติังานโดุยหวัหน�างาน และสามารถุปีระยกุตส์ิ�ง

ท่�เร่ยนร้�จากการปีฏิบััติงานไปีส้่การจัดุทำาโครงงานนวัตกรรม 
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  2.  จากการวจิยัคา่ปีระสทิธุภิิาพัขอำงแบับัทดุสอำบัในบัทเรย่นแตล่ะบัทมค่วาม

แตกต่างกัน บัทเร่ยนท่�ม่ค่าปีระสิทธุิภิาพัร�อำยละส้งท่�สุดุ E1 = 89 คือำ บัทท่� 1 สดุชื�นทุก

เช�า...เริ�มต�นจากกาแฟสดุ เซื้เว่น อ่ำเลฟเว่น (7-Eleven) จากการสมัภิาษณ์ข�อำม้ลจากผู้้�เร่ยน

ชาวจ่นพับัว่า บัทเร่ยนน่�ม่เนื�อำหาง่ายเนื�อำงจากไดุ�ศิึกษาในหัวข�อำสนทนาดุังกล่าวมาใน

รายวิชาการพั้ดุในโอำกาสต่าง ๆ 1 และรายวิชาการพั้ดุในโอำกาสต่าง ๆ 2  และสามารถุ

พับัเจอำไดุ�ในชวิ่ตปีระจำาวนั เนื�อำงจากมธุุ่รกิจกาแฟขอำงชาวไทยมาเปิีดุให�บัริการภิายใน

สถุาบััน ทำาให�นักศิึกษาคุ�นเคยในการสื�อำสารและร้�จักคำาศิัพัท์ เปี็นอำย่างดุ่ บัทเร่ยนท่�ม่

ค่าปีระสิทธุิภิาพัร�อำยละตำ�าท่�สุดุ E1 = 80 คือำ บัทท่� 7 โปีรโมชันใหม่ พั้ดุอำย่างไรให�ไดุ�ใจ

ล้กค�า เนื�อำงจากม่คำาศัิพัท์เฉพัาะท่�เปี็นคำาทับัศิัพัท์ภิาษาอำังกฤษมากจนเกินไปี ทำาให�

นักศิึกษาชาวจ่นไม่คุ�นเคย และปีระโยคการสนทนาเก่�ยวกับัโปีรโมชันยาวและซื้ับัซื้�อำน 

อำ่กทั�งยังม่เวลาจำากัดุในการนำาเสนอำเก่�ยวกับัล้กค�า ทำาให�เกิดุอำุปีสรรคในการฝ่ึกปีฏิบััติ

กอ่ำนลงปีฏบิัติัจริงขอำงนกัศิกึษาชาวจน่ เชน่  7-Eleven เชิญคะ่ เวฟ/อำุน่เลยไหมคะ  สะสม

แต�ม ALL Member ไหมคะ สำาหรับับััตร ALL Member ท่�ม่สิทธุิพัิเศิษมากมายเพัื�อำให�

คุณล้กค�าไดุ�สะสมแต�ม รับัขนมจ่บัซื้าลาเปีาดุ�วยไหมคะ ตอำนน่�ม่โปีรโมชัน … ไม่รับัไปี

ดุ�วยหรือำคะ ช่วงไหนม่โปีรโมชันดุ่ ๆ  พันักงานเราไม่ม่ไม่พัลาดุท่�จะบัอำกให�คุณล้กค�าไดุ�

รับัร้�ค่ะ ใส่ถุุงไหมคะ ดุ�วยแคมเปีญ ลดุวันละถุุงคุณทำาไดุ�ค่ะ ฯลฯ 

  3.  ค่าปีระสิทธุิภิาพัขอำงแบับัเร่ยนรวมทั�ง 7 บัท และปีระสิทธุิภิาพัคะแนน

ทดุสอำบัผู้ลสมัฤทธิุ�หลงัการเรย่นทั�ง 7 บัท มป่ีระสิทธุภิิาพัตามเกณฑ์ิท่�กำาหนดุ คอืำ E1 = 

83.80 และ E2 = 88.80 เพัราะแบับัเร่ยนท่�สร�างขึ�นมาม่เนื�อำหาบัทอำ่านท่�นักศิึกษา

ชาวจ่นสนใจ และสามารถุนำาไปีใช�ไดุ�จริงในช่วิตปีระจำาวัน และเหมาะสมกับัการนำา

ไปีปีรับัใช�ในการปีฏิบััติงานจริงในสถุานปีระกอำบัการ ฝ่ึกปีฏิบััติการดุ�านการจัดุการ

ธุุรกิจการค�าสมัยใหม่อำย่างเป็ีนระบับั โดุยในแบับัเร่ยนจะเสริมการสนทนา คำาศิัพัท์

ให�ครอำบัคลุมการฝึ่กปีฏิบััติงานตามแผู้นการสอำนขอำงรายวิชา  ฝ่ึกปีฏิบััติงานเพืั�อำให�

นักศิึกษานำาไปีปีรับัใช� รวมถึุงการวิเคราะห์การใช�ร้ปีปีระโยคต่าง ๆ ตามภิาระงานท่�

ไดุ�มอำบัหมายจากผู้้�จัดุการร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น ไดุ�แก่ 1. งานแคชเช่ยร์

และงานพัื�นฐานทั�วไปี 2. งานแคชเช่ยร์และงานพัื�นฐานทั�วไปีเพัิ�มเติม 3. การจัดุวาง

สินค�าเพัื�อำการจำาหน่าย 4. การจัดุวางสินค�าเพัื�อำการจำาหน่ายเพัิ�มเติม 5. การตรวจสอำบั

ปีริมาณสินค�า 6. การตรวจสอำบัปีริมาณสินค�าเพิั�มเติม 7. การรักษาสุขอำนามัยส่วน

บัุคคล 8. การรักษาสุขอำนามัยส่วนบัุคคลเพัิ�มเติม 9. การรักษาความสะอำาดุพัื�นท่�ขาย
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และอุำปีกรณ์ต่าง ๆ ภิายในร�าน  10. การรักษาความสะอำาดุพืั�นท่�ขายและอุำปีกรณ์ต่าง ๆ 

ภิายในร�านเพัิ�มเติม 11. ขั�นตอำนการขายสินค�าและบัริการท่�เครื�อำงคิดุเงิน 12. ขั�นตอำน

การขายสินค�าและบัริการท่�เครื�อำงคิดุเงินเพิั�มเติม 13. ความปีลอำดุภิัยในการทำางาน 

14. ความปีลอำดุภิัยในการทำางานเพัิ�มเติม 15. การจัดุทำาโครงงานนวัตกรรม จากการ

ศิึกษาวิจัยในครั�งน่� ผู้้�วิจัยพับัว่า แบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น 

อำ่เลฟเว่นสำาหรับันักศิึกษาสาขาวิชาภิาษาไทย คณะภิาษาต่างปีระเทศิ สถุาบัันผู้้่เจ่ยง

แห่งมหาวิทยาลัยอุำตสาหกรรมหนานจิง สาธุารณรัฐปีระชาชนจ่น สำาหรับัการรอำงรับั

รายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 1 และรายวิชาการฝ่ึกปีฏิบััติงาน 2 ในร�านสะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น 

อ่ำเลฟเว่น ในโครงการความร่วมมือำทางวิชาการกบััสถุาบันัการจัดุการปัีญญาภิิวัฒน์ เพืั�อำ

เสริมสร�างสมรรถุนะการสื�อำสารภิาษาไทยโดุยมุ่งเน�นฝ่ึกทักษะ การสนทนาในร�าน

สะดุวกซื้ื�อำเซื้เว่น อำ่เลฟเว่น ม่ปีระสิทธุิภิาพัเพั่ยงพัอำสำาหรับัการใช�เปี็นแบับัเร่ยนสำาหรับั

การเร่ยนการสอำนสนทนาภิาษาไทยสำาหรับันักศิึกษาชาวจ่นไดุ�เปี็นอำย่างดุ่

6.  ข้อเสนอแนะ

  1.  ควรม่การสร�างแบับัเร่ยนสนทนาภิาษาไทยเฉพัาะดุ�าน เพัื �อำความ

หลากหลายทางบัริบัทการสนทนาภิาษาไทยในช่วิตปีระจำาวัน

  2.  ควรสร�างแบับัเรย่นสนทนาภิาษาไทยสำาหรบััผู้้�เรย่นชาวจน่ในระดุบัักลาง

และระดุบััสง้ โดุยพัจิารณาเนื�อำหาให�เหมาะสมกบััระดุบััขอำงผู้้�เรย่น และเพิั�มเนื�อำหาดุ�าน

สังคม วัฒนธุรรม  ความเชื�อำ และมารยาททางสังคมขอำงคนไทย ฯลฯ 
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บที่คัดีย่อ 

  บัทความวิจยัน่�มวั่ตถุุปีระสงคเ์พืั�อำศิกึษาระดุบััปีระสทิธุผิู้ลขอำงนโยบัายการให�

บัริการ USO ขอำงสำานักงาน กสทช. ปีัจจัยท่�ม่ผู้ลต่อำนโยบัายการให�บัริการ USO ขอำง 

สำานักงาน กสทช. และเสนอำแนะแนวทางพััฒนาปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัายการให�

บัรกิาร USO ขอำง สำานกังาน กสทช. ไปีปีฏบิัตั ิซื้ึ�งเปีน็การวจิยัเชงิปีรมิาณ โดุยเกบ็ัข�อำมล้

ดุ�วยแบับัสอำบัถุามจากกลุม่ตวัอำยา่งขอำงผู้้�เข�าใช� บัริการจำานวน 400 ชดุุ สถุติทิ่�ใช� ไดุ�แก่ 

ค่าเฉล่�ย ค่าร�อำยละ ส่วนเบั่�ยงเบันมาตรฐาน ค่าทดุสอำบั สหสัมพัันธุ์ขอำงเพั่ยร์สัน และ

คา่การวิเคราะห์สมการถุดุถุอำยพัหุ ผู้ลการศิกึษาพับัว่า ปีจัจยัดุ�าน กลุม่เป้ีาหมาย ปีจัจยั

ดุ�านการปีระชาสัมพัันธ์ุนโยบัาย และปัีจจยัดุ�านทรัพัยากร มผู่้ลเชิงบัวกต่อำปีระสิทธุผิู้ล

ในการนำานโยบัายการให�บัรกิาร USO ขอำงสำานกังาน กสทช ไปีปีฏบิัตัอิำยา่งมน่ยัสำาคญั

 1 นักศิึกษาหลักส้ตรรัฐศิาสตรมหาบััณฑิิต บััณฑิิตวิทยาลัยสาขารัฐศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 2 ผู้้�ช่วยศิาสตราจารย์ ดุร. คณบัดุ่บััณฑิิตวิทยาลัยสาขารัฐศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ทางสถิุตทิ่�ระดุบัั 0.00 โดุยคา่สมัปีระสทิธิุ�สหสัมพัันธุข์อำงเพ่ัยรสัน มค่่าเทา่กบัั คา่ 0.415 

ผู้ลการวิเคราะห์สมการถุดุถุอำยพัหุ พับัว่าตัวแปีรอำิสระ 3 ตัวแปีร คือำ ปีัจจัยดุ�านกลุ่ม

เปี้าหมาย (XL) ปีัจจัยดุ�านการปีระชาสัมพัันธุ์นโยบัาย (X2) และปีัจจัยดุ�านทรัพัยากร 

(X3) สามารถุรว่มกนัพัยากรณป์ีระสทิธุผิู้ลในการนำานโยบัายการให�บัรกิารอำนิเทอำรเ์นต็

ชายขอำบัขอำงสำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ โดุยปีัจจัยทั�ง 3 ค่า R = 0.565 ม่ค่าเข�าใกล� 

1.00 แสดุงว่าม่ความสัมพัันธุ์ส้ง

คำาสำาคญั: นโยบัายการให�บัรกิารโทรคมนาคมพืั�นฐาน, ปีระสทิธุผิู้ลในการนำานโยบัาย

ไปีปีฏิบััติ
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Abstract

  The research article aimed to study level of Universal Service Obliga-

tion (USO) policy implementation effectiveness of The National Broadcasting 

and Telecommunication Commission (NBTC), factors affecting USO policy 

implementation effectiveness of NBTC, and research suggestions to improve 

USO policy implementation effectiveness of NBTC. The research employed 

quantitative research methodology that collected data from 400 USO service 

customers by utilizing research questionnaire. The statistical techniques were 

mean, percentage, standard deviation, Pearson’s correlation analysis, and 

multiple regression analysis. The research found that target factor (X1), policy 

communication factor (X2), and resource factor (X3) had statistically positive 

effect on USO policy implementation effectiveness of NBTC at .00 level of 

significance and had Pearson’s correlation value of .415. The result of multiple 

regression analysis revealed that all independent factors, target factor (X1), 

policy communication factor (X2), and resource factor (X3), could forecast USO 

policy implementation effectiveness of NBTC, and R value of 0.565 trending to 

1.00 showed high statistical relation.

 

Key words: Universal Service Obligation (USO), policy implementation effec-

tiveness 
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1.  บที่นำา

  ระบับัสื�อำสารโทรคมนาคมเปีน็โครงสร�างพืั�นฐาน ท่�มค่วามสำาคญัตอ่ำการพััฒนา 

เชิงเศิรษฐกิจและสังคมขอำงปีระเทศิ โดุยท่ �ปีระชาชนในพัื �นท่ �เขตเมือำงหรือำพัื �นท่ �

เชงิเศิรษฐกจิ จะม่ผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกจิสื�อำสาร ทั�งอำงค์กรภิาครัฐและเอำกชน สร�างโครงข่าย

สื�อำสารขึ�นสำาหรบััให�บัรกิารแกป่ีระชาชน เชน่ การให�บัรกิารโทรศิพััท ์บัรกิารสื�อำสารข�อำมล้ 

บัรกิารเชื�อำมตอ่ำอำนิเทอำรเ์นต็ ความเรว็สง้ และบัรกิารดุจิทัิล (Digital Services) ตา่งๆ บัน

แพัลตฟอำร์ม (Platform) ขอำงระบับัสื�อำสาร โทรคมนาคม แต่อำย่างไรก็ตาม ปีระชาชน

ในพืั�นท่�ห่างไกลความเจริญ ท่�ม่ความหนาแน่นขอำงปีระชากร ท่�น�อำยและม่รายไดุ�ต่อำ

ปีระชากรในพัื�นท่�ค่อำนข�างตำ�า ภิายใต�ตลาดุแข่งขันเสร่ขอำงธุุรกิจสื�อำสาร โทรคมนาคม 

ผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกิจสื�อำสารไม่สนใจท่�จะสร�างโครงข่ายสื�อำสารขึ�นให�บัริการ เนื�อำงจาก

ไม่คุ�มกับัการลงทุนสร�างโครงข่ายสื�อำสารโทรคมนาคมขึ�นให�บัริการ จึงเปี็นหน�าท่�ขอำง

หน่วยงานรัฐท่� เก่�ยวข�อำง เช่น รัฐวิสาหกิจ กระทรวงดุิจิทัลเพัื�อำเศิรษฐกิจและสังคม และ

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเส่ยงกิจการโทรทัศิน์และกิจการโทรคมนาคม

แหง่ชาต ิในการวางนโยบัายและส่งเสรมิการจัดุ ให�มโ่ครงข่ายสื�อำสารโทรคมนาคมขึ�นให�

บัรกิาร เพืั�อำลดุการแบัง่แยกทางดุจิทิลั (Digital Divide) ในการเข�าถุงึบัรกิารสื�อำสารขอำง

ปีระชาชนในเขตเมือำงและในเขตพัื�นท่�ห่างไกลความเจริญ ดุังนั�น การกำาหนดุนโยบัาย

บัริการสาธุารณะสำาหรับัการให�บัริการระบับัสื�อำสารขอำงปีระเทศิในพัื�นท่�ห่างไกล

ความเจริญ เพืั�อำให�เกิดุปีระสิทธิุภิาพัและปีระสิทธุิผู้ลในการให�บัริการระบับัสื�อำสารแก่

ปีระชาชน  ท่�จะส่งผู้ลให�เกิดุการพััฒนาชุมชนในพัื�นท่�ห่างไกลความเจริญ จึงเปี็น

เรื�อำงสำาคัญและจำาเปี็นต่อำการพััฒนาปีระเทศิ เพัื�อำให�ก�าวทันต่อำเทคโนโลย่ดิุจิทัลท่�

กำาลงัเปีล่�ยนแปีลง รป้ีแบับัการปีระกอำบัธุุรกจิ และวถ่ิุชว่ติความเปีน็อำย่้ขอำงคนในสงัคม

ปีัจจุบััน

  ในอำดุ่ต ช่วงปีี พั.ศิ. 2495-2545 บัริการโทรศิัพัท์เปี็นกิจการท่�ผู้้กขาดุโดุย

อำงค์การโทรศิพััท์แห่งปีระเทศิไทย (ทศิท.) ซึื้�งเป็ีนรฐัวสิาหกจิ ท่�ม่หน�าท่�ในการสร�างระบับั

โครงข่ายสื�อำสารโทรคมนาคมขึ�น ให�บัริการแก่ปีระชาชน ทั�งในพัื�นท่�เขตเมือำงและ

เขตพืั�นท่�หา่งไกลความเจริญ ในช่วงเวลานั�น ทศิท. จดัุให�มโ่ครงการโทรศัิพัท์สาธุารณะ

ทางไกลชนบัท พั.ศิ. 2535-2539 เพืั�อำตอำบัสนอำงนโยบัายขอำงรฐับัาล ท่�ต�อำงการให�ปีระชาชน

ในพืั�นท่�ชนบัทและพืั�นท่�นอำกขา่ยสาย ระดุบััตำาบัล หม้บ่ั�านท่�ห่างไกลความเจริญ มค่วาม
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เจริญเติบัโตทางเศิรษฐกิจและสังคม และต�อำงการลดุช่อำงว่างระหว่างสังคมเมือำงและ

สงัคมชนบัท ทั�งทางดุ�านคุณภิาพัชวิ่ตและสิ�งแวดุล�อำม โดุยใช�ระบับัสื�อำสารโทรคมนาคม

ในร้ปีแบับัโทรศิพััท์ สาธุารณะ ช่วยผู้ลกัดุนัให�เป็ีนไปีตามนโยบัายท่�ต�อำงการ (นสิานาถุ 

สิงคนิภิา, 2541:1-2) ต่อำมา เมื�อำปีระเทศิไทยเข�าส้่การแปีรร้ปีรัฐวิสาหกิจในธุุรกิจ

บัริการสื�อำสารในช่วงปีี พั.ศิ. 2545-2546 ม่การสร�างตลาดุแข่งขันเสร่ รวมทั�งการแยก

บัทบัาทการกำากบััดุแ้ลอำอำกจากอำงคก์าร โทรศิพััทแ์หง่ปีระเทศิไทยและการสื�อำสารแหง่

ปีระเทศิไทย ไปีรวมเข�ากับักรมไปีรษณ่ย์โทรเลข และยกระดัุบัเป็ีนหน่วยงานขอำงรัฐท่�

เปี็นอำิสระม่ชื�อำเร่ยกว่า สำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 

(ราชกิจจานุเบักษา เล่ม 117 ตอำนท่� 16ก, 2543-9-41) ซื้ึ�งต่อำมาในเดุือำนธุันวาคม 2553 

ไดุ�โอำนกจิการไปี เปีน็สว่นหนึ�งขอำงสำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเส่ยง กจิการ

โทรทศัิน์ และกจิการ โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตามกฎีหมาย (ราชกิจจานเุบักษา 

เล่ม 127 ตอำนท่� 78ก, 2553: 1-19) นอำกเหนือำไปีจากการทำาหน�าท่�กำากับัดุ้กิจการให�

บัริการสื�อำสารโทรคมนาคมขอำงปีระเทศิแล�ว กสทช. ยังม่ภิารกิจในการจัดุให�ม่บัริการ

โทรคมนาคมพัื�นฐานโดุยทั�วถุึงและบัริการเพัื�อำสังคม (Universal Service Obligation) 

หรือำบัริการ USO ภิายใต�กรอำบัอำำานาจหน�าท่�ตามพัระราชบััญญัติอำงค์กรจัดุสรรคลื�น 

ความถุ่�และกำากบัักจิการวทิยกุระจายเสย่งวิทยโุทรทศัิน์ และกิจการโทรคมนาคม พั.ศิ. 

2543 มาตรา 27 (12) และมาตรา 50 ราชกิจจานุเบักษา เล่มท่� 117 ตอำนท่� 16 ก, 2543: 

1-19) ปีระกอำบัพัระราชบัญัญัตกิารปีระกอำบักิจการโทรคมนาคม พั.ศิ. 2544 มาตรา 17 

(ราชกิจจานุเบักษา เล่มท่� 118 ตอำนท่� 106 ก, 2544 11-16) ซื้ึ�งกำาหนดุให� กสทช. ม่หน�า

ท่�ในการจัดุให�ม่บัริการโทรคมนาคมพัื�นฐาน โดุยทั�วถุึง ม่วัตถุุปีระสงค์เพัื�อำแก�ไขปีัญหา

ความเหลื�อำมล�ำาในการเข�าถุงึบัรกิารโทรคมนาคม (Digital Divide) ใน 3 ดุ�านสำาคญั ดุงัน่�

  1.  การสร�างการครอำบัคลุมโครงข่ายอำย่างทั�วถุึง (Availability)

  2.  การจัดุให�ม่สิ�งอำำานวยความสะดุวกดุ�านโทรคมนาคม เพืั�อำกลุ่มคนท่�ม่

ความต�อำงการพัิเศิษ รวมถุึง สนับัสนุนเพืั�อำให�เกิดุการพััฒนาทักษะการใช�งาน ICT            

(Accessibility)

  3.  การจัดุให�ม่บัริการเพืั�อำให�กลุ่มผู้้�ม่รายไดุ�น�อำย ม่โอำกาสเข�าถึุงบัริการ

โทรคมนาคมไดุ�อำย่างเท่าเท่ยม (Affordability)

  โลกกำาลังเข�าส้่สังคมดิุจิทัล ท่�อำาศิัยโครงข่ายสื�อำสารโทรคมนาคม โดุยเฉพัาะ
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อำินเทอำร์เน็ตเปี็น โครงสร�างพัื�นฐานท่�จะให�ปีระชาชนเข�าถุึงและใช�บัริการดุิจิทัล ซื้ึ�งเปี็น

นวัตกรรมท่�อำอำกแบับัมาเพัื�อำ ทดุแทนการใช�งานในร้ปีแบับัเดิุมท่ �เคยปีฏิบััติกันมา 

การแพัร่ระบัาดุขอำงไวรัส COVID-19 เปี็นตัวเร่งท่� สำาคัญ ท่�ทำาให�ปีระชาชนม่ความจำา

เปี็นต�อำงใช�บัริการดิุจิทัลใหม่ๆ เช่น การปีระชุมแบับัเสมือำน (Virtual Meeting) การ

สัมมนาอำอำนไลน์ผู้่านเว็บัและระบับัเร่ยนร้�อำิเล็กทรอำนิกส์ (Webinar and e-Learning 

System) การทำางานจากท่�บั�าน (Work from Home) การสั�งซืื้�อำสินค�าทางอำอำนไลน์ 

(e-Commerce) การเร่ยกใช�บัริการรถุบันแพัรตฟอำร์มเทคโนโลย่ เช่น อำ้เบัอำร์ (Uber) 

และ  แกรบั (Grab) รวมทั�งการสั�งอำาหารดุ�วยแอำบัพัลิเคชันบันมือำถุือำ เช่น ฟ้ดุส์แพันดุ�า 

(Foods Panda) ไลน์แมน (Line Man) แกรบัฟ้ดุส์ (Grab Foods) เปี็นต�น ส่งเสริม

ให�การเข�าส้่สังคมดุิจิทัลท่�สมบั้รณ์เกิดุขึ�นอำย่างรวดุเร็วขึ�นกว่าปีกติ แต่อำย่างไรก็ตาม 

ดุ�วยสภิาพัปีัญหาการแบ่ังแยกทางดิุจิทัลท่�เกิดุจากเงื�อำนไขขอำงความแตกต่างระหว่าง 

กลุ่มปีระชากรและความแตกต่างระหว่างภิ้มิภิาค ทำาให�ปีระชาชนเข�าถึุงเทคโนโลย่

สารสนเทศิและ การสื�อำสาร (ICT: Information and Communications Technology) 

ไม่เท่าเท่ยมกัน ปีระเดุ็นน่�เปี็นเรื�อำง ท�าทายขอำงรัฐในการเข�ามาแก�ไขปีัญหา เพืั�อำให�

ปีระชาชนไม่ว่า จะอำย้่ในภิ้มิภิาคใดุหรือำม่ฐานะ ความเปี็นอำย้่อำย่างไร ต่างควรม่โอำกาส

เข�าถุึงและใช�บัริการ ICT อำย่างเท่าเท่ยมกัน เพัื�อำส่งเสริมการพััฒนา เศิรษฐกิจฐานราก 

ท่ �เกิดุจากสภิาพัความเปี็นอำย้ ่ท่ �ดุ่ขอำงปีระชาชนทั �งในเขตเมือำงและพัื�นท่ �ห่างไกล

ความเจริญ

  ปีจัจบุันั เริ�มมก่ารพ้ัดุถุงึและให�ความสำาคญักบััปีระเดุน็การเข�าถุงึบัรอำดุแบันดุ์

หรือำการเข�าถุึง อำินเทอำร์เน็ตในฐานะสิทธุิพัลเมือำง (Broadband or Internet access is 

a Civil Right) ดุังท่� Reverend Al Sharpton (2017) ไดุ�เข่ยนบัทความ ไว�ว่า การแพัร่

ระบัาดุครั�งใหญ่ขอำงโคโรน่าไวรัสสายพัันธ์ุุใหม่ หรือำ โควดิุ-19 (COVID-19 Virus) ไดุ�ทำา

ให�ทำาให�สถุานภิาพัขอำงการแบั่งแยกทางดุิจิทัลขอำงปีระเทศิสหรัฐอำเมริกาเกิดุความ

ชัดุเจนอำย่างท่�ไม่เคยเกิดุขึ�นมาก่อำน การแพัร่ระบัาดุขอำงไวรัสโควิดุ-19 ทำาให�สร�าง

ความจำาเปี็นขอำงปีระชากรสหรัฐอำเมริกาในการใช�งานขอำงระบับัอิำนเทอำร์เน็ตความเร็ว

ส้ง แต่ความล�มเหลวในการแก�ไขปัีญหาการแบ่ังแยกทางดิุจิทัลในอำดุ่ตท่�ผู้่านมา ไดุ�

ส่งผู้ลกระทบัร�ายแรงต่อำ ชุมชนคนผู้ิวส่ทั�งในอำเมริกาในชนบัทและในเมือำง วิกฤตดุ�าน
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สาธุารณสุข ดุ�านการศึิกษา ดุ�านการทำางาน เป็ีนต�น ท่�ต�อำงพึั�งพัาโครงสร�างพืั�นฐาน

ดุ�านการสื�อำสารโทรคมนาคมมากขึ�น การขาดุการเข�าถึุงอำินเทอำร์เน็ตส่งผู้ลกระทบัต่อำ

ความสามารถุขอำงชมุชนในการเข�าถุงึโปีรแกรมการศิกึษาและการแพัทย ์ทางไกลและ

โอำกาสในการจ�างงาน นอำกจากน่�ยังขัดุขวางความสามารถุขอำงผู้้�คนในการม่ส่วนร่วม

ในระบัอำบัปีระชาธิุปีไตยขอำงเราอำย่างเต็มท่� เมื�อำไม่ม่การเชื�อำมต่อำอำินเทอำร์เน็ต ผู้้�คนจะ

ส้ญเส่ยตัวเลือำกใน การกรอำกข�อำม้ลอำอำนไลน์ในปีี 2020 และหลายคนไม่สามารถุลง

ทะเบัย่นเพืั�อำลงคะแนนเสย่งหรอืำขอำ บัตัรลงคะแนนทางไปีรษณ่ยไ์ดุ� ปีญัหาเหลา่น่�จงึนำา

ไปีส้ก่ารพิัจารณาขอำงสภิา  คอำงเกรสในปีระเด็ุนการเข�าถึุงอำนิเทอำร์เน็ต เป็ีนปีญัหาสิทธุิ

พัลเมือำงขอำงศิตวรรษท่� 21 ผู้ลกระทบัท่�น่าตกใจในปีัจจุบัันและท่�คาดุการณ์ไว�ขอำงการ

แพัรร่ะบัาดุขอำงไวรสัโควดิุ-19 แสดุงให�เหน็วา่ ผู้้�คนไมส่ามารถุรอำการเชื�อำมตอ่ำ  อำก่ตอ่ำไปี 

ถุงึเวลาแล�วท่�จะต�อำงมารวมตัวกนั เพืั�อำให�แน่ใจวา่ทุกชมุชนสามารถุเข�าถึุงอำนิเทอำร์เน็ต

ท่�ม่ ราคาไม่แพังและเชื�อำถุือำไดุ�

  ดัุงนั�นงานวิจัยน่�จึงศึิกษาถึุงร้ปีแบับัขอำงการให�บัริการโครงข่ายสื�อำสาร

โทรคมนาคมพืั�นฐาน โดุยทั�วถุึง โดุยเน�นไปีท่�เทคโนโลย่อำินเทอำร์เน็ต เพืั�อำหาร้ปีแบับั

การให�บัริการโครงข่ายสื�อำสาร โทรคมนาคม ท่�ม่ความเหมาะสมกับัสภิาพัใช�งานขอำง

ปีระชาชนในพัื�นท่�ห่างไกล สามารถุใช�ปีระโยชน์ จากโครงข่ายสื�อำสารโทรคมนาคม

ท่�ลงทุนไปีอำย่างม่ปีระสทิธิุภิาพัมากท่�สุดุ และนำามากำาหนดุเป็ีนนโยบัายสาธุารณะสำาหรับั

การสร�างระบับัสื�อำสารโทรคมนาคมเปีน็โครงสร�างพืั�นฐานท่�สำาคัญ ให�มป่ีระสทิธุภิิาพัส้ง 

ครอำบัคลุมทั�วปีระเทศิ ท่�ทุกคนเข�าถึุงไดุ� (Accessible) ม่ความพัร�อำมใช� (Available) 

และอำย้่ในราคาท่�จ่ายไดุ� (Affordable) ต่อำไปี

2.  วัตถุประสงค์การวิจ้ัย

  1.  เพืั�อำศึิกษาปัีจจัยท่�ม่ผู้ลต่อำนโยบัายการให�บัรกิาร USO ขอำง สำานกังาน กสทช. 

  2.  เพืั�อำศิกึษาระดุบััปีระสทิธุผิู้ลขอำงนโยบัายการให�บัรกิาร USO ขอำงสำานกังาน 

กสทช.

  3.  เพืั�อำเสนอำแนะแนวทางพััฒนาปีระสิทธุผิู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการ 

USO ขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ
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3.   ขอบเขตของการวิจ้ัย

  ขอำบัเขตการวิจยัในครั�งน่� ผู้้�วิจยัจะศิกึษาเฉพัาะการจัดุให�มบ่ัริการอิำนเทอำร์เนต็ 

ภิายใต�โครงการ จัดุให�ม่สัญญาณโทรศัิพัท์เคลื�อำนท่�และบัริการอำินเทอำร์เน็ตความ

เร็วส้งในพัื�นท่�ชายขอำบั (Zone C+) ท่�ม่การดุำาเนินงานในปีี พั.ศิ. 2561 ท่�ผู้่านมา 

ขอำงสำานักงาน กสทช.

4.  ประโยชน์ที่่�คาดีว่าจ้ะไดี้รับ

  1.  ทราบัการศึิกษาระดุับัปีระสิทธุิผู้ลขอำงขอำงนโยบัายการให�บัริการ USO 

ขอำง สำานักงาน กสทช.

  2.  ทราบัการศิึกษาปีัจจัยส่วนบัุคคลท่�ม่ผู้ลต่อำปีระสิทธุิผู้ลขอำงขอำงนโยบัาย

การให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช.

  3.  สำานักงาน กสทช. สามารถุนำาผู้ลการวิจัยไปีปีรับัปีรุงการดุำาเนินงานใน

การขับัเคลื�อำน นโยบัายการให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช. ให�เกิดุผู้ลอำย่างม่

ปีระสิทธุิภิาพั สอำดุคล�อำงกับัความ ต�อำงการขอำงปีระชาชน

5.  แนวคิดี ที่ฤษฎี่ และงานวิจ้ัยที่่�เก่�ยวข้อง

  แนวคิดุและทฤษฎี่ท่�เก่�ยวข�อำงกับัการวิจัยเรื�อำงปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัาย

การให�บัรกิาร โทรคมนาคมพืั�นฐานโดุยทั�วถุงึและบัรกิารเพืั�อำสงัคม (Universal Service 

Obligation) หรือำบัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีนั�น ย่อำมเห็นว่า บัริการ USO 

(Universal Service Obligation) หมายถุึง บัริการโทรคมนาคมพัื�นฐานโดุยทั�วถุึงและ

บัริการเพืั�อำสังคม ม่วัตถุุปีระสงค์เพืั�อำให�ปีระชาชนทุกคน รวมถึุงผู้้�ดุ�อำยโอำกาสในสังคม

และปีระชาชนในชนบัทห่างไกล สามารถุเข�าถึุงบัริการโทรคมนาคม พืั�นฐานไดุ�โดุย

สะดุวกในอำตัราค่าบัรกิารท่�เหมาะสม และสามารถุเข�าถึุงข�อำม้ลสารสนเทศิอำย่างเท่าเท่ยม 

กนัทั�วทั�งปีระเทศิ เพืั�อำลดุชอ่ำงวา่งหรอืำความเหลื�อำมล�ำาในการเข�าถึุงเทคโนโลย่สารสนเทศิ

และการให�บัริการอำินเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำง สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ ดุังน่�

  1.  นโยบัายการให�บัรกิารอำนิเทอำรเ์นต็ชายขอำบัขอำง กสทช. สามารถุให�บัรกิาร

อำินเทอำร์เน็ตใน พัื�นท่�ท่�ไม่ม่ผู้้�ให�บัริการเอำกชนมาดุำาเนินการ
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  2.  นโยบัายการให�บัรกิารอำนิเทอำรเ์นต็ชายขอำบัขอำง กสทช. สามารถุให�บัรกิาร

อำินเทอำร์เน็ตกับั ชุมชนท่�ดุ�อำยโอำกาสทางเศิรษฐกิจ

  3.  ปีระชาชนมค่วามพังึพัอำใจตอ่ำคณุภิาพัการให�บัรกิาร อำนิเทอำร์เน็ตชายขอำบั

ขอำง กสทช.

  4.  ปีระชาชนมค่วามพึังพัอำใจต่อำปีรมิาณการให�บัริการ อำนิเทอำร์เนต็ชายขอำบั

ขอำง กสทช. 

  5.  ปีระชาชนสนับัสนุนให�ม่การให�บัริการอำินเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำง กสทช. 

ต่อำไปีในอำนาคต 

  6.  ปีระชาชนม่ยินดุ่ให�คำาแนะนำากับับัุคคลอำื�นในการใช�บัริการอำินเทอำร์เน็ต

ชายขอำบัขอำง กสทช.

6.  วิธิ่การศึกษา

  การวิจัยครั�งน่�จะเป็ีนการวิจัยเชิงปีริมาณ (Quantitative Research) และใช�

แบับัสอำบัถุาม (Questionnaire) เปีน็เครื�อำงมอืำในการเกบ็ัรวบัรวมข�อำมล้สำาหรบััใช�ในการ

ปีระมวลผู้ลการวิจยั ผู้้�วิจยัมก่ารศึิกษาและทบัทวนวรรณกรรมขอำงผู้ลงานท่�เก่�ยวข�อำงใน

เรื�อำงขอำงการแบ่ังแยกทางดุจิทิลั (Digital Divide) บัรกิารโทรคมนาคมพืั�นฐาน โดุยทั�วถุงึ

และบัรกิารเพืั�อำสังคม (Universal Service Obligation) โดุยปีระชากรคอืำผู้้�เข�าใช�บัรกิาร 

USO Net ท่�กระจายอำย่้ในพืั�นท่�หา่งไกลความเจริญทั�ว ปีระเทศิ ซื้ึ�งมโ่ครงข่ายข่ายสื�อำสาร 

สำาหรับัสร�างบัริการ USO Net ขึ�นให�บัริการ เนื�อำงจากผู้้�วิจัยไม่ สามารถุทราบัจำานวน

ปีระชากรท่�แน่นอำนขอำงผู้้�เข�าใช�บัริการดุังกล่าวไดุ� ดุังนั�น ขนาดุกลุ่มปีระชากร ตัวอำย่าง

สามารถุคำานวนไดุ�จากส้ตร ไม่ทราบัขนาดุปีระชากรตัวอำย่างขอำง Cochran (1953)

โดุยกำาหนดุ ระดุับัค่าความเชื�อำมั�นร�อำยละ 95 และระดุับัค่าความคาดุเคลื�อำนร�อำยละ 5 

จะไดุ�จำานวนปีระชากรท่�ต�อำงทำา การเก็บัแบับัสอำบัถุามจำานวน 400 คน

7.  ผู้ลการศึกษา

  1.  ผู้ลการวิเคราะห์ข�อำม้ลส่วนบัุคคล

  จากการศึิกษาพับัว่า กลุ่มตัวอำย่างม่สัดุส่วนชายหญิงใกล�เค่ยงกัน โดุยม่เพัศิหญิง

จำานวน 239 คน คดิุเปีน็ ร�อำยละ 54.6 และมากกวา่เพัศิชายอำย่้ร�อำยละ 9.2 สว่นใหญเ่ปีน็
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ผู้้�ม่อำายุระหว่าง 31-40 ปีี และกลุ่ม 41-50 ปีีมากท่�สุดุ ดุ�วยจำานวน 111 คนและ 118 

คน คิดุเปี็นร�อำยละ 25.3 และ 26.9 ตามลำาดัุบั เปี็นผู้้�ท่�ม่ ระดุับัการศิึกษาปีริญญาตร่

มากท่�สุดุ รอำงลงมาเปี็นระดัุบั ปีวช./ปีวส. ดุ�วยจำานวน 194 คนและ 142 คนคิดุเปี็น

ร�อำยละ 44.3 และ 32.4 ตามลำาดุับั เปี็น  ผู้้�ม่สถุานภิาพัสมรสมากท่�สุดุ จำานวน 226 

คน คิดุเปี็นร�อำย ละ 51.6 เปี็นผู้้�ม่รายไดุ�เฉล่�ยต่อำเดุือำน 25,000-35,000 บัาท มากท่�สุดุ 

จำานวน 162 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 37 เปี็นผู้้�ม่อำาช่พัข�าราชการมากท่�สุดุ จำานวน 100 คน 

คิดุเปี็นร�อำยละ 22.8 เปี็นผู้้�รับัทราบัข่าวสารผู้่าน ช่อำงทางสื�อำสังคมอำอำนไลน์มากท่�สุดุ 

จำานวน 143 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 32.6 และเปี็นผู้้�ใช�เครื�อำงสมาร์ท โฟนมากสุดุจำานวน 

182 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 41.6

  2.  ความคิดุเห็นเก่�ยวกับัปีัจจัยดุ�านกลุ่มเปี้าหมายนโยบัาย

  ความคดิุเหน็เก่�ยวกบััปีจัจยัดุ�านกลุม่เปีา้หมายนโยบัาย ท่�มผู่้ลตอ่ำปีระสทิธุผิู้ล

ในการนำานโยบัาย การให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ ค่าเฉล่�ยอำย้่ท่� 

3.44 คะแนน อำย้่ในระดุับัเห็นดุ�วยมาก

  3.  ความคิดุเห็นเก่�ยวกับัปีระสิทธิุผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการ USO 

ขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ ในดุ�านปีัจจัยดุ�านการปีระชาสัมพัันธุ์นโยบัาย

  ความคิดุเห็นเก่�ยวกับัปีัจจัยดุ�านการปีระชาสัมพัันธุ์นโยบัาย ท่�ม่ผู้ลต่อำ

ปีระสิทธิุผู้ลในการนำา นโยบัายการให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ 

ค่าเฉล่�ยอำย้่ท่� 3.10 คะแนน อำย้่ในระดุับั เห็นดุ�วยมาก

  4.  ความคิดุเห็นเก่�ยวกับัปีระสิทธิุผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการ USO 

ขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติในดุ�านปีัจจัยดุ�านทรัพัยากร

  ความคิดุเห็นเก่�ยวกับัปีัจจัยดุ�านทรัพัยากร ท่�ม่ผู้ลต่อำปีระสิทธุิผู้ลในการนำา

นโยบัายการ ให�บัรกิาร USO ขอำง สำานกังาน กสทช ไปีปีฏบิัตั ิคา่เฉล่�ยอำย่้ท่� 2.95 คะแนน 

อำย้่ในระดุับัเห็นดุ�วยมาก

  5.  ปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการอำินเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำง 

สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ

  ความคิดุเห็นเก่�ยวกับัปีระสทิธิุผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการอิำนเทอำร์เน็ต

ชายขอำบัขอำง สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ ค่าเฉล่�ยอำย้่ท่� 3.65 คะแนน อำย้่ในระดุับัเห็น

ดุ�วยมาก
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  ผู้ลการทดุสอำบัสมมุติฐาน

  สมมติฐานท่� 1 ปีัจจัยดุ�านความพัร�อำมขอำงกลุ่มเปี้าหมาย (ผู้้�ใช�บัริการ) ม่ผู้ล

ต่อำปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการ USO ขอำงสำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ 

ผู้ลการทดุสอำบัสมมติฐาน พับัว่า ปีจัจัยดุ�านความพัร�อำมขอำงกลุม่เปีา้หมาย (ผู้้�ใช�บัริการ) 

ม่ผู้ลเชิงบัวกต่อำปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัาย การให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน 

กสทช. ไปีปีฏิบััติ อำย่างม่นัยสำาคัญทางสถิุติ โดุยม่ค่าสัมปีระสิทธิุ� สหสัมพัันธุ์ขอำง

เพั่ยรสัน (Pearson Correlation) ม่ค่าเท่ากับั 0.456 ค่า Sig เท่ากับั 0

  สมมติฐานท่� 2 ปีัจจัยดุ�านการปีระชาสัมพัันธุ์นโยบัาย ม่ผู้ลต่อำปีระสิทธุิผู้ลใน

การนำานโยบัาย การให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ ผู้ลการทดุสอำบั

สมมตฐิาน พับัว่า ปีจัจยัดุ�าน การปีระชาสมัพัันธุน์โยบัาย มผู่้ลเชงิบัวกตอ่ำปีระสทิธุผิู้ลใน

การนำานโยบัายการให�บัริการ USO ขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ อำย่างม่นัยสำาคัญ

ทางสถิุต ิโดุยค่าสมัปีระสิทธิุ�สหสมัพัันธ์ุขอำงเพ่ัยรสัน มค่่าเท่ากบัั 0.52 คา่ Sig เท่ากบัั 0

  สมมติฐานท่� 3 ปีจัจยัดุ�านทรัพัยากร มผู่้ลต่อำปีระสิทธิุผู้ลในการนำานโยบัายการ

ให�บัรกิาร USO ขอำง สำานกังาน กสทช. ไปีปีฏิบัตั ิผู้ลการทดุสอำบัสมมติฐาน พับัว่า ปีัจจัย

ดุ�านทรัพัยากร ม่ผู้ลเชิงบัวกต่อำปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัายการ ให�บัริการ USO ขอำง 

สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ อำย่างม่นัยสำาคัญ ทางสถุิติ โดุยค่าสัมปีระสิทธุิ�สหสัมพัันธุ์

ขอำงเพั่ยรสัน ม่ค่าเท่ากับั ค่า 0.415 Sig เท่ากับั 0

  สมมติฐานท่� 4 ผู้ลการวิเคราะหส์มการถุดุถุอำยพัหุ พับัว่า ตวัแปีรอิำสระ 3 ตวัแปีร 

คือำ ปีัจจัยดุ�าน กลุ่มเปี้าหมาย (X1) ปีัจจัยดุ�านการปีระชาสัมพัันธุ์นโยบัาย (X2) และ

ปีัจจัยดุ�านทรัพัยากร (X3) สามารถุ ร่วมกันพัยากรณ์ ปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัาย

การให�บัริการอำินเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำง สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ พับัว่าเปี็นไปีตาม

สมมติฐานท่�วางไว� โดุยปีัจจัยทั�ง 3 ค่า R = 0.565 ม่ค่าเข�าใกล� 1.00 แสดุงว่าม่ความ

สัมพัันธุ์ส้ง สามารถุนำาตัวแปีรต�นพัยาการณ์ตัวแปีรตามไดุ�ดุ่ และสามารถุอำธุิบัาย 

ปีระสิทธิุผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการอิำนเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำง สำานักงาน กสทช. 

ไปีปีฏิบััติ (R) ไดุ�ร�อำยละ 31.9 และม่ค่าความคาดุเคลื�อำนในการพัยากรณ์ (SE) เท่ากับั

ร�อำยละ 58.89 ไดุ�อำย่างม่ นัยสำาคัญทางสถุิติท่�ระดุับั .05 โดุยม่ 
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  สมการในร้ปีแบับัคะแนนดุิบั

  Y = 1.572 + 0.223X, +0.322X, +0.107X, 

  สมการในร้ปีแบับัคะแนนมาตรฐาน

  Y = 0.236 X + 0.318 X, + 0.111X,

8.  อภิปรายผู้ล

  จากการศิึกษาปีระสิทธุิผู้ลในการนำานโยบัายการให�บัริการ USO Net ขอำง 

สำานักงาน กสทช ไปีปีฏิบััติ พับัว่า

  1.  ปีัจจัยดุ�านกลุ่มเปี้าหมาย

  ปีระชาชนเหน็ดุ�วยกบัันโยบัายการให�บัรกิารอำนิเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำงสำานกังาน 

กสทช. ค่อำนข�างมาก แต่ปีระชาชนยังไม่สามารถุไดุ�รับัปีระโยชน์จากนโยบัายการให�

บัริการอำินเทอำร์เน็ตชาย ขอำบัขอำงสำานักงาน กสทช. ไดุ�เต็มท่� สำานักงาน กสทช. ต�อำงให�

ความสำาคัญในการเข่ยนแผู้นและระบุั ตวัช่�วดัุขอำงการนำาบัริการ USO Net ไปีใช�งานให�

ตรงกับัความต�อำงการขอำงปีระชาชนมากขึ�น เพัื�อำให�เกิดุ การพััฒนาดุ�านช่วิตความเปี็น

อำย้่และการนำา USO Net ไปีใช�ปีระโยชน์ในเชิงเศิรษฐกิจ นอำกจากน่�ถุึงแม� ปีระชาชน

ม่เครื�อำงมือำสื�อำสารเปี็นจำานวนค่อำนข�างมาก แต่ม่เครื�อำงคอำมพัิวเตอำร์ใช�งานเปี็นสัดุส่วน

ท่�น�อำย กว่า ปีระชาชนมค่วามเข�าใจในวิธุ่การเข�าถึุงอำนิเทอำรเ์นต็ชายขอำบัขอำงสำานักงาน 

กสทช. ค่อำนข�างมาก แต่กระนั�นก็ตาม พัวกเขายังขาดุความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับัการ

ใช�งานอำนิเทอำร์เน็ต ชายขอำบัขอำง สำานกังาน กสทช. ดุ�วยความปีลอำดุภิยั เช่น การร้�เท่าทัน

สื�อำ (Internet Literacy) การเสพัสื�อำเนื�อำหาบันเว็บัไซื้ดุ์ท่�ม่ข่าวปีลอำม (Fake News) 

ดุังนั�น ในการเข่ยนแผู้นสร�างและการใช�ปีระโยชน์ขอำง USO Net ม่ความจำาเป็ีนต�อำง

บัรรจกุารอำบัรมพััฒนา ให�ความร้�และสร�างทกัษะในการใช�อำนิเตอำรเ์น็ตอำยา่งถุ้กต�อำงดุ�วย 

ซื้ึ�งสอำดุคล�อำงกับังานวิจัยขอำงไวษิษฐ์ บัุญเทพัปีระทาน (2559) ศิึกษาเรื�อำง ปีระสิทธุิผู้ล

การนำา นโยบัายบั�านหลังแรกไปีปีฏิบััติ พับัว่า งานวิจัยน่�ม่วัตถุุปีระสงค์ 1) เพัื�อำศิึกษา

ถุึงบัริบัทสภิาพัปีัญหา และอำุปีสรรคขอำงนโยบัายบั�านหลังแรกไปีปีฏิบััติ 2) เพัื�อำศิึกษา

ถุงึปัีจจยัท่�มผู่้ลตอ่ำปีระสทิธุผิู้ลในการนำา นโยบัายบั�านหลงัแรกไปีปีฏบิัตั ิ3) เพืั�อำนำาเสนอำ

แนวทางท่�มป่ีระสิทธุผิู้ลในการนำานโยบัายบั�านหลังแรก ไปีใช�ให�เกิดุ ปีระโยชน์มากท่�สดุุ 

ซื้ึ�งผู้ลการวจิยัสรปุีไดุ�วา่ ตวัแบับัปีระสทิธุผิู้ลขอำงการนำานโยบัายบั�านหลงัแรกไปีปีฏบิัติั
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นั�นม่ปัีจจัยท่�เก่�ยวข�อำงม่ทั�งหมดุ 4 ดุ�าน โดุยเร่ยงลำาดัุบัจากมากไปีหาน�อำย ไดุ�แก่ 1) 

ปีัจจัยการแข่งขันในอำุตสาหกรรม 2) ปีัจจัยผู้้�ปีระกอำบัการ 3) ปีัจจัยนโยบัายรัฐบัาล 4) 

ปีัจจัยผู้้�บัริโภิค ท่�ส่งผู้ลกระทบัต่อำปีระสิทธุิผู้ลการนำานโยบัายบั�านหลังแรกไปีปีฏิบััติ 

ดุังนั�นรัฐบัาลควรท่�จะต�อำงให� ความสำาคัญในการกำาหนดุนโยบัายบั�านหลังแรก เพัื�อำให�

ปีระชาชนม่ช่วิตท่�ดุ่ขึ�น และม่ท่�อำย่้อำาศิัยเปี็นขอำงตนเอำง ซื้ึ�งการนำานโยบัายน่�ไปีปีฏิบััติ

นั�นจะสามารถุกระตุ�นเศิรษฐกิจขอำงภิาพัรวมใน อำุตสาหกรรม อำสังหาริมทรัพัย์ทั�งหมดุ 

ดุังท่�กล่าวมานั�นนโยบัายน่�จะเปี็นการกระตุ�นทางเศิรษฐกิจขอำงปีระเทศิ และท่�สะท�อำน

ถุึงความเจริญเติบัโตไดุ�อำย่างยั�งยืนในอำนาคตต่อำไปี

  2.  ปีัจจัยดุ�านการปีระชาสัมพัันธุ์นโยบัาย

  การปีระชาสมัพัันธ์ุขอำงนโยบัายการให�บัรกิารอำนิเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำงสำานกังาน 

กสทช. ไปีปีฏิบัตั ิพับัวา่ ปีระชาชนรบััทราบัการให�บัริการเนต็ชายขอำบั รวมทั�งการแก�ไข

ปีัญหาอำุปีสรรคขอำง การใช�งาน จากการปีระสานงานร่วมกันขอำงผู้้�ให�บัริการท่�ปีระม้ล

โครงการ กบััผู้้�นำาชุมชน ในการให� ข�อำมล้เก่�ยวกับัการให�บัริการอิำนเทอำร์เนต็ชายขอำบัขอำง

สำานักงาน กสทช. แก่ปีระชาชนท่�เปี็น กลุ่มเปี้าหมาย และจากการสอำบัถุามปีระชาชน

ไดุ�ใช�บัริการอำินเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำงสำานักงาน กสทช. ตามเงื�อำนไขการให�บัริการ

ขอำง กสทช. ซื้ึ�งสอำดุคล�อำงกับังานวิจัยขอำงสุภิัทรา ฝ่อำฝ่น และคณะ (2557) ศิึกษาเรื�อำง 

ปีัจจัยท่�ม่อิำทธิุพัลต่อำคุณภิาพัช่วิตขอำงผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้งลอำยในกรุงเทพัมหานคร 

พับัว่า การวิจัยครั�งน่� ม่วัตถุุปีระสงค์เพัื�อำหาปีัจจัยท่�ม่อำิทธุิพัลต่อำคุณภิาพัช่วิตขอำง

ผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้งลอำยใน กรุงเทพัมหานคร และใช�เครื�อำงมือำวัดุคุณภิาพัช่วิตขอำง

อำงค์การอำนามัยโลกชุดุย่อำ ฉบัับัภิาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI) กลุ่มตัวอำย่างคือำ 

ผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้งลอำยในเขตกรงุเทพัมหานครจำานวน 360 คน ผู้ลการศิกึษา พับัวา่ 

ผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้งลอำยส่วนใหญ่มคุ่ณภิาพัชวิ่ตอำย่้ในระดัุบัปีานกลาง ร�อำยละ 78.9 ม่

เพั่ยงร�อำยละ 20.8 ท่�ม่คุณภิาพัช่วิตอำย้่ในระดุับัดุ่ ปีัจจัยท่�ม่อำิทธุิพัลต่อำคุณภิาพัช่วิตขอำง 

ผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้งลอำย ไดุ�แก่ อำายุ สิทธุิในการรักษาพัยาบัาล พัฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภิาพัสัมพัันธุภิาพัในครอำบัครัว สัมพัันธุภิาพัในกลุ่มเพืั�อำนผู้้�ปีระกอำบัการค�า และการ

รับัร้�นโยบัายส่งเสริม แรงงานนอำกระบับั โดุยตัวแปีรทั�ง 6 ตัวน่� สามารถุร่วมกันทำานาย

คุณภิาพัช่วิตขอำงผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้ง ลอำยไดุ�ร�อำยละ 67.10 ข�อำเสนอำแนะการศิึกษา

ครั�งน่� ควรให�ความร้�เก่�ยวกับัสิทธุิในการรักษาพัยาบัาลการ ตรวจสุขภิาพัปีระจำาปีีและ
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การดุ้แลสุขภิาพัตนเอำง การส่งเสริมพัฤติกรรมสุขภิาพัขอำงผู้้�ปีระกอำบัการค�า แผู้งลอำย 

การสร�างเสริมสัมพัันธุภิาพัทั�งในระดุับัครอำบัครัวและสังคม และม่การปีระชาสัมพัันธุ์

นโยบัาย ส่งเสริมแรงงานนอำกระบับัให�ผู้้�ปีระกอำบัการค�าแผู้งลอำยรับัร้�และเข�าใจอำย่าง

ทั�วถุึง รวมถุึงการส่งเสริม การรวมกลุ่มเครือำข่ายแรงงานนอำกระบับั

  3.  สำาหรับัปีัจจัยดุ�านทรัพัยากร

  โครงข่ายสื�อำสารรอำงรับัการให�บัริการ USO Net ท่�ระดุับัความเร็วส้ง และม่

สัญญาณ อำินเทอำร์เน็ตท่�เสถุ่ยรภิาพัตลอำดุเวลาให�บัริการ โครงข่ายอิำนเทอำร์เน็ตชาย

ขอำบัขอำง กสทช. ม่จำานวนจุดุ ให�บัริการยังไม่เพ่ัยงพัอำกับัความต�อำงการใช�งานส่วน

บัุคคล ชุมชน และจุดุให�บัริการยังไม่ครอำบัคลุม หน่วยงานต่างๆ ท่�ต�อำงการสัญญาณ

อำินเทอำร์เน็ต อำาทิ โรงเร่ยน โรงพัยาบัาลส่งเสริมสุขภิาพัระดุับัตำาบัล เปี็นต�น ท่�ตั�งอำย่้

ภิายนอำกพืั�นท่�ชุมชน ซื้ึ�งสอำดุคล�อำงกับังานวิจัยขอำงอำัครนันท์ คิดุสม (2561) ศิึกษา

เรื�อำงความสามารถุในการจ่ายค่าบัริการอิำนเทอำร์เน็ตความเร็วส้งแบับัปีระจำาท่ �

ขอำงครัวเรือำนไทย พับัว่า งานวิจัยน่�ม่คำาถุามวิจัยหลัก คือำ ราคาค่าบัริการอำินเทอำร์เน็ต

ความเร็วส้งแบับัปีระจำาท่�ขอำงไทย อำย่้ใน ระดัุบัท่�ปีระชาชนทั�วไปี สามารถุรับัไดุ�มาก

น�อำยเพ่ัยงใดุ อำก่ทั�งเปีน็การศิกึษาข�อำเทจ็จรงิในการใช� ปีระโยชน์จากอำนิเทอำร์เน็ตขอำงตัว

อำย่างจำานวน 400 ตัวอำย่าง ผู้ลการศิึกษาสรุปีไดุ�ว่า ครัวเรือำนท่�ใช� อำินเทอำร์เน็ตความเร็ว

สง้แบับัปีระจำาท่� (อำนิเทอำรเ์นต็บั�าน) มร่ายจา่ยคา่บัรกิารสว่นน่�อำย่้ท่�ราวร�อำยละ 3.67 ขอำง

รายไดุ�ต่อำเดืุอำน ซื้ึ�งตำ�ากว่าเป้ีาหมายราคาแรกเข�าขอำงสหปีระชาติ (United Nations-UN) 

ท่�ร�อำยละ 5 ขอำงรายไดุ�ต่อำเดุือำน ครัวเรือำนท่�ม่ผู้้�พัิการ ม่ภิาระค่าใช�จ่ายอำินเทอำร์เน็ตบั�าน

ส้งกว่ากลุ่มอำื�นๆ โดุย เปีร่ยบัเท่ยบั เมื�อำพัิจารณาตามกลุ่มอำาช่พั พับัว่าสัดุส่วนรายจ่าย

อำนิเทอำรเ์นต็บั�านกจ็ะอำย่้ในชว่งราว ร�อำยละ 3.3 ถุงึ 3.9 ขอำงรายไดุ�เฉล่�ยตอ่ำเดุอืำน ยกเว�น

กลุ่มนักเร่ยน นิสิต/นักศิึกษา ท่�ม่สัดุส่วนรายจ่าย ค่าบัริการอำินเทอำร์เน็ตบั�านต่อำรายไดุ�

ส้งกว่าเกณฑิ์ท่�กำาหนดุ นอำกจากน่� เกินกว่าหนึ�งในสามขอำงตัวอำย่าง ท่�ม่อำินเทอำร์เน็ต

บั�านใช� อำย่้ในกลุม่ท่�มร่ายไดุ�น�อำย และถุอืำไดุ�ว่ามค่วามยากลำาบัากในการจา่ยคา่บัรกิาร 

อำนิเทอำร์เนต็บั�าน ซื้ึ�งอำาจสง่ผู้ลตอ่ำการยอำมรับัหรอืำบัอำกรบัับัรกิารอิำนเทอำร์เนต็บั�านดุ�วยใน

ท่�สุดุ ข�อำเสนอำแนะเชิงนโยบัาย จากการศิึกษาในครั�งน่� ไดุ�แก่ สานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเส่ยง กิจการโทรทัศิน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรจัดุให�

ผู้้�ปีระกอำบัการอิำนเทอำร์เน็ตบั�านทำาการจดุ ทะเบัย่นลก้ค�าท่�เข�าข่ายเป็ีนผู้้�ดุ�อำยโอำกาส และ
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มอำบัหน�าท่�การบัริการอำนิเทอำร์เน็ตแก่ผู้้�ดุ�อำยโอำกาสให�เป็ีนความต�อำงการใช�อิำนเทอำร์เน็ต

ความเร็วส้ง แบับัปีระจำาท่�แยกแต่ละกลุ่มไดุ�ชัดุเจนยิ�งขึ�น

9.   ข้อเสนอแนะ

  ผู้้�วิจยัมข่�อำเสนอำแนะท่�ไดุ�จากการทำาวจิยัปีระสทิธุผิู้ลในการนำานโยบัายการให�

บัริการ อำินเทอำร์เน็ตชายขอำบัขอำง สำานักงาน กสทช. ไปีปีฏิบััติ ดุังน่�

  ข�อำเสนอำแนะเชิงนโยบัาย

  1.  สำานักงาน กสทช. ควรพัิจารณาเพิั�มจุดุให�บัริการ USO Net เพืั�อำให�

ครอำบัคลุมพัื�นท่�ขอำง ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพัื�นท่�ชุมชน

  2.  สร�างศิ้นย์ USO Net ในชุมชน เพืั�อำให�ปีระชาชนท่�ไม่ม่อุำปีกรณ์เชื�อำมต่อำ

อำินเทอำร์เน็ตความเร็ว ส้งสามารถุมาใช�บัริการไดุ�

  3.  จดัุอำบัรมให�แก่ผู้้�นำาชมุชนและปีระชาชนในชุมชน ให�มค่วามร้�ความเข�าใจ

ในการใช�งานขอำง อำินเทอำร์เน็ตความเร็วส้งอำย่างถุ้กต�อำงและร้�เท่าทันสื�อำ

  4.  จดัุอำบัรมให�แก่ผู้้�นำาชมุชนและปีระชาชนในชุมชน ให�มค่วามร้�ความเข�าใจ

ในการใช�งาน แอำพัพัริเคชันต่างๆ บันอำินเทอำร์เน็ตความเร็วส้ง เพืั�อำให�สามารถุนำาไปี

ปีระยุกตใ์ช�งานให�เกดิุปีระโยชน ์ทั�งในแงก่ารพััฒนาเศิรษฐกจิในครวัเรอืำน และคณุภิาพั

ช่วิต

  ข�อำเสนอำแนะสำาหรับังานวิจัยครั�งต่อำไปี

  1.  การศิึกษาครั�งต่อำไปีควรม่การศึิกษาปีัจจัยอำื�นๆ ท่�ม่ผู้ลต่อำความสำาเร็จใน

การนำานโยบัายขอำง ภิาครัฐไปีปีฏิบััติ

  2.  ศิึกษาปีัจจัยท่�ส่งผู้ลให�การขายอำาหารผู้่านแอำปีพัลิเคชั�นต่าง ๆ  ปีระสบั

ความสำาเร็จ เพืั�อำนำาข�อำม้ลท่�ไดุ�มาไปีใช�ในการพััฒนา ปีรับัปีรุงให�สอำดุคล�อำงกับั

สถุานการณ์มากท่�สุดุ

  3.  ศิกึษาความคดิุเหน็ขอำงผู้้�บัรโิภิคเก่�ยวกบััความมั�นใจในการซื้ื�อำอำาหารผู้า่น

แอำปีพัลิเคชั�นตา่ง ๆ  เพืั�อำให�ผู้้�ปีระกอำบัการไดุ�ศึิกษา ถุงึปีญัหาและสาเหตุ เพืั�อำกระตุ�นให�

เกิดุการตัดุสินใจและความต�อำงการ ในการสั�งอำาหารทางแอำปีพัลิเคชั�นต่าง ๆ
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แนวทางการจัีดการบริหาร: ธุรกิจีกัญชา

Management approach: cannabis business

ปีิยะนันต์ จันทร์แขกหล�า1  ภิ้ริทัศิน์ ชาตินำ�าเพัชร2  และวัชรชัย วิวัฒน์คุณากร3

วันรับั: 14 ม่นาคม 2565 วันแก�ไข: 9 เมษายน 2565 ยอำมรับั: 2 พัฤษภิาคม 2565

บที่คัดีย่อ 

  การวิจัยครั�งน่� เพัื�อำศิึกษาแนวทางการจัดุการธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทย เปี็น

วิจัยเชิงคุณภิาพั จากการวิจัยเอำกสาร การสัมภิาษณ์เชิงลึกกับักลุ่มตัวอำย่างไดุ�แก่ 

ผู้้�บัริหาร นักวิชาการ หน่วยงานท่�ม่ใบัอำนุญาตปีล้กกัญชา ดุ�วยวิธุ่การแบับั Snowball 

Sampling โดุยวิเคราะห์ข�อำมล้เชิง เนื�อำหาและสร�างข�อำสรุปีเก่�ยวกับัแนวทางการจัดุการ

บัริหาร: ธุุรกิจกัญชา ผู้ลการศิึกษาวิจัยพับัว่า แนวทางการจัดุการบัริหารธุุรกิจกัญชาม่

อำงคป์ีระกอำบัท่�สำาคญั ไดุ�แก่ นโยบัายทางการเมือำง (Policy) กระบัวนการบัริหารจดัุการ

ในอำงค์กร (Process) สถุานท่�เหมาะสม (Place) ผู้ลิตภิัณฑิ์กัญชาท่�ม่ คุณภิาพั (Prod-

uct) และช่อำงทางการส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) ท่�ม่ผู้ลอำิทธุิพัลต่อำปีระสิทธุิภิาพั 

ปีระสิทธุิผู้ลในการจัดุการธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทย

คำาสำาคัญ: การจัดุการ, กัญชา

   1อำาจารย์ปีระจำาคณะรัฐศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   2อำาจารย์ปีระจำาคณะรัฐศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   3อำาจารย์ปีระจำาคณะรัฐศิาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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Abstract

  This research to study business management guidelines the study of 

cannabis use in Thailand was a qualitative research based on documentary 

research, in-depth interviews with a sample group of executives, academics 

and agencies that have licenses to grow cannabis using the Snowball Sampling 

method. Finding and building conclusions about management approaches the 

cannabis business. Guidelines for managing business administration There are 

important elements in channa which are: Political policy Management process 

in the organization Suitable place quality cannabis products and marketing 

promotion channels that influence the efficiency and effectiveness in managing 

the cannabis business in Thailand

Key words: Management, Cannabis
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1.  บที่นำา

  ปีัจจุบัันปีระเทศิไทยไดุ�นำากัญชามาใช�ปีระโยชน์ทางการแพัทย์ เพืั�อำใช�รักษา

ผู้้�ปี่วยบัางกลุ่มโรค เช่น มะเร็ง ซื้ึ�งถุือำเปี็นวิธุ่การรักษาทางเลือำกร้ปีหนึ�งท่�ทำาให�ผู้้�ปี่วย

สามารถุใช�สิทธุิในการรักษาอำาการเจ็บัปี่วยไดุ� ทั�งน่�ในกัญชาสารสำาคัญชื�อำว่า Canna-

bidiol (CBD) และTetrahydrocannabinol (THC) สามารถุระงับับัรรเทาอำาการเจบ็ัปีวดุ   

ลดุอำาการอำาเจ่ยน อำาการชักและร้�สึกผู้่อำนคลายพัักผู้่อำนมากขึ�น สอำดุคล�อำงกับักระแส

เรย่กร�อำงการใช�สารสกัดุจากกัญชาข�อำมล้งานวิจยัจากนักวิชาการ สนับัสนุน โดุย รฐับัาล

ขอำงพัลเอำกปีระยุทธุ์ จันทร์โอำชา ไดุ�ปีระกาศิให�กัญชาและพัืชกระท่อำมเพัื�อำปีระโยชน์ใน

การรักษาโรคและปีระโยชน์ในทางการแพัทย์ไดุ� เพัื�อำสร�างความมั�นคงทางดุ�านยาขอำง 

ปีระเทศิ โดุยแก�ไขพัระราชบััญญัติยาเสพัติดุให�โทษ (ฉบัับัท่� 7)  พั.ศิ. 2562 แก�ไขเพัิ�ม

เติมกฎีหมาย เพัื�อำใช�ปีระโยชน์กัญชาในทางการแพัทย์ พัร�อำมทั�งสร�างความมั�นคงทาง

ดุ�านยาขอำงปีระเทศิไทย และป้ีอำงกันไม่ให�เกดิุการผู้้กขาดุทางดุ�านยา หน่วยงานสามารถุ

นำากญัชาและพืัชกระท่อำมไปีทาการ ศิกึษาวิจยัและพััฒนาเพัื�อำปีระโยชน์ทางการแพัทย์

และสามารถุนาไปีใช�ในการรักษาโรคภิายใต�การ ดุ้แลและควบัคุมขอำงแพัทย์ไดุ�

  ทั�งน่�แม�ว่ารัฐบัาลและกฎีหมายไดุ�แก�ไขเพิั�มเติมส่งเสริมสนับัสนุนการนำา

กัญชาไปีใช�ทางการแพัทย์   โดุยต�อำงลงทะเบั่ยนยื�นคำาร�อำงขอำใบัอำนุญาตผู้่านกระทรวง

สาธุารณสุข สำาหรับัขอำอำนุมัติพิัจารณาอำอำกใบัอำนุญาตผู้ลิตกัญชา จำาหน่าย ขาย

นำาเข�าสง่อำอำก การศิกึษาวจิยัทำาให�มห่นว่ยงานเชน่สถุาบันัการศิกึษาบัรษิทัเอำกชน กลุ่ม

วสิาหกจิชุมชน หรือำภิาคปีระชาชนผู้้�ท่�สนใจ ปีลก้กญัชาขายจำาหน่ายหรอืำนำาเข�าส่งอำอำก

ต�อำงดุำาเนินการตามเงื �อำนไข หลักเกณฑิ์ กฎีระเบั่ยบัขอำง ภิาครัฐ ซื้ึ �งธุุรกิจกัญชา

เป็ีนผู้ลิตภิณัฑ์ิใช�เฉพัาะทางการแพัทย์ และเชิงพัาณิชย์ ทำาให�กัญชาเป็ีนพืัช เศิรษฐกิจ

สำาหรับัธุุรกิจผู้ลิตภิัณฑิ์ทางการแพัทย์ ธุุรกิจดุ�านอำาหาร แปีรร้ปีเปี็นยาผู้ลิตภิัณฑิ์

สุขภิาพั อำาหารเครื�อำงดุื�ม เครื�อำงสำาอำาง ท่�ม่แนวโน�นความต�อำงการปีล้กและต�อำงการใช�

จำานวนมาก

  ดัุงนั�นปีญัหาท่�สำาคญัคอืำ ธุุรกจิขอำงกญัชา แนวทางกระบัวนการบัรหิารจดัุการ

ธุุรกจิกัญชา ตั�งแตต่�นนำ�า จนถุงึปีลายนำ�าผู้้�บัรโิภิคมป่ีจัจยัแนวทางการบัรหิารจดัุการอำื�นๆ 

ท่�เก่�ยวข�อำงส่งผู้ลต่อำการ บัริหารจัดุการธุุรกิจกัญชาให�เกิดุปีระสิทธุิภิาพัปีระสิทธุิผู้ล

อำยา่งไร เนื�อำงจากเปีน็อุำตสาหกรรมใหม่ สำาหรบััปีระเทศิไทยท่�เกดิุขึ�นแนวคดิุการบัริหาร 

หรือำแนวคิดุการตลาดุใดุสามารถุนำามาใช�ส่งเสริม สนับัสนุนให�เกิดุการบัริหารธุุรกิจ
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กัญชา ไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธิุภิาพั จากท่�กล่าวมาข�างต�น ผู้้�วิจัยเห็นว่าการศึิกษาวิจัย 

แนวทางการจดัุการบัรหิารธุุรกจิกญัชา จะเป็ีนปีระโยชน์ตอ่ำกลุม่  ผู้้�ปีลก้กญัชาสามารถุ 

พััฒนาบัรหิารจัดุการธุุรกจิกญัชาไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธุภิิาพัปีระสทิธุผิู้ล สามารถุสร�างรายไดุ�

ยกระดุับั คุณภิาพัช่วิตขอำงเกษตรกรผู้้�ปีล้กกัญชา และเป็ีนพืั�นฐานข�อำม้ลทางวิชาการ 

สำาคัญในดุ�านธุุรกิจกัญชาทางการแพัทย์ต่อำไปี

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจ้ัย

  1.  เพัื�อำศิึกษาปีัญหาอำุปีสรรคธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทย 

  2.  เพัื�อำศิึกษาแนวทางการจัดุการธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทย

3.  ขอบเขตของการวิจ้ัย

  1.  ขอำบัเขตดุ�านเนื�อำหาในการศิึกษาวิจัยไดุ�ทบัทวนแนวคิดุเก่�ยวกับัแนวทาง

การจัดุการ บัริหาร: ธุุรกิจกัญชา โดุยม่แนวคิดุการนำานโยบัายไปีส้่การปีฏิบััติ ท่�ม่ 5 

ปีัจจัย ไดุ�แก่ 1. โครงสร�าง ขอำงอำงค์การ 2. บัุคลากร 3. งบัปีระมาณ 4. ความพัร�อำม

ดุ�านวัสดุุอำุปีกรณ์และเครื�อำงมือำเครื�อำงใช� 5. สถุานท่�ท่�ใช�ดุำาเนินงานเป็ีนต�น และเมื�อำ

พัิจารณาร่วมกับัแนวคิดุส่วนปีระสมทางการตลาดุ (Service Mix) ขอำง Philip Kotler 

(Kotler, 2000] p.19) หรือำ 7Ps ไดุ�แก่ ดุ�านผู้ลิตภิัณฑิ์ (Product) ดุ�าน ราคา (Price) 

ดุ�านช่อำงทางการจัดุจำาหน่าย (Place) ดุ�านส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) ดุ�าน บัุคคล 

(People) ดุ�านการสร�างและนำาเสนอำลักษณะทางกายภิาพั (Physical Evidence and 

Presentation) และดุ�านกระบัวนการ (Process) มาใช�ในการศิึกษากำาหนดุกรอำบัขอำง

การวิจัยแนว ทางการจัดุการบัริหาร: ธุุรกิจกัญชา

  2.  ขอำบัเขตดุ�านกลุ่มตัวอำย่าง ไดุ�แก่ กลุ่มตัวอำย่างการวิจัยเชิงคุณภิาพัจาก     

ผู้้�ให�ข�อำมล้สำาคญั (Key Informants) ไดุ�แก ่ผู้้�บัรหิาร นกัวชิาการหนว่ยงานท่�มใ่บัอำนญุาต

ปีล้กกัญชา ดุ�วยการสุ่ม ตัวอำย่างแบับัล้กโซื้่ หรือำเชิงก�อำนหิมะ (Snowball Sampling) 

จำานวน 12 คน

  3.  ขอำบัเขตดุ�านระยะเวลาขอำงการวิจัย ผู้้�วิจัยดุำาเนินการศึิกษาตั�งแต่เดุือำน 

ตุลาคม-ธุันวาคม พั.ศิ.2564
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4.  ประโยชน์ที่่�คาดีว่าจ้ะไดี้รับ

  1.  ทราบัถุึงสภิาพัปีัญหาอำุปีสรรคการบัริหารจัดุการธุุรกิจกัญชาใน

ปีระเทศิไทยปีัจจุบััน 

  2.  ไดุ�ข�อำเสนอำแนะในการพััฒนาการบัรหิารจดัุการธุุรกจิกญัชาในปีระเทศิไทย

5.  ระเบ่ยบวิธิ่วิจ้ัย

  การศึิกษาวจิยัเน�นวจิยัเชงิคุณภิาพั (Qualitative Research) โดุยผู้้�วจิยัดุำาเนนิ

การวิจัยเอำกสาร (Documentary Research) เพืั�อำกำาหนดุกรอำบัแนวคิดุในการวิจัย 

โดุยนำากรอำบัแนวคิดุในการวิจัย อำอำกแบับัเครื�อำงมือำในสัมภิาษณ์สำาหรับัการสัมภิาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) ดุำาเนินการเก็บั รวบัรวมข�อำม้ลกับัผู้้�ให�ข�อำม้ลสำาคัญ                      

(Key Informants) ไดุ�แก่ ผู้้�บัริหาร นักวิชาการหน่วยงานท่�ม่ ใบัอำนุญาตปีล้กกัญชา 

ดุ�วยการสุ่มตวัอำยา่งแบับัลก้โซื้ ่หรอืำเชงิก�อำนหมิะ (Snowball Sampling) จำานวน 12 คน 

และวิเคราะห์ข�อำม้ลตามกรอำบัแนวคิดุในการวิจัย โดุยใช�เหตุผู้ลตามหลักตรรกะ (Log-

ical Reasoning) เพัื�อำใช�ในการวิเคราะห์ปีัญหาและแนวทางศิึกษาตามกรอำบัแนวคิดุ 

วตัถุุปีระสงคข์อำงการศิกึษาดุ�วยการวเิคราะหเ์ชงิเนื�อำหา สร�างข�อำสรปุี (Generalization) 

เก่�ยวกับั แนวทางการจัดุการบัริหาร: ธุุรกิจกัญชา

6.  ผู้ลการศึกษาวิจ้ัย

  จากการศึิกษาแนวทางการจัดุการบัริหาร: ธุุรกิจกัญชา ผู้้�วิจัยไดุ�ดุำาเนินการ

สัมภิาษณ์ข�อำม้ล กับัผู้้�ให�ข�อำม้ลสำาคัญ (Key Informants) ไดุ�แก่ ผู้้�บัริหาร นักวิชาการ

หน่วยงานท่�ม่ใบัอำนุญาตปีล้ก กัญชาดุ�วยวิธุ่การสุ่มตัวอำย่างแบับัล้กโซื้่ หรือำเชิงก�อำน

หิมะ (Snowball Sampling) จำานวน 12 คน ซื้ึ�งไดุ�ปีกเปีิดุข�อำม้ลผู้้�ให�สัมภิาษณ์ตามแนว

ปีฏิบััติวิจัยในมนุยษ์ สามารถุวิเคราะห์ผู้ลการวิจัยตาม ปีระเดุ็นในการศิึกษาแนวทาง

การจัดุการบัริหาร: ธุุรกิจกัญชา พับัว่า

  1)  ปีัจจัยดุ�านปัีญหาอุำปีสรรคธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทย โดุยกลุ่มตัวอำย่าง

ในการสัมภิาษณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่า เงื�อำนไขปีัญหาสำาคัญท่�เปี็นปีัจจัยหลักขอำงการนำา

นโยบัายดุ�านกญัชาไปีใช� หนว่ยงานอำย่้ท่�ความชัดุเจนขอำงนโยบัายรฐับัาลท่�ใช�ในเฉพัาะ

ทางการแพัทย์เปี็นหลัก ปีระกอำบักับัเงื�อำนไขขั�นตอำนในการขอำอำนุญาตปีล้กกัญชาม ่     
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กฎี ระเบัย่บั เงื�อำนไขท่�ไม่สอำดุคล�อำงกับับัริบัทขอำง เกษตรกร หรือำสง่เสริมให�เกิดุการเพัาะ

ปีลก้เชิงพัาณิชย ์แต่เหมาะสมกับับัรษิทัท่�มแ่หล่งเงนิทุน งบัปีระมาณและบัร้ณาการกับั

หนว่ยงานการศิกึษามากกว่าเกษตรกรทั�วไปี รอำงลงมาขอำงปีญัหา อำปุีสรรคธุุรกจิกญัชา

ในปีระเทศิไทย คือำ การส่งเสริมเชิงนโยบัายจากการเมือำงท่�ไดุ�รับัการเลือำกตั�งธุำารงรักษา

นโยบัายกัญชาให�อำงเดิุม แม�ว่าปัีจจบุันัรัฐบัาลสามารถุส่งเสริมกญัชาทางการแพัทย์ไดุ� 

มากกว่ารฐับัาลในอำดุ่ตท่�ผู่้านมาแต่หากพิัจารณาแล�วกัญชายังไม่เสร่ในเชิงพืัชเศิรษฐกจิ 

เหมือำนใบั กระท่อำมท่�ปีระชาชนสามารถุปีล้กขายใบัไดุ�โดุยไม่ต�อำงไดุ�รับัการอำนุญาต 

และหากพัจิารณาเชงิ เศิรษฐกจิทั�งกญัชาทางการแพัทย ์หรอืำใบักระทอ่ำมเกดิุปีระโยชน์

กับัปีระชาชนใช�สำาหรับับัริโภิคใน ครอำบัครัวตามวิถุ่ภิ้มิปีัญญาท�อำงถิุ�นในการปีระกอำบั

อำาหาร ใช�สำาหรับัสมุนไพัร หรือำให�อำาหารสัตว์ เปี็นต�น จึงอำาจะส่งผู้ลกระทบัต่อำบัริษัท

ธุุรกจิเครื�อำงดุื�ม ยาสบ้ัท่�มส่ว่นไดุ�สว่นเสย่อำาจจะนำาไปีส้ก่าร แทรกแซื้งการเปีล่�ยนแปีลง

นโยบัายเงื �อำนไขเชิงนโยบัายขอำงรัฐบัาล เช่น หลักเกณฑิ์การขอำอำนุญาตวิธุ่การ

จำาหน่าย หรอืำการควบัคมุ ทำาให�กลุม่เกษตรกรไมส่ามารถุเพัาะปีล้กไดุ�มป่ีระสทิธุภิิาพั 

ปีระสิทธุิผู้ลเพัราะเงื�อำนไขการควบัุคมหลักเกณฑิ์ต่างๆ นอำกจากน่�แล�วปีัญหาอำุปีสรรค 

สำาคัญ โดุยตรงต่อำการบัริหารจัดุการการเพัาะปีล้กกับัภิาคเกษตร คือำ สถุานท่�ระบับั

ปีิดุท่�ต�อำงใช�งบัปีระมาณ มากเกินความจำาเปี็น เพัราะเมื�อำพิัจารณาความสามารถุขอำง

เกษตรกรสามารถุใช�พืั�นท่�ปีกติเพัาะปีล้ก กัญชาไดุ�อำย่างม่ปีระสิทธุิภิาพัปีระสิทธุิผู้ล

ผู้า่นเกษตรอำินทร่ย์ ปีลอำดุสาร แต่ดุ�วยหลักเกณฑิ์การ เพัาะปีล้กดุ�วยระบับัปีิดุ จึงเปี็น

ข�อำจำากัดุและปัีญหาในการส่งเสริมการปีล้กกัญชาอำย่างยิ�ง ดุังนั�น ปีัจจัยดุ�านปัีญหา

อำุปีสรรคธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทยมาจากความชัดุเจนขอำงนโยบัายทางการเมือำง 

กฎีระเบั่ยบัในการขอำอำนุญาตม่ความเหมาะสมกับัเกษตรกรเช่น สถุานท่� งบัปีระมาณ

ในการเพัาะปีล้กเปี็นต�น

  2)  ปีจัจยัดุ�านแนวทางการจดัุการธุุรกจิกญัชาในปีระเทศิไทยโดุยกลุม่ตวัอำยา่ง

ในการสัมภิาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ปีัจจัยแรกพืั�นฐานขอำงเกษตรกรไทยคือำ เกษตรม่

ความร้� ทักษะทางการ เกษตรกรม่ศัิกยภิาพัในการปีล้กกัญชาให�เติบัโตกับัลักษณะ

พืั�นท่�ภ้ิมิปีระเทศิไทย และสามารถุ ยกระดุับัให�กัญชาม่คุณภิาพัท่�ดุ่นำาไปีส้่ผู้ลิตภิัณฑิ์

กญัชาท่�มค่ณุภิาพัไดุ� (Product) แตส่ิ�งท่�ต�อำง สง่เสรมิพััฒนายกระดุบััการบัริหารจดัุการ

ให�ม่ปีระสิทธุิภิาพัคือำการส่งเสริมพััฒนาทางการตลาดุให� ม่ช่อำงทางจัดุจำาหน่าย หรือำ
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แปีรร้ปีผู้ลิตภิัณฑิ์ให�ม่ความหลากหลาย โดุยแนวทางการจัดุการธุุรกิจ กัญชาท่�สำาคัญ

รอำงลงมาคือำ กระบัวนการจัดุการท่�เหมาะสม (Process) แม�ว่าเกษตรกรจะม่ศิักยภิาพั 

ในเรื�อำงการเพัาะปีล้ก แต่กระบัวนการควบัคุมคุณภิาพักัญชา การสร�างระบับัฐาน

ข�อำม้ลผู้ลิตภิัณฑิ์ ตั�งแต่แหล่งเม็ดุพัันธุุ์ ข�อำม้ลการเพัาะปีล้ก แหล่งท่�มา ระยะเวลาเก็บั

เก่�ยวแปีรร้ปี ขนส่ง ช่อำงทางจัดุ จำาหน่าย หรือำการติดุตามตรวจสอำบัผู้ลิตภิัณฑิ์ตั�งแต่

กระบัวนการต�นนำ�า กลางนำ�า และปีลายนำ�าไดุ�ทุกขั�นตอำนคือำเป็ีนสิ�งท่�สำาคัญในการซืื้�อำขาย

สนิขายในยุคอำอำนไลน์ในปีจัจบุันั หรือำหากเป็ีนโรงเรือำน ระบับัปิีดุควรนำาเทคโนโลย่เข�ามา

ควบัคมุการให�นำ�า ปีุ�ย หรือำอุำณหภ้ิมิ แสง ท่�เหมาะสมซื้ึ�งจะทำาให� คณุภิาพัขอำงผู้ลิตภัิณฑิ์

กญัชามร่าคา (Price) ระดัุบัเกรดุสำาหรับัทางการแพัทย์ และแนวทางท่�สำาคญั ปีระการท่�

สามคอืำการสง่เสรมิจากนโยบัายขอำงรฐับัาลท่�มค่วามชดัุเจนในการนำานโยบัายกญัชาไปี 

ปีฏบิัติัในทศิิทางเดุ่ยวกนัเพืั�อำอำำานวยความสะดุวกให�กบััปีระชาชนในการขอำใบัอำนญุาต

หรอืำขอำ คำาปีรึกษาเก่�ยวกบััธุุรกจิกญัชา ดุงันั�นแนวทางการจดัุการธุุรกจิกญัชาในปีระเทศิ

ไทยจำาเป็ีนอำย่างยิ�งท่� ต�อำงม่ผู้ลิตภิัณฑิ์กัญชาท่�ม่คุณภิาพั (Product) โดุยม่กระบัวนการ

จัดุการเพัาะปีล้กควบัคุมท่� เหมาะสม (Process) จะทำาให�ผู้ลิตภิัณฑิ์กัญชาม่ราคา 

(Price) อำย่้ระดุบััเกรดุสำาหรับัทางการแพัทย์ทำา ให�เกษตรกรมร่ายไดุ�ท่�เหมาะสมกับัการ

ลงทุนเพัาะปีล้กไดุ�คุ�มกว่ากลุ่มพัืชอำื�นๆ

  3)  ข�อำเสนอำแนะในการพััฒนาธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทย จากสัมภิาษณ์

ผู้้�ให�ข�อำม้ลส่วน ใหญ่ไดุ�เสนอำว่า การส่งเสริมพััฒนาธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทยม่ต�อำง

เริ�มจากความชัดุเจนขอำง นโยบัายขอำงรัฐบัาลท่�หน่วยงานท่�เก่�ยวข�อำงต�อำงมค่วามชัดุเจน

ไปีในทิศิทางเดุ่ยวกัน และต�อำงลดุ ขั�นตอำนเงื�อำนไขหลักเกณฑ์ิให�สอำดุคล�อำงกับักลุ่ม

เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพัราะโดุยวิถุ่ขอำง เกษตรกรไทย พืั�นท่�ภ้ิมิปีระเทศิไทย

สามารถุเพัาะปีล้กกัญชาแต่ละสายพัันธุุ์ไดุ�อำย่างม่คุณภิาพั แต่ข�อำจำากัดุดุ�านช่อำง

ทางจำาหน่ายการส่งเสริมการตลาดุกฎีหมาย ระเบั่ยบัขอำงรัฐม่ข�อำจำากัดุ ไม่เอำื�อำอำำานวย

ต่อำการจำาหน่าย ควรพิัจารณาแนวทางคล�ายคลึงกับัพัืชกระท่อำม เปี็นต�น นอำกจากน่�

ควรมอำบัอำำานาจให�กบััอำงคก์รปีกครอำงสว่นท�อำงถิุ�นมส่่วนรว่มในการกำากบััดุแ้ลตรวจสอำบั

ในธุุรกจิกัญชา ในระดุบััท�อำงถิุ�นอำนัจะทำาให�เกดิุการกำากบััดุแ้ลท่�เหมาะสม และทำาให�รัฐ

สามารถุจัดุเก็บัรายไดุ�จาก ธุุรกิจกัญชาในระดัุบัท�อำงถิุ�นไดุ�ม่ปีระสิทธิุภิาพัปีระสิทธิุผู้ล

มากขึ�น และยังควบัคุมบัังคับัใช�กฎีหมาย ไดุ�อำย่างเหมาะสมกับัเกษตรกรอำย่างยิ�ง ทั�งน่� 
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ผู้้�ให�ข�อำม้ลเห็นว่าหากรฐัสามารถุเสรมิให�หน่วยงานท่� อำอำกใบัอำนุญาต สถุาบันัท่�ตรวจสอำบั

คุณภิาพัให�บัรกิารท่�รวดุเร็ว บ้ัรณาการกบััหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อำง แบับั One stop service 

สามารถุส่งเสรมิให�กลุ่มเกษตรผู้้�ปีล้กสามารถุดุำาเนินธุุรกิจกญัชาไดุ�อำย่างม่ ปีระสิทธุภิิาพั

ปีระสิทธุผิู้ลทางเศิรษฐกจิและความมั�นคงทางยาขอำงปีระเทศิไทยอำย่างยั�งยืน

7.  อภิปรายผู้ลการศึกษาวิจ้ัย

  จากการศึิกษาแนวทางการจัดุการบัริหาร: ธุุรกิจกญัชา ผู้้�วิจยัสามารถุอำภิปิีราย

ผู้ลไดุ�ว่า ปีัจจุบัันปีัญหาอำุปีสรรคธุุรกิจกัญชาในปีระเทศิไทยเกิดุจากไม่ความชัดุเจน

ขอำงนโยบัายรัฐบัาล และ การต่ความบัังคับัใช�กฎี ระเบั่ยบั เงื�อำนไขต่างท่�ไม่สอำดุคล�อำง

กับับัริบัทขอำงเกษตรกร ตั�งแต่การขอำ อำนุญาต หลักเกณฑิ์ดุ�านสถุานท่�ทำาให�กลุ่ม

เกตรต�อำงใช�งบัปีระมาณในการเพัาะปีล้กมาก โดุยแนวทางการจัดุการธุุรกิจกัญชาใน

ปีระเทศิไทยการส่งเสริมอำงคค์วามร้�เพืั�อำยกระดุบััให�กญัชาให�มคุ่ณภิาพัท่�ดุ ่รฐัและกลุม่

วสิาหกิจชมุชนต�อำงมส่่งเสริมพััฒนาทางการตลาดุให�มช่่อำงทางจัดุจำาหน่าย หรือำแปีรรป้ี

ผู้ลิตภิัณฑิ์ให�ม่ความหลากหลาย และต�อำงกระบัวนการจัดุการท่�เหมาะสม (Process) 

ตั�งแต่กระบัวนการต�นนำ�า กลางนำ�า และปีลายนำ�าไดุ�ทุกขั�นตอำนคือำเปี็นสิ�งท่�สำาคัญ

ในการซื้ื�อำขายสนิ ขายในยคุอำอำนไลนใ์นปีจัจบุันั ทั�งน่�สะท�อำนให�เหน็วา่การพััฒนาธุุรกจิ

กัญชาจำาเปี็นอำย่างยิ�งท่�ต�อำง ไดุ�รับัการส่งเสริมพััฒนาท่�ชัดุเจนจากแนวนโยบัายขอำง

รฐับัาล หนว่ยงานท่�เก่�ยวข�อำงต�อำงมค่วาม ชดัุเจนไปีการนำานโยบัายไปีปีฏบิัตัใินทศิิทาง

เดุ่ยวกัน หรือำบั้รณาการแบับั One stop service ให�บัริการภิาคเกษตรกร อำงค์กร

ในการดุำาเนินการธุุรกิจกัญชา ปีระกอำบักับัผู้้�ดุำาเนินธุุรกิจกัญชาต�อำง ม่กระบัวนการ

ในการบัริหารจัดุการเพัื�อำให�ไดุ�ผู้ลิตภัิณฑิ์กัญชาท่�ม่คุณภิาพั ช่อำงทางจัดุจำาหน่ายท่�

หลากหลาย บั่งช่�ให�เห็นว่าแนวทางการจัดุการบัริหาร: ธุุรกิจกัญชาม่อำงค์ปีระกอำบั 

ท่�สำาคัญในการ บัริหารจัดุการให�เกิดุปีระสิทธิุภิาพัปีระสิทธิุผู้ลตั�งแต่นโยบัายทางการ

เมือำง Policy กระบัวนการ บัริหารจัดุการในอำงค์กร Process สถุานท่�เหมาะสม Place 

ผู้ลิตภิัณฑิ์กัญชาท่�ม่คุณภิาพั (Product) ช่อำง ทางการส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) 

สอำดุคล�อำงกับัร้ปีแบับัการนำานโยบัายไปีส้่การปีฏิบััติขอำงวรเดุช จันทรศิร (2554) หรือำ

แนวคิดุส่วนผู้สมทางการตลาดุขอำง Philip Kotler (Kotler, 2000 p.19)
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8.  ข้อเสนอแนะ

  ข�อำเสนอำแนะทางวิชาการ

  จากการศึิกษาแนวทางการจัดุการบัรหิาร: ธุุรกิจกญัชา คณะผู้้�วิจยัไดุ�ข�อำค�นพับั

เบืั�อำงต�นทาง วชิาการวา่ แนวทางการจดัุการบัรหิารธุุรกิจกัญชามอ่ำงคป์ีระกอำบัท่�สำาคญั

ในการบัริหารจัดุการให� เกิดุปีระสิทธุิภิาพัปีระสิทธุิผู้ลตั�งแต่นโยบัายทางการเมือำง 

(Policy) กระบัวนการบัริหารจัดุการใน อำงค์กร (Process) สถุานท่�เหมาะสม (Place) 

ผู้ลิตภัิณฑ์ิกญัชาท่�ม่คุณภิาพั (Product) และช่อำงทางการ ส่งเสริมการตลาดุ (Promotion) 

ซื้ึ�งม่ร้ปีแบับัขอำงโมเดุลในการศิึกษาอำธุิบัายดุ�วยระเบั่ยบัวิธุ่วิจัยเชิง ปีริมาณดุังต่อำไปีน่� 

ภิาพัท่� 1 แสดุงร้ปีแบับัการจัดุการบัริหารธุุรกิจกัญชา

  ข้อเสนอแนะในการวิจ้ัยครั�งต่อไป

  เนื�อำงจากการศิึกษาวิจัยในครั�งน่� เปี็นการวิจัยเชิงคุณภิาพั (Qualitative           

Research) ท่�ไดุ�กรอำบั แนวคดิุรป้ีแบับัการจดัุการบัรหิารธุุรกจิกญัชาท่�จำาเปีน็ต�อำงอำาศิยั

ในการศึิกษาเปีรย่บัเท่ยบัดุ�วย กระบัวนการวิจยัดุ�วยการวิจยัเชิงปีริมาณ (Quantitative 

Research) เพืั�อำให�การวิเคราะห์อำงค์ปีระกอำบั เชิงยืนยันเชิงปีระจักษ์อำันจะทำาให�การ

พััฒนาแนวทางการจัดุการบัริหารธุุรกิจกัญชาให�กับักลุ่ม เกษตร อำงค์กร สามารถุ

ภิาพัท่� 1 แสดุงร้ปีแบับัการจัดุการบัริหารธุุรกิจกัญชา
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บที่คัดีย่อ 

  บัทความน่�ม่วัตถุุปีระสงค์เพืั�อำให�ผู้ลการวิจัยสามารถุสะท�อำนผู้ลท่�เกิดุขึ�นจาก

การดุำาเนนิกจิกรรมการลงพืั�นท่�ปีฏิบัติัจริง ในการเร่ยนร้�และกระบัวนการพััฒนาจติสำานึก

สาธุารณะ เพืั�อำให�ทราบัปีัจจัยผู้ลักดุันต่างๆ และปีระเมินผู้ลกระทบัซื้ึ�งกันและกันใน

การดุำาเนินกิจกรรมเร่ยนร้�ขอำงนักศิึกษา ผู้่านปีระสบัการณ์เชิงชุมชนในพัื�นท่�ปีฏิบััติจริง 

และเพืั�อำสร�างอำงค์ความร้�ผู้า่น ปีระสบัการณ์ตรงท่�เป็ีนปีระโยชน์ในเชิงวิชาการ และเพืั�อำ

พัฒันาแนวคิดุในการจัดุกระบัวนการเร่ยนการสอำนขอำงวทิยาลัยนวตักรรมสังคมต่อำไปี

งานวิจัยน่�เปี็นงานวิจัยเชิงคุณภิาพัท่�เน�นการวิจัยเชิงปีฏิบััติการแบับัม่ส่วนร่วม คือำ 

การศิึกษาปีรากฏการณ์ในภิาพัรวม โดุยผู้้�วิจัยม่ส่วนร่วมในกิจกรรมและสังเกตการณ์

อำย่างเปี็นธุรรมชาติ ให�ความสำาคัญและเคารพัข�อำม้ลปัีจเจกแต่ละคน ศิึกษาจากเรื�อำง

เล่าและการถุอำดุบัทเร่ยนขอำงแต่ละคน โดุยยึดุหลักแลกเปีล่�ยนอำิสระเสร่ ม่ส่วนร่วม 

และหลักเท่าเท่ยม สร�างความไว�วางใจ ใช�คำาถุามแบับัปีลายเปีิดุให�ผู้้�ถุ้กสัมภิาษณ์

  1 รอำงคณบัดุ่ฝ่่ายกิจการนักศิึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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ร้�สึกเหมือำนเปี็นการสนทนาทั�วไปี เพัื�อำทำาให�ข�อำม้ลถุ้กพั้ดุ อำอำกมาอำย่างม่ความหมาย 

ผู้ลการวิจยัพับัว่า นกัศึิกษาไดุ�ม่กระบัวนการเร่ยนร้�ดุ�วยการลงมือำทำาเอำงผู่้านปีระสบัการณ์ 

โครงการคืนสัญชาติคนไทยพัลัดุถุิ�นขอำงวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

ท่�ม่ปีัญหาสิทธุิท่�สำาคัญพืั�นฐานในเรื�อำงสัญชาติอำันนำาไปีส้่การไร�สิทธุิใดุๆ ท่�กระทบัต่อำ

ผู้้�คน จำานวนมากมายาวนานและยังแก�ไขปีัญหาล่าช�า ทำาให�นักศิึกษาม่ปีระสบัการณ์

การเร่ยนร้�ตอ่ำปีญัหา โครงสร�างขอำงสงัคมชดัุเจนขึ�นและไดุ�เสรมิสร�างจติสำานึกสาธุารณะ 

เนื�อำงจากโครงการฯ น่�เปี็น กิจกรรมต่อำเนื�อำงท่�ต�อำงการจิตอำาสาท่�มุ ่งมั�น รับัผิู้ดุชอำบั

เส่ยสละเวลา ทำางานหนัก ซื้ึ�งม่นักศิึกษาอำาสาเข�าร่วมจำานวนมาก

  ข�อำค�นพับันำาไปีส้่ข�อำเสนอำแนะท่�สำาคัญต่อำวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ คือำ 

(1) การสนับัสนุนโครงการฯน่� ต่อำเนื�อำง และเพิั�มเติมโครงการอำื�นๆ ท่�ให�นักศิึกษาไดุ�ม่

ปีระสบัการณ์เชิงชุมชนมากยิ�งขึ�น โดุยให�ม่กระบัวนการม่ส่วนร่วมท่�นักศิึกษาไดุ�ร่วม

วางแผู้นและรับัผู้ิดุชอำบังาน รวมทั�งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยฯพััฒนากลไกการ

ดุำาเนนิงานและงบัปีระมาณทางสงัคมอำยา่งม ่แผู้นงานชดัุเจนและต่อำเนื�อำง (2) ปีรบััปีรุง

หลกัส้ตรท่�เชื�อำมโยงกจิกรรมเชงิชมุชนให�เปีน็สว่นหนึ�ง ในกระบัวนการเรย่นการสอำน เชน่ 

การเปิีดุวชิาเลือำก 6 หนว่ยกติในภิาคฤดุร้�อำนเพืั�อำเปีน็ทางเลือำกให� ไปีเรย่นร้�ปีระสบัการณ์

เชิงชุมชน การให�ทางเลือำกฝ่ึกงานแก่นักศิึกษาตั�งแต่ปีีท่� 2 และอำาจเลือำกฝ่ึก ไดุ� 2 ครั�งๆ 

ละ 2 เดุือำน เพัื�อำค�นพับัความสนใจท่�ชัดุเจนขอำงตนเอำง (3) การให�ทุนวิจัยเชิงปีฏิบััติการ 

ในชั�นเร่ยนภิายใต�เงื�อำนไขการพััฒนาการเรย่นร้�ท่�ใช�ชมุชนเปีน็ฐาน และนกัศิกึษาเข�าไปี

ม่ส่วนร่วม ในกระบัวนการวิจัย เพัื�อำสร�างแรงจ้งใจและสนับัสนุนให�อำาจารย์สร�าง

ผู้ลงานวิชาการบัริการสังคม และเพิั�มการจัดุการเร่ยนการสอำนท่�ผู้สมผู้สานกิจกรรม

ร่วมกบััชุมชน (4) การจัดุให�ม่ “ทุนนกั กจิกรรมทางสงัคม” สำาหรับันักเร่ยนท่�มาศึิกษาต่อำ

มหาวิทยาลัยรังสิต นอำกจากน่�ม่ข�อำเสนอำเพืั�อำการวิจัยต่อำไปีในอำนาคต ต่อำปีรัชญาการ

ศิึกษาท่�จะพััฒนาเปีล่�ยนแปีลงหลักคิดุ ระบับัการเร่ยนการสอำน เพืั�อำให�สอำดุคล�อำงกับั

กระบัวนการเร่ยนร้�ท่�อำอำกนอำกกรอำบัเดุิม และม่ทางเลือำกใหม่ๆ ในการพััฒนานักศิึกษา 

เพืั�อำให�เป็ีนคนท่�มคุ่ณค่าขอำงสังคม มค่วามคิดุริเริ�มสร�างสรรค์ และมจิ่ตสำานึกสาธุารณะ

ต่อำสังคมโดุยรวม

คำาสำาคัญ: จติสำานกึสาธุารณะ, กจิกรรมจติอำาสาขอำงนกัศิกึษา, ปีระสบัการณเ์ชงิชมุชน, 

การปีฏิร้ปี การศิึกษา, การคืนสัญชาติคนไทยพัลัดุถุิ�น
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Abstract
  This research works chose to study the case of “project of returning 

nationality to stranded Thai people” that social innovation college made an 

MOU with the Department of Administrative Affairs and many network parties. 

The objective that in order to make the research result reflect the result that 

happens from hands-on activity operation in learning and development 

process of public conscience in order to know various driving force and impact 

assessment to each other in learning activity operation of students through 

hands-on community experience. This enabled students to have learning 

experience to the social structure problem in a clearer way and created public 

nsciousness by focusing on studying through the work operation of student 

clubs along with the equality and fairness promotion center, social innovation 

college as this project was a continuous activity that required volunteers with 

determination, responsibility, sacrifice time, working hard. There were a lot of 

volunteer students. This research was qualitative research focused on partic-

ipatory operational research. The important operational principle was to study 

phenomenon in the overall picture. The researcher participated in the activity 

and natural observation, prioritized and respected data of each individual, 

studied from storytelling and lesson acquired by each individual by using the 

principle of free exchange and participation and equality principle, creating 

trust, using open-ended questions so that interviewees would feel as if it was 

like a normal conversation so that the data were spoken meaningfully.

  The finding which led to important suggestion of the college and 

university were as follows. (1) Support of this project and other projects allowing 

students to have more community experience by creating participatory process 

that students had planned and be responsible for the work and developing 

work operation mechanism and social budget with a clear and continuous work 

plan. (2) course concerned with community activity was improved to be part 
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of the teaching process such as opening 6 credits of elective subjects in the 

summer as a choice to go learn community experience, providing internship 

choice to students from second year and over. They might choose to have 2 

trainings. Each on lasted two months to clearly find their interest (3) provide 

in-class research scholarship under the condition of learning development that 

used community as a foundation and students participated in the research 

process to create motivation and support to teachers to create social service 

academic work and increased teaching arrangement that combined activities 

with community. (4) Arrangement of “social activity scholarship” for students 

who came to study at Rangsit University. Moreover, there was a suggestion 

for research about the educational philosophy to develop thinking principle, 

teaching system to follow the outside- the-box learning process and there were 

new choices in developing students, so they become people with social value, 

having creativity and public consciousness.

Key words: Public consciousness, Volunteer activity of students, Experience on 

communities Base, Educational Reformation, returning nationality to stranded 

Thai people



วารสารนวัตกรรมสังคม86

1.   บที่นำา

  การพััฒนาสังคมอำย่างยั�งยืน เปี็นธุรรม และปีระชาชนทุกกลุ่มม่คุณภิาพัช่วิต

ท่�ดุ่ และเปี็นปีระชาธุิปีไตย  เปี็นอำุดุมการณ์และความใฝ่่ฝ่ันขอำงทุกคนทั�วโลก และเปี็น

ความคาดุหวังต่อำรัฐบัาลทุกสมัย โดุยจะต�อำงเปี็นปีระชาธุิปีไตยแบับัม่ส่วนร่วม ท่�ม่การ

กระจายอำำานาจและมห่ลกัปีระกนั สทิธุชิมุชน โดุยต�อำงคำานงึถุงึศิกัดุิ�ศิรค่วามเปีน็มนษุย์ 

ความเสมอำภิาค และม่สวัสดุิการสังคม ท่�ดุ้แล คุณภิาพัช่วิตขอำงผู้้�คนทุกกลุ่มอำย่างเปี็น

ธุรรม ไมม่ค่วามเหลื�อำมล�ำา ซื้ึ�งปีระชาชนจะพััฒนาระดุบััการ มส่ว่นรว่มไดุ�อำย่างเข�มข�นก็

ตอ่ำเมื�อำไดุ�ผู้า่นกระบัวนการพััฒนาจิตสำานกึสาธุารณะผู่้านความสนใจติดุตาม วเิคราะห์

สภิาพัการณใ์นสงัคม มส่่วนรว่มในการเลอืำกตั�งท่�มค่ณุภิาพั และตดิุตามตรวจสอำบั การ

ใช�อำำานาจรัฐทุกระดุับั ม่ส่วนร่วมในการวางแผู้นนโยบัายการพััฒนา ปี้อำงกันและตรวจ

สอำบัการ ทุจริต รวมทั�งการพััฒนาศิักยภิาพัและความเข�มแข็งขอำงกลุ่มปีระชาชนใน

ระดุับัต่างๆ

  ขบัวนเยาวชนนกัศิกึษาผู้า่นชว่งเวลาขอำงปีระวตัศิิาสตรท์่�ย�อำนยคุสมยัระหว่าง 

ปีระชาธิุปีไตยกับัเผู้ด็ุจการในหลายช่วงเวลา โดุยเฉพัาะการถุ้กปีราบัปีรามอำย่างทารุณ

ในเหตกุารณ ์ชมุนุม 6 ตลุา 2519 ท่�มหาวทิยาลยัธุรรมศิาสตร ์มค่นเสย่ชวิ่ตจำานวนมาก

และถุ้กจับัหลายพัันคน และปีระเทศิกลับัเข�าส้่ยุคเผู้ด็ุจการเต็มร้ปีแบับัอำ่กครั�ง ทำาให�

ม่การหลบัภิัยเข�าร่วมการต่อำส้�ดุ�วยกำาลัง อำาวุธุในเขตปี่าเขาจำานวนมาก ทั�งนักศิึกษา 

กรรมกร ชาวนา ขบัวนการทางสังคมทั�งในและ ต่างปีระเทศิม่ส่วนช่วยการรณรงค์ให�

รัฐบัาลเผู้ดุ็จการต�อำงยอำมนิรโทษกรรมคดุ่ 6 ตุลา เริ�มการผู้่อำน คลายให�ม่รัฐธุรรมน้ญ 

และการเคลื�อำนไหวขอำงภิาคปีระชาสังคม ในปีี 2563 ก็ม่นโยบัาย 66/2523 ท่�เปีิดุ

โอำกาสให�ผู้้�คนในเขตป่ีากลบััส่้สงัคมโดุยไม่เอำาผู้ดิุ นกัเร่ยนนักศึิกษาจำานวนมากกลบััมา

เร่ยนต่อำ แต่การกลับัมาขอำงระบัอำบัเผู้ดุ็จการอำ่กครั�งในช่วงปีี 2534 ทำาให�สังคมไทยม่

การเปีล่�ยนแปีลง ครั�งใหญโ่ดุยการตอ่ำส้�ขอำงปีระชาชนในเหตกุารณพ์ัฤษภิาปีระชาธุรรม 

2535 ทำาให�เกดิุการผู้ลกัดุนั ให�มก่ารปีฏริป้ีการเมอืำงมส่ภิารา่งรฐัธุรรมน้ญ และนำามาซึื้�ง

รฐัธุรรมน้ญ 2540 ท่�ส่งเสรมิสทิธุ ิเสร่ภิาพัและการม่ส่วนร่วมขอำงปีระชาชน ทำาให�บัทบัาท

ภิาคปีระชาสงัคมกว�างขวางชัดุเจนยิ�งขึ�น ขณะท่�ความคาดุหวังขอำงสงัคมไทยต่อำบัทบัาท

นกัศึิกษาในการรบััผู้ดิุชอำบัต่อำสงัคม และในส่วนขอำง ขบัวนนกัศึิกษาเอำงก็ม่การเร่ยกร�อำง

ให�ม่จติสำานึกสาธุารณะและความรับัผู้ดิุชอำบัต่อำสงัคมควบัค่้มา ตลอำดุเช่นกนั
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 สถุานการณข์อำงสงัคมไทยยงัม่โครงสร�างขอำงปีญัหาความไม่เปีน็ธุรรมและความ

เหลื�อำมลำ�า มากมาย กจิกรรมนกัศึิกษาท่�ม่จติสำานึกสาธุารณะในหลายมิตก็ิม่จำานวนมาก 

เพั่ยงแต่ถุ�าเท่ยบั สัดุส่วนจำานวนนักศิึกษาทั�งหมดุแล�วก็ยังเปี็นสัดุส่วนท่�น�อำย เยาวชน

นกัศิกึษารุน่ใหม่ๆ  กเ็ปีล่�ยนรุน่เข�ามาอำยา่งตอ่ำเนื�อำง ในขณะท่�สงัคมไทยตระหนกัวา่ การม่

จติสำานกึสาธุารณะเปีน็เรื�อำงจำาเปีน็ขอำง ทกุคนทกุกลุม่ในสงัคม เพืั�อำทำาให�ปีระชาธุปิีไตย

สมบ้ัรณยิ์�งขึ�นทั�งเนื�อำหาและรป้ีแบับั จำาเปีน็ต�อำงมส่ว่นรว่มขอำงปีระชาชนในกระบัวนการ

ตัดุสินใจทุกระดุับัทุกมิติ ในการร่วมพััฒนาชุมชน สังคมในมิติต่างๆ ในการตรวจสอำบั 

การทำางานขอำงราชการและการใช�อำำานาจรัฐทุกระดัุบั โดุยเฉพัาะอำย่างยิ�ง สังคมยัง

ดุำารงซื้ึ�งความคาดุหวงัต่อำเยาวชนและนักศิึกษา โดุยม่ความเชื�อำมั�นวา่เยาวชนเปี็นพัลัง

ท่�บัริสุทธิุ� และพัร�อำมจะเปีล่�ยนแปีลงสังคมในกระบัวนการทำางานทั�งภิาครัฐและภิาค

ปีระชาสังคม จึงม่โครงสร�างการทำางานท่�ม่เยาวชนนักศิึกษาเข�าร่วมทั�งเปี็นทางการ

และไม่เปีน็ทางการจำานวนมาก เช่น บัทบัาทขอำงสภิาเด็ุกและเยาวชนแห่งปีระเทศิไทย 

อำงค์การนักศิึกษา และสโมสรนักศิึกษาแต่ละ มหาวิทยาลัย ชมรม/กลุ่มต่างๆ ขอำง

นักศิึกษาท่�เปี็นกลุ่มอำิสระ หรือำทำางานแบับัอำาสาสมัครจำานวนมาก และม่งานวิจัย หรือำ

ข�อำเสนอำแนะท่�สนใจต่อำการพััฒนาเสริมสร�างจิตสำานึกสาธุารณะต่อำ นักศิึกษาจำานวน

ไม่น�อำย

  การพััฒนาจิตสำานึกสาธุารณะ การมแ่รงบันัดุาลใจขอำงแต่ละคน และการเสริม

สร�างพัลังขอำงนักศิึกษา เปี็นเรื�อำงท�าทายขอำงยุคสมัยปีัจจุบัันขอำงทุกมหาวิทยาลัย 

ในสถุานะขอำงมหาวิทยาลัย เอำกชนยิ�งม่ความท�าทายอำย่างยิ�ง เพัราะการจะเร่ยกร�อำง

ให�นักศิึกษาม่จิตสำานึกรับัใช�ปีระชาชนใน ฐานะใช�เงินภิาษ่ขอำงปีระชาชนอำาจเปี็นเรื�อำง

ท่�ไม่ชัดุเจนและไม่สอำดุคล�อำงเหมือำนมหาวิทยาลัยขอำง รัฐท่�ใช�งบัปีระมาณจากภิาษ่

ปีระชาชนหรือำการใช�ท่�ดุนิสาธุารณะขอำงสังคม แต่พัลังเยาวชนนักศึิกษา กเ็ปีน็ส่วนหนึ�ง

ขอำงขบัวนการทางสงัคมแบับัใหมใ่นฐานะบัทบัาท ภิาคปีระชาสงัคม หรอืำสว่นหนึ�งขอำง

การเมือำงภิาคปีระชาชน การม่ส่วนร่วมขอำงปีระชาชนหลากหลายมิติตามเจตนารมณ์

ขอำง รัฐธุรรมน้ญตั�งแต่ฉบัับัปีี 2540 เป็ีนต�นมา ก็ม่บัทบัาทเยาวชนนักศึิกษาทุกเพัศิ

สภิาพัเป็ีนพัลงัรว่มดุ�วยในการเสรมิสร�างปีระชาธุปิีไตยท่�สมบัร้ณ์ สงัคมท่�เคารพัศิกัดุิ�ศิร่

ความเปีน็มนษุย ์เคารพัความ เสมอำภิาคระหวา่งเพัศิ สทิธุมินษุยชน และชว่ยขจดัุความ

เหลื�อำมลำ�า ความไม่เปี็นธุรรม
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  ดัุงนั�น งานวิจัยชิ�นน่�จึงเน�นศิึกษาการดุำาเนินกิจกรรมขอำงนักศิึกษาร่วมกับั

ภิาค่อำงค์กร เครือำข่ายทั�งในและนอำกมหาวิทยาลัย โดุยเน�นท่�การเร่ยนร้�สังคม การฝึ่ก

วิเคราะห์และสัมมนา แลกเปีล่�ยนในห�อำงเร่ยน ปีระสานการทำากิจกรรมนอำกห�อำงเร่ยน

เพืั�อำให�นักศึิกษาไดุ�ผู่้าน ปีระสบัการณ์จริงดุ�วยตนเอำง โดุยเน�นปีระสบัการณ์เชิงชุมชน             

ซื้ึ�งมุมมอำงการเปีล่�ยนแปีลงขอำงนักศิึกษาหลายๆคนช่วยให�เห็นการพััฒนาจิตสำานึก

สาธุารณะขอำงนกัศิกึษาผู้า่นปีระสบัการณเ์ชงิชมุชน และนา่สนใจท่�จะมก่ารศิกึษาวจิยั

ตอ่ำเนื�อำงเพืั�อำพััฒนากระบัวนการเรย่นการสอำนท่�สง่เสริมการ พััฒนาจิตสำานกึสาธุารณะ

ให�ดุยิ่�งขึ�น และทำาให�จติสำานกึสาธุารณะขอำงนกัศิกึษาเตบิัโตเปีน็ฐานคดิุท่� เป็ีนปีระโยชน์  

ต่อำการรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคม

  ในงานวิจัยน่� ผู้้�วิจัยม่ความสนใจท่�จะศิึกษา “ผู้ล” และ “กระบัวนการดุำาเนิน

กจิกรรม” ขอำง “กจิกรรมจติอำาสาท่�พััฒนาจติสำานึกสาธุารณะ” โดุยผู้้�วจิยัไดุ�เลอืำกศิกึษา

กจิกรรมการลงพืั�นท่�ชมุชนท่�มค่วามต่อำเนื�อำง ซื้ึ�งเปีน็เสมอืำนห�อำงเร่ยนท่�มช่วิ่ต คอืำโครงการ

คืนสัญชาติคนไทยพัลัดุถิุ�น ซื้ึ �งเปี็นกิจกรรมต่อำเนื �อำงขอำงวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

ในการเร่ยนร้�ท่�นกัศิกึษาไดุ�ฝึ่กปีฏบิัติั จากปีระสบัการณ์จรงิไดุ�เสริมสร�างพััฒนาจิตสำานึก

สาธุารณะขอำงนกัศิกึษาให�มค่วามแขง็แกรง่ และบังัเกดิุผู้ลในการเรย่นร้�ดุ�านการตัดุสนิ

ใจ การแก�ไขปีัญหาการเห็นคุณค่าในเพัื�อำนมนุษย์ และความ รับัผู้ิดุชอำบัต่อำตนเอำงและ

สงัคมในการเร่ยนร้�การอำย่้ร่วมกนัไดุ�เห็นพััฒนาการทั�งกอ่ำนและหลังกจิกรรม จนกระทั�ง

สำาเร็จการศิึกษาแล�ว และคาดุหวังท่�จะเติมเต็มให�พััฒนากระบัวนการเร่ยนการสอำน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจ้ัย

  1.  เพืั�อำศิกึษาเหตผุู้ลหรอืำแรงบันัดุาลใจ บัทเรย่นสำาคัญในการเข�าร่วมกจิกรรม 

และการพััฒนาจิตสำานึกสาธุารณะขอำงนักศิึกษาผู้่านการเร่ยนร้�จากการปีฏิบััติจริงใน

พัื�นท่�ชุมชน

  2.  เพืั�อำศึิกษากระบัวนการทำางาน ในกิจกรรมท่�นกัศิกึษาเข�ารว่ม และผู้ลท่�ไดุ�

รับัต่อำพััฒนาการเร่ยนร้�ขอำงนักศิึกษาท่�ร่วมกิจกรรมเร่ยนร้�ผู้่านปีฏิบััติการจริง

  3.  เพัื�อำศิึกษาปีฏิสัมพัันธุ์ขอำงนักศิึกษาและปีระชาชนในกิจกรรมท่�นักศิึกษา

ดุำาเนนิการ รวมทั�งทศัินคตขิอำงชาวบั�านท่�ม่ต่อำกิจกรรมขอำงนกัศึิกษาในพืั�นท่�ปีฏิบัตังิานจรงิ
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3.  กรอบคิดีในการวิจ้ัย

  ผู้้�วิจัยศิึกษา 5 แนวคิดุหลัก ปีระกอำบักับักฎีหมาย และความเป็ีนมาขอำงคน

ไทยพัลัดุถุิ�น ดุังน่�

  1.  แนวคดิุและอำดุุมการณ ์บัทบัาทเยาวชนนกัศิกึษาและขบัวนการทางสงัคม

แบับัใหม่ 

  2.  แนวคิดุเรื�อำงจิตสำานึกสาธุารณะและสิทธุิมนุษยชน 

  3.  แนวคิดุปีระสบัการณ์นิยม

  4.  แนวคิดุเรื�อำงปีรัชญาการศิึกษา 

  5.  แนวคิดุเรื�อำงการวิจัยเชิงปีฏิบััติการแบับัม่ส่วนร่วม 

  6.  กฎีหมาย กฎีกระทรวง และระเบัย่บัท่�เก่�ยวข�อำงกบััการคนืสญัชาตคินไทย

พัลัดุถุิ�น 

  7.  ปีระวัติศิาสตร์ และสถุานการณ์ปีัจจุบัันเรื�อำงคนไทยพัลัดุถุิ�น

4.  วิธิ่ดีำาเนินการวิจ้ัย

  การวิจัยในครั�งน่�เปี็นการวิจัยเชิงคุณภิาพั (Qualitative Research) เนื�อำงจาก

เปีน็การศึิกษาท่� มุง่ทำาความเข�าใจความคิดุ ทา่ท ่ทศัินะ แนวคิดุ อำดุุมการณ์ กระบัวนการ

เร่ยนร้�และบัทเร่ยนจากการดุำาเนินกิจกรรมจิตอำาสาขอำงนักศิึกษาท่�ร่วมอำาสาสมัครทำา

กิจกรรมซื้ึ �งวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจัดุขึ �น รวมทั�งการพััฒนาส้ ่การสร�างกิจกรรม

จิตอำาสาดุ�วยตนเอำงขอำงนักศิึกษาทั�งรายบัุคคลและเปี็นกลุ่ม จนถุึงการพััฒนาเปี็น

กิจกรรมอำาสาต่อำเนื�อำงแก่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมในหลายกรณ่ แต่ละครั�งนักศิึกษา

ท่�ลงพัื�นท่�ไม่ไดุ�ม่เฉพัาะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเท่านั�น แต่ม่นักศิึกษาคณะอำื�น กระทั�ง

มหาวิทยาลัยอำื�นท่�ม่จิตอำาสามาร่วมดุ�วย

  งานวิจัยน่�ไดุ�รับัการอำอำกแบับัให�เป็ีนการวิจัยเชิงปีฏิบััติการแบับัม่ส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) ท่�ผู้สมผู้สานการวิจัยแบับัม่ส่วนร่วม (Partic-

ipatory Research) กับัการวิจัย เชิงปีฏิบััติการ (Action Research) รวมทั�งเทคนิค วิธุ่

การวิจัยเชิงคุณภิาพั (Qualitative Research) เข�าดุ�วยกัน เพัื�อำไดุ�มาซื้ึ�งอำงค์ความร้�ใหม่

ในการแก�ไขปีัญหาท่�เกิดุขึ�น โดุยกลุ่มเปี้าหมายม่ส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั�นตอำน ตั�งแต่

รว่มคดิุ รว่มตดัุสนิใจ รว่มทำา รว่มตรวจสอำบัและรว่มรบััปีระโยชนใ์น กระบัวนการเรย่นร้�
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และพััฒนา ซื้ึ�งเปีน็การวจิยัท่�เน�นบัทบัาทขอำงตวัผู้้�วจิยัในการลงพืั�นท่�ดุ�วยตนเอำง ทั�งการ

ศิกึษาและการสงัเกตแบับัละเอำย่ดุในทกุๆดุ�านแบับัเจาะลกึ เพืั�อำนำาข�อำมล้ท่�ไดุ�มาทำาการ 

ตค่วามดุ�วยทกัษะขอำงการวเิคราะหเ์ชงิเหตแุละผู้ล วเิคราะหเ์รื�อำงราวและชว่ติทางสงัคม

ท่�มบุ่ัคคล เป็ีนผู้้�กระทำาและเป็ีนผู้้�ท่�ปีรบััเปีล่�ยนไปีตามเงื�อำนไขขอำงเวลาและสถุานการณ์ 

โดุยยดึุหลกัการ พืั�นฐานการวจิยัเชงิคณุภิาพัวา่ เปีน็การศึิกษาปีรากฏการณใ์นภิาพัรวม 

ไมแ่ยกบัางส่วนหรือำบัาง อำงคป์ีระกอำบัมาศึิกษา โดุยผู้้�วิจยัเข�าไปีอำย่้ในสนามและสังเกต

สิ�งท่�ศิึกษาอำย่างเปี็นธุรรมชาติ

  เที่คนิค และวิธิ่การ ที่่�ใช้ในการเก็บข้อม้ล

  1.  การสัมภิาษณ์ลุ่มลึก (In - depth Interview) เพัื�อำทำาความเข�าใจความคิดุ 

ทศัินะ ความเชื�อำ อำดุุมการณ์ขอำงผู้้�มส่่วนรว่มในการวิจยั รวมทั�งจากเรื�อำงเล่าและการถุอำดุ

บัทเร่ยนโดุยคำาถุามนำาอำาจ ครอำบัคลุมปีระเด็ุนขอำงแต่ละกลุม่ การอำอำกแบับัคำาถุามแบับั

ปีลายเปีิดุและยืดุหยุ่นในการพั้ดุคุย เน�นการสร�างแนวคิดุ การต่ความเพัื�อำให�เกิดุความ

เข�าใจในมนุษย์และสงัคม ให�ความสำาคญักบััข�อำมล้ปีระเภิทอำตัชว่ปีระวตั ิโลกทศัิน์และ

ความร้�สึกนึกคิดุขอำงปีัจเจกบัุคคล โดุยใช�หลักความสัมพัันธุ์ ระหว่างผู้้�วิจัยกับักลุ่ม

เป้ีาหมายให�ม่การแลกเปีล่�ยนอำย่างเสร่ อำสิระ ม่ส่วนร่วม หลักเท่าเท่ยม และความไว�วางใจ

  2.  การสัมภิาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้้�วิจัยใช�เพืั�อำศึิกษา

กระบัวนการปีฏิบัตังิาน กจิกรรมจิตอำาสาขอำงนกัศิกึษา การดุำาเนนิการตามความสนใจ

เพิั�มเติม หรือำต่อำเนื�อำงและการพััฒนาไปีปีระยุกต์ใช�ในกิจกรรมในห�อำงเร่ยนและอำื�นๆ 

ม่เปี้าหมายหลักคือำการร่วมกันสรุปีบัทเร่ยนจาก การเข�าพัื�นท่� ทั�งในอำดุ่ต และหลังจาก

การเข�าส้่ภิาคสนามรอำบัใหม่ขณะร่วมวิจัย หลักการ กระบัวนการ ผู้ลลัพัธุ์ ความเห็น 

ความร้�สึก หลังจากการเข�าพืั�นท่�แต่ละครั�ง แต่อำย่างไรก็ตาม ยึดุหลักการพ้ัดุคุยแบับั

ยืดุหยุ่น คำาถุามแบับัไม่ม่โครงสร�าง เปี็นเหมือำนการสนทนาในช่วิตปีระจำาวัน

  3.  การสังเกตการณ์แบับัม่ส่วนร่วม (Participant observation) ผู้้�วิจัยและ

ผู้้�ช่วยวิจัยใช�เทคนิค น่� ขณะเข�าพืั�นท่�ภิาคสนาม เพืั�อำสังเกตการณ์แบับัม่ส่วนร่วมกับั

นักศิึกษาท่�ปีฏิบััติงานโครงการ กิจกรรมน่� การเร่ยนร้�จากชุมชน ไปีจนถุึงการสังเกต

และพ้ัดุคุยเพืั�อำทราบัข�อำเทจ็จริงเก่�ยวกบัั สถุานการณข์อำงปีระชาชน การวิเคราะหข์�อำมล้

ใช�กระบัวนการทำาให�ข�อำม้ล “พั้ดุ” อำอำกมาอำย่างม่ ความหมาย และสมเหตุสมผู้ลท่�สุดุ 

และการปีระสานงานกับัหน่วยงานราชการและหน่วยอำื�นๆ ท่�เก่�ยวข�อำง ทั�งน่�ผู้้�วิจัยไดุ�ไปี
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ร่วมโครงการน่�ดุ�วย 8 ใน ครั�ง โดุยช่วงระหว่างการเตร่ยมทำาวิจัย ม่การไปีทำากิจกรรม

ตามโครงการน่� 1 ครั�งในเดุือำนม่นาคม 2562 และระหว่างการทำาวิจัยม่กิจกรรม ตาม

โครงการน่�  1 ครั�งในเดุือำนม่นาคม 2563 แต่อำย่างไรก็ตามสถุานการณ์โควิดุ-19 ท่�เริ�ม

จากปีี 2563 มาจนถุึงเดุือำนพัฤศิจิกายน 2564   ก็ส่งผู้ลให�กิจกรรมโครงการคืนสัญชาติ

คนไทยพัลัดุถิุ�นขอำง วทิยาลัยนวัตกรรมสังคม และอำงค์กรเครือำข่ายทั�งหมดุท่�วางแผู้นจะ

ไปีดุำาเนินงานสอำงครั�งในปีี 2563 และอำ่ก 1 ครั�งในปีี 2564 ต�อำงหยุดุชะงักลง รวมทั�ง

ส่งผู้ลกระทบัต่อำการลงพืั�นท่� การเก็บัข�อำม้ล เพิั�มเตมิ และการสังเกตการณ์ แต่โดุยพืั�นฐาน

ข�อำม้ลต่างๆ ไดุ�มาค่อำนข�างครบัถุ�วนแล�ว

  ขอบเขตการวิจ้ัย

  งานวิจัยครั�งน่�เลือำกกิจกรรม “โครงการคืนสัญชาติให�คนไทยพัลัดุถิุ�น” ท่�

นักศิึกษาต�อำงม่จิต อำาสา ทุ่มเททั�งเวลา กระทั�งค่าใช�จ่ายส่วนตัว และเปี็นกิจกรรมท่�ม่

ความยากลำาบัาก เชน่ ในการ เดุนิทาง ท่�พััก อำาหาร ต�อำงมจ่ติใจรกัและทุ่มเทดุ�วยความ

รับัผิู้ดุชอำบัเพืั�อำร่วมแก�ไขปีัญหาขอำงชุมชน กิจกรรมกลุ่มเปี็นหลัก และเปี็นกิจกรรมท่�

สนบััสนนุ ให�กำาลงัใจ ชว่ยเผู้ยแพัรข่�อำเทจ็จรงิท่�ถุ้กต�อำงตอ่ำ สาธุารณะหลากหลายร้ปีแบับั

  ขอำบัเขตดุ�านพัื�นท่ � ผู้้ �วิจัยเลือำกพัื�นท่ �ท่ �ม่การดุำาเนินกิจกรรมปีระจำาและ

ต่อำเนื�อำงในโครงการ คืนสัญชาติให�คนไทยพัลัดุถิุ�น ในพืั�นท่�สามอำำาเภิอำขอำงจังหวัดุ

ปีระจวบัค่ร่ขันธุ์ คือำ อำ.เมือำง อำ.บัางสะพัาน อำ.ทับัสะแก และ อำ.เมือำง จ.ระนอำง

  ขอำบัเขตดุ�านเวลา กำาหนดุช่วงขอำงการศึิกษา ตั�งแตป่ีท่ี�วทิยาลัยนวัตกรรมสังคม

ม่การทำา บัันทึกความเข�าใจร่วมกัน (MOU) กับักรมการปีกครอำง เมื�อำปีี 2558 ต่อำเนื�อำง

ถุึงสิ�นปีี 2563

  ขอบเขตดี้านผู้้้ให์้ข้อม้ล

  1.  กลุ่มผู้้�ให�ข�อำม้ลในกระบัวนการเร่ยนร้� ม่นักศิึกษาท่�เข�าร่วมกิจกรรมใน

พัื�นท่� ทั�งนักศิึกษา นวัตกรรมสังคม (เปี็นนายกสโมสรนักศิึกษา 7 คน) คณะอำื�น และ

มหาวิทยาลัยอำื�น รวมทั�งสิ�น 30 คน

  2.  กลุ่มผู้้�ให�ข�อำม้ลจากเครือำข่ายคนไทยพัลัดุถุิ�น 10 คน

  3.  กลุ่มผู้้�ให�ข�อำมล้จากอำาจารยท์่�ลงพืั�นท่�รว่มกจิกรรม 6 คน และท่�ปีรกึษาจาก

อำงค์กรภิาค่ เครือำข่ายท่�ร่วมทำากิจกรรม 5 คน
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การวิเคราะห์์ข้อม้ล

  ใช�วิธุ่การจำาแนกจัดุระบับัข�อำม้ลเพืั�อำตอำบัคำาถุามในการต่ความ และหาความ

สมัพัันธุข์อำงข�อำมล้ เพืั�อำแยกแยะเงื�อำนไขและดุส้าเหตใุนความสมัพัันธุแ์ละกระบัวนการ

เปีล่�ยนแปีลง ทั�งน่�ไดุ�นำาข�อำมล้ และบัทสัมภิาษณ์หลากหลายกลุม่เป้ีาหมาย มาจัดุกลุม่

ข�อำม้ล วิเคราะห์ และนำาเสนอำดุังน่�

  บัทท่� 4 แรงบัันดุาลใจในการพััฒนาจิตสาธุารณะ โดุยวิเคราะห์ข�อำม้ลและ

กจิกรรมขอำงกลุม่ นกัศิกึษา และแกนนำาเครอืำข่ายคนไทยพัลดัุถิุ�น มานำาเสนอำในมติขิอำง

แรงบัันดุาลใจต่อำนักศิึกษา ดุังน่�

  1.  แรงบัันดุาลใจภิายนอำกและภิายในอำงค์กร 

  2.  แรงบัันดุาลใจภิายในตัวตนขอำงนักศิึกษา

  3.  แรงบัันดุาลใจจากชุมชน 

  บัทท่� 5 ว่าดุ�วยกระบัวนการเร่ยนร้�ผู้่านปีระสบัการณ์โครงการคืนสัญชาติ

คนไทยพัลัดุถิุ�น ในการเร่ยนร้�ขอำงนักศิึกษาผู่้านกรณ่ศึิกษาในงานวิจัย ไดุ�นำาข�อำม้ลทั�ง

ทุตยิภ้ิม ิการสมัภิาษณ์ การสังเกตการณ์อำย่างม่ส่วนร่วม มาปีระมวลวิเคราะห์ โดุยนำาเสนอำ

ในหัวข�อำต่างๆดุังน่�

  1.  นิยามคนไทยพัลัดุถิุ�น: กรณ่ศึิกษาพืั�นท่�จังหวัดุระนอำง และจังหวัดุ 

ปีระจวบัค่ร่ขันธุ์

  2.  กระบัวนการดุำาเนินโครงการในลักษณะ PDCA ซื้ึ�งแสดุงถุึงขั�นตอำนการ 

ดุำาเนินงานขอำงนักศิึกษา

   -  PLAN การเตร่ยมพัร�อำมขั�นตอำนการทำางาน การเตร่ยมอำุปีกรณ์ 

เทคโนโลย่ การบัริหารจัดุการการอำบัรมคน การเตร่ยมงาน เตร่ยมสถุานท่�

   -  DO การปีฏิบััติโครงการทั�ง 9 ครั�งท่�ลงไปีทำา

   -  CHECK การตรวจสอำบักระบัวนการ คุยกันค่อำนคืน คึกคืน เพืั�อำแก�

ปีัญหา และวางแผู้นแก�ปีัญหาในวันรุ่งขึ�น

   -  Act ผู้ลลัพัธุ์ท่�เปี็นร้ปีธุรรม และรายงานปีัญหาอำุปีสรรค 

  3.  การทำางานเปี็นท่มท่�ม่ปีระสิทธุิผู้ล 

  ในบัทท่� 6 การเร่ยนร้�บัทบัาทผู้้�นำาผู่้านกระบัวนการจิตสำานึกสาธุารณะ ซื้ึ�ง

นำาข�อำม้ลการสัมภิาษณ์ขอำงนักศิึกษากลุ่มเปี้าหมายทั�งจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม      
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คณะอำื�น และมหาวิทยาลัยอำื�น มาปีระมวล วิเคราะห์ให�เห็นชัดุเจนถึุงการพััฒนา

ศิักยภิาพัขอำงตนเอำง ควบัค้่กับัการพััฒนา จิตสำานึกสาธุารณะไปีดุ�วย โดุยจำาแนก

การนำาเสนอำเปี็น 7 ดุ�านดุังต่อำไปีน่�

  1.  การพััฒนาอำุดุมการณ์ 

  2.  ความสามารถุในการวิเคราะห์ระบับัและโครงสร�าง 

  3.  ความสามารถุในการบัริหารจัดุการ 

  4.  ความม่คุณธุรรมและความเส่ยสละ 

  5.  การเห็นปีระโยชน์ส่วนรวมและความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคม 

  6.  การพััฒนาดุ�านจิตใจ การปีรับัเปีล่�ยนพัฤติกรรมตนเอำง และเอำาชนะใจตนเอำง 

  7.  การเร่ยนร้� Role Model จากตัวแบับันำาอำื�นๆ

5.  อภิปรายผู้ล

  บัทบัาทเยาวชนนักศิึกษาถุือำเปี็นพืั�นฐานอำนาคตขอำงสังคมไทย เปี็นพืั�นฐาน

ขอำงขบัวนการทางสังคมแบับัใหม่ ร่วมกับัภิาคปีระชาสังคมอำื�นๆ ถุือำเปี็นทุนทางสังคม 

ทุนทางวัฒนธุรรม และเปี็นรากฐานขอำงปีระชาธุิปีไตยแบับัม่ส่วนร่วม เปี็นรากฐาน

การเมือำงขอำงภิาคปีระชาชน และเปี็นพัลังทางสังคมไปีส้่ความเปี็นธุรรม การเคารพั

ศิกัดุิ�ศิร่ความเป็ีนมนุษย์ และสิทธิุมนุษยชน ถุ�าเยาวชนเติบัโตอำย่างม่คุณค่าและม่จิตสำานึก

สาธุารณะท่�มั�นคง มอุ่ำดุมการณเ์พืั�อำปีระชาชนท่�ยากลำาบัาก และไมไ่ดุ�รบััความเปีน็ธุรรม 

ทั�งน่�แรงบัันดุาลใจและความร้�สึกขอำงนักศิึกษารวมทั�งอำาจารย์ต่อำการไปี เร่ยนร้�นอำก

ห�อำงเร่ยนนั�นจะเปี็นกระบัวนการพััฒนาจิตสำานึกต่อำตนเอำงเปี็นอำย่างส้ง และพััฒนาจิต

สำานกึสาธุารณะท่�ชว่ยให�มค่วามรับัผู้ดิุชอำบัต่อำสงัคมสอำดุคล�อำงกับัคำากล่าวขอำง อำ.ปี�วย 

อึำ�งภิากรณ ์วา่ดุ�วยเรื�อำงบัทบัาทความรบััผู้ดิุชอำบัต่อำสงัคมขอำงเยาวชนนกัศิกึษาในหลาย

บัทความ กล่าวคือำ “วัยท่�เราศิกึษาอำย่้ในมหาวิทยาลัยเปีน็วยัท่�ดุท่่�สุดุในชวิ่ตขอำงมนุษย์

ทั �งชายและหญิงวัยหนุ ่มสาวเปี็น วัยท่ �ชื �นบัานกำาลังวังชาก็แข็งกล�า สติปีัญญาก็

เฉ่ยบัแหลมท่�สุดุในอำายุขยั พัวกเราเพิั�งพั�นวยัเด็ุกมา และวยัเด็ุกนั�นก็ทุเรศิเพัราะไม่เดุ่ยงสา 

และพัวกเรากย็งัไม่บัรรลุวัยผู้้�ใหญ่ วยัผู้้�ใหญ่นั�นทเุรศิเพัราะมเ่รื�อำงกวนใจต�อำงรับัผิู้ดุชอำบั

จกุจกิ การปีระกอำบัอำาชพ่ักเ็ตม็ไปีดุ�วยอำปุีสรรครกใจ ไฉนเราจะปีลอ่ำยให� โอำกาสแหง่วยั

หนุม่สาวให�ล่วงพั�นไปีโดุยเปีลา่ปีระโยชน”์ ซื้ึ�งแสดุงถุงึการให�ความสำาคญักบััการเรย่นร้�
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ผู้า่นการปีฏิบััตงิานจรงิขอำงนกัศิกึษาจะชว่ยสร�างให�มแ่รงบันัดุาลใจตอ่ำการทำางานและ

การ ใช�ช่วิตในอำนาคต

  การไดุ�เรย่นร้�จากปีระชาชน ยงัเปีน็การหลอ่ำหลอำมตนเอำง จนเกดิุอุำดุมการณท์่�จะ

ตอ่ำส้�กับัปัีญหา ดุั�งผู้้�นำาทางความคิดุและนกัปีฏวิตัคินสำาคญัหลายคนท่�ไดุ�เรย่นร้�ปีญัหา

ปีระชาชนจากการเดุินทางลงไปีหาปีระชาชนสอำดุคล�อำงกับัการศิึกษาขอำงอำนุชาติ

พัวงสำาล่ และว่รบั้รณ์ วิสารทสกุล (2540) กล่าวว่า การม่จิตสำานึกสาธุารณะ หรือำ

จิตสำานึกเพืั�อำส่วนรวม เป็ีนคุณลักษณะท่�สำาคัญและ ม่ความหมายอำย่างยิ�งในสังคม 

ทำาให�เกิดุปีระชาสังคมคือำเป็ีนชุมชนท่�ม่ความเข�มแข็ง ซื้ึ�งหมายถึุง ชุมชนแห่งสำานึก 

(Consciousness Community) ท่�สมาชิกขอำงชุมชนต่างเปี็นส่วนหนึ�งขอำงระบับั โดุย

รวมท่�ม่ความสัมพัันธุ์กันอำย่างแนบัแน่น ซื้ึ�งม่อำงค์ปีระกอำบัดุังน่�

  1.  ม่วสิยัทศัิน์ร่วมกนั คนในชุมชนต�อำงมอำงอำนาคตร่วมกนั เร่ยนร้�และทำาความ 

เข�าใจร่วมกันโดุยอำาศัิยการคิดุ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให�เห็นถึุงสถุานการณ์ แนวโน�ม

ความ เปีล่�ยนแปีลงพัร�อำมควบัค้่ไปีกับัการปีฏิบััติ

  2.  ปีระชาชนสำานกึถุงึพัลงัขอำงตนว่าจะสามารถุรว่มแก�ไขเปีล่�ยนแปีลงสงัคม

ไดุ� คือำการทำาให�เกดิุกลุ่มท่�ให�ความสนใจต่อำสาธุารณะจำานวนมาก ทำาให�เกดิุความเข�มแข็ง

เปี็นพัลังทางสังคมไม่รอำคอำยให�ผู้้�อำื�นแก�ปีัญหาให�กับัตนเอำง ซื้ึ�งการท่�บัุคคลจะสำานึกถุึง

พัลังขอำงตน ต�อำงให� ความสำาคัญกับักระบัวนการเร่ยนร้�ร่วมกัน

  3.  การรวมกลุ่มขอำงบุัคคลในสังคมม่ความหลากหลาย จึงจำาเป็ีนต�อำงสร�าง

ขึ�นบันฐานแห่งความรกั ความเมตตา ความเอืำ�อำอำาทรและความสามคัค่ ความแตกต่าง

ระหว่างบุัคคลย่อำม เกิดุขึ�นไดุ� ซื้ึ�งความแตกต่างน่�เปี็นสิ�งดุ่และไม่จำาเป็ีนต�อำงนำาไปีส้่

ความแตกแยกเสมอำไปี ดุังนั�นเงื�อำนไขแห่งความรักสมานฉันท์จะเป็ีนส่วนเชื�อำมโยงให�

เกิดุความร่วมมือำอำย่างม่พัลัง

  4.  การเร่ยนร้�ท่�ม่การปีฏิบััติร่วมกัน สำานึกสาธุารณะนั�นเปี็นนามธุรรมท่�ไม่

สามารถุบัังคับัให�เกิดุไดุ� ดุังนั�นต�อำงสร�างเงื�อำนไขหรือำกิจกรรมร่วมกันท่�จะก่อำให�เกิดุการ

เร่ยนร้� ตลอำดุจนการพััฒนาให�เกิดุความต่อำเนื�อำง

  5. การมเ่ครอืำข่ายและการตดิุตอ่ำสื�อำสารการแลกเปีล่�ยน เรย่นร้�เปีน็สว่นท่�ทำาให�

เกิดุ กระบัวนการเร่ยนร้�  ซื้ึ�งเปี็นทางนำ�าให�เกิดุจิตสาธุารณะ

  นอำกจากน่� กระบัวนการ PAR ท่�นำามาใช�ในการศิึกษาครั�งน่�สอำดุคล�อำงกับั

แนวคดิุขอำงเปีา โลแฟร ์ท่�ว่า กระบัวนการเรย่นร้�ขอำงระบับัการศิกึษาและวฒันธุรรมผู้า่น
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วาทกรรมท่�ทรงคณุคา่และ มค่วามหมายยิ�งต่อำการค�นหาความหมายขอำงปีระชาธุปิีไตย

ในการศิึกษา และพััฒนาการศิึกษาทั�งระบับั ทุกคนต�อำงเปี็นผู้้�นำาคิดุและทำาดุ�วยตนเอำง 

ต�อำงเข�าใจมายาคติ เชื�อำว่าทุกคนม่อิำสระ เติบัโตไดุ� รวมทั�งแนวคิดุขอำงเปีาโลแฟร์ท่�ว่า 

เราต�อำงการคร้แบับัใหม่ท่�เก่งกาจเหนือำกว่าคนอำื�น หรือำต�อำงการ คร้ผู้้�ชวนให�ทุกคนม่

กระบัวนการเร่ยนร้�ขอำงตนเอำง แนวคิดุท่�เชื�อำมโยงกับัสภิาพัความเปี็นจริง และภิาษา

เล่าเรื�อำงขอำงชาวบั�าน เป็ีนการใคร่ครวญและตอำกยำ�าความเข�าใจบัางอำย่างให�ลึกซื้ึ�งยิ�ง

ขึ�น เป็ีนการทำาให�เข�าใจปีระชาธิุปีไตยในการศึิกษา และจิตวิญญาณ (Popular ed) 

โดุยท่�การศิึกษาแบับั ใหม่เน�นความเปี็นมนุษย์ เปีิดุโอำกาสให�ซื้ักถุาม คิดุวิเคราะห์ มิใช่

บัอำกเล่าท่อำงจำาสถุานะคร้ ล้กศิิษย์ ไม่ควรเปี็นผู้้�รอำบัร้�-ผู้้�โง่เขลา ทว่าต�อำงปีรับัระดุับั

ให�เทา่เทย่มกันดุ�วยการเสวนาท่�ม่ปีฏิสัมพัันธุ์กันแนวราบั เปีิดุโอำกาสทั�งสอำงฝ่่ายช่วย

กันคิดุเสนอำแนะ ตั�งคำาถุามให�ผู้้�เรย่นไดุ�มส่่วนรว่ม ให�พัวกเขาร้�สึกว่าตนเอำงมคุ่ณค่าเน�น

เสร่ภิาพัและการเชื�อำมโยงทฤษฎ่ีกับัการปีฏิบััติดุ�วยกันทำาแล�ววิพัากษ์วิจารณ์ทบัทวน

เปี็นทฤษฎี่ท่�ดุ่ขึ�นและกระทำาต่อำเนื�อำง

  ข�อำค�นพับัจากการวิจยั เมื�อำนำาข�อำม้ลการศึิกษา จากการสัมภิาษณ์กลุ่มเป้ีาหมาย

ทั�งหมดุ รว่มกับัการสงัเกตการณ์ มาวิเคราะห์ข�อำมล้ปีระกอำบัทฤษฎ่ีตา่งๆ มข่�อำสรปุีดุงัน่�

  1.  จากทฤษฎี่ปีระสบัการณ์นิยม: “การเร่ยนร้�โดุยลงมือำกระทำา” ท่�พััฒนาส้่

ปีรัชญา “พัพัิัฒนาการนิยม (Progressivism)” ท่�ให�ความสนใจอำย่างมากตอ่ำ “การปีฏิบัตัิ 

หรอืำ การลงมือำ กระทำา” เน�นให�ผู้้�เรย่นไดุ�ลงมือำทำา นกัศิกึษาไดุ�รับัอำสิระรเิริ�มความคิดุและ

ลงมอืำทำาตามความคดิุ ผู้้�เรย่นจะไดุ�รบััปีระสบัการณแ์ละใช�กระบัวนการแก�ปีญัหาดุ�วย

ตนเอำง จากนักปีรัชญา จอำห์น ดุิวอำ่� (John Dewey) ท่�เสนอำ “Learning by doing” 

“หรือำการเร่ยนร้�โดุยการปีฏิบััติจริง” เพัื�อำให�เกิดุการ เร่ยนร้�จากการกระทำาฝ่ึกปีฏิบััติ 

ฝ่ึกคิดุ ฝ่ึกลงมือำทำา ฝ่ึกทักษะกระบัวนการต่างๆ จากการกระทำาในสถุานการณ์จริง ซื้ึ�ง

การเร่ยนร้�แบับัก�าวกระโดุดุขอำงนกัศิกึษาจะเปีน็หนทางก�าวหน�าไปีส้ก่าร เปีล่�ยนแปีลง

สังคมและวัฒนธุรรม” ( Progressive Road to Culture)

  2.  จากการพััฒนาจิตสำานึกสาธุารณะและเร่ยนร้�สิทธุิมนุษยชน ผู้่าน

ปีระสบัการณ์ เชิงชุมชนในโครงการฯน่� ช่วยให�เกิดุความตระหนักถุึงความเข�าใจ

โครงสร�างปัีญหาขอำงสังคม การเคารพัศัิกดุิ�ศิร่ความเป็ีนมนุษย์ ความเสมอำภิาค และ

การผู้ลักดัุนให�ม่ระบับัสวัสดิุการสังคม ท่�ดุ้แลคุณภิาพัช่วิตขอำงผู้้�คนทุกกลุ่มอำย่างเป็ีน

ธุรรม ไม่มค่วามเหลื�อำมลำ�า กระบัวนการเรย่นร้�ผู้า่นการ ลงมอืำทำาไดุ�ควบัค้กั่บักระบัวนการ
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เร่ยนร้�และปีล้กฝั่งให�นักศิึกษาม่จิตสำานึกสาธุารณะ ซื้ึ�งนอำกจากจะเร่ยนร้�วิชาการใน

ห�อำงเร่ยนแล�ว การเข�าใจสังคม การร้�จักม่อำุดุมการณ์ทำางานเพืั�อำสังคมและ การรับัผู้ิดุ

ชอำบัตอ่ำสงัคมกเ็ปีน็สิ�งสำาคญั ทั�งน่� โครงการดุงักลา่วเปีน็เรื�อำงท่�เสริมความเข�าใจตอ่ำหลกั

สทิธุมินุษยชนในหลายมติ ิโดุยเฉพัาะหลกัสญัชาตทิ่�เปีน็พืั�นฐานขอำงสิทธุมินุษย์ในสังคม 

การท่�นักศิึกษาไดุ�ม่ปีระสบัการณ์อำย่างเข�มข�นดุ�วยตนเอำง ผู้่านกระบัวนการทำางานร่วม

กันเพัื�อำสิทธุิ ขอำงคนไทยพัลัดุถุิ�นมาอำย่างต่อำเนื�อำง และม่ปีัจจัยเอำื�อำทั�งภิายในตัวตนขอำง

นกัศิกึษา ปีจัจยัเอำื�อำจาก กระบัวนการทำางานท่�ให�นกัศึิกษาไดุ�ร่วมวางแผู้นและลงมอืำทำา

ดุ�วยตัวเอำง และปีัจจัยสนับัสนุนจาก หลายฝ่่าย จึงม่ผู้ลสำาคัญต่อำการพััฒนาจิตสำานึก

สาธุารณะท่�นำาไปีส้ก่ารเข�าร่วมเรย่นร้�และขับัเคลื�อำน  กบััปัีญหาขอำงปีระชาชนกลุม่ต่างๆ 

และพััฒนาความรับัผู้ิดุชอำบัต่อำสังคมตามสถุานการณ์ท่�เปี็นจริงขอำงแต่ละคน โดุยจะ

พััฒนาตามการเร่ยนร้�และการลงมือำทำางานปีระสบัการณ์เชิงชุมชนขอำงแต่ละคน ช่วย

เสริมสร�างพััฒนาจิตสำานึกสาธุารณะท่�เข�มข�นและยั�งยืน จนนำาไปีส้่อำุดุมการณ์ท่�มั�นคง

ขอำงแต่ละคน

  3.  การแสดุงอำอำกถุงึการพััฒนาจติสำานกึสาธุารณะมห่ลายลกัษณะ อำาทเิชน่ 

การท่�นกัศิกึษาอำาสามาโครงการน่�อ่ำกหลายๆ ครั�ง แม�จะไม่มผู่้ลตอำบัแทนหรือำผู้ลต่อำการ

เรย่นเชงิ คะแนน หรือำพั�นจากตำาแหนง่ในสโมสรนักศิกึษา กระทั�งจบัการศึิกษาไปีแล�ว ท่�

สำาคญัคอืำ การมค่วามสนใจไปีเรย่นร้�รว่มกจิกรรมท่�ปีระชาชนเดุอืำดุร�อำนตา่งๆ อำก่จำานวน 

มาก ซื้ึ�งอำาจม่ทั�งไปี ร่วมกับักิจกรรมสโมสรนักศิึกษา หรือำไปีร่วมกับัศิ้นย์ส่งเสริมความ

เสมอำภิาคและความเป็ีนธุรรม หรือำไปีกันเอำง แสดุงถึุงความสำานึกพืั�นฐานขอำงจิตสำานึก

สาธุารณะท่�สำาคญัปีระการหนึ�ง คอืำความเชื�อำมั�นในพัลงัขอำงตนเอำงวา่จะสามารถุมส่ว่น

รว่มเปีล่�ยนแปีลงแก�ไขสงัคมไดุ�และสะท�อำนถุงึความ เข�มแขง็ขอำงกระบัวนการเรย่นร้�รว่ม

กัน นอำกจากน่�การตัดุสินใจเลือำกการทำางานหลังจบัการศิึกษา ขอำงหลายๆ คน สะท�อำน

ผู้ลขอำงการพััฒนาจิตสำานกึสาธุารณะ ท่�ยงัมุง่หวังจะทำางานช่วยเหลือำสังคมอำย่างจริงจัง

ตอ่ำไปี เชน่ การไปีทำางานดุ�านธุุรกจิเพืั�อำสงัคม การไปีทำางานกบััอำงคก์รพััฒนาเอำกชนการ

ทำางานท่�ต�อำงปีระสานงานกับัชุมชนต่างๆ รวมทั�งเส�นทางขอำงการมุ่งหวังจะเปี็นนักการ

เมือำงรุ่น ใหม่เพืั�อำพััฒนาปีระชาธิุปีไตยและสังคมท่�ดุ่งามในความคิดุขอำงตน จำานวน

หนึ�งทำางานอำิสระ กลับัไปีทำางานท่�ภิ้มิลำาเนา ทำางานราชการและเปี็นนักธุุรกิจ แต่ก็น่า

จะอำนุมานไดุ�ว่า จติสำานกึ สาธุารณะท่�พััฒนาขึ�นในวยัเรย่นผู้า่นโครงการคนืสญัชาตคิน

ไทยพัลดัุถิุ�นน่� จะยังคงเปีน็สว่นหนึ�ง ขอำงภิาพัปีระทับัใจและแนวคิดุในการดุำารงวิถุ่ชว่ติ
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ขอำงแต่ละคนต่อำไปี

  4.  บัทบัาทขอำงวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ในการทำา MOU “โครงการคืน

สญัชาติคน ไทยพัลัดุถุิ�น” กบัักรมการปีกครอำงและภิาคเ่ครอืำขา่ย ในภิารกิจท่�ชว่ยเหลือำ

ชุมชนอำย่างต่อำเนื�อำงและจริงจัง แม�ไม่ม่งบัปีระมาณใดุๆ สนับัสนุนจากราชการ เปี็น

ฐานตั�งต�นให�เกิดุภิารกิจเชิงชุมชนท่� ส่งเสริมกระบัวนการเร่ยนร้�นอำกห�อำงเร่ยนท่�เข�มข�น 

รวมถุึงโครงการอำื�นๆ ต่อำเนื�อำง เมื�อำปีระกอำบักับัโครงสร�างการดุำาเนินงานขอำงวิทยาลัยฯ 

ท่�จัดุตั�ง “ศิ้นย์ส่งเสริมความเสมอำภิาคและความเปี็นธุรรม” ขึ�น เพัื�อำดุำาเนินภิารกิจร่วม

กับัภิาคปีระชาสังคม และภิาคปีระชาชนนอำกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม นอำกห�อำงเร่ยน

เชิงชุมชน ซื้ึ�งม่ทั�งกิจกรรมร่วม และการไดุ�รับัเงินทุนสนับัสนุนกิจกรรม อำ่กทั�งการม ่

“สโมสรนักศึิกษานวัตกรรมสังคม” ท่�เป็ีนทางการและไดุ�รับัการยอำมรับัจากวิทยาลัยฯ 

คณะอำาจารย์ และนักศึิกษาเป็ีนกำาลังหลักในการรับัผู้ิดุชอำบัการดุำาเนินงานโครงการฯ

น่� และโครงการอำื�นๆ รว่มกบััศิน้ยส์ง่เสรมิความเสมอำภิาคและความเป็ีนธุรรม วทิยาลัยฯ 

และหลายๆ กจิกรรมรว่มกบััฝ่า่ย พััฒนาสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ จนเปีน็ท่�ยอำมรบััขอำง

เครือำข่ายต่างๆ รวมทั�งในมหาวิทยาลัย ท่�สำาคัญคือำการสนับัสนุนงบัปีระมาณสมทบัจาก

กอำงทุนนวัตกรรมสังคม และมหาวิทยาลัยรังสิตในโครงการต่างๆ ดุังแผู้นภิาพัน่�

6.  ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะจ้ากงานวิจ้ัย

  1.  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ควรอำย่างยิ�งท่�จะพััฒนางาน “โครงการคืน

สัญชาติคนไทยพัลัดุถุิ�น” ตาม MOU กับักรมการปีกครอำง ร่วมกับัภิาค่เครือำข่ายต่อำไปี 

โดุยสนับัสนุนบัทบัาทขอำงศิน้ย์ สง่เสริมความเสมอำภิาคและความเป็ีนธุรรม และสโมสร

นักศิึกษาฯอำย่างต่อำเนื�อำง รวมทั�งการร่วมกับัภิาค่เครือำข่ายเพัื�อำพััฒนางานเชิงนโยบัาย

ให�ม่ความคืบัหน�าและม่ปีระสิทธิุภิาพัยิ�งขึ�นในโครงการน่� เช่น คณะกรรมการสิทธิุ

มนุษยชนแห่งชาติ เครือำข่ายแก�ปีัญหาการคืนสัญชาติคนไทยพัลัดุถุิ�น ม้ลนิธุิชุมชนไท

รวมทั�งพััฒนาโครงการท่�ม่กระบัวนการทำางานกับัชุมชนอำย่างเข�มข�นต่อำเนื�อำงเช่นน่�

เพัิ�มเติม เพัื�อำให�ม่ความหลากหลายและขยายให�นักศิึกษาม่โอำกาสเข�าร่วมมากยิ�งขึ�น

  2.  การค�นพับัจากงานวิจัยว่า จุดุเริ�มต�นขอำงแต่ละคนส่วนใหญ่เริ�มจากการ

ม่โอำกาสทำางาน เชิงอำาสาแบับัมนุษยธุรรม รวมทั�งกิจกรรมรายวิชา และกิจกรรมต่างๆ

นอำกห�อำงเร่ยนขอำงวิทยาลัยฯเมื�อำไดุ�มาร่วมโครงการคืนสัญชาติคนไทยพัลัดุถิุ�นก็จะยิ�ง
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พััฒนาต่อำเนื�อำงไดุ�ชัดุเจนยิ�งขึ�น ดุังนั�นควรม่การพััฒนากิจกรรมหลากหลายอำย่างต่อำ

เนื�อำง เพืั�อำให�นักศิึกษารุ่นใหม่ๆ ไดุ�ม่โอำกาสเร่ยนร้� ความร้�สึกท่�ดุ่งามต่อำผู้้�คนเกิดุความ

เข�าใจต่อำสังคม และจะช่วยเป็ีนพืั�นฐานให�กับันักศิึกษาต่อำยอำดุเสริมสร�างและพััฒนา

จิตสำานึกสาธุารณะดุ่ยิ�งขึ�น

  3.  การพัิจารณาปีรับัปีรุงหลักส้ตรปีริญญาตร่ท่�สามารถุเชื�อำมโยงกิจกรรม

เชิงชุมชน ให�เป็ีนส่วนหนึ�งในกระบัวนการเร่ยนการสอำน เช่น การเปิีดุวิชาเลือำก 6 

หนว่ยกิตในภิาคฤดุร้�อำน เพืั�อำเป็ีนทางเลือำกให�นักศิกึษาท่�สนใจจะไปีเรย่นร้�ปีระสบัการณ์

เชิงชุมชนสามารถุไปีไดุ� 1-2 เดุือำน

  4.  การให�โอำกาสและทางเลือำกในการฝ่ึกงานแก่นักศิึกษาตั�งแต่ปีีท่� 2 และ

สามารถุเลือำกฝ่ึก แยกไดุ�สอำงครั�งๆ ละสอำงเดุือำน เพัื�อำให�นักศิึกษาค�นพับัความสนใจท่�

ชัดุเจนขอำงตนเอำง และเตร่ยมการพััฒนาศิักยภิาพัไดุ�สอำดุคล�อำงกับัความต�อำงการขอำง

ตนเอำง

  ข้อเสนอแนะต่อมห์าวิที่ยาลัย 

  1.  การสนับัสนุนงบัปีระมาณในกิจกรรมทางสังคมอำย่างม่แผู้นงานชัดุเจน 

และต่อำเนื�อำง

  2.  การจัดุให�ม่ “ทุนนักกิจกรรมทางสังคม” สำาหรับันักเร่ยนท่�มาศิึกษาต่อำ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ เพืั�อำให�โอำกาสแกน่กัเรย่นท่�มจ่ติอำาสาดุำาเนนิงานกจิกรรมทางสงัคม

มาก่อำน และเปี็นกำาลังเสริมให� คณะต่างๆรวมทั�งมหาวิทยาลัย   ในการดุำาเนินงานเพัื�อำ

พััฒนาจิตสำานึกสาธุารณะต่อำไปี

  3.  สนับัสนุนให�ม่การจัดุทำาเว็บัไซื้ต์จิตอำาสาโดุยตรงขอำงมหาวิทยาลัย หรือำ

ดุำาเนนิการโดุย สโมสรนักศิกึษามหาวทิยาลยัรงัสติ เนื�อำงจากกจิกรรมรายวชิาขอำงหลาย

คณะมก่ารส่งเสริมให� นกัศึิกษามจิ่ตอำาสาไปีเรย่นร้�และช่วยเหลือำผู้้�ท่�เดืุอำดุร�อำนต่างๆอำย่้

เปีน็ปีระจำา ถุ�างานขอำงมหาวทิยาลยั หรอืำสโมสรนักศิกึษามหาวทิยาลยั ไดุ�มก่ารรวบัรวม 

และริเริ�มกิจกรรมจิตอำาสาต่างๆ เพัื�อำให� นักศิึกษาไดุ�ร่วมงานจิตอำาสา และอำาจพััฒนา

เป็ีนโครงการท่�ม่แผู้นงานชัดุเจนและต่อำเนื�อำง โดุยนักศึิกษาทุกคณะสามารถุมาเร่ยน

ร้�และร่วมงานดุ�วย จากงานวิจัยพับัว่าการไดุ�ทำางานจิตอำาสา ร้ปีแบับัต่างๆ เปี็นฐาน

ขอำงการก�าวต่อำไปีในงานท่�ยากและซื้ับัซื้�อำนขึ�น อำันจะส่งเสริมการพััฒนาจิตสำานึก

สาธุารณะขอำงนักศิึกษาตามท่�มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง
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 ข้อเสนอแนะเพื่่�อการวิจ้ัยในอนาคต

 ข�อำค�นพับัจากงานวิจัยเชิงคุณภิาพัครั�งน่�น่าจะเปี็นฐานในการวิจัยเพืั�อำปีฏิร้ปีการ

ศิึกษาท่� ไม่ใช่เพ่ัยงแค่การปีรับัปีรุงระบับักิจกรรมนอำกห�อำงเร่ยน การทำางานจิตอำาสา 

การสอำน การสอำบั การให�คะแนนหรือำระบับัการฝ่ึกงาน แต่ควรต�อำงม่การปีรับัปีรุง

ปีรัชญาการศิึกษาพััฒนาเปีล่�ยนแปีลงระบับัการเร่ยนการสอำน เพืั�อำให�สอำดุคล�อำงกับั

กระบัวนการเร่ยนร้�ท่�อำอำกนอำกกรอำบัเดุิม และม่ทางเลือำกใหม่ๆ ในการพััฒนานักศิึกษา 

เพัื�อำให�เปี็นคนท่�ม่คุณค่าขอำงสังคมและม่จิตสำานึกสาธุารณะต่อำสังคมโดุยรวม
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ความเป็นไปได้ในการควบคุมผู้่่กระทำาความผิู่ด
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ัติิดติามตัิว (EM) 

ในเขติพัื้ฒนาพิื้เศึษภาคติะวันออก (EEC)
The Possibility of Using Electronic Monitoring 
Devices to Supervise Offenders in the Eastern 

Economic Corridor (EEC)

จอำมเดุช ตร่เมฆ1

วันรับั: 30 เมษายน 2565 วันแก�ไข: 9 พัฤษภิาคม 2565  ยอำมรับั: 24 พัฤษภิาคม 2565

บที่คัดีย่อ 

  งานวิจัยฉบัับัน่� ม่วัตถุุปีระสงค์ 1) เพืั�อำศิึกษาแนวคิดุ แนวปีฏิบััติ ท่�เปี็นเลิศิ 

(Best Practice) รวมทั�งปีัญหาและอำุปีสรรคขอำงการดุำาเนินการหันเหผู้้�กระทำาผู้ิดุอำอำก

จากกระบัวนการยุติธุรรมในต่างปีระเทศิ 2) เพืั�อำศิึกษาทัศินคติขอำงปีระชาชนต่อำการ

ควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช� อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนา

พัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) และ3) เพัื�อำนำาเสนอำแนวทางในการควบัคุมผู้้�กระทำาความ

ผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก 

(EEC) เพืั�อำนำาเสนอำต่อำกระทรวงยุติธุรรม และกระทรวงแรงงาน เปี็นการศิึกษาวิจัย

ผู้สมผู้สาน (Mixed Method) เก็บัข�อำม้ลเชิงคุณภิาพั (Qualitative Research) ผู้่านการ

ค�นคว�าข�อำมล้จากเอำกสารวชิาการและการสมัภิาษณเ์ชงิลึกจากผู้้�ให�ข�อำมล้หลกัแบัง่อำอำก

เปี็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ท่าน รวม 8 ท่าน ไดุ�แก่ กลุ่มท่� 1 ผู้้�ม่ความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับั

อำาชญาวิทยา และกฎีหมายกับักระบัวนการยุติธุรรม กลุ่มท่� 2 ผู้้�ม่ความร้�ความเข�าใจ

 1 ผู้้�อำำานวยการหลักส้ตรศิิลปีศิาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิชาผู้้�นำาทางสังคม ธุุรกิจ และการเมือำง วิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม, มหาวิทยาลัยรังสิต
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ในการแก�ไขฟ้�นฟ้ผู้้�กระทำาความผู้ิดุเก่�ยวกับัคดุ่ยาเสพัติดุ กลุ่มท่� 3 ผู้้�กระทำาความผู้ิดุ

เก่�ยวกับัยาเสพัติดุในวยัแรงงานและเคยถุ้กควบัคุมโดุยใช�อุำปีกรณอ์ำเิล็กทรอำนกิสต์ดิุตาม

ตวั (EM) และกลุ่มท่� 4 ผู้้�ปีระกอำบัการหรือำผู้้�บัริหารธุุรกิจอำตุสาหกรรมในเขตพััฒนาพิัเศิษ

ภิาคตะวันอำอำก (EEC) และเก็บัข�อำม้ลเชิงปีริมาณ (Quantitative research) ทั�งหมดุ 

1,240 ตัวอำย่าง จากกลุ่มตัวอำย่างทั�ง 3 จังหวัดุ ไดุ�แก่ ชลบัุร่ ระยอำง และฉะเชิงเทรา  

  ผู้ลการวิจัยพับัว่า ในกลุ่มปีระเทศิท่�ม่แนวคิดุแนวปีฏิบััติท่�เปี็นเลิศิ ไดุ�แก่ 

สหรัฐอำเมริกา อำังกฤษ อำอำสเตรเล่ย และ สิงคโปีร์ ทางเลือำกขอำงการลงโทษเร่ยกว่า 

“มาตรการลงโทษระดุับักลาง” (Intermediate Punishment) ซื้ึ�งเปี็นมาตรการลงโทษ

ผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�อำย้่ กึ�งกลางระหว่างการจำาคุกปีกติและการคุมปีระพัฤติ โดุยผู้้�กระทำาผู้ิดุ

จะถุ้กคุมปีระพัฤติอำย่างเข�มงวดุ กว่าปีกติเพัราะถุือำว่ายังม่โทษอำย้่ แต่โทษท่�จะลงแก่

ผู้้�กระทำาผู้ิดุจะเปี็นโทษท่�ไม่รุนแรงเหมือำนการจำาคุก โดุยม่ลักษณะการลงโทษเช่น 

การทำางานบัริการเพืั�อำสงัคม (Community Service) มาตรการควบัคุมสอำดุส่อำงแบับัเข�ม    

หรือำการคุมปีระพัฤติแบับัเข�ม (Intensive Supervision Probation) การติดุเครื�อำงมือำ

ตดิุตามตัว (Electronic Monitoring) การควบัคุมตัวในท่�พัักอำาศิยั (Home Incarceration/

House Arrest) การคุมขังหรือำจำากดัุบัรเิวณผู้้�ต�อำงโทษใน ความผิู้ดุไมร่�ายแรงไว�ในสถุาน

ท่�ซื้ึ�งไม่ใช�เรือำนจำา (House Arrest with Electronic Monitoring) และศิ้นย์ควบัคุมใน

ชุมชน (Residential community correction) เป็ีนต�น ผู้ลการเก็บัข�อำม้ลเชิงปีริมาณ

พับัว่ากลุ่มตัวอำย่างม่ความคิดุเห็นต่อำนโยบัายกรณ่รัฐจะใช�การควบัคุมผู้้�ติดุยาเสพัติดุ

หรือำผู้้�ค�ายาเสพัติดุรายย่อำย (ยาบั�าเฮัโรอำ่นและยาเสพัติดุอำื�นน�อำยกว่า 20 กรัม) โดุย

ใช�อุำปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) 

และให�มก่ารจ�างงานตามอัำตราค่าแรงขั�นตำ�าตามปีกติ พับัวา่ปีระชาชนส่วนใหญร่�อำยละ 

44.11 หรือำ 547 คน เห็นดุ�วยต่อำนโยบัายดุังกล่าว แบั่งอำอำกเปี็นเห็นดุ�วยอำย่างยิ�ง 130 

คน และ เห็นดุ�วย 417 คน โดุยม่ปีระชาชนจำานวน 448 คนหรือำคิดุเปี็นร�อำยละ 36.13 

ขอำงผู้้�ให�ข�อำมล้ไม่มค่วามเหน็ตอ่ำนโยบัายดุงักลา่ว และมป่ีระชาชนจำานวนร�อำยละ 19.76 

เท่านั�น (245 คน) ท่�ไม่เห็นดุ�วยต่อำนโยบัาย แบั่งอำอำกเปี็นผู้้�ไม่เห็นดุ�วย 172 คน และ 

ไม่เห็นดุ�วยอำย่างยิ�ง 73 คน สำาหรับัแนวทางในการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�

อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) ต่อำ

กระทรวงยุติธุรรม และกระทรวงแรงงาน ม่ข�อำเสนอำทั�งสิ�น 4 แนวทาง ไดุ�แก่ แนวทางท่� 
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1 ผู้้�กระทำาผู้ดิุไมต่�อำงเข�าเรอืำนจำา โดุยให�ศิาลสั�งให�ผู้้�กระทำาความผู้ดิุจำาคกุในสถุานท่�อำื�น

คือำให�ทำางานในโรงงานอำุตสาหกรรม ซื้ึ�งแนวทางน่�จะต�อำงม่การแก�ไขปีระมวลปีระมวล

กฎีหมายวิธุ่พัิจารณาความอำาญา และกฎีกระทรวง แนวทางท่� 2 ให�ผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�รับั

โทษจำาคุกมาแล�วไม่น�อำยกว่าหนึ�งในสามขอำงโทษท่�ไดุ�รับั อำอำกไปีทำางานในโรงงาน

อำุตสาหกรรมแทนการจำาคุกโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM)  แนวทางน่�

สามารถุกระทำาไดุ�ง่ายกว่าแนวทางท่� 1 เนื�อำงจากไม่ต�อำงมก่ารแก�ไขปีระมวลกฎีหมายวิธุ่

พัจิารณาความอำาญา โดุยกระทำาไดุ�เพ่ัยงเสนอำให�กระทรวงยตุธิุรรมแก�ไข “กฎีกระทรวง

กำาหนดุสถุานท่�อำื�นท่�ใช�ในการขังจำาคุก หรือำควบัคุมผู้้�ต�อำงหาจำาเลย หรือำผู้้�ซื้ึ�งต�อำงจำาคุก

ตามคำาพัิพัากษาถุึงท่�สุดุ พั.ศิ. 2552” สำาหรับัข�อำจำากัดุท่�เปี็นภิาระต่อำเจ�าขอำงกิจการ

โรงงานเท่านั�น แนวทางท่� 3 สานต่อำโครงการนิคมอำุตสาหกรรมราชทัณฑิ์ ตามท่�ไดุ�ม่

การจัดุตั�งนิคมอุำตสาหกรรมราชทัณฑิ์ (นำาร่อำง) ท่�เรือำนจำาชั�วคราวบั�านบึังถืุอำ จังหวัดุ

ชลบัุร่ ไปีแล�วเมื�อำเดืุอำนพัฤศิจิกายน 2563 และแนวทางท่� 4 การนำาผู้้�ต�อำงขังอำอำกไปี

ทำางานแบับัไปีเช�าเย็นกลับั โดุยม่ข�อำเสนอำให�สามารถุเพัิ�มจำานวนผู้้�คุมต่อำผู้้�ต�อำงขังอำอำก

ไปีทำางานแบับัไปีเช�าเย็นกลับัจากเดุิมท่�ใช�ผู้้�คุม 1 คนต่อำผู้้�ต�อำงขัง 20 คน เปี็นผู้้�คุม 1 

ต่อำผู้้�ต�อำงขัง 50 คนโดุยให�ผู้้�ต�อำงขังติดุอำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ระหว่าง

ทำางานเพัื�อำปี้อำงกันการหลบัหน่

คำาสำาคญั: กระบัวนการยุตธิุรรมทางอำาญา, กระบัวนการยุตธิุรรมทางเลือำก, เขตพััฒนา

พัิเศิษภิาคตะวันอำอำก,อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว, ยาเสพัติดุ
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Abstract

  This research aimed: 1) to investigate best practices, problems, and 

hindrance related to the redirecting of offenders from the justice system applied 

by other countries, 2) to explore public attitudes towards the use of electronic 

monitoring devices to propose approaches and, 3) to propose suggestive 

approaches for the supervision of offenders using electronic monitoring devices 

in the EEC to the Ministry of Justice and the Ministry of Labor. This qualitative 

research applied mixed methods including document research and in-depth 

interviews with eight key informants divided into four groups (two informants 

each) including those well knowledgeable about criminology (Group 1), those 

knowledgeable about rehabilitation (Group 2), drug offenders of working age 

supervised using electronic monitoring devices (Group 3), and business/ 

industrial entrepreneurs in the Eastern Economic Corridor or EEC (Group 4). 

The research collected data from 1,240 samples available from three provinces: 

Chonburi, Rayong, and Chachoengsao. 

  The result revealed that the United States, England, Australia, and 

Singapore had best practices. The countries were found to apply an alternative 

punishment known as “intermediate punishment.” This form of punishment which 

is a mixture of imprisonment and probation is more strictly but less harsh than 

imprisonment. Through intermediate punishment, offenders were found to be 

supervised though their community services under the supervisory measures 

including intensive supervision probation, the use of electronic monitoring 

devices, home incarnation or house arrest, house arrest with electronic 

monitoring, residential community correction, etc.  The analysis of the quantitative 

data revealed that the 574 samples in the EEC or 44.11% agreed with the 

application of electronic monitoring devices to the supervision of drug offenders 

who were drug addicts and dealers (possessing heroine or other drugs of less 

than 20 grams) and the employment of drug offenders with minimum wage. 
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The 574 samples’ results were divided into ‘Mostly agree (130 samples) and 

“Agree” (417 samples). In addition, 448 samples or 36.13% expressed no 

opinions towards the policy. 245 samples or 19.76% disagreed with the policy: 

“Disagree” (172 samples) and “Mostly disagree” (73 samples). The research 

recommended four approaches of the supervision of defenders using the 

electronic monitoring system: 1) having offenders to work in industrial factories 

instead of being imprisoned (the amendment of the Thai Criminal Code and 

ministerial regulations should be carried out if this approach is implemented), 

2) having offenders completing at least one-third imprisonment period wear 

electronic monitoring devices; this approach required no amendments of the 

Thai Criminal Code but the proposition to the Ministry of Justice to amend the 

Ministerial Regulations on Designation of Other Places as Prisons for the Super-

vision of Offenders or the Imprisonment of Persons Pursuant to Final Judgment 

B.E. 2552 (2009) specially for limitations burdening factory owners , 3) carrying 

on  the Correction Industrial Estate Project as piloted in Ban Bueng Temporary 

Prison, Chonburi,  in November 2020, and 4) organizing a one-day working 

program where imprisoned persons would be allowed to leave for work in the 

morning and come back in the late afternoon; in this approach more offenders 

wearing electronic monitoring devices for escape prevention could be allowed 

to work out of the prison, and one prison custody official normally supervising 

20 offenders could supervise up 50 offenders.    

Key words: Criminal Justice, Diversion Programmes, Eastern Economic 

Corridor, Electronic Monitoring,Narcotics
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1.  บที่นำา

  จากรายงานสถุติผ้ิู้�ต�อำงขงัทั�วปีระเทศิข�อำม้ล ณ วนัท่� 1 เมษายน พั.ศิ.2563 พับัว่า

ม่จำานวนนักโทษเดุ็ดุขาดุทั�งสิ�น 314,080 คน และจากจำานวนดุังกล่าวพับัว่าม่นักโทษ

เดุด็ุขาดุในความผู้ดิุตาม พั.ร.บั.ยาเสพัตดิุมากถุงึ 251,824 คน หรอืำคดิุเปีน็ร�อำยละ 80.17 

ขอำงจำานวนผู้้�ต�อำงขังทั�งหมดุ (กรมราชทัณฑิ์, 2563) ผู้้�กระทำาผู้ิดุตาม พั.ร.บั.ยาเสพัติดุ 

ส่วนใหญ่เปี็นผู้้�กระทำาความผู้ิดุรายย่อำยตาม พั.ร.บั.ยาเสพัติดุ พั.ศิ.2560  มาตรา 66  

(จำาหน่ายหรือำมไ่ว�ในครอำบัครอำงเพืั�อำจำาหน่าย และมป่ีริมาณคำานวณเป็ีนสารบัริสุทธิุ� หรือำ

ม่จำานวนหน่วยการใช�หรือำม่นำ�าหนักสุทธุิ เกินปีริมาณท่�กำาหนดุ ตามมาตรา 15 วรรค3 

แต่ไม่ถุึง 20 กรัม ม่โทษจำาคุกตั�งแต่ 4 ปีี ถุึงจำาคุกตลอำดุช่วิตและปีรับัตั�งแต่ 400,000 

–5,000,000 บัาท) และมาตรา 64 (ครอำบัครอำงโดุยไม่ไดุ�รับัอำนุญาต และม่ปีริมาณ

คำานวณเปี็นสารบัริสุทธุิ� หรือำม่จำานวนหน่วยการใช�หรือำม่นำ�าหนักสุทธุิ ไม่เกินปีริมาณท่�

กำาหนดุ ตามมาตรา 15 วรรค 3 แต่ไม่ถุึง 20 กรัม ม่โทษจำาคุกตั�งแต่ 1-10 ปีี หรือำปีรับั

ตั�งแต่ 20,000 –200,000 บัาท หรือำทั�งจำาทั�งปีรับั) (กอำงควบัคุมวัตถุุเสพัติดุ, 2564) ซื้ึ�ง 

พัลเอำก ไพับั้รณ์ คุ�มฉายา อำดุ่ตรัฐมนตร่ว่าการกระทรวงยุติธุรรมไดุ�ให�คำานิยามบัุคคล

กลุ่มน่�ว่าแรงงานอำาชญากรรมยาเสพัติดุ โดุยกล่าวว่า “ปีัจจุบัันทั�วโลกเห็นตรงกันว่า

โทษจำาคุกไม่ใช่ทางอำอำก เพัราะไม่สามารถุกล่อำมเกลานกัโทษคดุ่ยาเสพัติดุไดุ� ผู้้�ต�อำงขงั

คดุ่ยาเสพัติดุกว่า 2 แสนคน ไม่ใช่นกัค�ารายใหญ่แต่เป็ีนแรงงานอำาชญากรรมยาเสพัติดุ” 

(กรุงเทพัธุุรกิจ, 2557)

  เนื�อำงดุ�วยเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) ม่ความต�อำงการแรงงานกว่า 

2 ล�านคนในปีี พั.ศิ. 2564 (สำานักงานคณะกรรมการนโยบัายเขตพััฒนาพัิเศิษภิาค

ตะวันอำอำก, 2561) ผู้้�วิจัยจึงม่แนวคิดุเห็นควรให�ม่การปีรับัเปีล่�ยนแนวทางการจำาแนก

ผู้้�กระทำาผิู้ดุคดุ่ยาเสพัติดุท่�อำย่้ในวัยแรงงานและศิาลสั�งให�จำาคุกฐานจำาหน่ายหรือำม่ไว�

ในครอำบัครอำงตามาตรา 66 และ 67 ให�สามารถุเลือำกรับัโทษไดุ� คือำ รับัโทษตามปีกติ 

หรือำ สมัครใจทำางานเปี็นแรงงานอำุตสาหกรรม ณ เขตพััฒนาพิัเศิษภิาคตะวันอำอำก 

(EEC) โดุยกรมราชทัณฑิส์นบััสนนุคา่อำาหาร 49 บัาทต่อำคนตอ่ำวนัตามปีกติ ใช�อุำปีกรณ์

อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในการควบัคุม ไดุ�รับัค่าจ�างในอำัตราครึ�งหนึ�งขอำงอำัตรา

ค่าจ�างขั�นตำ�า และนำามาซื้ึ�งวัตถุุปีระสงค์ในงานวิจัยฉบัับัน่�คือำ 
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  1)  เพัื�อำศิึกษาแนวคิดุ แนวปีฏิบััติ ท่�เปี็นเลิศิ (Best Practice) ขอำงการดุำาเนิน

การหันเหผู้้�กระทำาผู้ิดุอำอำกจากกระบัวนการยุติธุรรมในต่างปีระเทศิ

  2)  เพืั�อำศิึกษาทัศินคติขอำงปีระชาชนต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�

อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC)

  3)  เพืั�อำนำาเสนอำแนวทางในการควบัคุมผู้้�กระทำาความผิู้ดุโดุยใช�อุำปีกรณ์

อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) เพัื�อำนำาเสนอำ

ต่อำกระทรวงยุติธุรรม และกระทรวงแรงงาน

2.  ที่บที่วนวรรณกรรม

  การทบัทวนวรรณกรรมในงานวิจยัฉบับััน่�จะศิกึษาถุงึทฤษฎ่ีทางอำาชญาวทิยา

ไดุ�แก ่ทฤษฏต่่ตรา ท่�กลา่วถุงึปีญัหาขอำงการนำาผู้้�กระทำาผู้ดิุเลก็น�อำยเข�าส้เ่รอืำนจำา และจะ

ทำาการศิึกษาแนวคิดุ แนวปีฏิบััติ ท่�เปี็นเลิศิ (Best Practice) ขอำงการดุำาเนินการหันเห

ผู้้�กระทำาผู้ดิุอำอำกจากกระบัวนการยตุธิุรรมในตา่งปีระเทศิ เพืั�อำตอำบัวตัถุุปีระสงคข์�อำแรก 

ดุังม่รายละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่�

  ที่ฤษฎี่ต่ตรา Labeling Theories

  หลักคิดุขอำงทฤษฎ่ีต่ตราม่มุมมอำงต่อำพัฤติกรรมอำาชญากรรมแตกต่างจาก

ทฤษฎีอ่ำาชญาวิทยาทั�วไปี เนื�อำงจากไมไ่ดุ�มอำงหรอืำศิกึษาท่�ตวัอำาชญากรหรือำพัฤตกิรรม

อำาชญากรรมโดุยตรง แต่มุ่งปีระเดุ็นไปีศิึกษารายละเอำ่ยดุเก่�ยวกับัปีฏิกิริยาหรือำการ

โต�ตอำบัขอำงสังคม ซื้ึ�งหมายความรวมถุึงปีระชาชนและเจ�าหน�าท่�กระบัวนการยุติธุรรม

ในสงัคม ท่�มต่่อำตวับัคุคลท่�กระทำาผู้ดิุหรือำพัฤติกรรมผู้ดิุกฎีหมายนั�น แล�วนำามาวเิคราะห์

ว่าม่อิำทธิุพัลต่อำพัฤติกรรมอำาชญากรรมหรือำพัฤติกรรมเบ่ั�ยงเบันขอำงบุัคคล กล่าวคือำม่

อำทิธุพิัลทำาให�พัฤตกิรรมขอำงบัคุคลเปีล่�ยนแปีลงหรอืำไม ่และวเิคราะหป์ีฏกิริยิาขอำงสงัคม

วา่มผู่้ลตอ่ำพัฤตกิรรมขอำงผู้้�กระทำาผู้ดิุอำยา่งไร จะทำาให�พัฤตกิรรมเปีล่�ยนแปีลงไดุ�หรอืำไม่

แนวความคิดุพัื�นฐานขอำงทฤษฎี่ต่ตราไดุ�รับัอำิทธุิพัลมาจากหลักการพัื�นฐานขอำงทฤษฎี่

การปีฏิสัมพัันธุโ์ดุยสญัญาลกัษณ์ (Symbolic Interactionism Theory) ซื้ึ�งเปีน็ทฤษฎ่ีท่�

ศิกึษาเก่�ยวกับัความหมายขอำงภิาษาหรอืำสญัญาลกัษณท่์�ไดุ�ถุ้กใช�ในกระบัวนการตดิุตอ่ำ

สื�อำสาร ทั�งน่�โดุยมห่ลกัการพืั�นฐานวา่บุัคคลจะสร�างหรอืำมค่วามสำานึกหรอืำให�ความหมาย
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แก่ตนเอำง (Individual’s Identify and Self-concept) ต่อำบัุคคล สิ�งขอำง หรือำเหตุการณ์

ใดุ เฉพัาะในกระบัวนการติดุต่อำสื�อำสารในสังคมเท่านั�น ดุังจะเห็นไดุ�จากบัทความขอำง

นักสังคมศิาสตร์แนวน่�ต่างก็ให�ความสำาคัญกับัการแลกเปีล่�ยนขอำงความหมายท่�ใช�ใน

การติดุต่อำสื�อำสารแบับัตัวต่อำตัวขอำงบัุคคล โดุยผู้่านทางภิาษาพ้ัดุ กริยาท่าทาง และ

สัญญาณต่างๆ รวมทั�งการให�ความสำาคัญกับัความสัมพัันธุ์

  หนังสือำขอำงนักอำาชญาวิทยาท่�ชื�อำว่า ฮัาเวิร์ดุ เบัคเกอำร์ เรื�อำง “คนนอำกสังคม: 

Outsiders” (Becker,  1963) ไดุ�นำาเสนอำวิธุ่การและกระบัวนการโต�ตอำบัขอำงสังคมท่�ม่

ตอ่ำพัฤติกรรมเบ่ั�ยงเบันไดุ�อำย่างละเอำย่ดุ และเบัคเกอำร์ไดุ�เร่ยกบุัคคลท่�ถุ้กตต่ราทางสังคม 

ว่าเปี็นบัุคคลท่�ม่พัฤติกรรมเบั่�ยงเบันอำาช่พัหรือำถุาวร (Career Deviance) เบัคเกอำร์ไดุ�

กล่าวถุึงวิธุ่การท่�สังคมให�คำานิยามและวิธุ่การโต�ตอำบัต่อำพัฤติกรรมเบั่�ยงเบันน่�ว่า

“ขั�นตอำนสำาคญัท่�สุดุในกระบัวนการสร�างร้ปีแบับัท่�มั�นคงขอำงพัฤตกิรรมเบ่ั�ยงเบัน

หรือำอำาชญากรรมคือำปีระสบัการณ์จากการท่�ถุ้กจับักุมและถุ้กสังคมกล่าวหา

ว่าเปี็นบัุคคลท่�ม่พัฤติกรรมเบั่�ยงเบัน การท่�บัุคคลจะเข�ามาอำย่้ในขั�นตอำนน่�ขึ�น

อำย้่กับัการท่�บัุคคลอำื�นในสังคมกระทำาต่อำเขา... การถุ้กจับักุมและถุ้กปีระณาม

ว่าเปี็นบัุคคลม่พัฤติกรรมเบั่�ยงเบัน จะม่ผู้ลสำาคัญภิายหลังต่อำการท่�บัุคคลจะ

เข�าไปีมส่่วนร่วมในสังคมและการสร�างความร้�สกึหรือำความสำานึกวา่เป็ีนบัคุคล

ท่�ม่พัฤติกรรมเบั่�ยงเบัน” 

(Becker, 1963)

  เบัคเกอำร์ไดุ�นำาหลักการปีฏิสัมพัันธุ์โดุยสัญญาลักษณ์มาใช�ในการอำธิุบัาย

พัฤติกรรมเบั่�ยงเบันว่า เกิดุจากปีฏิกิริยาโต�ตอำบัขอำงคนในสังคม กล่าวคือำกลุ่มคนใน

สังคมไดุ�สร�างพัฤติกรรมเบั่�ยงเบันโดุยการกำาหนดุหลักเกณฑิ์เพืั�อำทำาให�พัฤติกรรมท่�

แตกต่างไปีจากค่านิยมหรือำบัรรทัดุฐานสังคม เปี็นพัฤติกรรมเบั่�ยงเบัน และไดุ�นำาหลัก

เกณฑิ์น่�ไปีใช�ต่ตรากับับัุคคลบัางปีระเภิท ทำาให�บัุคคลเหล่าน่�กลายเปี็นคนนอำกสังคม 

(Outsiders) เช่นเดุ่ยวกันกบััการจบัักุมผู้้�กระทำาความผู้ดิุรายย่อำยเข�าส่้เรือำนจำา ซึื้�งส่งผู้ล

ให�กลุ่มคนเหล่าน่�ไม่สามารถุกลับัมาใช�ช่วิตตามปีกติไดุ�เมื�อำพั�นโทษ
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  แนวปีฏิบััติ ท่�เปี็นเลิศิ (Best Practice) ขอำงการดุำาเนินการหันเหผู้้�กระทำาผู้ิดุ

อำอำกจากกระบัวนการยุติธุรรมในต่างปีระเทศิ

  เพัื�อำตอำบัวัตถุุปีระสงค์ข�อำท่� 1) เพัื�อำศิึกษาแนวคิดุ แนวปีฏิบััติ ท่�เปี็นเลิศิ (Best 

Practice) ขอำงการดุำาเนินการหันเหผู้้�กระทำาผู้ิดุอำอำกจากกระบัวนการยุติธุรรมในต่าง

ปีระเทศิ ผู้้�วิจัยไดุ�ทำาการศิึกษาแนวคิดุแนวปีฏิบััติท่�เปี็นเลิศิจากการดุำาเนินงานใน

ต่างปีระเทศิ โดุยไดุ�ทำาการคัดุเลือำกมาทั�งสิ�น 4 ปีระเทศิไดุ�แก่ สหรัฐอำเมริกา อำังกฤษ 

อำอำสเตรเล่ย และ สิงคโปีร์ ดุังม่รายละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่�

  ปีระเทศิสหรัฐอำเมริกา ม่ทางเลือำกขอำงการลงโทษเร่ยกว่า “มาตรการลงโทษ

ระดัุบักลาง” (Intermediate Punishment) ซื้ึ�งเป็ีนมาตรการลงโทษผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�อำย่้ 

กึ�งกลางระหว่างการจำาคุกปีกติและการคุมปีระพัฤติ โดุยผู้้�กระทำาผู้ดิุจะถุ้กคุมปีระพัฤติ

อำยา่งเข�มงวดุกว่าปีกติเพัราะถืุอำว่ายังมโ่ทษอำย่้ แต่โทษท่�จะลงแก่ผู้้�กระทำาผิู้ดุจะเป็ีนโทษ

ท่�ไม่รุนแรงเหมือำนการจำาคุก (ชัชวาลย ์สงวนพันัธุุ,์ 2560)โดุยม่ลักษณะการลงโทษเช่น 

การทำางานบัริการเพัื�อำสังคม (Community Service), มาตรการควบัคุมสอำดุส่อำงแบับั

เข�มหรือำการคุมปีระพัฤติแบับัเข�ม (Intensive Supervision Probation) ไดุ�แก่ การต�อำง

เข�าพับัเจ�าหน�าบั่อำยมากขึ�น การรายงานตัวต่อำเจ�าหน�าท่�สามสิบัครั�งต่อำเดุือำน (Morris 

& Tonry, 1990) การควบัคุมตัวในท่�พัักอำาศิัย (Home Incarceration/House Arrest) 

(Johnson, 1989), การคุมขังหรือำจำากัดุบัริเวณผู้้�ต�อำงโทษใน ความผิู้ดุไม่ร�ายแรงไว�

ในสถุานท่�ซื้ึ�งไม่ใช�เรือำนจำา (House Arrest with Electronic Monitoring) และศิ้นย์

ควบัคุมในชุมชน (Residential community correction) การติดุเครื�อำงมือำติดุตามตัว 

(Electronic Monitoring) เปี็นต�น (American Probation and Parole Association, 

1989)

  ปีระเทศิอัำงกฤษ มร่ป้ีแบับัการลงโทษทางเลือำกท่�เป็ีนแนวปีฏิบัติัท่�เป็ีนเลิศิ ไดุ�แก่ 

การควบัคมุและสั�งให�ฝ่กึอำบัรม (Detention and training order) ซื้ึ�งเปีน็มาตรการในการ

กกัขงัผู้้�กระทำาความผิู้ดุท่�ม่อำายุระหว่าง 12- 17 ปีี ซึื้�งไดุ�กระทำา ความผิู้ดุท่�อำาจลงโทษจำาคุก

ไดุ�ตามท่�กฎีหมายบััญญัติ, การคุมขังในสถุานท่�ท่�กระทรวงมหาดุไทย (Home Office) 

กำาหนดุเช่น ในสถุานท่�ราชการส่วนท�อำงถุิ�นหรือำคุมขังในบั�านขอำงผู้้�ถุ้กคุมขังเอำง, คำาสั�ง

ให�ฟ้�นฟ้ในชุมชน (Community Rehabilitation Order) เปี็นต�น (มนสิชา บัุนนาค และ

อำุทัย อำาทิเวช, 2556) นอำกจากน่�ยังม่การปีระกาศิกฎีหมาย The Crime and Disorder 
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Act 1998 กำาหนดุให�เจ�าหน�าท่�ตำารวจ มอ่ำำานาจเตอืำนผู้้�กระทำาความผิู้ดุ แทนการส่งฟอ้ำง

คดุ่ต่อำศิาล โดุยนำาแนวคิดุในเรื�อำงการปีระนอำมข�อำพัิพัาทระหว่างผู้้�เส่ยหายกับั ผู้้�กระทำา

ผู้ิดุตามแนวทางกระบัวนการยุติธุรรมเชิงสมานฉันท์มาใช� และไดุ�รับัผู้ลสำาเร็จจากการ

ใช�วิธุ่การดุังกล่าวเพัราะผู้้�เส่ยหาย และผู้้�กระทำาความผิู้ดุม่ความพัึงพัอำใจกับัวิธุ่การ

ท่�มุ ่งเน�นการปีรับัเปีล่�ยนพัฤติกรรมขอำงผู้้�กระทำา ความผิู้ดุแทนท่�จะเน�นการลงโทษ

ผู้้�กระทำาความผู้ดิุ และเปิีดุโอำกาสให�ผู้้�กระทำาความผู้ดิุและ ผู้้�เสย่หายมส่่วนรว่มมากขึ�น 

(Goold & Young, 1999)

  ปีระเทศิอำอำสเตรเล่ย ไดุ�ม่การนำาหลักกระบัวนการยุติธุรรมเชิงสมานฉันท์มา

บััญญัติไว�เปี็น กฎีหมายเพัื�อำนำามาใช�ในหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเปี็นสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ สำานักงานอำัยการ ส้งสุดุ หรือำศิาลยุติธุรรม โดุยม่การอำอำกพัระราชบััญญัติ

อำาชญากรรม (ยุติธุรรมเชิงสมานฉันท์) ค.ศิ. 2004 กฎีหมายฉบัับัน่� เปี็นการเปีิดุโอำกาส

ให�ใช�วิธุ่ยุตธิุรรมเชิงสมานฉันท์ไดุ�กับัคดุเ่กือำบัทุก ปีระเภิท ตั�งแต่คดุไ่ม่ร�ายแรงจนถึุงคดุ่

ร�ายแรงท่�สามารถุรับัโทษจำาคุกไดุ�ถุึง 14 ปีี รวมทั�งคดุ่ทางเพัศิ (ยศิวันต์ บัริบั้รณ์ธุนา, 

2553) ดุังนั�น ผู้้�กระทำาผู้ิดุพัระราชบััญญัติอำาชญากรรม (ยุติธุรรมเชิงสมานฉันท์) ค.ศิ. 

2004 จึงม่ทั�งเดุ็ก เยาวชน และผู้้�ใหญ่ โดุยเปี็นผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�ม่อำายุตั�งแต่ 10 ปีีขึ�นไปี 

และสามารถุใช�วิธุ่การยุติธุรรมเชิง สมานฉันท์ไดุ�ทุกขั�นตอำนขอำงกระบัวนการยุติธุรรม 

ตั�งแต่ขั�นตอำนขอำงสำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานอำัยการส้งสุดุ ศิาลยุติธุรรม และ

กรมราชทณัฑ์ิ ซื้ึ�งเปีน็วธ่ิุการเบั่�ยงเบันคดุก่อ่ำนถุงึศิาลสำาหรบััหลกัเกณฑ์ิในการคดัุเลือำก

คดุม่ายงัวิธุ่การยุตธิุรรมเชงิสมานฉนัท ์คอืำ ผู้้�กระทำาผู้ดิุ และเหยื�อำต�อำงมอ่ำาย ุ10 ปีขีึ�นไปี 

และทั�งสอำงฝ่่ายต�อำงยินยอำมเข�ารว่ม และผู้้�กระทำาผู้ดิุต�อำงยอำมรับัผิู้ดุชอำบัต่อำการกระทำา

ผู้ิดุ (Accepting Responsibility for Offences) ผู้้�ปีระสานการไกล่เกล่�ยนั�นจะเปี็น

เจ�าหน�าท่�ตำารวจ บัคุคลธุรรมดุา หรอืำหนว่ยงานตา่ง ๆ ในกระบัวนการยตุธิุรรม ทั�งน่� ต�อำง

ไดุ�รบััการแตง่ตั�งจาก “Chief Executive” ซื้ึ�งเปีน็ผู้้�ท่�มอ่ำำานาจสง้สดุุตามพัระราชบัญัญตัิ

น่� (Australian Institute of Health and Welfare, 2013)

  ปีระเทศิสิงคโปีร์ ม่จุดุเดุ่นอำย่างมากในการดุำาเนินการท่ �เก่ �ยวข�อำงกับัการ

กระทำาความผู้ดิุขอำงเดุก็และเยาวชน โดุยมพ่ัระราชบัญัญตั ิThe Children and Young 

Persons Act 2001 สง่เสริมให�มม่าตรการเบ่ั�ยงเบัน (Diversion) คดุเ่ด็ุกและเยาวชนอำอำก

จากกระบัวนการยตุธิุรรม โดุยไดุ�มก่ารนำาเอำากระบัวนการยตุธิุรรมเชงิสมานฉนัทโ์ดุยวธ่ิุ
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การปีระชุมกลุ่มครอำบัครัวมาใช�แก�ปีัญหาเดุ็กและเยาวชนท่�กระทำาผู้ิดุ  โดุยการดุำาเนิน

การปีระชุม จะมก่ารอำภิิปีรายถึุงการกระทำาขอำงเดุก็และเยาวชน ความน่าละอำายท่�จะนำา

มาส้ค่รอำบัครัว ความสัมพัันธ์ุในครอำบัครัวรวมทั�งการให�เด็ุกและ เยาวชนท่�กระทำาความ

ผู้ิดุไดุ�ตระหนักถุึงความเส่ยหายท่�เกิดุขึ�นกับัผู้้�เส่ยหาย และพัร�อำมท่�จะสำานึกผู้ิดุ และ

ยอำมชดุใช�เย่ยวยาความเส่ยหายท่�เกิดุขึ�นกับัผู้้�เส่ยหาย (ปีพันธุ่ร์ ธุ่ระพัันธุ์, 2562) โดุย

ในขณะเดุ่ยวกันผู้้�เส่ยหายก็ยินยอำมท่�จะให�อำภิัย โดุยการให�โอำกาสแก่เดุ็กและเยาวชน

นั�นไดุ�แก�ไขข�อำผู้ดิุพัลาดุและกลบััตนเป็ีนคนดุ่เพืั�อำกลบััคืนส่้สงัคมโดุยเร็ว การดุำาเนินการ

ดุังกล่าวสามารถุช่วยลดุขั�นตอำนขอำงการดุำาเนินคดุ่เดุ็กและเยาวชนไปีไดุ�อำย่างมาก ใน

ปีระเทศิสิงคโปีร์จะม่ หน่วยงานท่�เร่ยกว่า Inter Minidry on Young Crime (IMYC) 

เปี็นหนว่ยงานท่�ม่หน�าท่�กระตุ�นและ ปีระสานงานกบััเจ�าหน�าท่�ในกระบัวนการยตุิธุรรม

ในการแก�ไขปีัญหาขอำงเดุ็ก และส่งเสริมให�ม่การ แก�ไขฟ้�นฟ้เดุ็กอำย่างม่ปีระสิทธุิภิาพั 

ตลอำดุจนการศิึกษาวิจัยโปีรแกรมต่าง ๆ ท่�สมควรจะนำามาใช� กับัเดุ็กท่�กระทำาความ

ผู้ิดุ เมื�อำคดุ่ไดุ�ถุ้กเบั่�ยงเบันอำอำกไปีจากศิาลเดุ็กและเยาวชนทำาให�ปีริมาณคดุ่ท่�จะขึ�นส้่

ศิาลเดุ็กและเยาวชนลดุลง (Saibaba, 2012)  การใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว 

(EM) กบััผู้้�กระทำาผู้ดิุท่�เปีน็เยาวชนนั�นเปีน็สว่นหนึ�งขอำงเงื�อำนไขการคมุความปีระพัฤตทิ่�

ศิาลเปีน็ผู้้�มอ่ำำานาจกำาหนดุโดุยมุง่ใช�กับัเยาวชนท่�กระทำาความผิู้ดุร�ายแรงหรอืำเยาวชนท่�

ละเมิดุเงื�อำนไขการคุมความปีระพัฤติท่�ห�ามอำอำกนอำกสถุานท่� (Curfew) หลายครั�ง โดุย

ทั�วไปีแล�วศิาลจะกำาหนดุระยะเวลาการติดุอำปุีกรณอ์ำเิลก็ทรอำนกิสต์ดิุตามตัว (EM) อำย่้ท่�

ปีระมาณ 4 – 6 เดุอืำน การใช�อำปุีกรณอิ์ำเลก็ทรอำนกิสต์ดิุตามตวั (EM) ปีระกอำบักบััเงื�อำนไข

ห�ามอำอำกนอำกสถุานท่� ไดุ�รับัการปีฏิบััติควบัค้่ไปีกับัโปีรแกรมการพััฒนาพัฤติกรรมใน

ดุ�านต่าง ๆ (Alexander, 2014) 

3.  ระเบ่ยบวิธิ่วิจ้ัย

            การศิึกษาในงานวิจัยฉบัับัน่�เปี็นการศิึกษาวิจัยผู้สมผู้สาน (Mixed Method) 

ระหวา่งวจิยัเชงิปีรมิาณ (Quantitative research) ผู้า่นการเกบ็ัข�อำมล้ดุ�วยแบับัสอำบัถุาม 

และวิจัยเชิงคุณภิาพั (Qualitative Research) โดุยใช�วิธุ่การศิึกษา ไดุ�แก่ การค�นคว�า

ข�อำม้ลจากเอำกสารวิชาการ การสัมภิาษณ์ ซื้ึ�งม่รายละเอำ่ยดุ ดุังน่�
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  1)  ใช�การวิจัยเชิงเอำกสาร โดุยการศึิกษา วิเคราะห์ รวมถึุงกรณ่ศึิกษาเก่�ยว

กับัแนวคิดุ แนวทาง ปีัจจัยส้่ความสำาเร็จหรือำแนวปีฏิบััติท่�เปี็นเลิศิ (Best Practice) 

ขอำงการดุำาเนินการหันเหผู้้�กระทำาผู้ิดุอำอำกจากกระบัวนการยุติธุรรมในต่างปีระเทศิ ซื้ึ�ง

ผู้้�วิจัยไดุ�นำาเสนอำผู้ลการวิจัยเชิงเอำกสารปีรากฎีไว�ในส่วนผู้่านมา

  2)  การวิจยัเชิงปีริมาณผู้้�วิจยัทำาการคัดุเลือำกปีระชากรโดุยวิธุ่การสุ่มตัวอำย่าง 

โดุยคำานวณจากจากส้ตรหาขนาดุตัวอำย่าง (Cochran, 1977) เก็บัข�อำม้ลโดุยใช�

แบับัสอำบัถุาม 

  3)  ใช�การสัมภิาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้้�กระทำาความผิู้ดุคดุ่

ยาเสพัติดุในวัยแรงงาน ผู้้�บัริหารหรือำผู้้�ปีฏิบัติังานในหน่วยงานกระทรวงยุตธิุรรม รวมถึุง

ผู้้�ปีระกอำบัการธุุรกิจอำุตสาหกรรมในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC)

  3.1  การเก็บข้อม้ลเชิงปริมาณ

  เพืั�อำตอำบัวัตถุุปีระสงค์ข�อำท่� 2) ศิึกษาความเปี็นไปีไดุ�ในการควบัคุมผู้้�กระทำา

ความผิู้ดุโดุยใช�อุำปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพิัเศิษภิาค

ตะวันอำอำก (EEC) ผู้้�วิจัยจะทำาการสำารวจทัศินคติขอำงปีระชาชนในพืั�นท่� EEC โดุยใช�

แบับัสอำบัถุามเปี็นเครื�อำงมือำในการเก็บัข�อำม้ล 

  ปีระชากร ปีระกอำบัดุ�วยปีระชากรจำานวน 3 กลุ่ม ไดุ�แก่ ปีระชากรในพืั�นท่� EEC 

ไดุ�แก่ 1) จงัหวัดุชลบุัร ่2) จงัหวัดุระยอำง และ 3) จงัหวัดุฉะเชงิเทรา ซื้ึ�งเป็ีนกลุ่มตัวอำย่าง

ปีระชนท่�เข�ามาตดิุต่อำเข�ารบัับัรกิารสถุานต่ำารวจในพืั�นท่� โดุยมค่ณุสมบัตัเิปีน็ผู้้�ท่�มค่วาม

เก่�ยวข�อำงกับักระบัวนการยุติธุรรมและปีระสบัปีัญหาท่�เก่�ยวอำาชญากรรมโดุยตรง 

  กลุ่มตัวอำย่าง ผู้้�วิจัยทำาการคัดุเลือำกปีระชากรโดุยวิธุ่การสุ่มตัวอำย่าง โดุย

คำานวณจากจากส้ตรหาขนาดุตัวอำย่างเมื�อำไม่ทราบัค่าขอำงปีระชากรและม่ปีระชากร

จำานวนมาก (Cochran, 1977) โดุยม่ส้ตรการคำานวณดุังต่อำไปีน่�

    เมื�อำ n   คือำ จำานวนตัวอำย่างท่�ต�อำงการ

     P   คือำ สัดุส่วนขอำงปีระชากรท่�ผู้้�วิจัยต�อำงการสุ่มกำาหนดุ

          ให�เปี็น 50% จากปีระชากรทั�งหมดุ

     Z   คือำ ระดุับัความมั�นใจท่�ระดุับันัยสำาคัญทางสถุิติท่� 0.05 

          ม่ค่าเท่ากับั 1.96
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     d  คือำ สัดุส่วนความคลาดุเคลื�อำนท่�ยอำมให�เกิดุขึ�นไดุ�ม่ค่า

         เท่ากับั .05

     แทนค่า  384  =  (.50)(1-.50)(1.96)2

                (.05)2

                 ดุงันั�นปีระชากรแตล่ะกลุม่จะมจ่ำานวนตวัอำยา่งท่�ต�อำงการจำานวน 384 ตวัอำยา่ง

ตอ่ำหนึ�งกลุม่ปีระชากร เพืั�อำลดุความคลาดุเคลื�อำน ผู้้�วิจยัจงึปีรับัขนาดุตัวอำย่างเพิั�มขึ�นเป็ีน 

420 ตวัอำยา่งตอ่ำหนึ�งกลุม่ปีระชากร ดุงันั�น ผู้้�วิจยัจึงจะต�อำงทำาการเก็บัแบับัสอำบัถุามจาก

ทั�งสอำงกลุ่มปีระชากรจำานวนทั�งสิ�น 1,260 ตัวอำย่าง

  การเก็บัรวบัรวมข�อำม้ล เก็บัข�อำม้ลจากปีระชาชนในพืั�นท่� 3 จังหวัดุตามกลุ่ม

ตัวอำย่างดุ�วยวิธุ่การสัมภิาษณ์จากผู้้�ให�คำาตอำบัโดุยตรง (Face to Face Interview) โดุย

ไดุ�มก่ารขอำเอำกสารหนังสอืำรบััรอำงโครงการวิจยั (Certificate of Approval) โดุยสำานักงาน

จริยธุรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ม่การลงพัื�นท่�วิจัยภิาคสนาม โดุยการเก็บัข�อำม้ล

จาก สถุาน่ตำารวจภิ้ธุร ทั�งหมดุ 6 แห่ง แบั่งเปี็นระดุับัอำำาเภิอำ 3 แห่ง ไดุ�แก่ สถุาน่ตำารวจ

ภ้ิธุรเมือำงชลบุัร่ สถุาน่ตำารวจภิ้ธุรเมือำงฉะเชิงเทรา และสถุาน่ตำารวจภิ้ธุรเมือำงระยอำง 

ระดุับัตำาบัล 3 แห่ง ไดุ�แก่ สถุาน่ตำารวจภิ้ธุรบัางละมุง สถุาน่ตำารวจภิ้ธุรบัางปีะกง และ

สถุาน่ตำารวจภ้ิธุรปีลวกแดุง และมก่ารลงพืั�นท่�อำื�น ๆ ไดุ�แก่ กรมคุมปีระพัฤติ และโรงงาน

อำตุสาหกรรมเพืั�อำเก็บัข�อำมล้จาก ผู้้�บัริหารและพันกังานโรงงานอุำตสาหกรรมในพืั�นท่� EEC

             3.2 การวิเคราะห์์ข้อม้ลเชิงปริมาณ

            ใช�สถุิติพัรรณนา โดุยแปีลผู้ลจาก เพัศิ อำายุ ระดุับัการศิึกษา อำาช่พั รายไดุ� 

และทศัินคตขิอำงปีระชาชนในพืั�นท่� EEC ไดุ�แก ่จงัหวัดุชลบัรุ ่จงัหวดัุระยอำง และจงัหวดัุ

ระยอำง ใช�สถิุติอำนุมาน  วิเคราะห์ข�อำม้ลโดุยใช� T-Test , F-Test  เพัื�อำทดุสอำบัความ

แตกต่างขอำงทัศินคติขอำงปีระชาชนในพัื�นท่� EEC ต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุย

ใช�อำปุีกรณ์อำเิลก็ทรอำนกิสต์ดิุตามตวั (EM) ในเขตพััฒนาพัเิศิษภิาคตะวนัอำอำก (EEC)โดุย

มส่มมตฐิาน คอืำ เพัศิ อำาย ุระดุบััการศิกึษา อำาชพ่ั รายไดุ� และระดุบััความร้�เก่�ยวกบััการ

ควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ท่�แตกต่างกัน

จะม่ทัศินคติท่�แตกต่างกันอำย่างม่นัยสำาคัญทางสถุิติ 
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  3.3  การเก็บข้อม้ลเชิงเชิงคุณภาพื่ 

  เพืั�อำตอำบัวัตถุุปีระสงค์ข�อำท่� 3) นำาเสนอำร้ปีแบับัในการควบัคุมผู้้�กระทำาความ

ผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก 

(EEC) ต่อำกระทรวงยุติธุรรม และกระทรวงแรงงาน ผู้้�วิจัยจะทำาการสัมภิาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) จากผู้้�ให�ข�อำมล้คนสำาคญั ภิายหลงัจากการเกบ็ัข�อำมล้เชงิปีรมิาณ

เสร็จสิ�น โดุยผู้้�วิจัยจะนำาผู้ลการเก็บัข�อำม้ลเชิงปีริมาณท่�ไดุ�ใช�เปี็นข�อำม้ลปีระกอำบัในการ

สัมภิาษณ์เชิงลึกผู้้�ให�ข�อำม้ลคนสำาคัญดุ�วย 

  3.4  ผู้้้ให์้ข้อม้ลคนสำาคัญ

  ผู้้�ให�ข�อำมล้คนสำาคญั (Key Informant) ในงานวจิยัฉบับััน่�ผู้้�วจิยัใช�การคดัุเลอืำก

ผู้้�ให�ข�อำม้ลหลักดุ�วยวิธุ่การเลือำกตัวอำย่างผู้้�ให�ข�อำม้ลแบับัเฉพัาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดุยอำาศัิยความเช่�ยวชาญขอำงตัวนักวิจัยเอำง และแบับัล้กโซ่ื้ (Snowball 

Sampling) ผู้า่นการแนะนำาจากผู้้�ให�ข�อำมล้ท่�ให�ข�อำมล้ในลำาดุบัักอ่ำนหน�า โดุยคุณสมบัติั

ขอำงผู้้�ให�ข�อำม้ลหลัก แบั่งอำอำกเปี็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ท่าน รวม 8 ท่าน คือำ 

  กลุ่มท่� 1 เปี็นผู้้�ม่ความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับัอำาชญาวิทยา, กฎีหมายและ

กระบัวนการยุติธุรรม 

  กลุ่มท่� 2 เปี็นผู้้�ม่ความร้�ความเข�าใจในการแก�ไขฟ้�นฟ้ผู้้�กระทำาความผิู้ดุเก่�ยว

กับัคดุ่ยาเสพัติดุ

  กลุ่มท่� 3 เป็ีนผู้้�กระทำาความผิู้ดุเก่�ยวกับัยาเสพัติดุในวัยแรงงานและเคยถุ้ก

ควบัคุมโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM)

  กลุ่มท่� 4  เปี็นผู้้�ปีระกอำบัการหรือำผู้้�บัริหารธุุรกิจอำุตสาหกรรมในเขตพััฒนา

พัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC)

  3.5  การวิเคราะห์์ข้อม้ล

  การวเิคราะหข์�อำมล้ผู้้�วิจยัใช�การวิเคราะหข์�อำมล้เชงิเนื�อำหา (Content Analysis) 

เปีน็หลกั ซื้ึ�งผู้้�วจิยัวเิคราะหข์�อำมล้ไปีพัร�อำมกบััการเกบ็ัรวบัรวมข�อำมล้ตลอำดุระยะเวลาการ

ทำาวิจัย รวมถุึงผู้้�วิจัยไดุ�อำาศิัยความเช่�ยวชาญและปีระสบัการณ์ในดุ�านอำาชญาวิทยา

และงานยุติธุรรมขอำงผู้้�วิจัยเอำงในการวิเคราะห์ข�อำม้ลจากผู้้�ให�ข�อำม้ล โดุยม่ขั�นตอำนใน
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การวิเคราะห์ คือำ ถุอำดุเทปีบัันทึกเส่ยง บัันทึกข�อำม้ล อำ่านทบัทวนข�อำม้ลอำย่างละเอำ่ยดุ 

เพืั�อำให�เกดิุความเข�าใจในเนื�อำหาทั�งหมดุ ซื้ึ�งผู้้�วิจยัจะทำาการถุอำดุเทปีและบันัทกึข�อำความ

ท่�เก่�ยวข�อำงขอำงผู้้�ให�ข�อำม้ลหลักในแต่ละรายในภิาพัรวมจนกระทั�งสามารถุจับัปีระเดุ็น

หลัก พัร�อำมทั�งจัดุหมวดุหม้่ นำาปีระเดุ็นหลักท่�ไดุ�มาจัดุกลุ่มขอำงข�อำม้ลตามวัตถุุปีระสงค์

ขอำงการวิจัย เพัื�อำหาความเชื�อำมโยงกับัการศิึกษา ขยายความเชื�อำมโยงโดุยต่ความและ

หาความหมายเพืั�อำหาคำาอำธิุบัายกบััปีรากฏการณท์่�ศิกึษา เพืั�อำหาข�อำสรปุีท่�เปีน็สาระหลกั

ขอำงผู้ลการวิเคราะห์ และตอำบัวัตถุุปีระสงค์ขอำงการวิจัยในครั�งน่�

4.  ผู้ลการวิจ้ัย

  ผู้ลการศึิกษาทัศินคติขอำงปีระชาชนต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช� 

อำปุีกรณอ์ำเิล็กทรอำนกิสต์ดิุตามตวั (EM) ในเขตพััฒนาพัเิศิษภิาคตะวนัอำอำก (EEC) และ

ผู้ลการสัมภิาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้้�ให�ข�อำม้ลคนสำาคัญ ม่รายละเอำ่ยดุ

ดุังต่อำไปีน่�

  4.1  ทัี่ศนคติของประชาชนต่อการควบคุมผู้้้กระที่ำาความผู้ิดีโดียใช้ 

อปุกรณอิ์เล็กที่รอนกิสต์ดิีตามตัว (EM) ในเขตพื่ฒัินาพิื่เศษภาคตะวนัออก (EEC)

  ผู้้�วจิยัไดุ�ทำาการเกบ็ัข�อำมล้จากขนาดุกลุม่ตวัอำยา่งท่�ไดุ�จากการคำานวณทั�งหมดุ 

1,260 ตวัอำย่าง ภิายหลงัการเกบ็ัข�อำมล้จากกลุม่ตวัอำยา่งทั�ง 3 จงัหวดัุในเดุอืำนกนัยายน 

พั.ศิ. 2563 พับัว่าม่ผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุามจำานวน 20 ฉบัับัท่�มิไดุ�พัักอำาศิัยอำย้่ในจังหวัดุ 

ชลบัุร่ ระยอำง และ ฉะเชิงเทรา ซื้ึ�งผู้้�วิจัยจะไม่นำาแบับัสอำบัถุามชุดุดุังกล่าวมาปีระมวล

ผู้ล สง่ผู้ลให�คงเหลอืำการวเิคราะหข์�อำมล้แบับัสอำบัถุามทั�งหมดุ 1,240 ตวัอำยา่ง ดุงัมร่าย

ละเอำ่ยดุดุังต่อำไปีน่�

  จากข�อำม้ลส่วนบัุคคลขอำงผู้้�ให�ข�อำม้ลพับัว่า ผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุามเปี็นเพัศิชาย

มากกว่าเพัศิหญิงโดุยแบั่งเปี็นเพัศิชายจำานวน 770 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 62.10 และเพัศิ

หญิงจำานวน 470 คนคิดุเปี็นร�อำยละ 37.90 ม่ผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุามท่�ม่อำายุระหว่าง 20 

– 29 จำานวนมากท่�สุดุโดุยม่จำานวน 438 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 35.32 รอำงลงมาม่ช่วงอำายุ

ระหว่าง 30 – 39 ปีีจำานวน 297 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 23.95 และม่ผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุาม

ท่�ม่�อำายุมากกว่า 60 ปีีจำานวน 42 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 3.39 ผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุามจบัการ
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ศิึกษาระดุับัปีริญญาตร่มากท่�สุดุโดุยม่จำานวน 395 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 31.85 ตามมา

ดุ�วยผู้้�จบัการศึิกษาระดุบััมธัุยมศึิกษาตอำนปีลาย/ ปีวช. หรอืำ เท่ยบัเทา่มจ่ำานวน 317 คน 

คดิุเปีน็ร�อำยละ 25.56 ตามมาดุ�วยผู้้�จบัการศึิกษาระดุบััอำนุปีริญญา/ปีวส./หรือำ เท่ยบัเท่า 

จำานวน  177 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 14.27 ส่วนใหญ่ปีระกอำบัอำาช่พัข�าราชการ/ล้กจ�าง/

พันกังานรัฐวสิาหกิจ จำานวน 439 คน คดิุเป็ีนร�อำยละ 35.40 ตามมาดุ�วยพันักงานเอำกชน 

จำานวน 247 คน คดิุเปีน็ร�อำยละ 19.92 ตามมาดุ�วยเจ�าขอำงธุุรกิจหรอืำอำาชพ่ัอำสิระ จำานวน 

166 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 13.39 ตามาดุ�วย ผู้้�ใช�แรงงานจำานวน 160 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 

12.90 ตามลำาดุบัั มช่่วงรายไดุ�ต่อำเดืุอำน 20,001-30,000 บัาท มากท่�สุดุจำานวน 390 คน        

คิดุเปี็นร�อำยละ 31.45 รอำงลงมาม่ช่วงรายไดุ�ต่อำเดุือำน 10,001 – 20,000 บัาท  จำานวน 

375 คน คดิุเป็ีนร�อำยละ 30.24 ตามมาดุ�วยผู้้�ม่รายไดุ�ต่อำเดืุอำนตั�งแต่ 30,001-40,000 บัาท 

จำานวน 172 คน คิดุเปี็นร�อำยละ 13.87 ตามลำาดุับั โดุยม่ผู้้�ให�ข�อำม้ลท่�ม่รายไดุ� 50,001 

บัาทขึ�นไปี จำานวน 31 คน และไม่ม่รายไดุ�จำานวน 97 คน

  ผู้้�ให�ข�อำมล้มร่ะดุบััความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกบััการควบัคมุผู้้�กระทำาความผู้ดิุโดุย

ใช�อุำปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) 

อำย่้ในระดัุบัปีลานกลาง และม่ระดัุบัทัศินคติต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผิู้ดุโดุยใช�

อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) อำย้่

ในระดัุบัปีานกลางเช่นกัน ในส่วนความคิดุเห็นต่อำนโยบัายขอำงปีระชนชน กรณ่รัฐจะ

ใช�การควบัคมุผู้้�ตดิุยาเสพัติดุหรือำผู้้�ค�ายาเสพัตดิุรายยอ่ำย (ยาบั�าเฮัโรอำ่นและยาเสพัตดิุ

อำื�นท่�ม่ปีริมาณน�อำยกว่า 20 กรัม) โดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขต

พััฒนาพิัเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) และให�ม่การจ�างงานตามอัำตราค่าแรงขั�นตำ�าตาม

ปีกติพับัว่า ปีระชาชนส่วนใหญ่ร�อำยละ 44.11 หรือำ 547 คน เห็นดุ�วยต่อำนโยบัาย

ดุังกล่าว แบ่ังอำอำกเป็ีนเห็นดุ�วยอำย่างยิ�ง 130 คน และ เห็นดุ�วย 417 คน โดุยมป่ีระชาชน

จำานวน 448 คนหรือำคิดุเปี็นร�อำยละ 36.13 ขอำงผู้้�ให�ข�อำม้ลไม่ม่ความเห็นต่อำนโยบัาย

ดุังกล่าว และม่ปีระชาชนจำานวนร�อำยละ 19.76 เท่านั�น (245 คน) ท่�ไม่เห็นดุ�วยต่อำ

นโยบัาย แบั่งอำอำกเปี็นผู้้�ไม่เห็นดุ�วย 172 คน และ ไม่เห็นดุ�วยอำย่างยิ�ง 73 คน

  ส่วนผู้ลการทดุสอำบัความแตกต่างขอำงทัศินคติขอำงปีระชาชนในพืั�นท่� EEC 

ต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขต

พััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) จำาแนกตามเพัศิพับัว่า เพัศิชายและเพัศิหญิงม่
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ระดุับัทัศินคติ แตกต่างกันอำย่างม่นัยสำาคัญทางสถุิติท่�ระดุับั .05 โดุยเพัศิชายเห็นดุ�วย

กับัควบัคุมผู้้�กระทำาความผิู้ดุโดุยใช�อุำปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) สำาหรับั

ผู้้�ติดุยาเสพัติดุหรือำผู้้�ค�ายาเสพัติดุรายย่อำยแทนโทษจำาคุกมากกว่าเพัศิหญิง ม่ความ

เปี็นไปีไดุ�ว่าผู้้�หญิงจะร้�สึกถุึงความไม่ปีลอำดุภิัยต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุใน

ลกัษณะดุงักลา่วมากกวา่เพัศิชาย และผู้ลการเปีรย่บัเทย่บัความสมัพัันธุร์ะหวา่งระดุบัั

ความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกบััการควบัคมุผู้้�กระทำาความผู้ดิุโดุยใช�อำปุีกรณอ์ำเิล็กทรอำนกิส์

ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) กับั ทัศินคติต่อำการควบัคุม

ผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อิำเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขตพััฒนาพิัเศิษ

ภิาคตะวันอำอำก (EEC)โดุยการหาค่าสหสัมพัันธุ์ Pearson พับัว่า ค่า Significant level 

ม่ค่าเท่ากับั 0.00 ซื้ึ�งน�อำยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั�นคือำระดุับัความร้�กับัทัศินะคติขอำง

ผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุามมค่วามสัมพัันธ์ุกนั โดุยเมื�อำพัจิารณาค่าสัมปีระสิทธุิ�สหสัมพัันธ์ุ (r) 

แล�วพับัว่าม่ค่า 0.497 ซึื้�งแสดุงว่า ปัีจจยัทั�งสอำงม่ความสัมพัันธ์ุกนัในเชงิบัวก กล่าวคือำ

หากผู้้�ตอำบัแบับัสอำบัถุามม่ความร้�ความเข�าใจเก่�ยวกับัการควบัคุมผู้้�กระทำาความผิู้ดุ

มาก จะเห็นดุ�วยต่อำการควบัคุมผู้้�กระทำาความผู้ิดุโดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตาม

ตัว (EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) ซื้ึ�งเปี็นไปีตามสมมุติฐานงานวิจัย

  4.2  แนวที่างในการควบคุมผู้้้กระที่ำาความผิู้ดีโดียใช้อุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกส์

ตดิีตามตัว (EM) ในเขตพัื่ฒินาพิื่เศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่่�อเสนอต่อกระที่รวง

ยุติธิรรม และกระที่รวงแรงงาน

  จากการเกบ็ัข�อำมล้ดุ�วยการสมัภิาษณ ์ผู้้�ให�ข�อำมล้ทั�งหมดุเหน็ดุ�วยกบััหลกัการให�

งานทำากบััผู้้�กระทำาความผิู้ดุเพืั�อำเป็ีนการปีรับัพัฤตินิสัยมากกว่าการควบัคุมตวัในเรอืำนจำา 

อำยา่งไรก็ตามรป้ีแบับัและแนวทางท่�เป็ีนข�อำเสนอำแนะมอ่ำย่้ดุ�วยกันหลายร้ปีแบับั ดุงัต่อำ

ไปีน่�

  แนวที่างท่ี่� 1 ผู้้้กระที่ำาผู้ิดีไม่ต้องเข้าเร่อนจ้ำา ศิาลสามารถุพิัพัากษาให�

ผู้้�กระทำาความผู้ิดุเก่�ยวกับัยาเสพัติดุตามพั.ร.บั.ยาเสพัติดุ พั.ศิ.2560  มาตรา 66  วรรค 

1 “ผู้้�ใดุจำาหนา่ยหรอืำมไ่ว�ในครอำบัครอำงเพืั�อำจำาหนา่ยซื้ึ�งยาเสพัตดิุในปีระเภิท 1 มป่ีรมิาณ

คำานวณเป็ีนสารบัรสุิทธิุ�ไม่ถึุง 20 กรมั” และมาตรา 67  “ผู้้�ใดุม่ไว�ในครอำบัครอำงซึื้�งยาเสพัตดิุ

ให�โทษในปีระเภิท 1 โดุยไม่ไดุ�รับัอำนุญาตและม่ปีริมาณคำานวณเปี็นสารบัริสุทธุิ� หรือำม่
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จำานวนหน่วยการใช�หรือำม่นำ �าหนักสุทธุิไม่ถุึง 20 กรัม” ซื้ึ �งเดุิมม่โทษจำาคุก หากม่

ข�อำเสนอำให�ศิาลสามารถุพัพิัากษาให�มก่ารควบัคมุผู้้�กระทำาความผู้ดิุเก่�ยวกบััยาเสพัตดิุ

ดุังกล่าวในโรงงานอำุตสาหกรรมเพืั�อำให�สามารถุปีระกอำบัอำาช่พัและม่รายไดุ�ในระหว่าง

ถุ้กลงโทษโดุยไม่ต�อำงเข�าส้เ่รอืำนจำา จะต�อำงมก่ารแก�ไขกฎีหมายนั�นคอืำ ปีระมวลกฎีหมาย

วิธุ่พัิจารณาความอำาญา มาตรา 89/2  โดุยแก�ไขเพัิ�มเติมว่า (ตัวหนังสือำเอำ่ยง)

“มาตรา 89/2 ในกรณ่ท่�ม่เหตุจำาเปี็น เมื�อำพันักงานอำัยการ ผู้้�บััญชาการเรือำน

จำา หรือำเจ�าพันักงานผู้้�มห่น�าท่�จดัุการตามหมายจำาคกุร�อำงขอำ หรอืำเมื�อำศิาลเห็น

สมควร ศิาลจะม่คำาสั�งให�จำาคุกผู้้�ซื้ึ�งต�อำงจำาคุกตามคำาพิัพัากษาถึุงท่�สุดุท่�ไดุ�

รับัโทษจำาคุกมาแล�วไม่น�อำยกว่าหนึ�งในสามขอำงกำาหนดุโทษตามท่�ระบัุไว�ใน

หมายศิาลท่�อำอำกตามคำาพัิพัากษานั�น หรือำไม่น�อำยกว่าสิบัปีีในกรณ่ต�อำงโทษ

จำาคุกเกินสามสิบัปีีขึ�นไปี หรือำจำาคุกตลอำดุช่วิต	 หร่อผู้ซึ่ึ�งจิำาหน่ายหร่อมัีไว้ใน

คุรอบคุรองเพ่�อจิำาหน่ายซึ่ึ�งยาเสุพติดในปิระเภูท	1	มัีปิริมัาณคุำานวณเปิ็นสุาร

บริสุุทธิ�ไมั่ถุึง	20	กรัมั	 โดุยวิธุ่การอำย่างหนึ�งอำย่างใดุดุังต่อำไปีน่�ก็ไดุ�...ให�จำาคุก

ไว�ในสถุานท่�อำื�น” 

  โดุยในการควบัคุมวิธุ่การจำาคุกวิธุ่น่� ให�ใช�ร่วมกับัอำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ตาม

กฎีกระทรวงกำาหนดุหลักเกณฑ์ิและวิธุ่การจำาคกุโดุยวิธุ่การอำื�นท่�สามารถุจำากดัุการเดิุน

ทางและอำาณาเขต พั.ศิ.2556 (จำาคุกโดุยกำาหนดุอำาณาเขต) นอำกจากน่�จะต�อำงม่การ

แก�ไข “กฎีกระทรวงกำาหนดุสถุานท่�อำื�นท่�ใช�ในการขังจำาคกุ หรือำความคมุผู้้�ต�อำงหาจำาเลย 

หรือำผู้้�ซื้ึ�งต�อำงจำาคุกตามคำาพัิพัากษาถุึงท่�สุดุ พั.ศิ. 2552” ซื้ึ�งม่ข�อำจำากัดุอำันเปี็นภิาระกับั

ผู้้�ปีระกอำบัการโรงงาน เช่น จะต�อำงม่การตรวจสอำบัความถุ้กต�อำงขอำงตัวผู้้�ต�อำงขัง (ข�อำ 7) 

ต�อำงมก่ารแยกผู้้�ต�อำงขังตามความเหมาะสม (ข�อำ 8) ต�อำงจัดุทำาทะเบัย่นและสมุดุปีระจำา

ตวัผู้้�ถุก้ขัง (ข�อำ 9) ต�อำงจดัุเวรยามรกัษาการณเ์พืั�อำควบัคมุผู้้�ดุแ้ลผู้้�ถุ้กขงัตลอำดุเวลาท่�อำย้่

ในสถุานท่�ขงั (ข�อำ 13) รวมถึุงจะต�อำงห�ามมิให�ผู้้�ถุ้กขังครอำบัครอำงสิ�งขอำงเช่น เงิน เครื�อำงมอืำ

สื�อำสาร วัสดุุ อำุปีกรณ์ หรือำสิ�งท่�อำาจใช�ในการก่อำเหตุร�าย รวมถุึงยารักษาโรค (ข�อำ 17) ซื้ึ�ง

รายละเอำย่ดุเหลา่น่�จะต�อำงมก่ารแก�ไข กอ่ำนท่�จะนำานโยบัายดุงักล่าวไปีใช� เพืั�อำไมใ่ห�เปีน็

ภิาระต่อำเจ�าขอำงกิจการโรงงาน รวมถุึงรัฐจะต�อำงม่ข�อำเสนอำบัางปีระการ เช่น มาตรการ

การลดุหย่อำนภิาษ่สำาหรับันายจ�างในการจ�างงานเชิงสังคม เปี็นต�น
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  แนวที่างที่่� 2 ผู้้้กระที่ำาผู้ิดีรับโที่ษจ้ำาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าห์นึ�งในสาม 

แนวทางน่�สามารถุกระทำาไดุ�ง่ายกว่าแนวทางท่� 1 เนื�อำงจากไม่ต�อำงม่การแก�ไขปีระมวล

กฎีหมายวิธุ่พัิจารณาความอำาญา โดุยกระทำาไดุ�เพ่ัยงเสนอำให�กระทรวงยุติธุรรมแก�ไข 

“กฎีกระทรวงกำาหนดุสถุานท่�อำื�นท่�ใช�ในการขังจำาคุก หรือำความคุมผู้้�ต�อำงหาจำาเลย หรือำ

ผู้้�ซื้ึ�งต�อำงจำาคุกตามคำาพิัพัากษาถึุงท่�สุดุ พั.ศิ. 2552” สำาหรับัข�อำจำากัดุท่�เป็ีนภิาระต่อำ

เจ�าขอำงกิจการโรงงานเท่านั�น กส็ามารถุกำาหนดุนโยบัายเพืั�อำเชิญชวนผู้้�ปีระกอำบัการเข�า

ร่วมโครงการไดุ�แต่อำย่างไรก็ตามจะต�อำงปีระกาศิให�โรงงานเปี็นท่�คุมขังอำื�นในกฎีหมาย

เส่ยก่อำน ต�อำงม่ขั�นตอำนท่�ครบัถุ�วนพัร�อำมทั�งกฎีหมายรับัรอำงการทำางานเพืั�อำให�ผู้้�ปีฏิบััติ

งานเกิดุความมั�นใจ และควรจะต�อำงเสนอำโครงการต่อำคณะอำนุกรรมการพิัจารณา

วนิิจฉัยการพักัการลงโทษ เปีน็โครงการพัเิศิษ โดุยให�กรมราชทัณฑิเ์ปีน็ผู้้�เสนอำและต�อำง

ให�รัฐมนตร่เปี็นผู้้�อำนุมัติ โดุยภิายหลังจากม่การอำนุมัติโครงการเร่ยบัร�อำยแล�ว กระทรวง

ยุตธิุรรม ควรท่�จะเฟ้นหาผู้้�ปีระกอำบัการโรงงานเพืั�อำเชญิชวนเข�าส่้โครงการนำาร่อำง เพืั�อำศึิกษา

ปัีญหาและอุำปีสรรคท่�อำาจจะเกดิุขึ�นและพััฒนาเป็ีนแนวทางปีฏิบัตัท่ิ�ดุ่ในอำนาคตต่อำไปี

  แนวที่างที่่� 3 สารต่อโครงการนิคมอุตสาห์กรรมราชฑััณฑั์ ตามท่�ไดุ�ม่การ 

การจัดุตั�งนิคมอุำตสาหกรรมราชทัณฑิ์ (นำาร่อำง) ท่�เรือำนจำาชั�วคราวบั�านบึังถืุอำ จังหวัดุ

ชลบัุร่ ไปีแล�วเมื�อำเดุือำนพัฤศิจิกายน 2563 โดุยเสนอำให�ม่การสารต่อำโครงการดุังกล่าว 

เนื�อำงจากเป็ีนโครงการท่�ดุ ่รวมถึุงเปีน็โครงการท่�ใช�งบัปีระมาณในการลงทุนส้ง จงึอำยาก

ให�เปีน็โครงการระยะยาวท่�สร�างรายไดุ�ทั�งตอ่ำกระทรวงยตุธิุรรมและตอ่ำตวัผู้้�ต�อำงขงัไดุ�จรงิ 

และเสนอำให�ม่การขยายการลงทนุไปียงัเขตพัื�นท่�เรือำนจำาอำื�นท่�ม่ความพัร�อำม ครอำบัคลมุ

ทกุภิาคขอำงปีระเทศิ สิ�งท่�นา่กงัวลท่�สดุุในระบับัการเมอืำงท่�ไมม่ั�นคง คอืำหากมก่ารเปีล่�ยน

ตัวรัฐมนตร่ โครงการท่�ผู้่านมาแม�จะเปี็นโครงการท่�ดุ่เพั่ยงใดุ กลับัไม่ไดุ�รับัการสารต่อำ 

หลายครั�งเกดิุจากปีญัหาขอำงท่�มาขอำงตวัรฐัมนตรท่่�มาจากฝ่่ายการเมือำงท่�เปีน็ฝ่่ายตรง

กันข�ามกัน ซื้ึ�งเปี็นข�อำกังวลท่�ไม่อำยากให�เกิดุขึ�นกับัโครงการดุังกล่าวน่�

  แนวที่างที่่� 4 การนำาผู้้้ต้องขังออกไปที่ำางานแบบไปเช้าเย็นกลับ แนวทาง

ดุังกล่าวน่�ม่การดุำาเนินการอำย้่เดิุมเปี็นปีกติ แต่ม่ข�อำติดุขัดุบัางปีระการในระเบั่ยบั

กฎีกระทรวง ซื้ึ�งตามกฎีระเบั่ยบัเดุิมผู้้�ต�อำงขังจะต�อำงเปี็นผู้้�ไดุ�รับัโทษมาแล�ว 1ใน 3 ถุึง

จะสามารถุเข�าหลักเกณฑิ์การขอำพัักโทษ ทั�งน่�ม่ข�อำเสนอำแนะเพัิ�มเติมว่า  
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  1)  เสนอำให�ควรลดุเกณฑิ์การพัักโทษกรณ่ผู้้�ต�อำงขังอำอำกไปีทำางานในโรงงาน 

  2)  เสนอำให�การพัักโทษเปี็นกรณ่พัิเศิษ ต�อำงไปีทำางานท่�โรงงาน โดุยการใส่

กำาไล EM จนครบักำาหนดุโทษ เพัื�อำลดุเวลาการจำาคุกในเรือำนจำา 

  3)  เสนอำให�ผู้้�ปีระกอำบัการโรงงานเข�ามาม่ส่วนร่วมมากขึ�น

  4)  เสนอำให�การนำาผู้้�ต�อำงขังอำอำกไปีทำางานสามารถุเพิั�มจำานวนผู้้�ต�อำงขัง เป็ีน 1 

ต่อำ 50 ไดุ� แต่ต�อำงใส่กำาไล EM ในร้ปีแบับัคลื�นสั�น โดุยเจ�าหน�าท่�เรือำนจำาสามารถุตรวจ

สอำบัความเคลื�อำนไหวขอำงผู้้�ต�อำงขังท่�นำาอำอำกไปีทำางานไดุ�

5.  บที่สรุปและข้อเสนอแนะ

  จากผู้ลการเกบ็ัข�อำมล้เชงิปีรมิาณพับัว่ากลุม่ตัวอำย่างมค่วามคิดุเหน็ตอ่ำนโยบัาย

กรณ่รฐัจะใช�การควบัคมุผู้้�ตดิุยาเสพัตดิุหรอืำผู้้�ค�ายาเสพัตดิุรายยอ่ำย (ยาบั�าเฮัโรอำน่และ

ยาเสพัติดุอำื�นน�อำยกว่า 20 กรัม) โดุยใช�อำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว (EM) ในเขต

พััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) และให�ม่การจ�างงานตามอำัตราค่าแรงขั �นตำ �า

ตามปีกต ิพับัวา่ปีระชาชนสว่นใหญร่�อำยละ 44.11 เหน็ดุ�วยตอ่ำนโยบัายดุงักลา่ว สว่นใน

ดุ�านแนวทางในการควบัคุมผู้้�กระทำาความผิู้ดุโดุยใช�อุำปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว 

(EM) ในเขตพััฒนาพัิเศิษภิาคตะวันอำอำก (EEC) ท่�เห็นควรเสนอำต่อำกระทรวงยุติธุรรม 

และกระทรวงแรงงาน ม่ข�อำเสนอำทั�งสิ�น 4 แนวทาง ไดุ�แก่ แนวทางท่� 1 ผู้้�กระทำาผู้ิดุไม่

ต�อำงเข�าเรือำนจำา โดุยให�ศิาลสั�งให�ผู้้�กระทำาความผิู้ดุจำาคุกในสถุานท่�อำื�นคือำให�ทำางาน

ในโรงงานอำุตสาหกรรม แนวทางท่� 2 ให�ผู้้�กระทำาผู้ิดุท่�รับัโทษจำาคุกมาแล�วไม่น�อำยกว่า

หนึ�งในสามขอำงโทษท่�ไดุ�รบัั อำอำกไปีทำางานในโรงงานอำตุสาหกรรมแทนการจำาคกุโดุยใช�

อำปุีกรณ์อำเิลก็ทรอำนิกสต์ดิุตามตัว (EM)  แนวทางท่� 3 สานต่อำโครงการนิคมอุำตสาหกรรม

ราชทัณฑิ์ ตามท่�ไดุ�ม่การจัดุตั�งนิคมอำุตสาหกรรมราชทัณฑิ์ (นำาร่อำง) ท่�เรือำนจำาชั�วคราว

บั�านบัึง จังหวัดุชลบัุร่ ไปีแล�วเมื�อำเดุือำนพัฤศิจิกายน 2563 และแนวทางท่� 4 การนำา

ผู้้�ต�อำงขังอำอำกไปีทำางานแบับัไปีเช�าเย็นกลับั โดุยม่ข�อำเสนอำให�สามารถุเพิั�มจำานวนผู้้�คุม

ต่อำผู้้�ต�อำงขังอำอำกไปีทำางานแบับัไปีเช�าเย็นกลับัจากเดุิมท่�ใช�ผู้้�คุม 1 คนต่อำผู้้�ต�อำงขัง 20 

คน เปี็นผู้้�คุม 1 ต่อำผู้้�ต�อำงขัง 50 คนโดุยให�ผู้้�ต�อำงขังติดุอำุปีกรณ์อำิเล็กทรอำนิกส์ติดุตามตัว 

(EM) ระหว่างทำางานเพัื�อำปี้อำงกันการหลบัหน่
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