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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงาน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางกลุมทดลอง
ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน   
กับกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต  ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 2 หองเรียนและสุมแยก
เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยวิธีจับฉลาก 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน มีจํานวน 3 แผน แตละแผนประกอบดวยขั้นตอน
การเรียนรู  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นนําเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นประเมินผล ซึ่งเปน 
รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนฝกการเรียนรูดวยตัวเอง สงเสริมใหผูเรียนเกิด             
ความสนใจแสวงหาความรู  คนควาหาคําตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัยดวยวิธีการ 
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2) แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวย
ขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และข้ันสรุป 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือมั่น .74 
คาสถิติที่ ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ไดแก   สถิติที  และการวิเคราะห                    
ความแปรปรวนรวม   

ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนสามารถสรางช้ินงานไดอยางหลากหลายใน                 
การเรียนรู ไดแก โครงงานการทํานาแปลง  โครงงานการทําปุยหมักชีวภาพ โครงงาน
การทํานํ้าสมุนไพรไรพิษ โครงงานการทํากระดาษรีไซเคิล โครงงานการปลูกผักสวน
ครัว โครงงานการทํานํ้าสมแขก และโครงงานการเล้ียงปลา  และจากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบวา  1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น               
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรม
โครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดีกวานักเรียนที่เรียนรูตามปกติ 
 
คําสําคัญ :  กิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study learning achievement on 
sufficiency  economy using work project activities of Mattayomsuksa 1 students, and 
to compare learning achievement on sufficiency  economy of the experimental group 
taught by work project activities and a control group using regular lesson plans.  

The samples of this research were students in Mattayomsuksa 1 in the second 
semester of 2010 academic year of Muang Thalang school, Phuket Province, selected 2 
classrooms by mean of purposive sampling, and divided into two groups by mean of 
simple random sampling, a control group and an experimental group. 

Research instruments were as follows : 1) three sufficiency economy lesson 
plans using work project activities contained four steps of self learning which were 
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introducing, planning, practicing and evaluating,  2) regular lesson plans contained 
three steps of learning: introducing, presenting and summarizing , and 3) a 30- item of 
sufficiency economy achievement test with a reliability of .74 . Data were analyzed by 
t- test and Analysis of covanance. 

The findings revealed that the using result of work project activity lesson 
plans  could encourage students to produce their works (methodology) , and apply to 
their everyday lives (practicing). Learning achievement after the experiment was 
higher than before at the .01 level of significant. The findings also revealed that the 
students taught by work project activity lesson plans could conduct sufficiency 
economy projects on the farm plots, bio-fertilizer, non-toxic herbal liquid, recycled 
paper ,vegetable gardens , and etc.  
 
Keywords  :  work project activities , sufficiency economy learning  
 
บทนํา 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
พระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน       
กวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ํา    
แนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึง    
แนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัวระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก 
ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
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การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษานั้น จะตองมุง
พัฒนาที่ครูเปนอันดับแรก เพราะครูถือวาเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการถายทอดความรู 
และปลูกฝงสิ่งตางๆ ใหแกเด็ก ดังน้ัน จึงควรสงเสริมครูใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแทกอน เพราะ เมื่อครูเขาใจ ครูก็จะไดเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกเด็กได ครูจะสอนใหเด็กรูจักพอ ครูจะตองรูจักพอกอน โดยอยูอยางพอเพียงและ
เรียนรูไปพรอมๆกับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองมีสติในการเลือกรับขอมูลตางๆที่เขามา 
รูจักเลือกรับและรูจักตอยอดองคความรูที่มีอยู หมั่นศึกษา เพ่ิมพูนความรูอยางเปนขั้น
เปนตอน ไมกาวกระโดด ในการเลือกรับขอมูลน้ัน ตองสามารถพิจารณารับอยางเปนขั้น
เปนตอน รูจักแกไขปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน ประเมินความรูและสถานการณอยู
ตลอดเวลา มีการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับสภาพ และผลจากการเปล่ียนแปลงใน
มติตางๆไดอยางรอบคอบและระมัดระวัง 

เปาหมายสําคัญของการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําใหเด็ก
รูจักความพอเพียง ปลูกฝง อบรม บมเพาะใหเด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเขา
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร สาระเรียนรูตางๆเพื่อสอนใหเด็กรูจักการใชชีวิตไดอยาง
สมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น 
รูจักเอื้อเฟอเ ผ่ือแผและแบงปน  มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  และเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปล่ียนแปลงตางๆ รูวาตนเองเปน
องคประกอบหน่ึงในสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของโลก การกระทําของตนยอมมีผล
และเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมในโลกท่ีตนเองเปนสมาชิกอยูดวย การจะบรรลุ
เปาหมายดังกลาวขางตน สิ่งสําคัญคือครูตองรูจักบูรณาการการเรียนการสอนใหเด็กและ
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 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา มีลักษณะยังยึดติดกับตัวครูผูสอน
และตํารา มุงเนนการสอนแบบทองจําเน้ือหาไมเนนกระบวนการใหนักเรียนไดปฏิบัติ
จริงผูเรียนไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ไมรูจัก
วางแผนและสรางทางเลือกในการทํางานกับบุคคลอื่น ทําใหผูเรียนขาดความ
กระตือรือรนในการใฝหาคําตอบซึ่งเปนคุณลักษณะของบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบ     
จึงทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตรที่มุงเนนใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได(สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 6) 
การสอนวิชาสังคมศึกษาแนวใหมจึงมีลักษณะบูรณาการทั้งสาระความรูและทักษะ
กระบวนการ ชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถ  ในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาทั้งดาน
สวนตัวและสังคม มุงใหผูเรียนเกิดความรูและความคิด เพราะความคิดเปนสื่อสําคัญที่
ช วยใหมนุษยสืบคนหาความรู ด วย ตัว เองมาแกปญหาในชี วิตได (สํ า นักงาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ, 2543 : 6-7) การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน มีหลักการเรียนรูที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาปจจุบัน รวมถึงการเรียนรู
ตามแนวการสรางความรู มาตรฐานการศึกษา การเรียนรูงานรวมกัน เรียนรูตามสภาพ
จริงเนนทักษะการคิดใหนักเรียน คิดเอง ทําเอง แกปญหาดวยตนเองและมีสวนรวมใน
การเรียนรู เพราะเปนผูปฏิบัติศึกษาคนควาดวยตนเอง  โดยการพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห แสวงหาความรูและอธิบายเหตุผล (วิทยากร เชียงกูล, 2541 : 145)  

ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
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วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรม
โครงงานเพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงานกับ 
นักเรยีนที่เรียนรูตามปกติ 

วิธีการวิจัย 

 1.   ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 จังหวัดภูเก็ต 

2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแกนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน  2 หองเรียน สุมแยกเปนกลุม
ทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยวิธีจับฉลาก 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  โดยใชเวลา
รวม 12 ช่ัวโมง ผูวิจัยเปนผูทําการทดลองโดยสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย
ตัวเอง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 
1.  แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือ

สรางช้ินงาน จํานวน 3 แผน ใชเวลาในการทดลอง 12 ช่ัวโมง มีใบงานของแตละ
แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรม  การทดลอง 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่องความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 1.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นนําเสนอ  เปนขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาใบความรู กําหนด

สถานการณ ศึกษาสถานการณ เลนเกม ดูรูปภาพ หรือผูสอนใชเทคนิคการต้ังคําถาม
เก่ียวกับสาระการเรียนรูที่กําหนด 

 2) ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ผูเรียนรวมกันวางแผน โดยการระดม
ความคิด อภิปรายหารือขอสรุปของกลุม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 3) ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่
เกิดขึ้นจากการวางแผนรวมกัน 

 4) ขั้นประเมินผล เปนขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให
บรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีผูสอนผูเรียนและ
เพ่ือนรวมกันประเมิน 

2.  แผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จํานวน 3 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งลักษณะ

ขอสอบเปนแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ.74 สําหรับทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียนใชเวลาใน การทดสอบจํานวน 1 ช่ัวโมง   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.   นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 41 คน 
โดยใชเวลา 60 นาที บันทึกคะแนนจากการสอบคร้ังน้ีเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) เปนรายบุคคล 
 2.    ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 ช่ัวโมง 
จํานวน 3 แผน กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
 3.    ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และไดบันทึกผลการทดสอบไวเปน
คะแนนหลังเรียน ( Posttest ) ควบคูกับคะแนนกอนเรียน เปนรายบุคคล 
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4.    ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําผลที่ได
ไปวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการทดลองเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบมีกลุม
ทดลองและมีกลุมควบคุม และมีการสอบครั้งแรกและครั้งหลัง (Two group pretest 
posttest design) มีลักษณะการทดลอง แสดงดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543 : 65) 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

E  1T  X  2T  
C  1T  ~ X  

2T  
 

สัญลักษณที่ใชในแผนแบบการวิจัย 
E  แทน กลุมทดลอง ใชแผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน 
C แทน กลุมควบคุม ใชแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 

1T  แทน การทดสอบกอนเรียน 
2T  แทน การทดสอบหลังเรียน 

X แทน การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน 

~X  แทน การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการการจัดการเรียนรูตามปกติ 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน  
เ พ่ือสราง ช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 ผู วิจัยได กําหนดวิธีการใน                      
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 1. วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห 
หาคาสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  คาเฉล่ีย  (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standard 
deviation) คาสถิติ (t-test) คาสถิติเอฟ (F-test)      
 2.   ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลัง               
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยใช t-test for dependent sample 
 3.  ผูวิจัยทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สูง
กวากลุมควบคุมที่ เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติโดยใชการวิเคราะห               
ความแปรปรวนรวม (Analysis of covariane: ANCOVA) โดยใชคะแนนทดสอบกอน
เรียนเปนตัวแปรรวม  
 
ผลการศึกษา 
 1.   ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน มีลําดับของแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 3 แผน แตละแผนมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นนําเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ และ               
ขั้นประเมินผล โดยแตละแผนไดกําหนดใหมีช้ินงาน เมื่อจัด  การเรียนรูครบท้ัง 3 แผน 
จะรวบรวมสรุปช้ินงานทั้งหมดเปนเลมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการ
เรียนรูทั้ง 3 แผน จะตองมีความตอเน่ืองกัน จากการวิจัยพบวา ผลการใชแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน ไดพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ทําใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค จากการลงมือทํา
โครงงานตามข้ันตอนอยางละเอียด ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดจากแหลงความรูใน
ชุมชนของตัวเอง และชุมชนใกลเคียง สามารถเรียนรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษา 
สืบทอด และนํามาสูการปฏิบัติ การประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทั้งเปนการสงเสริม
ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล ใชเหตุผลในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ          

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 2.  ผลการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
กลุมทดลองที่จัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน ปรากฏดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  1 กลุมทดลองท่ีเรียนรู  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรม
โครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน 

 
กอนเรียน หลังเรียน   กลุม 

n ⎯X S.D. n ⎯X S.D. t p 

กลุมทดลอง 41 4.32 1.46 41 26.80 1.45 66.73 .000** 

**p<.01 

จากตาราง 1  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   กลุมทดลอง ที่เรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสราง
ช้ินงาน  มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน  เทากับ  4.32   คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 26.80  
เมื่อทําการทดสอบดวย t – test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวา ผลการศึกษาการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรม
โครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1หลังเรียนสูงขึ้น 

3.  ผลการศึกษาผลการเรียนรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
กลุมทดลอง ที่จัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงาน กับกลุมควบคุมที่
เรียนรูตามปกติ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of covariane: 
ANCOVA) โดยใชคะแนนทดสอบกอนเรียนเปนตัวแปรรวม ปรากฏดังตาราง 2 
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ตาราง  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมทดลอง ที่จัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือสรางช้ินงานกับกลุมควบคุมที่ เรียนรูตามปกติ  โดยใชการวิเคราะห         
ความแปรปรวนรวม   

 

กลุมตัวอยาง                                                                                  (adjusted  mean) X X
                                กอนเรียน           หลังเรียน                          กอนเรียน           หลังเรียน 
กลุมทดลอง                     4.32               26.81                                    4.32                    26.80        
กลุมควบคุม                    4.44               15.15                                     4.44                   15.14         

 
จากตาราง   2  พบวา   คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียของกลุมทดลองกอนเรียนและ

หลังเรียนเปน 4.32 และ  26.81 ตามลําดับ สวนกลุมควบคุมกอนเรียนและหลังเรียนเปน 
4.44  และ  15.15    ตามลําดับ  เมื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรรวม  คือ ความรูกอนเรียน
ออกไปแลว   คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุมทดลองหลังเรียนเปน 26.80   
กลุมควบคุมหลังเรียนเปน 15.14  แสดงวา   ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุมทดลองโดยใช 
กิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงานกับกลุมควบคุมที่เรียนตามปกติ  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือสรางช้ินงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงาน สงผลใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการทดลองสูง
กวาการทดลอง ผลการวิจัยน้ีเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 แสดงใหเห็นวา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมโครงงานไดชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองใหมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ     
มนัสชนก อุดมดี (2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลการเรียนรูวิทยาศาสตร

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ทั้งน้ี เพราะผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือ
สรางช้ินงาน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัย
ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดกําหนดใหนักเรียนตองมีช้ินงาน และกําหนดให  การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การประเมินระดับช้ันเรียนไดกําหนดใหผูสอนใช
เทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน การซักถาม  การสังเกต   การตรวจการบาน 
การประเมินโครงงาน และการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน เปนตน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช กิจกรรมโครงงาน  เ พ่ือสรางช้ินงาน           
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาเรียนรูทดลอง บันทึก
ผล และสรุปผลเปนองคความรูดวยตัวเอง ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู                
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เปนการเปดโอกาสให
นักเรียนไดนําเสนอเรื่องที่สนใจ หรือเรื่องที่อยากศึกษาดวยตัวเอง และใหนักเรียนแตละ
กลุมนําเสนอเรื่องที่สนใจใหเพ่ือนๆฟง โดยมีครูเปนผูคอยกระตุนดวยคําถามเพ่ือให
นักเรียนเกิดแนวคิด หรือเกิดแรงจูงใจในการเลือกเร่ืองที่สนใจ ในขั้นน้ีพบวา นักเรียน
สวนใหญสามารถเลือกเรื่องที่สนใจได มีเพียงบางกลุมที่ไมสามารถนําเสนอได ครูจึงให
ดูตัวอยางโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงประกอบ และเพ่ือน  ในหองชวยเสนอแนวคิดให 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน เปนการดําเนินงานตอจากขั้นตอนที่ 1 นักเรียนนําเรื่องที่เลือกหรือ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือ
สรางช้ินงาน เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา               
การวิเคราะหสังเคราะห และนําผลที่ไดไปผลิตหรือสรางช้ินงาน เปนการเรียนรูสู               
การปฏิบัติ สอดคลองกับหลักสัทธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมที่วาดวยธรรมของคนดี               
ธรรมของสัตบุรุษ ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนรู 3 ขั้นตอนคือ  

1)  ปริยัติสัทธรรม เปนขั้นที่นักเรียนไดศึกษาหลักทฤษฏีตางๆในบทเรียน 
พรอมทั้งทําความเขาใจในเน้ือหาวิชาตาง ๆ ใหถองแท นําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห 
วางแผนดําเนินการ 
 2) ปฏิบัติสัทธรรม เปนขั้นที่นักเรียนลงมือปฏิบัติตามความรู และ
ประสบการณที่ไดรับมา เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยผานกระบวนการทางปญญา    
คือ  สุตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการฟง  จินตมยปญญา  ปญญาเกิดจากการคิด               
ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากปฏิบัติ 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 3)  ปฏิเวธสัทธรรม เปนขั้นที่นักเรียนไดรับผลของการปฏิบัติ เปนการสรุปผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูวา นักเรียนมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติไดผลมากนอย
เพียงใด ขึ้นอยูกับกําลังสติปญญาของแตละบุคคล 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพองเพียง  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงาน เพ่ือสรางช้ินงานกลุมทดลอง             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอที่ 2 แสดงวา นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมโครงงาน        
มีทักษะในการทํางาน มีการคิดวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค 
และมีพัฒนาการดานการเรียนรูสูงขึ้น สอดคลองกับ รจนา จันทรกอง (2546 : 19)     
กลาววา บทบาทของนักเรียนดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ จาก                 
การทําโครงงาน เชน ทําใหมีความรูในเนื้อหาวิชาอันเปนผลจากการศึกษาคนควาจาก
เอกสารตางๆ และผูรูโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่เปนขอคนพบของ การทําโครงงาน     
ทําใหนักเรียนมีกระบวนการและทักษะในการแสวงหาความรู มีความสามารถใน                 
การถายโยงการเรียนรู รูจักกระบวนการแกปญหาดวยตนเอง ทําใหเกิดเจตคติจากการท่ี
ไดมีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนสนใจศึกษาคนควา และคนพบคําตอบของปญหาดวยตนเอง 
ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความชอบสนใจ มีเจตคติคานิยมการใฝรู มีเหตุผล มีใจกวาง              
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซื่อสัตย อดทน นอกจากน้ี ยังทําใหนักเรียนมีคุณสมบัติอื่นๆ 
เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค เช่ือมั่นในตนเอง มีวินัยในการทํางาน มีความรับผิดชอบ 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สอดคลองกับ สุภาพร เทศวิรัช (2548 : 28) กลาววา     
การจัดการเรียน  การสอนแบบโครงงาน เปนการจัดการเรียนการสอน ที่เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเลือกเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง  โดยการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาตามความ
สนใจแลว ใชกระบวนการแกปญหาในการศึกษา หาความรู ตามวิธีการของตน โดยมีครู
เปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวก กระตุนใหคิดยอมรับความคิดเห็นของเด็ก แสดงให
เด็กเห็นวา ครูใหความสนใจ เพ่ือใหเด็กเกิดความม่ันใจในการเรียนรูสิ่งตางๆ เหลาน้ัน 
สอดคลองกับศิรินาถ บัวคลี่ (2549 : 58) กลาววา ลักษณะสําคัญของโครงงาน                     
เปนการศึกษาที่มีการเช่ือมโยง หรือบูรณาการระหวางความรูทักษะประสบการณเดิมกับ              
สิ่งใหมโดยที่เปดใหผูเรียนไดเลือกเรื่องที่ศึกษาอยูในสาระการเรียนรูหรือนอกเหนือจาก
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จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนแสดงวา การจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือสราง
ช้ินงาน สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน เปน   
การสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง แลวนําความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน  ความรูที่ผูเรียนไดรับ       ซึ่งเกิดจากเรียนรูดวยตนเอง 
ตามความถนัด  ความสนใจ และเกิดจากการลงมือปฏิบัติช้ินงาน สามารถทําใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งยังสามารถพัฒนา
ตอยอดองคความรูใหดียิ่งขึ้นดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกิจกรรมโครงงาน 
เพ่ือสรางช้ินงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจจะเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูใน 2 ประเด็น ดังตอไปน้ี 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรมีการนํากิจกรรมโครงงานไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันอื่นๆ โดยปรับปรุงเน้ือหาใหสอดคลองกับหลักสูตรและระดับของผูเรียน             
เพ่ือพัฒนากระบวนจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆตอไป 

1.2  ควรนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน
ไปใชในเน้ือหาสาระตางๆ  เพราะจะทําใหเขาใจงายและสงเสริมการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรนํา ไปใชพัฒนารวมกับตัวแปรดานอื่นๆ เชน เจตคติตอการทํา
โครงงาน ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับการทําโครงงาน  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 2.2  ควรมีการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระ                
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชกิจกรรมโครงงานเพ่ือสรางช้ินงาน
สําหรับเรื่องอื่นๆ 
 2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชกิจกรรมโครงงานเพื่อสรางช้ินงาน กับการสอนรูปแบบอื่นๆ 
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ผลการจัดการเรียนรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรม 
ชุมชนพอเพียงภารกิจพชิิตฝน สําหรับนกัศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทายเหมือง  
จังหวัดพังงา ปการศึกษา  2553 *  

A Study on Learning Achievement in Sufficiency Economy Philosophy 
using “Sufficiency Community Activity Method” of  Non–Formal  High  

School Students in Phang-nga Province in Academic Year 2010 
                                                      ธวัชชัย  อินทรสุวรรณ**, เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ***               

Tawatchai  Intarasuwan**, Penchan  Geibprasert***  
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดวยกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน  2) ศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  3)  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  จํานวน              
116  คน  และกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาตําบลลําภี  ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดย 
การเลือกแบบเจาะจง  จํานวน  20  คน 

 
*วิทยานิพนธ  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2554 
**นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผูชวยศาสตราจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ***
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  กลุมสาระทักษะการดําเนิน
ชีวิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  7  แผน  35  ช่ัวโมง  ประกอบดวย  กิจกรรม
มูลคาเพ่ิมของชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมทองโลกกวางอยางพอเพียง                     
( อินเตอรเน็ต)  กิจกรรมฝาวิกฤตอยางพอเพียง  กิจกรรมสังคมเปล่ียนฉันปรับอยาง 

  
คําสําคัญ  :  การจัดการเรียนรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมชุมชนพอเพียง  
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study learning achievement in 
sufficiency economy philosophy using sufficiency community activity method of non–
formal high school students, 2)  to study moral level of students taught by sufficiency 
community activity method, and 3) to study students’ satisfaction toward sufficiency 
community activity method. 

The populations were 116 of non-formal high school students in Taai-muang 
district, Phang-nga province in the first semester of academic year 2010.  The samples 
were 20 non-formal high school students taught by the researcher in Lampee sub-
district by mean of purposive sampling. 

The research instruments consisted of the followings : 1)  7 lesson plans 
developed by a researcher on sufficiency economy philosophy using sufficiency 
community activity method – living sufficiently, roaming via internet, challenging 
crisis, adjusting to environment, being sufficiency, visiting sufficiency community, and 
being happiness, 2) an achievement test with difficulty  at  .58 -.68,  discrimination  at  
.24,  and  a reliability at .73, 3) a moral questionnaire test with a reliability at .74, and 
4) a satisfactory questionnaire test with a reliability at .85. The data were analyzed by 
utilizing means, Standard deviation and  the t – test.  
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The findings revealed that : 1) learning achievement in sufficiency economy 
philosophy using sufficiency community activity method of non–formal  high  school 
students after studying was higher significantly at the 0.1 level, 2) students’ moral 
taught by sufficiency community activity was at high level, and 3) students’ 
satisfactory toward sufficiency community activity was at the highest level. 

The results of using lesson plans of sufficiency community activity method 
could be concluded that the activities encouraged students to work in team, be 
cohesive, elicit bodies of knowledge, criticize and synthesis, share ideas, assist each 
other, be self study, and enthuse solving problems. The students satisfied at the highest 
level because the sufficiency community activity method was effective with  suitable 
process, responded the needs of students, focused on learning by doing ,and balanced 
mixed various knowledge. 
 
Key  word  :   study on learning,   sufficiency economy philosophy,   sufficiency 
                         community activity method, non–formal education  
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ลักษณะสภาพสังคมสวนใหญเปน
สังคมชนบท ประชาชนโดยรวมมีอาชีพทางการเกษตร  ตามสภาพแวดลอมของแตละ
พ้ืนที่และใชชีวิตอยูรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัย(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,        
2550 : 4) ในภาวะปจจุบันที่กระแสการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  
สภาวะสิ่งแวดลอม  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณี  แนวคิดทางการเมือง  และกระแส 
การขยายตัวของความเปนสังคมแหงการเรียนรู  ตลอดจนสิ่งที่ดีงามขาดการเช่ือมรอยตอ
กันซึ่งเปนวิกฤตการณที่ชุมชนสวนใหญเผชิญอยูหลายชุมชนในชนบทยากจน  หรือ
แมแตชุมชนเมืองก็ลมสลายเพราะการพัฒนารูปแบบใหมซึ่งทําลายรากฐานเดิมจนหมด
สิ้น  สภาพสิ่งแวดลอมตางๆไดมีการเปล่ียนแปลงไป  มีปญหาเกิดขึ้นมากมายทั้ง

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือใชปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แกพสกนิกรชาวไทยมาจวบจนปจจุบันนานกวา 30  ป (พิพัฒน  ยอดพฤติการ,  2550 :  33)   
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ความพอเพียง หมายถึง               
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี 
จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการ
ตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2550 : 10) 

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน”  อันเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา
ของสังคมใหไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพตามเปาหมายและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมขาวสารและสังคมแหงการเรียนรูเชนปจจุบันไดอยางมี
ความสุข  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปน
หนวยงานที่จัดกระบวนการการเรียนรูแกประชาชนทั้งการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนเรียนรูที่หลากหลาย  ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  เนนการเรียนรูแบบบูรณาการที่ผสม
กลมกลืนไปกับชีวิตผูเรียนแตละคน  แตละครอบครัว  และแตละชุมชนทั้งในเน้ือหาและ
วิธีการ  น่ันคือ  การยึดเอาสภาพชุมชนมาเปนตัวกําหนดแนวทางที่เหมาะสมเปนเง่ือนไข
หลักการของการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติและตลอดชีวิต  ทําใหผูเรียนไดรับขาวสาร
จากแหลงวิทยาการและวิธีการท่ีหลากหลาย  (ปาน  กิมป, 2540 :  202)   

ผูวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยใชช่ือวา   “กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน”  ซึ่งเปนการบูรณาการกิจกรรม
ตางๆ   โดยใช   กระบวนการจัดการเรียนรู   กระบวนการคิด   กระบวนการกลุม                  
การแลกเปล่ียนเรียนรู  การแสวงหาความรูเพ่ือนําไปสูการจัดการความรู  ในเรื่องของ
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 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

3.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง สังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา  ในพ้ืนที่อําเภอทายเหมือง  
6   ตําบล  ไดแก  ตําบลบางทอง  ตําบลนาเตย  ตําบลทายเหมือง  ตําบลทุงมะพราว  
ตําบลลําแกน  และตําบลลําภี ในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  จํานวน  116  คน 

2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง สังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา  ในภาคเรียนที่  1               
ปการศึกษา 2553 ที่ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง               
ตําบลลําภี 20 คน   

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรตน การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิต

ฝนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  ตัวแปรตาม   

1)  ผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  คุณธรรม 
3)  ความพึงพอใจ 

3.3  ระยะเวลาในการทดลอง 
                           การวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2553  ผูวิจัยทํา
การทดลองโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 7  กิจกรรม โดยใชเวลา           
35  ช่ัวโมง  มีการวัดผลและประเมินผลเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทดสอบ
กอนและหลังเรียน  วัดระดับคุณธรรมของนักศึกษาที่เรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝน  และวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรม

ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  กลุมสาระ สาระทักษะการดําเนินชีวิต  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สาระทักษะการ
ดําเนินชีวิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 40 ขอ  โดยเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  โดยมีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง .58 – .68  และคาอํานาจจําแนก (r)  ต้ังแต  
.24  ขึ้นไป  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .73 

3. แบบวัดระดับคุณธรรมของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนจาก
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน จํานวน  6  ดานคือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย  
สามัคคี  มีนํ้าใจ  มีวินัย จํานวน 6 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .74 
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4.  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา               
ตอนปลายท่ีมีตอกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนจํานวน 30 ขอ  มีคาความเช่ือมั่น
เทากับ  .85    
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เตรียมความพรอมโดยการปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักศึกษาถึง
วิธีการเรียนรู  บทบาทของผูเรียน จุดประสงคการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียนใน
การทดลองครั้งน้ี 

2. ทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553 โดยใช
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน จํานวน 7 แผน 35 ช่ัวโมง ระหวางวันที่ 3  -  24  
กันยายน  พ.ศ.  2553  

4. ในระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีการสังเกตคุณธรรมของ
นักศึกษา  พรอมทั้งบันทึกลงในแบบวัดระดับคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. ทดสอบหลังเรียน  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูครบ 7 แผน โดยใชแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดิมกับ
ทดสอบกอนเรียน     

6. นักศึกษาตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน                                                                                                                        

7. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห  โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
                  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล   ดังตอไปน้ี 
แบบแผนการวิจัย  ใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียว ซึ่งมี               

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One  group  pretest - posttest  design) ซึ่งมีลักษณะ
การทดลอง ดังที่ พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543  :  63)  แสดงไวดังตอไปน้ี  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

การทดสอบกอนเรียน ทดลอง การทดสอบหลังเรียน 
T1 X T2 

 

สัญลักษณ  ที่ใชในการแบบแผนการวิจัย 
T1  แทน  การทดสอบกอนเรียน 
T2  แทน  การทดสอบหลังเรียน 
X  แทน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชชุดกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจ 

                               พิชิตฝน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1.  ทดสอบสมมุติฐานขอ  1  ผลการจัดการเรียนรู เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  โดยใช  t – test  for  dependent  sample   

2.  ทดสอบสมมุติฐานขอ  2   ระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมาก  โดยใชคาเฉล่ีย  t-test  for  one  
sample   

3. ทดสอบสมมุติฐานขอ  3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรู
ดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตอยูในระดับมากที่สุด  โดยใชคาเฉล่ีย  t-test  for  
one  sample  
 
ผลการศึกษา  

1.  ผลจากการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนทั้ง  7  แผน  พบวานักศึกษาสามารถสราง
ความรูจากประสบการณการเรียนรูทําใหไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้น  เห็นความแตกตาง
ของสิ่งที่ไดเรียนรู  และสามารถรวบรวมความรูที่ไดโดยการสอบถามและจดบันทึกไว  
สามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเรียนรูโดยการระดมสมองและรวม
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2.  ผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเรียนดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ปรากฏในตาราง  1 
 
ตาราง  1  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษา   ตอนปลายท่ีเรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิต
ฝนกอนเรียนและหลังเรียน 

N x̄         S.D. t P การจัดการเรียนจากกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 

กอนเรียน 20 21.60 3.73  
ผลการพัฒนา     

 
24.99 

 
.00** 

 หลังเรียน 20 35.30 2.57   

** P < .01 
จากตาราง  1  พบวาผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนจากกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนกอนเรียน
มีคะแนนเฉล่ีย   21.60  และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  35.30  จากคะแนนเต็ม  40  
คะแนน  เมื่อทําการทดสอบดวย  t – test  ปรากฏวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงวา  ผลการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

3.  ผลการวิเคราะหระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ปรากฏในตาราง  2 
 
ตาราง  2  การวิเคราะหระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชน

พอเพียงภารกิจ พิชิตฝน 
ลําดับ
ที่ 

คุณธรรม x̄  S.D. ระดับ t P 

1.  ขยัน 4.05 .69 มาก 3.51 .00** 
2. ประหยัด 4.00 .00 มาก 7.44 .00** 

3. ซื่อสัตย 4.25 .44 มาก 8.23 .00** 
4. สามัคค ี 4.45 .51 มาก 7.91 .00** 
5. มีน้ําใจ 4.40 .50 มาก 7.91 .00** 
6. มีวินัย 4.10 .31 มาก 8.57 .00** 
 รวม 4.21 .31 มาก 10.23 .00** 

**p<.05 
 จากตาราง  2  คุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกรายการซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ต้ังไว  โดยคะแนนเฉล่ียสูงสุด  คือ  4.45  คือ  ความสามัคคี  รองลงมาคือ  มีนํ้าใจ  มี
คะแนนเฉล่ีย  4.40  ความซื่อสัตย  มีคะแนนเฉล่ีย  4.25  อันดับตอมาคือ  ความมีวินัย  มี
คะแนนเฉล่ีย  4.10  ความขยัน  4.05  และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด  4.00  คือความประหยัด  
โดยมีคาเฉล่ียภาพรวม  4.21  แสดงวาระดับคุณธรรมของนักศึกษาจากการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

4.  ผลการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 
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 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ปรากฏในตาราง  3 
 
ตาราง  3  การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม

ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน 
x̄ ประเด็น  S.D. t P 

  
4.71 

 
.85 

 
28.88 

 
.00* ความพึงพอใจ 

** p < .01 
                จากตาราง  3  พบวา  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  ซึ่งมีคามากกวา  3.51  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  แสดงวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังน้ี   
1. จากการศึกษาผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   โดยใชกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  สําหรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียนพบวา  ผลการเรียนรู 
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  กอนเรียน
มีคะแนนเฉล่ีย  21.60  และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  35.30  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  
เมื่อทําการทดสอบดวย t – test  พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  แสดงวา ผลการใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยใชกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน   สําหรับนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลังเรียนสูงขึ้น  แสดงใหเห็นวาแผนการจัดกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน  เปนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามสมมุติฐาน 
ขอ 1  สอดคลองกับการศึกษาของศรินยา  สนิท  (2551 : บทคัดยอ)  ศึกษาการจัด

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

 ความสําเร็จของการวิจัยในครั้งน้ี  อาจเปนผลสืบเน่ืองมาจากขั้นตอนของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม  และมีลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน               
ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีดังตอไปน้ี  1)  กิจกรรมมูลคาเพ่ิมของชีวิตสูเศรษฐกิจ
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ในภาพรวมจะเห็นวาการใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  สนองตอบตอความตองการของผูเรียน  และ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2545  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545  : 14 )  มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรูตองมีการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน           
ตาง ๆ อยางได สัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามไวในทุกวิชา  
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  ทั้งจากการใชสื่อการเรียนรู  แหลงเรียนรูที่
เปนสถานที่จริง  ทําใหผู เรียน  คิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน  สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ที่ไดยึด
แนวทางการคิดเปนมาใชในการจัดการศึกษา  (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย, 2552 : 4) 

2. จากผลการวัดระดับคุณธรรมของนักศึกษา  พบวามีคาเฉล่ีย  4.21  แสดงวา
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทายเหมือง  เฉพาะกลุมที่เรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรมอยูในระดับมากเปนไปตามสมมุติฐานขอ  2  
โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากสูงสุดลงมาดังน้ี  ความสามัคคี  รองลงมาคือ  มีนํ้าใจ               
ความซื่อสัตย  ความมีวินัย  ความขยัน  และความประหยัด  โดยนักศึกษามีความขยันใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมายและใชทรัพยากรตางๆอยางประหยัด  มีความซื่อสัตยตอ
ตนเองคือต้ังใจที่จะลงมือทํางานตางๆโดยไมลอกของเพ่ือน  และพบวานักศึกษามี              
ความสามัคคีในการรวมกิจกรรมโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกันและรวมมือกันอยาง
พรอมเพรียงเพ่ือใหกิจกรรมตางๆบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวรวมทั้งความมีนํ้าใจ  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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จากการท่ีระดับคุณธรรมของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทายเหมือง  กลุมที่เรียนรูดวย
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝน  เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยูในระดับมาก
เปนไปตามสมมุติฐานขอ  2  จึงกลาวไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม  ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสรางขึ้น
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.  2545  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 :13-15)  หมวด  4 แนว
การจัดการศึกษา  มาตรา  23  ไดกลาววาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนทั้งความรู  คุณธรรม  และมาตรา  24  ได
กลาวถึงกระบวนการเรียนรูใหเนนความสําคัญที่ความรูและคุณธรรม  ในแผนการจัด
กิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนไดเนนกระบวนการกลุมเพราะจะไดสอดแทรก
คุณธรรมในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม  ทั้งดานความสามัคคีในหมูคณะ  มี
นํ้าใจ  ความซื่อสัตย  ความมีวินัย  ความขยัน  และความประหยัด  โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง          

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชน
พอเพียงภารกิจพิชิตฝน  พบวามีคาเฉล่ีย 4.71 แสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจตอ              
การเรียนรูดวยกิจกรรมชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากที่สุด  เปนไปตาม
สมมุติฐานขอ  3  โดยมีคาเฉล่ียเรียงลําดับจากสูงสุดลงมาดังน้ี  คือการใหความรูของ
วิทยากรพิเศษที่ไดเชิญมาใหความรู  การใชอินเตอรเน็ตในการคนควาหาความรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมทองโลกกวางอยางพอเพียง  นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การไดไปสัมผัสกับหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานตีนเปดในกิจกรรมสัมผัส
ชุมชนพอเพียง  นอกจากน้ีกิจกรรมที่จัดยังมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน              
การไดไปศึกษาดูงานเรียนรูจากสถานที่จริง    กิจกรรมยังสนับสนุนใหนักศึกษาใช 
อินเตอรเน็ต ในการสืบคนขอมูล  กิจกรรมชุมชนพอเพียงอยูดีมีสุข  นักศึกษารูสึก               
คุมคาที่ไดรับความรูที่มีประโยชนจากกิจกรรม  และสงเสริมใหรูจักวิธีในการศึกษา
คนควาดวยตนเอง  การใหความรูผู ดําเนินกิจกรรม  กิจกรรมมูลคาเพ่ิมของชีวิตสู
เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษา  กิจกรรมมี           
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จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมชุมชนพอเพียง
ภารกิจพิชิตฝนอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีนาจะเปนผลมาจากแผนการจัดกิจกรรม      
การเรียนรูที่แตกตางจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่นักศึกษาคุนเคยคือ  มุง
ถายทอดเน้ือหาวิชามากกวาการเรียนที่ใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง  ทั้งน้ี
แผนการจัดกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความรูสึกทาทายในการเรียน  มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน  รวมมือชวยเหลือกัน  ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีความ
กระตือรือรนในการแกปญหา  เพราะเปนปญหาที่เปนสถานการณที่เปนจริงในยุค
ปจจุบันและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  อีกทั้งยังไดเรียนรูตลอดเวลานอกเหนือจาก
เวลาที่เรียนในหองเรียน  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ  2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง  ผลการจัดการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยกิจกรรม
ชุมชนพอเพียงภารกิจพิชิตฝนสําหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทายเหมือง  จังหวัดพังงา               
ปการศึกษา  2553  มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1  ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับอื่นๆดวยไดแก  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยมี              
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับแตละระดับและบริบทของตําบล               
แตละแหง  เพ่ือใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝงแนนอยูในวิถีชีวิตของคนไทย 

1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูผูสอน
ควรออกแบบการเรียนรูที่ฝกปฏิบัติจริง  ศึกษาแหลงเรียนรูที่เปนชุมชนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ตางๆ  เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณความรูความสามารถในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใหความรูจะเปนประโยชนตอผูเรียนอยางมาก  

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป    
 2.1  ควรวิจัยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ  
                       2.2  ควรศึกษาติดตามการปลูกฝงแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุกระดับ 
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 * 
A  Study  on  learning  achievement  with  4P  model  on the  sufficency 

economy   in  religion and  culture   for student  prathom 2* 
                                                                         โชติมา  จําปาทอง**, ศิริชัย  อิสสระโชติ***

     Chotima  Jampathong**, Sirchai  Issarachote***  
 
บทคัดยอ 
    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
โดยใชรูปแบบการสอน 4P เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  กอนเรียนและหลังเรียน                 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชรูปแบบการสอน 4P กับกลุมที่สอน
แบบปกติ 3) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยรูปแบบ               
การสอน 4P  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  
ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต  จํานวน  7  หองเรียน  กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2              
ที่ไดมาจากกการเลือกแบบเจาะจง  2 หองเรียนและสุมแยกเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน 
และกลุมควบคุม 1 หองเรียน โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก               
1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชรูปแบบการสอน 4P  ซึ่งมีจํานวน    
4 แผน ไดแก แผนที่ 1  Preparation : (เตรียมพ้ืนฐานชีวิต)   แผนที่ 2 Perception :      
 
*  วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2554   
**  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
***  รองศาสตราจารย   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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(เรียนรูสักนิดชีวิตพอเพียง)   แผนที่ 3  Power :  (รอยเรียงเปนพลัง) แผนที่ 4 
Presentation   :  (เดนดังโชวผลงาน) และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  จํานวน                   
4  แผน   2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน  30 ขอ  3) แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค   4) แบบสอบถามความพึงพอใจ   สถิติที่ใชไดแก    สถิติที   และ                    
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม   

ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่ เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ               
การสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และกลุมที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน มี 
4  ดาน ไดแก  1) ใฝเรียนรู  2)อยูอยางพอเพียง 3) มุงมั่นในการทํางาน และ 4) มีจิต
สาธารณะ อยูในระดับมาก  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอน 4P  อยูในระดับมากที่สุด     
 ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4 P  สรุปไดวา  
กอนที่จะใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาหรือทฤษฎี  ถาผูสอนมีการเตรียมความพรอมหรือ
เตรียมพ้ืนฐานแลวคอยใสความรูลงไปจะทําใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหามากยิ่งขึ้น  เพราะ
ผูเรียนจะมองเห็นภาพองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนตอมาใหผูเรียนได
พบกับสถานที่จริงและไดลงมือประดิษฐช้ินงานโดยการทํางานเปนทีม ทําใหผูเรียนได
คิดวิเคราะหขอมูลตางๆ  สรางเปนความรูของตัวเอง   โดยนําเสนอแนวทางใน                    
การประดิษฐช้ินงาน  และคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  แลวลงมือ
ประดิษฐสิ่งของตามความสนใจ  ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานแลวนําเสนอ
งานออกมาในรูปแบบของ วีดีทัศนและการจัดนิทรรศการ   
 
คําสําคัญ :  การจัดการเรียนรู  รูปแบบการสอน 4P เศรษฐกิจพอเพียง  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare learning achievement in 

sufficiency economy unit of social study, religion ,and culture subject of Prathomsuksa 
2 students before and after studying using 4P model teaching method , 2) to compare 
the level of achievement of students taught by 4P model teaching method and 
conventional methods , 3) to study desired characters of students resulting the 4P 
model teaching method , and 4) to study students’ satisfaction toward the 4P model 
teaching method.  
  The samples of this research were students in Pratomsuksa 2 of Anubaan 
Phuket school selected 2 classrooms by mean of purposive sampling, and divided into 
two groups by mean of simple random sampling, a control group and an experimental 
group. The research instruments consisted of the followings: 1)  4 lesson plans 
developed by a researcher on sufficiency economy using 4P model teaching method : 
Preparation, Perception, Power, and Presentation  , 2) 30 items of achievement test , 3) 
observation form of students’ desired characters ,and 4) a satisfactory questionnaire.  
The data were analyzed by utilizing t – test, means, and ANCOVA.  

The findings revealed that : 1)learning achievement in sufficiency economy 
unit of social study, religion ,and culture subject of  Prathomsuksa 2 students taught by 
4P model teaching method after studying was higher significantly at the 0.1 level, 2) 
learning achievement of students taught by 4P model teaching method was higher than 
those taught by conventional methods at the .01 level of significance , 3) the desired 
characters of students at high level in paying attention to learn , living sufficiently, 
engrossing to work, and having public minds , and 4) students’ satisfaction toward the 
4P model teaching method was at high level. 
 The results of using lesson plans of 4P model teaching method could be 
concluded that : 1) teachers should prepare readiness of students in basic contents or 
theory before teaching because the students could easily understand contents and 
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composition of sufficiency economy, 2) field trips and learning by doing could 
encourage critical thinking in conducting self- knowledge via offering ways of 
inventing works and searching information from various sources , and 3) students 
should be encouraged to conduct works with pride and interest and present them in 
VCD or exhibition.   
 
Keywords  : learning,  4P  model teaching method, sufficiency economy 

 
บทนํา 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ซึ่งพระราชทานแก
นักเรียนนักศึกษาและผูแทนสถานศึกษา  ณ  ศาลาผกาภิรมย  เมื่อวันที่  4  สิงหาคม     
พ.ศ 2546  “…การศึกษานั้นเปนทั้งรากฐานและปจจัยอันสําคัญในการสรางและพัฒนา
ความรูความคิดความสามารถตลอดจนความประพฤติของบุคคลใหสามารถดํารงตนอยู
ในสังคมอยางมีความสุข  การศึกษาท่ีดีมิใชหมายถึงเฉพาะดานวิชาการอยางเดียวแต
รวมถึงการศึกษาอบรมทุกอยางที่ทําใหบุคคลมีความเฉลียวฉลาด  มีความละเอียด
รอบคอบ  รูจักรับผิดชอบ  รูจักตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม…”  (รัตนา  
เจริญเผา,  2546: 1)   
 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน”  อันเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา
ของสังคมใหไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพตามเปาหมายและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมขาวสารและสังคมแหงการเรียนรูเชนปจจุบันไดอยางมี
ความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545  : 2) 
 นับต้ังแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เมื่อป พ.ศ 2542  
เปนตนมา  ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวในการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
คิดวิเคราะห  สังเคราะหความรูได  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง  คุณภาพของผูเรียนน้ันนอกจากจะเก่ียวของ
กับองคประกอบในตัวผูเรียน  เชน  ความพรอม  สติปญญา  เจตคติ  และสภาพแวดลอม
อื่นๆ   แลว  กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเปนสิ่งสําคัญย่ิงตอผลสัมฤทธ์ิ
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             ผูวิจัยไดตระหนักถึงการเรียนการสอน  ความสําคัญของการเรียนกลุมสาระ             
การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 การปลูกฝงใหเด็ก 
โดยเฉพาะเด็กรุนใหม มีภูมิคุมกันที่ดี  และพรอมรับการเปล่ียนแปลง  โดยการฝกใหเด็ก
รูจักใชหลักความพอเพียงในโรงเรียน การมีสวนรวมในการสรางความพอเพียงระดับ
โรงเรียน  และชุมชนใกลตัวโดยเริ่มจากการสํารวจทรัพยากรตางๆ ในโรงเรียนชุมชน            
มีสวนรวมในการดูและบํารุงรักษาทรัพยากรตางๆ  ทั้งดานวัตถุ  สิ่งแวดลอม  ภูมิปญญา  
วัฒนธรรม    ผูวิจัยจึงไดจัดทํารูปแบบการสอน 4P  ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  นักเรียน
ไดปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูตางๆ   ที่ผู วิจัยไดจัด
กระบวนการเรียนรูไวในแตละแผนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูคูกับคุณธรรมใหกับ
นักเรียน  
   
วัตถุประสงค 
             1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน  4P เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  กอนเรียนและหลังเรียน 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน  4P เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 3. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใช
รูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
4P เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 
วิธีการวิจัย 
           ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน  
300  คน 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2 จํานวน 
2 หอง รวม 100  คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นแบง
นักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 กําหนดใหเปนกลุมทดลอง จํานวน 50 คน และกลุมที่ 
2 กําหนดใหเปนกลุมควบคุม จํานวน  50 คน โดยจับฉลาก 
 3. ตัวแปรที่ใชในศึกษา 
 3.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน  4P เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง   
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 2  กับการสอนแบบปกติ 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
      1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรู                
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
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     2) คุณลักษณะอันพึงประสงคที่มีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P   
     3) ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P   
3.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

        การวิจัยครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2553  ผูวิจัยมี             
การทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน  4  แผน โดยใชเวลา 12 ช่ัวโมง              
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
ที่มีตอการเรียนรู   และวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบการสอน  4P 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

                1. แผนการจัดการเรียนรู  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ประกอบดวย 
  1.1   แผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน  4P  จํานวน            
1 หนวยการเรียนรู 4  แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง  
  1.2  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชการสอนแบบ
ปกติ จํานวน 2 หนวยการเรียนรู 4 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
    2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30  ขอ   
    3.   แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอน  4P   เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale)   
5 ระดับ  จํานวน 4 ดานคือ 1)ใฝเรียนรู 2) อยูอยางพอเพียง 3) มุงมั่นในการทํางาน 4) มี
จิตสาธารณะ  
   4.   แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การดําเนินการทดลอง  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาทดสอบนักเรียน
ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แลวบันทึกการสอบเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 
 2. นําแผนจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P ไปใชกับกลุมทดลอง 
 3. ทดสอบหลังการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนชุดเดียวกับที่ใชกอนการทดลองแตมีการสลับขอสอบ 
 4. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหโดย
ใชวิธีการทางสถิติ  เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 5. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม  วิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค  และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู
โดยใชรูปแบบการสอน  4P 
 6. นําแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงคซึ่งประกอบดวย 1) ใฝเรียนรู                 
2) อยูอยางพอเพียง  3) มุงมั่นในการทํางาน  4) มีจิตสาธารณะ ไปใชกับผูเรียนแลวนํามา
วิเคราะห 
 7. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  ไปใชกับนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบ
การสอน 4P แลวนํามาวิเคราะห 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง  การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ผู วิจัยไดกําหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ดังตอไปน้ี 
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 แบบแผนการวิจัย เปนการวิจัยก่ึงทดลอง  ที่มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
และมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  มีลักษณะการทดลองดังน้ี 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
C T1 ~X T2 

            
สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 
E    แทน   กลุมทดลอง  ใชแผนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการสอน 4P  

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
            C    แทน   กลุมควบคุม   ใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
            T1  แทน   การทดสอบกอนเรียน 
            T2  แทน   การทดสอบหลังเรียน 
            X   แทน   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง  
           ~X   แทน   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 1. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ 1  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบ
การสอน 4P เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน               
โดยคํานวณจากสูตร  t-test  for  dependent  sample 
 2. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ  2  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจ
พอเพียง  ของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรู
แบบปกติ ใชการวิเคราะหความแปรปรวน  (Analysis  of  covariance :  ANCOVA) 
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 3. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ 3  ไดแก  นักเรียนที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมาก  โดยใช สถิติที 
 4. ทดสอบสมมติฐาน  ขอ  4  ไดแก  นักเรียนที่เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง                  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก    โดยใชคา X  และ  S.D. 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน   4P  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา  นักเรียนสวนใหญ
ที่เรียนรู  โดยใชรูปแบบการสอน 4P  ในการทํากิจกรรมของแตละแผนการจัดการเรียนรู
นักเรียนไดทํางานเปนทีมมีการแบงงานกันทํา  และการสรางเปนความรูของตนเอง                
จากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  นักเรียนไดเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมรอบตัว  บริเวณ
โรงเรียน  นักเรียนพูดคุยถึงการใชสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนและคุมคาโดยนักเรียน
แสดงจากการวาดภาพซึ่งรวบรวมได  4 วิธี  1)การใชอยางประหยัด  2)การนํากลับมาใช
ใหม 3)การใชสิ่งอื่นทดแทน 4)การบําบัดและฟนฟู  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 นักเรียน
เรียนรูทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม   การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หลังจากน้ันใหนักเรียนรวมกันทําแบบทดสอบโดยวิธี 
cross-check   คือการตรวจคําตอบของกันและกัน  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 นักเรียน
รวมกันคนควาความรู เรื่องการประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช  และเสนอ
สิ่งประดิษฐของกลุมตนเอง  นักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และนําความรูที่ไดจาก
การไปทัศนศึกษามาคิดวิเคราะหและประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุตามความสนใจ เชน  
การทําเทียน  นํายาอเนกประสงค(นํ้ายาลางจาน)  การระบายสีแกว  การทําปุยหมัก
ชีวภาพ  แผนการจัดการเรียนรูที่  4  นักเรียนสรุปและนําเสนองาน พรอมทั้งคุณธรรมที่
นักเรียนนําไปใช โดยบันทึกเปนวีดิทัศน   หลังจากนั้น นักเรียนรวมกันจัดนิทรรศการให
เพ่ือนหองตางๆ  เขามาดูผลงานของแตละกลุมและไดรับความช่ืนชมจากเพื่อนหองตางๆ  
ทําใหผูนําเสนอเกิดความภาคภูมิใจ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2  ระหวาง
กลุมที่ใชรูปแบบการสอน  4P กับแบบปกติ  ปรากฏในตาราง  1  

 
ตาราง 1   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนและหลังเรียน 

 

N x̄ การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P 
 

S.D. t P 

กอนเรียน 50 8.30 2.719 15.285 .000** 

หลังเรียน 50 23.36 3.546   

** P < .01 
จากตาราง  1  พบวาการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P   

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  มีคะแนนคาเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 8.30  คะแนนคาเฉล่ีย
หลังเรียน  เทากับ  23.36  คาสถิติ t เทากับ 15.285  คา P เทากับ .000  แสดงวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P  มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 

3. ผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอน4P  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ปรากฏ ในตาราง 2   
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ตาราง 2  คาเฉล่ียที่ปรับแลวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมจากการเรียนรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

x̄  

กลุมตัวอยาง 
กอนเรียน หลังเรียน หลังเรียน (adjusted mean) 

กลุมทดลอง 8.30 23.10 23.198 

กลุมควบคุม 11.08 17.10 16.00 

จากตาราง 2 พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียของนักเรียนกลุมทดลอง  กอน
และหลังเรียนเปน 8.30 และ 23.10 ตามลําดับ  สวนคะแนนผลสัมฤทธิ์เฉล่ียของนักเรียน
กลุมควบคุม  กอนเรียนและหลังเรียนเปน 11.08  และ 17.10 ตามลําดับ  เมื่อขจัดอิทธิพล
ของตัวแปรรวมคือ  ความรูกอนเรียนไปแลวคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเปน 23.198   
ของนักเรียนที่เรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมทดลอง สวนกลุมควบคุมเปน 16.00 
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
                      4.  ผลการวิเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงค  ปรากฏในตาราง 3   
 

ตาราง 3  การทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2  ที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 N x̄  S.D. t P 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 50 4.28  .29230 15.500 .000** 

**p<.01        
จากตารางพบวา   คาเฉล่ียคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่เรียนรูโดยใช

รูปแบบการสอน  4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ              
ทางสถิติที่ะดับ .01 
 4  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนรูโดยใช
จัดรูปแบบการสอน4P   เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   ปรากฏในตาราง  4  
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ตาราง 4   การทดลองสมมติฐานความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่
เรียนรู  โดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 N x̄  S.D. t P 
ความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน 4P 50 4.63  .29110 15.400 .000** 

**p<.01 
 จากตารางพบวา  คาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  
4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เปน 4.63  เมื่อเปรียบเทียบกับคาความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (3.50)  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา               
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน  4P  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  
อยูในระดับมากที่สุด  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  อภิปรายผล  ไดดังตอไปน้ี 

1.ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง   
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กอนเรียน
และหลังเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังทดลองนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง    หลังเรียนสูงกวากอนเรียน               
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วงเดือน  วงษพันธ  (2551: 47) ไดวิจัยเรื่องผลการใช
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  เพ่ือสงเสริมการเรียนรู  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา   และวัฒนธรรม   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6  พบวาเมื่อใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  นักเรียนมีผล
การเรียนรูหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน  นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ
ดีมากหลังจากการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  จากสถานการณที่

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

2. ผลสัมฤทธิ์การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ                  
การสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  พบวานักเรียนกลุมทดลองมีคะแนน
สูงกวากลุมควบคุม  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะลําดับขั้นการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่
ผูวิจัยใชในการวิจัย  มีขั้นตอนดังน้ี 1) Preparation (เตรียมพ้ืนฐานชีวิต)  การเตรียม             
ความพรอม การเตรียมความรูเพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน วิธีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา   สาธิตวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมในความคิดของ
นักเรียน 2) Perception (เรียนรูสักนิดชีวิตพอเพียง) เรียนรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การนําหลักปรัชญาไปใชกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  3) Power                  
(รอยเรียงเปนพลัง)  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  การคนหาขอมูล จาก 
อินเทอรเน็ต  หองสมุด  สอบถามจากผูรู (ผูปกครอง) ใหออกมาในรูปการประดิษฐ
ช้ินงานจากเศษวัสดุ 4) Presentation (เดนดังโชวผลงาน) นักเรียนแสดงนําเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐในรูปของวีดิทัศน รายการนักประดิษฐตัวนอย   การจัดนิทรรศการ (แผนภูมิ  
แสดงสิ่งประดิษฐ)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดวงสมร  สารแสน (2550 :67) ไดวิจัย 
เรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและ
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3. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับมาก คุณลักษณะที่ผูวิจัย
ใชครั้งน้ี มีทั้งหมด 4  ดาน  1)ใฝเรียนรู  2) อยูอยางพอเพียง  3) มุงมั่นในการทํางาน  4) มี
จิตสาธารณะ ทั้งน้ีมาจากการใหนักเรียนเรียนรูจากตัวอยางของผูที่ไมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและใหนักเรียนใหผลลัพธของการที่เราไมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เชน            
1) ใฝเรียนรู  คือ เราจะเรียนหนังสือไมเกง สอบไดคะแนนไมดี   2) อยูอยางพอเพียง คือ 
ถาเราไมรูจักพอดี  เชน กินมากเกินไป  เราก็อาจจะปวดทองหรือไมสบายได  หรือ ถาเรา
ไมรูจักประหยัดใชเงินฟุมเฟอยเราก็จะไมมีเงินเหลือที่จะใชในยามท่ีจําเปน  3)  มุงมั่นใน
การทํางาน  คือ  ถาเราไมต้ังใจทํางานใหเสร็จงานของเราก็จะเพ่ิมพูมมากขึ้นเปนดินพอก

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

                    4.ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมอยูในระดับมากที่สุด  ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ 3  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สังคม รังทอง (2547 : 95)  เรื่อง                
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรูทฤษฎีใหมสูการเรียนรูมุงสูเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระ             
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 ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2  ผูวิจัยมีแนวคิดและขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.ขอเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนํานักเรียนไปทัศนศึกษา              
แหลงเรียนรูตางๆ  ตามความสนใจของนักเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดใหกับ
นักเรียนใหนักเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  จากผูที่มีความเช่ียวชาญโดยตรง 
    1.2.ในการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 4P  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง               
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมใหความสําคัญกับการออกแบบ
กิจกรรม ใหนักเรียนไดแสดงผลงานของนักเรียนโดยใหนักเรียนนําเสนอผลงานใน
รูปแบบที่นักเรียนแตละกลุมถนัด และสนใจ 
 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

 2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
    2.1 ควรจะมีการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชรูปแบบการสอน  4P  สําหรับเรื่องอื่นๆ 
    2.2 ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใชรูปแบบการสอน 4P  กับการสอนรูปแบบอื่นๆ 
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ศึกษาพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา* 
A Study of Teenage Motorcycle Racing   

Behaviour in Phang–nga Province* 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับ
แขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการปองกันและ
แกไขพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 

ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาในจังหวัดพังงา การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชเครื่องมือ คือ การสัมภาษณระดับลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
จากผูใหขอมูลหลักดังน้ี วัยรุนต้ังแตชวงอายุ 13-21 ป ที่นิยมการขับแขงรถจักรยานยนต
ในจังหวัดเปาหมาย พอแมของวัยรุนกลุมน้ี เจาพนักงานตํารวจซึ่งทําหนาที่เปนตํารวจ
จราจรในพื้นที่ และผูประกอบการรานดัดแปลงรถจักรยานยนต รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่ไดรับความเดือดรอนจากการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนรวมทั้งสิ้น 113 ราย 

ผลการวิจัยพบ เง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของ
วัยรุนในจังหวัดพังงา มีเง่ือนไขประการสําคัญดวยกัน 3 ประการ คือ ประการแรก  
 
* วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2554. 
**นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
*** รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
**** อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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เง่ือนไขจากตัววัยรุน ไดแก ความสนใจ เพศ   ชวงอายุ การศึกษา การใชเวลาวาง               
ความตองการทาทายเจาหนาที่และการไมเกรงกลัวการบาดเจ็บ ประการที่สอง เง่ือนไข
ดานครอบครัว ไดแก การอบรมเล้ียงดู และประการท่ีสาม เง่ือนไขจากสภาพแวดลอม 
ไดแก เพ่ือน การเปดรับสื่อ สภาพถนนและรางวัลจากการเดิมพัน 

แนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน
มี  5  ระดับ  ดัง น้ี  1)  ระดับปจ เจก  สง เส ริมใหจัด กิจกรรมวัยรุนที่หลากหลาย                      
จัดกิจกรรมเก่ียวกับรถจักรยานยนตที่สรางสรรค สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในการใชรถใชถนนกับหมูวัยรุนอยางตอเน่ือง จัดโครงการอบรมเตรียมพรอมเพ่ือเขาสู
วัยรุนใหความรูแกกลุมวัยเรียนชวงอายุ 6-12 ป และจัดกิจกรรมในลักษณะของพ่ีสอน
นองหรือเพ่ือนพบเพ่ือน 2) ระดับครอบครัว ตองสรางความผูกพันใหเวลากับวัยรุน        
เพ่ิมกิจกรรมภายในครอบครัว ควรแนะนําการเขาถึงสื่อตาง ๆ ของวัยรุน และครอบครัว
ตองใชมาตรการทางการเงินในการควบคุมวัยรุน 3) ระดับสถานศึกษา สถานการศึกษา
ควรเพ่ิมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ิมเติมเน้ือหาการสอนเก่ียวกับกฎหมายจราจร ควรจัดให
มีคายสรางสรรคในชวงปดภาคเรียน การเรียนการสอนที่มีหลักสูตรเก่ียวของกับ
เครื่องยนตกลไกสถานศึกษาควรมีการอบรมแนะนําอยางลึกซึ้งและจริงจัง 4) ระดับ
ชุมชน เพ่ิมการจัดกิจกรรมในชุมชนที่ทําใหวัยรุนไดมีสวนรวมใหมากขึ้น ชุมชนตอง
ชวยกันสอดสองพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนและ 5) ระดับหนวยงาน
รัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษาหรือชุมชน สงเสริมรณรงคและสราง
จิตสํานึกกับวัยรุน  อยางตอ เ น่ืองและมีมาตรการในการควบคุมรานดัดแปลง
รถจักรยานยนต รวมถึงสงเสริมใหมีการติดตามเฝาระวัง กํากับ เขมงวดการใชกฎหมาย
จราจรอยางสม่ําเสมอ 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการขับแขง วัยรุน ครอบครัว สภาพแวดลอม 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to investigate the factors affecting 

teenage motorcycle racing behaviour in Phang–nga Province and 2) to propose some 

guidelines for protecting and controlling the teenagers involved in this activity. 

This research employed a qualitative design and studied a sample group of 

teenagers in Phang-nga. The instruments used for collecting the data included non- 

participation observations and in-depth interviews. There were 113 main informants 

that consisted of teenagers aged 13–21 years old who enjoyed motorcycle racing, the 

teenagers’ parents, traffic police officers, the owners of motorcycle modifying shops, 

and the public who were affected by the teenagers’ motorcycle racing.  

There were 3 factors affecting the teenagers’ behaviour regarding motorcycle 

racing:    1) teenagers – age, sex, interest, challenge, recklessness; 2) family – support 

and teaching;     3) environment – friends, media, condition of roads, prizes and 

rewards.    
Finally the researcher proposed 5 steps to follow in order to protect and 

control the teenagers’ motorcycle racing behaviour as follows: 1) teenagers – there 
should be various activities provided for teenagers; activities concerning motorcycles 
and roads should be more creative and useful, especially activities that promote how to 
ride motorcycles safely; training programs for children age 6–12 years about road 
traffic safety should be encouraged; 2) family – the family should be strong and united; 
parents should give advice about media and how to spend money wisely and arrange 
more appropriate activities for their children; 3) educational institutions – schools 
should provide various curricular activities, especially regarding traffic laws and 
technical colleges should educate their students about how to drive their motorcycles 
safely; 4) community – the community should encourage teenagers to participate in the 
community’s activities and pay close attention to the teenagers’ motorcycle racing 
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behaviour;   5) government – the government should allocate sufficient budget to 
educational institutions and the community to arrange activities for teenagers to build 
their awareness about how to use the roads safely – enforcement of laws to control the 
motorcycle shops and traffic violation should be encouraged.    
 
Key words : racing behaviour, teenagers, family, environment  
 
บทนํา 

ปรากฏการณการเกิดอุบัติเหตุจราจรมีแนวโนมสูงขึ้นนับต้ังแตประเทศไทยมี
การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504  เปนตนมา สงผลใหมี
การนําวิทยาการแขนงตาง ๆ มาใชในการพัฒนาประเทศ มีการเจริญเติบโตทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเสนทางการคมนาคมทั้งในเขต
เมืองและชนบทและภาวการณ ที่เปนเงาตามตัวอยางหลีกเล่ียงไมไดคือ อุบัติเหตุจราจร 
(บัญชร แกวสอง และคนอื่น ๆ, 2541 : 1) โดยอุบัติเหตุจราจรเปนโรคท่ีเกิดจาก                 
การพัฒนา ยิ่งประเทศท่ีมีการพัฒนามากเพียงใดประชาชนจะย่ิงบาดเจ็บ พิการและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากขึ้น (องอาจ คลามไพบูลย, 2534 : 23) และพบวา อัตราการตาย
ในประเทศกําลังพัฒนาสูงกวาประเทศท่ีพัฒนาแลวประมาณ 10-40 เทา (ทิพาพรรณ  
พวงซอนกล่ิน, 2539 : 1) โดยรอยละ 85 ของผูเสียชีวิตในประเทศกําลังพัฒนาเกิดจาก
อุบัติเหตุจราจร (Nantuya & Reich, 2002 : 1139) 

แนวโนมของปญหาอุบัติเหตุจราจรนับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไดมี
การศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร พบวา มีปจจัยที่เก่ียวของ 3 ประการคือ ปจจัย
เก่ียวกับคน ปจจัยเก่ียวกับยานพาหนะและปจจัยดานกายภาพ สังคมและสิ่งแวดลอม 
(Baker,et al., 1992 : 212) และจากผลสํารวจพบวาสาเหตุ สวนใหญของการเกิดอุบัติเหตุ
เกิดจากผูขับขี่ยานพาหนะเปนหลักโดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบวา สวนใหญ             
เกิดจากขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ตัดหนา ระยะกระช้ันชิด แซงรถอยางผิด
กฎหมาย ฝาฝนสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร เปนตน(สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ, 2543 : 12) 
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ปจจุบันการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนมีแพรหลาย  กระแสของ               
การแตงรถทั้งหลายที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากสําหรับกลุมวัยรุนยุคน้ี นําเสนอ
แนวคิดแปลกใหมในการปรับแตงรถจักรยานยนตเพ่ือนํามาทาประลองความเร็วกันตาม
ทองถนน การแตงรถเนนสีสันเดนสะดุดตาและอวดของแตงตาง ๆ ที่สรรหาเอา
ผสมผสานกัน รถจักรยานยนตมีหลายรุนหลายย่ีหอหลายรูปทรงและเครื่องยนตถูก
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชรถกลุมน้ี เชน รถจักรยานยนต               
4 จังหวะ และ 2 จังหวะ ผลิตออกมามากมายหลายรุนและไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง
จากผูใชหลาย ๆ รูปแบบ  จนมาถึงยุคของเคร่ืองยนตออโตเมติกที่กําลังเปนที่ไดรับ               
ความนิยมในกลุมวัยรุน ยิ่งในกระแสความแรงของการแตงรถสวยที่กําลังนิยมกันอยู
ขณะนี้ทําใหมีรถแตงสวย ๆ มาอวดกันแขงขันกันทั้งดานความสวยงามและดานความเร็ว 
โดยวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตหรือแกงรถแขงเรียกรถที่นํามา  
แขงขันกันน้ีวา รถแวน 

ในเว็ปไซตเรื่องเด็กแวน (เด็กแวน, 2551) ไดสรุปและใหความหมายของเด็ก
แวนวา อน่ึงในปจจุบันที่มาของคําวาเด็กแวน (มีการสะกด เด็กแวน) หรือเด็กแซป 
หมายถึง เด็กวัยรุนอายุประมาณ 13-28 ป จะออกขับรถจักรยานยนตไปเปนกลุมในเวลา
กลางคืนมีลักษณะการแตงกายและทรงผมรวมถึงรสนิยม  การฟงเพลงเชน วงบอด้ีแสลม 
บิ๊กแอส ลินคินพารคหรือวงเรทโทรสเปค เปนตน เด็กแวนหรือเด็กแซปสันนิษฐานวามา
จาก แซปคุง (Zabbkung) ซึ่งเปนตัวละครที่ถูกสรางขึ้นมาในโอกาสครบรอบ 7 ป ของ
สตูดิโอเขียนการตูนมอนสเตอรคลับ (สตูดิโอของคนไทยผูวาดการตูนเรื่อง Joe the 
Secret Agent) สวนคําวาแวนมาจากเสียงทอไอเสียที่ดัดแปลงใหมีเสียงดังขึ้น รวมไปถึง
เสียงดังที่เกิดจากการบิดหนีตํารวจเมื่อบิดก็จะเกิดเสียงดังแวน ๆ ในอดีตระหวางคําสอง
คําน้ีจะใชแตกตางกัน เด็กแซปไมไดจํากัดเฉพาะวงการรถจักรยานยนตแตจะเหมรวมถึง
กลุมเด็กที่ชอบทําตัวใหโดดเดนสะดุดสายตาชาวบาน ดวยวิธีการแปลก ๆ แตกตางจาก
ปกติทั่วไป เพ่ือใหเปนที่สนใจเชน การชกตอยกันในงานฟรีคอนเสิรต ใสเสื้อผาสีสัน
บาดตา ไมเรียนหนังสือ มั่วสุมอยูแถวโตะสนุกเกอร แตที่พวกเด็กแซปช่ืนชอบมากเปน
พิเศษคือการดัดแปลงรถจักรยานยนตมีการรวมตัวกันเปนแกงและในที่สุดไดพัฒนามา
เปน เด็กแวน 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

เว็ปไซตเรื่องเด็กแวน เด็กสก็อย (เด็กแวน เด็กสก็อยปญหาสังคม, 2552)                  
ไดกลาวถึงปญหาวาเด็กแวนระบาดมากขึ้นและกระจายออกไปยังเมืองใหญ ๆ จนจัดเปน
ปญหาของเมืองทุกเมือง การขยายตัวของคานิยมดังกลาวไปสูสังคมไทยรอบนอกกําลัง
เกิดขึ้นในหน่ึงทศวรรษมีการพัฒนาไปในวงกวางมากเหลือเกิน หากสังคมไทยยังน่ิงเฉย
ตอปญหานี้โดยไมทําความเขาใจใหถองแท แกปญหากันที่ปลายเหตุ  ใหเจาหนาที่ตํารวจ
รับผิดชอบแตฝาย เดียวก็จะยิ่ งบานปลาย  การแกปญหาพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนไมมีทางแกไขไดหากครอบครัว สังคม และรัฐบาลยังไมเขาใจ
ปญหาของวัยรุนอยางแทจริง หากยังมองวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนต
ดวยทาทีที่ไมเปนมิตร ยิ่งทําใหพวกเขาเหลาน้ันถอยหางจากแนวทางแกไขปญหา 
สุดทายแนวทางแกไขจะย่ิงมีชองวางและซับซอนมากขึ้น ปรากฏการณแหงหวงโซเด็ก
แวนจะถูกสืบทอดรุนตอรุนถัดไป 

จังหวัดพังงามีวัยรุนที่ นิยมการขับแขงรถจักรยานยนต เ กิดขึ้นเชนกัน                  
มีการรวมตัวเปนแกงรถแขง โดยจะเห็นไดจากพฤติกรรมของวัยรุนที่นิยมใสกางเกง              
ขาเดฟฟตสั้นและตองเปนยี่หอดัง พรอมเสื้อสีดํา ตัวเล็กหรือเสื้อที่มีสกรีนลายช่ือ  
นักรองวงตาง ๆ บางรายจะแสดงความม่ันใจขึ้นมาอีกระดับหน่ึง ดวยการใสกางเกง             
ขาสั้น ทรงผมท่ีนิยมมักไวทรงผมแบบทรงปปโปเตโตที่มีเอกลักษณคือ ปาดปอยผม            
จากดานขางเกือบจดหูพาดมาอีกขางหน่ึงของใบหนาและอาจมีปอยผมหอยมาปดลูกตา 
สวนใหญใสรองเท าแตะตราช างดาวเพราะราคาไมแพง  และมีการดัดแปลง
รถจักรยานยนตกันเปนแกงมาแขงขันกัน   ซึ่งลักษณะเหลาน้ีคือ เด็กแวน  

โครงการติดตามเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) 14 จังหวัดภาคใต 
พบวา จังหวัดพังงามีสถิติสภาวะดานสุขภาพอนามัยของเด็กที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตในป พ.ศ.2550 – 2552 มีคาเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน                        
ดังรายละเอียดในตาราง 1 

 
 
 
 

http://210.246.188.53/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89
http://210.246.188.53/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%B0
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ตาราง 1 เด็กบาดเจ็บ / เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา 
 

คาเฉล่ียจังหวัด  
สภาวะดานสุขภาพอนามัย 2550 - 2551 2551 - 2552 

เ ด็ กบ าด เ จ็ บ  / เ สี ย ชี วิ ตจ ากอุบั ติ เห ตุ 
รถจักรยานยนต (ตอประชากรแสนคน) 

 
2,855.36/17.32 

 
3,757.93/19.13 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ, 2551 : 2 
ตัวอยาง ปญหาการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา ในเว็ปไซตของ             

คม ชัด ลึก เรื่องผา 200 แกงโจปวนเมืองบานแตกต้ังกวนกอคดี วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ.2549 “ในพ้ืนที่ จ.พังงา มีแกงนาเหนือ ทั้งน้ีแกงวัยรุนดังกลาวมีพฤติกรรมที่
ใกลเคียงกันคือ สวนใหญจะรวมตัวกันแขงรถจักรยานยนตสราง   ความเดือดรอนให
ชาวบาน กอคดีชิงทรัพย ทํารายรางกาย และบางกลุมมีพฤติกรรมเนนความผิด    ทางดาน
เพศ โดยเฉพาะเรียกกันวาแกงลาพรหมจรรยกลุมน้ีจะออกตระเวนตามไปที่ตาง ๆ เพ่ือ
หาหญิงสาวไปรุมโทรม” (ธวัชชัย ไทยเขียว, 2549) 

งาน วิจั ย น้ี  จึ งสนใจศึ กษา เ ง่ือนไขที่ มี ผลตอพฤติกรรมการขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน ในจังหวัดพังงา ตลอดจนแนวทางการปองกันและแกไข
พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาเง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของ               
วัยรุนในจังหวัดพังงา 

2. เ พ่ื อศึ กษาแนวทางการปอง กันและแก ไขพฤติกรรมการขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชวิธีการสุม

ตัวอย างแบบสโนวบอล  (Snowball sampling)  คือการเลือกตัวอยางในลักษณะ
แบบตอเน่ืองจากผูใหขอมูลหลัก (Key informants) โดยที่ตัวอยางแรกเปนผูใหคําแนะนํา
ในการเลือกตัวอยางถัดไป ตัวอยางเชน การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยทําการเลือกตัวอยางวัยรุน
รายแรกแบบเจาะจงขึ้นมากอน จากน้ันตัวอยางรายแรกที่ไดเลือกมา ก็เปนผูใหช่ือของ
ตัวอยางรายที่สองตอไป และตัวอยางรายที่สองก็เปนผูใหช่ือของตัวอยางรายที่สามตอไป 
ทําเชนน้ีเรื่อยไปจนกระทั่งขอมูลอิ่มตัวหรือไมมีขอมูลแปลกใหม เ พ่ิมเติมแลว                     
โดยทําการศึกษาวิจัยจากกลุมประชากรท่ีเก่ียวของกับการขับแขงรถจักรยานยนต                 
ของวัยรุนจากสวนตาง ๆ ไดแก วัยรุนชายต้ังแตชวงอายุ 13-21 ป ที่นิยมการขับแขง
รถจักรยานยนตในจังหวัดเปาหมาย พอแมของวัยรุนกลุมน้ี เจาพนักงานตํารวจซึ่งทํา
หนาที่เปนตํารวจจราจรในพื้นที่และผูประกอบการรานดัดแปลงรถจักรยานยนต รวมถึง        
ประชาชนทั่วไปที่ไดรับความเดือดรอนจากการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน โดย
ศึกษาวิจัยจากกลุมประชากร 7 อําเภอ จาก 8 อําเภอในจังหวัดพังงา ไดแก อําเภอเมือง 
อําเภอตะก่ัวปา อําเภอตะก่ัวทุง อําเภอทายเมือง อําเภอทับปุด อําเภอกะปง และ                  
อําเภอคุระบุรี ยกเวน อําเภอเกาะยาว ที่ไมพบการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 
เน่ืองจากบริบทมีลักษณะเปนหมูเกาะไมเหมาะสมในการขับแขงรถจักรยานยนต ซึ่ง            
การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรและกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 113 ราย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย  แนวคําถามเก่ียวกับภูมิหลัง  ประสบการณ  ความรู                  
ความคิดเห็น ความรูสึก ทัศนคติ ทั้งน้ีจะปกปดช่ือของผูใหสัมภาษณไวเปนความลับ 
นอกจากน้ียังใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) โดยเปน            
การสังเกตที่ผูวิจัยจะเฝาสังเกตอยูวงนอก  (สุภางค จันทวานิช, 2553 : 48) ซึ่งการสังเกต
ทําควบคูไปกับการสัมภาษณ โดยสังเกตพฤติกรรมตามสถานท่ีที่วัยรุนนิยมรวมกลุมกัน 
เชน โตะสนุกเกอร รานเกมส รานแตงรถ สถานบันเทิงและปมนํ้ามัน เปนตน รวมถึง
บริเวณถนนที่วัยรุนใชเปนสนามในการขับแขงรถจักรยานยนต 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 67 

การตรวจสอบขอมูล 
เพ่ือใหขอมูลการวิจัยที่ผูวิจัยเก็บมาถูกตอง จึงตองใชวิธีการตรวจสอบแบบ

สามเสา (Triangulation) ดังน้ี 
1. การตรวจสอบสามเส าด านวิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological 

triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ วิธี
ตอการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน สําหรับในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชการสัมภาษณ
ควบคูกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เพ่ือพิสูจนวาขอมูล
ถูกตองเปนจริง เปนการยืนยันขอมูลจากหลายแหลง ไดแก แหลงบุคคล แหลงสถานที่
และแหลงเวลา ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีไดสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในโอกาส เวลา และ
สถานท่ีที่ตางกัน 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยตองกระทําเปนระยะ ๆ ทุกครั้งที่สิ้นสุดการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักใน

แตละวันแลวนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบอยางตอเน่ือง (Constant comparative 
analysis) โดยผูวิจัยใหรหัส (Coding) เพ่ือทําการจัดหมวดหมูจําแนกประเภทขอมูลอยาง
เปนระบบทุก ๆ ประเด็น แลวนํามาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางใน
คุณภาพหรือคุณสมบัติของขอมูล (Hutchinson, 1986 : 122-123) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา วัยรุนมี               
การนําเอารถจักรยานยนตมาดัดแปลงใหมีสภาพพรอมที่จะนําออกไปขับแขง การ
ดัดแปลงรถจักรยานยนตของวัยรุนมี 2 ลักษณะ   คือ ดัดแปลงรูปลักษณภายในและ
ดัดแปลงรูปลักษณภายนอกโดยจะกระทําควบคูกันไปซึ่งรถจักรยานยนตที่ใชดัดแปลง           
มีหลายรุนหลายยี่หอแลวแตความช่ืนชอบสวนบุคคล รถจักรยานยนต  ไดมาจากการที่
พอแมซื้อไวใหหรือวัยรุนทํางานเก็บเงินซื้อดวยตัวเอง การซื้อรถจักรยานยนตมีทั้งซื้อ
ดวย เงินสดหรือซื้อผอนแบบรายเดือน มีทั้งรถจักรยานยนตมือหน่ึงและมือสอง โดย
วัยรุนขับขี่รถจักรยานยนต  ไดต้ังแตวัยรุนตอนตน มีทั้งฝกหัดขับขี่ดวยตัวเองและพอแม
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

สําหรับเง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน                
มีเง่ือนไขประการสําคัญ  3 ประการ ดังน้ี 

ประการแรก เง่ือนไขจากตัววัยรุน ไดแก 
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- ความสนใจ วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถสวนใหญมีความช่ืนชอบสนใจ
ในเร่ืองรถจักรยานยนตและชอบความเร็วอยูแลว วัยรุนจะสรรหารถจักรยานยนตนํามา
ดัดแปลงเพ่ือนําไปขับแขง 

....ผมชอบรถ มันแรงดี สะใจ เราใจ ก็เวลาแขงมันสนุกทาทายครับ (วัยรุน ชาย 
16 ป อ.กะปง)  ....ชอบแตงรถ สนุกหรอยไปเรื่อย (เจาหนาที่ตํารวจ อ.ทายเหมือง)....มัน
ชอบความเร็ว ชอบแตงรถ  (แมของวัยรุน อ.ตะก่ัวปา) 

- เพศ วัยรุนเพศชายเปนฝายนําเสนอพฤติกรรมดังกลาวไดชัดเจนกวาเพศหญิง 
วัยรุนคิดวาการขับแขงรถเปนตัวชวยในการแสดงพฤติกรรมที่บงบอกถึงความเปนชาย 
สามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขามได 

....ที่เห็นก็เปนเพศชายนะ ผูหญิงสวนใหญก็จะเปนเด็กน่ังซอนทายอะครับ 
(วัยรุน ชาย 17 ป อ.เมือง)....ชายนะ ผูหญิงไมมีอะ (ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ               
อ.ตะก่ัวทุง)....เด็กวัยน้ีมันอยากลอง   นาแปลกที่เปนเฉพาะเด็กชายนะ เด็กหญิงไมมี 
(ชาวบาน หญิง 38 ป อ.ทับปุด) 

- ชวงอายุ วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา อยู
ในชวงอายุระหวาง  13-21 ป ซึ่งเปนชวงอายุต้ังแตวัยรุนตอนตนถึงวัยรุนตอนปลายให
ความสนใจในการขับแขงรถจักรยานยนต 

....13-20 ป เปนเด็กมัธยมซะสวนใหญ เด็กชางพวกไมไดเรียนหนังสือก็มี 
(ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.กะปง)....เรียนบางไมเรียนบาง 13-20 ป ผูชายท้ังน้ัน
แหละ (ชาวบาน ชาย 37 ป  อ.คุระบุรี)....ชาย 13-21 ป ยังเรียนก็มีไมไดเรียนแลวก็มี 
(ชาวบาน หญิง 45 ป อ.เมือง) 

- การศึกษา วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถมีทั้งมัธยมตน มัธยมปลาย 
โดยเฉพาะนักศึกษา   สายอาชีพที่ทางสถานศึกษามีหลักสูตรเก่ียวกับเครื่องยนตกลไก  
ทําใหวัยรุนมีความรูความเขาใจในเรื่องเครื่องยนตกลไกเปนอยางดี และยังพบวัยรุนที่
ออกจากสถานศึกษาแลวปะปนอยูอีกดวย 

....ก็เพ่ือน ๆ กัน ม.ปลาย เด็กชางก็มีนะ….มันมีรถทุกคน รถมันแรงนะแตงทุก
คันอะ….ก็มันแตงเกงอะ มันเรียนมา (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ทับปุด)....มัธยม เด็กชางก็
เยอะนะ....มีรถสวนตัวกันทุกคนแหละ  รถแรงดวยพวกน้ี....ก็มันรูเรื่องรถดีมันเรียนมา 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

- การใชเวลาวาง วัยรุนใชเวลายามวางใหความสนใจรวมกลุมกันดัดแปลงรถ
เพ่ือนําไปขับแขงเชน ชวงปดเทอม วันหยุดเสารอาทิตย หลังเลิกเรียน เปนตน มีการเลือก
ชวงเวลาในการขับแขงโดยชวงเวลาที่วัยรุนนิยมขับแขงรถมากที่สุดเปนชวงเวลา
กลางคืน เพราะถนนโลงเงียบมีรถสัญจรไปมานอย 

....ชวงเท่ียงคืน ดึก ๆ หนอย มันเงียบ ไมมีคนไมมีตํารวจ (วัยรุน ชาย 17 ป                
อ.ตะก่ัวทุง)..วัยรุนมันวางดวยไมมีอไรทํา (ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.ตะก่ัวทุง) 
....วันหยุดเสารอาทิตย กลางคืนเที่ยงคืน แขงกันตามถนนหลวง ทางตรง (เจาหนาที่
ตํารวจ อ.เมือง) 

- ความตองการทาทายเจาหนาที่ วัยรุนหลบหนีเจาหนาที่ไดมีความรูสึก
ภาคภูมิใจ สะใจและดีใจที่  ไมโดนจับกุมไมตองเสียคาปรับ วัยรุนมีการทาทายย่ัวยุ
เจาหนาที่ตํารวจโดยการขับขี่กันเปนกลุมวนเวียน  ไปตามถนนสายตาง ๆ 

....หนีเขาซอยเขาปายาง ตํารวจเขาไมตามหรอก ไดอารมณดีครับ สะใจดี
เหมือนกันที่ไมโดนตํารวจซิว (วัยรุน ชาย 16 ป อ.กะปง)....ผมไมเคยนะ ก็หนีไดทุกที             
ก็อาศัยซอยเล็ก ๆ ตํารวจหาไมเจอหรอก ดีใจท่ีไมถูกจับ หนีตํารวจก็มันไปอีกแบบ 
(วัยรุน ชาย 18 ป อ.ตะก่ัวปา)....ทาทายเจาหนาที่คึกคะนองตามวัย (เจาหนาที่ตํารวจ                 
อ.ตะก่ัวทุง) 

- การไมเกรงกลัวการบาดเจ็บ วัยรุนประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมีทั้ง
บาดเจ็บ พิการและเสียชีวิต แตวัยรุนไมไดเกรงกลัวตอภัยอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นเลย 

....เคยซิ เคยแขนหัก....ครับ พอหายก็แขงอีก (ยิ้ม) ไมกลัวอะ(ยิ้ม) (วัยรุน ชาย 
16 ป อ.เมือง)....เคยลม แคไดแผลถลอก....ครับ ก็ชอบอะทําไงได....โห ถากลัวก็ไมตอง
แขงละ (วัยรุน ชาย 15 ป อ.เมือง)....เคยครับ ตอนน้ันเคยขอเทาหักครับ แตทําไงไดอะเพ
ชอบอะพอหายก็ไปแขงอีก (วัยรุน ชาย 15 ป อ.ทับปุด) 

ประการที่สอง เง่ือนไขดานครอบครัว กลาวคือ วิธีการเล้ียงดูของครอบครัว 
เชน การเลี้ยงดูแบบใชอํานาจ เลี้ยงดูแบบตามใจมากและเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 
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....บนครับ แมก็ดาผม อยูบานไมหนุกพอก็ขี้เมา ครับ เจอเพ่ือนหนุกดี (วัยรุน 
ชาย 20 ป  อ.ทายเหมือง)....เบื่อ แกบนรําคาญ มีดิ ผมเริ่มเบื่อพอละเอาแตแทงกุงปลา เลน
หวยไมสนใจผมเลย (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ทับปุด)....เราสอนมันไมดีเอง มัวแตทํามาหากิน 
ไมมีเวลาใหมัน (พอของวัยรุน อ.ทับปุด) 

ประการท่ีสาม เง่ือนไขจากสภาพแวดลอม ไดแก  
- เพ่ือน วัยรุนโดนเพื่อนชักชวนใหหันมาสนใจการขับแขงรถจักรยานยนต 

และวัยรุนมีความปรารถนาที่จะทําใหเพ่ือนฝูงยอมรับนับถือ 
....เพ่ือนชวนครับ ก็ตามเพ่ือนไป (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ตะก่ัวทุง)....ครับ ผมก็

ตามเพ่ือนทําอะไรก็  ทํากันอะ (วัยรุน ชาย 20 ป อ.เมือง)....เพ่ือนมันชวน อยากหนุกกับ
เพ่ือน (แมของวัยรุน อ.ทายเหมือง) 

- การเปดรับสื่อ วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงา
มีการเปดรับสื่อที่เก่ียวกับรถจักรยานยนตจากสื่อสารสนเทศและสื่อบุคคล 

....ในคอม....ที่บานก็มีเน็ตอะ….สูตรการแตง ของแตงใหม ๆ ราคา….มั้ง ผม
ชอบแตงตามในเน็ต (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ตะก่ัวปา)....อืม หนังสือรถนะ….ก็น่ี ที่ตลาดก็
ขายเยอะแยะ….ออ บอกวาแตงยังไงใหแรง สวย บอกถึงอุปกรณใหม ๆ อะ สวยดี….ได 
ผมชอบแตงตามหนังสืออะ (วัยรุน ชาย 16 ป อ.เมือง)  ....สวนมากจะตามหนังสือนะ 
วัยรุนจะเอาหนังสือมาใหดูแลวใหแตงตาม รานก็มีแนะนําบางวาแตงยังไง  ใหแรง 
(ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.ทายเหมือง) 

- สภาพถนน ถนนที่มีความสมบูรณผิวถนนราบเรียบ มีลักษณะเปนทางตรง
เปนที่ช่ืนชอบของวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตในจังหวัดพังงาเปน
อยางย่ิง 

....ก็เออดิ ถนนตองเรียบ ทางตรงนะไมมีหลุมบอ ก็ทางตรงจะไดบิดเต็มที่โคง
ไมคอยชอบนะ ชอบทางตรงมากกวา (วัยรุน ชาย 15 ป อ.เมือง)....ผมชอบทางเรียบ 
ทางตรง เพราะวาจะไดอัดเต็มที่ ผมไมชอบทางโคง ทางโคงไมอะผมไมคอยชอบ      

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

- รางวัลจากการเดิมพัน การขับแขงรถจักรยานยนตมีรางวัลในการเดิมพัน              
มาดึงดูดใจวัยรุน  เชน  อุปกรณ ช้ินสวนรถจักรยานยนต  นํ้ามัน  เหลา  บุหรี่และ                      
เงินเดิมพัน เปนตน 

....ผม เพ่ือน ๆ ก็จะนันตังกันอะครับ เปนพันก็มี เกือบหมื่นก็มีครับ ออ ครับผม 
อยากไดตังใช ก็แพบางชนะบางครับ ก็ถาชนะเอาตังที่ไดมาหุนกับเพ่ือนครับ แบง ๆ กัน
ไปครับ (วัยรุน ชาย 17 ป อ.เมือง) ....ของแตงรถนะเปนพันอะแตละช้ินก็พวกคารบูลอ 
เครื่องครับ ไมตองซื้อมันแพง (วัยรุน ชาย 17 ป อ.ตะก่ัวปา)....เด็กมันตามเพ่ือน รางวัล
ในการแขงก็ลอใจ (ผูประกอบการรานดัดแปลงรถ อ.ทายเหมือง) 

ในส วนของแนวทางการปอง กันและแก ไขพฤติกรรมการขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน จาก   การศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําใหสามารถจําแนกแนวทางใน
การปองกันและแกไขพฤติกรรมดังกลาวได 5 ระดับ คือ  1) ระดับปจเจก สงเสริมให             
จัดกิจกรรมวัยรุนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเก่ียวกับรถจักรยานยนตที่สรางสรรค สงเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการใชรถใชถนนกับหมูวัยรุนอยางตอเน่ือง จัดโครงการ
อบรมเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูวัยรุนใหความรูแกกลุมวัยเรียนชวงอายุ 6-12 ป และจัด
กิจกรรมในลักษณะของพี่สอนนองหรือเพ่ือนพบเพ่ือน 2) ระดับครอบครัว ตองสราง
ความผูกพันใหเวลากับวัยรุน เพ่ิมกิจกรรมภายในครอบครัว ควรแนะนําการเขาถึงสื่อตาง 
ๆ ของวัยรุน ครอบครัวตองใชมาตรการทางการเงินในการควบคุมวัยรุน 3) ระดับ
สถานศึกษา สถานการศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ิมเติมเน้ือหาการสอน
เก่ียวกับกฎหมายจราจร สถานศึกษาควรจัดใหมีคายสรางสรรคในชวงปดภาคเรียน                
การเรียนการสอนที่มีหลักสูตรเก่ียวของกับเคร่ืองยนตกลไกสถานศึกษาควรมีการอบรม
แนะนําอยางลึกซึ้งและจริงจัง 4) ระดับชุมชน เพ่ิมการจัดกิจกรรมในชุมชนที่ทําใหวัยรุน
ไดมีสวนรวมใหมากขึ้น  ชุมชนตองชวยกันสอดสองพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนและ 5) ระดับหนวยงานรัฐ ควรสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาหรือชุมชน สงเสริมรณรงคและสรางจิตสํานึกกับวัยรุนอยางตอเน่ือง                       
มีมาตรการในการควบคุมรานดัดแปลงรถจักรยานยนต และสงเสริมใหมีการติดตามเฝา
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ขอคนพบจากการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ที่ผูวิจัยสนใจศึกษา
เง่ือนไขที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา ทําให
ไดประเด็นสําคัญมาอภิปรายดังน้ี 

พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงา วัยรุนมองวา
รถจักรยานยนตเปนเพียงของเลนหรือเครื่องมือช้ินหน่ึงที่เหมาะสมกับวัยของตน เพราะ
สามารถตอบสนองตอความตองการแสดงออก ความทาทาย คึกคะนอง สะใจและเราใจ 
สามารถแสวงหาความอิสระเปนตัวของตัวเองใหสังคมไดรับรูวาตนเองมีตัวตนอยูใน
สังคม สอดคลองกับแนวคิดความสนใจของวัยรุน ที่กลาววาวัยรุนเปนวัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงสนใจเรื่องราวการกระทําที่โดดเดน คึกคะนอง เพ่ือเรียกรองความสนใจจาก
สังคมใหผูคนที่อยูแวดลอมตัวเองหันมาสนใจในตัวของวัยรุน วัยรุนที่มีพฤติกรรม              
การขับแขงรถจะมีการนํา เอารถจักรยานยนตหลายรุนหลายย่ีหอมาดัดแปลง               
ตามจินตนาการ โดยอาศัยสื่อในการศึกษาหาความรูเก่ียวกับการดัดแปลงรถเพ่ือนํามา 
ขับแขง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดวัยรุนกับการเปดรับสื่อ ที่กลาววาสื่อเปนสิ่งที่สําคัญอีก
อยางหน่ึงในการกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของวัยรุน เน่ืองจากวัยรุนชอบเลียบแบบจาก  
ทุกอยางที่อยูรอบตัว โดยเฉพาะการเลียนแบบจากสื่อเพ่ือสะทอนใหเห็นวาตนเองมี   
ความทันสมัย  ทั้ ง น้ีสื่ อ   ที่ เ ก่ียวของกับรถมีการนํา เสนอเ น้ือหาสาระเ ก่ียวกับ
รถจักรยานยนตโดยตรง  ในปจจุบันการไดมาซึ่งรถจักรยานยนตของวัยรุนงายดาย            
สวนใหญไดมาจากพอแมซื้อใหเพ่ือความสะดวกในการใชคมนาคมในชีวิตประจําวัน 
อีกทั้งวัยรุนขับขี่รถจักรยานยนตไดต้ังแตวัยรุนตอนตน และเริ่มสนใจการขับแขงรถ
เพราะมีมูลเหตุจูงใจใหขับแขง การขับแขงรถจักรยานยนตวัยรุนมีหลักประกันความเรา
ใจในการขับแขง โดย          มีการเลือกเวลา เลือกถนนเพราะวัยรุนตองการชวงเวลาที่
ปลอดจากผูคน เจาหนาที่ตํารวจและยวดยานพาหนะบนทองถนน สภาพถนนตองเปน
ทางตรง โลงเงียบ เพราะจะไดใชสมรรถนะของรถจักรยานยนตไดเต็มที่ มีการกําหนด
ระยะทางและมีการต้ังกติกาในการขับแขง มีวิธีการปองกันความเสี่ยงทั้งตอตนเองและ
ผูอื่นที่ วัยรุนคิดไปเองวาปลอดภัย  พฤติกรรมดังกลาวมักจะควบคู กับอุบั ติ เหตุ               

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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สําหรับเง่ือนไขสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของ
วัยรุนมี 3 ประการ ดังน้ี   

ประการแรก เง่ือนไขจากตัววัยรุน ไดแก ความสนใจเพราะวัยรุนที่มีพฤติกรรม
การขับแขงรถ   สวนใหญมีความช่ืนชอบสนใจในเรื่องรถจักรยานยนตและชอบ
ความเร็วอยูแลว โดยเพศชายจะเปนฝายนําเสนอพฤติกรรมดังกลาวไดชัดเจนเพราะมี
แรงผลักดันภายในเปนตัวกระตุน สอดคลองกับแนวคิดเพศของวัยรุนที่กลาววาในเพศ
ชายมีฮอรโมนอยูชนิดหน่ึงคือ ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน เขามาเก่ียวของในพฤติกรรม
ของเด็กชาย ทําใหมีการแสดงพฤติกรรมที่กาวราวรุนแรงมากกวาเด็กหญิง และชวงอายุ
ของวัยรุนต้ังแต 13-21 ป จะใหความสนใจกับการขับแขงรถมากกวาวัยอื่น ๆ ในสังคม
เพราะการขับแขงรถสะทอนใหเห็นถึงความเปนวัยรุนไดเปนอยางดี สําหรับวัยรุนที่
ไดรับศึกษาในเรื่องที่เก่ียวของกับเครื่องยนตกลไกจะใหความสําคัญกับการขับแขงรถ 
เพราะมีความรูความชํานาญเก่ียวกับการดัดแปลงรถจากที่ไดศึกษาเลาเรียนมา การใช
เวลาวางวัยรุนมักจะใชเวลายามวางใหหมดไปกับการขับแขงรถ เพราะความเบื่อหนาย
ในกิจกรรมเดิม ๆ ในชีวิตประจําวันและไมมีกิจกรรมอ่ืนใดท่ีทาทายกวาการขับแขงรถ  
ความตองการทาทายเจาหนาที่เพราะการเอาชนะเจาหนาที่ตํารวจที่คอยขัดขวางการขับ
แขงรถไดวัยรุนจะมีความรูสึกภาคภูมิใจ สนุกเราใจและดีใจทุกครั้งที่หนีการจับกุมได 
และการไมเกรงกลัวการบาดเจ็บวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจะมองขาม                  
ความปลอดภัย เพราะตองการเอาชนะคูแขงซึ่งเปนเรื่องของศักด์ิศรีที่ยอมกันไมได 
สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมวัยรุน  ( วิทยากร  เชียงกูล , 2552 : 85) กลาววา                     
ความขัดแยงและตอตานผูใหญจากวัยรุนหน่ึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่วัยรุน        
ทุกยุคทุกสมัยก็มักจะเปนกันแบบน้ี เพียงแตปจจุบันมีลักษณะขยายวงกวางหรือเพ่ิม
ความรุนแรงขึ้น เพราะการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของวัยรุน             
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 ประการที่สอง เง่ือนไขดานครอบครัว เน่ืองจากวิธีการเล้ียงดูของครอบครัว 
เชน การเลี้ยงดูแบบใชอํานาจ เลี้ยงดูแบบตามใจมากและเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย
สงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถของวัยรุนในจังหวัดเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กตัญชลี ณรงคราช (2543 : 71-72) ที่ศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับวัยรุนชายที่ทําผิด
กฎหมายในสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใตของประเทศไทย พบวา 
การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยของครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ 
เปนปจจัยที่สงผลใหวัยรุนกระทําผิดกฎหมายและสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตวรรณ 
มีสมสาร (2544 : 57-58) ศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของนักเรียนในวัยยาง
เขาสูวัยรุนที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามการรับรูของตนเอง 
ผลการวิจัยพบวา เด็กที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบดูแลเอาใจใส มีคะแนนเฉล่ียความ
ฉลาดทางอารมณสูงกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคุม การอบรม
เล้ียงดูแบบรักตามใจและการอบรมเล้ียงดูแบบทอดท้ิง ดังน้ันประเด็นเง่ือนไขดาน
ครอบครัวจึงสงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัด
เปาหมาย ซึ่งประเด็นน้ีนําไปสูแนวทางการปองกันและแกไขที่สถาบันครอบครัว โดย
ตองมุงเนนสรางความสัมพันธ สรางความเขาใจซึ่งกันและกัน สรางบรรยากาศที่อบอุน
ใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ประการที่สาม เง่ือนไขจากสภาพแวดลอม ไดแก เพ่ือนซึ่งมีอิทธิพลอยางยิ่งใน
พฤติกรรมการขับแขงรถ เพราะวัยรุนถูกเพ่ือนชักชวนและตองการเปนที่ยอมรับของ
กลุมเพ่ือน สอดคลองกับแนวคิดวัยรุนกับการคบเพื่อน ที่กลาววาเพ่ือนมีอิทธิพลอยางยิ่ง
โดยเฉพาะในชีวิตวัยรุนเพราะวัยรุนมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะทําใหเพ่ือนฝูง
ยอมรับนับถือ การเปดรับสื่อเพราะวัยรุนที่มีพฤติกรรม   การขับแขงรถจะอาศัยสื่อตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับรถ เพ่ือเปนแนวทางในการดัดแปลงรถจักรยานยนตของตน ที่นําไป                
ขับแขง สภาพถนนเพราะถนนที่มีความสมบูรณ ผิวถนนราบเรียบมีลักษณะเปนทางตรง
โลงเงียบ เปนที่ตองการของวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถในจังหวัดเปาหมายท่ีจะใช
เปนสนามประลองความเร็ว และรางวัลจากการเดิมพันในการขับแขงรถนาสนใจมี
หลากหลายรูปแบบ เพราะรางวัล  เปนสิ่งชวยดึงดูดความสนใจวัยรุนใหมีพฤติกรรมการ
ขับแขงรถจักรยานยนต สอดคลองกับ พรหมมินทร กัณธิยะ (2550 : 5-6) ที่กลาวถึง
ผลกระทบเรื่องอุบัติเหตุตอเยาวชน พบวา แตละปมีเด็กและเยาวชนซึ่งอยูในวัยเรียนตอง
จบชีวิตไปกวา 20,000 คน จากความคึกคะนองออกซิ่งรถยามค่ําคืน  ซึ่งในจํานวนน้ีมีกลุม
ที่ช่ืนชอบแขงรถจักรยานยนตบนทองถนน หรือที่เรียกกันวาแกงเด็กแวนรวมอยูดวย 
สาเหตุมาจากการแขงขันที่ใชความเร็วสูง ขับขี่ยามวิกาลและไมใชอุปกรณเสริมความ
ปลอดภัยเด็กขับขี่รถจักรยานยนตมากขึ้น ทําใหตกเปนเหย่ือหรือเปนกลุมเปาหมายของ
รูปแบบการโฆษณา การสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็นทุกรูปแบบ ซึ่งสื่อถือ
เปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวของวัยรุน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิระวี                       
ศรีวิจารณ (2550 : 82-83) ที่ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาวินัยของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมทาแคลง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ปญหาการพัฒนาวินัยของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมทาแคลง จังหวัดจันทบุรี ไดแก ตัวของนักเรียน ชวงวัยของ
นักเรียน ครอบครัว รวมถึงแฟช่ัน สื่อและการคบเพื่อน ซึ่งเปนปญหาจากสภาพแวดลอม
รอบตัวของนักเรียน การขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนในจังหวัดพังงามีผลมาจาก
สภาพแวดลอมรอบตัววัยรุน ซึ่งเปนประเด็นที่นําไปสูแนวทางการปองกันและแกไข
พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน เพื่อทําใหวัยรุนหางไกลจากการขับแขง
รถจักรยานยนตที่ถือไดวาเปนคานิยมอยางหน่ึงของวัยรุนในสังคมปจจุบัน  
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งานวิจั ย น้ี  ทํ าให ไดองคความรู ใหม เ ก่ี ยว กับพฤติกรรมการ ขับแข ง
รถจักรยานยนตของวัยรุน ดังน้ี 

การเกิดพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนน้ัน ไมจําเพาะอยูกับ
บริบทของเมืองใหญ ๆ ในประเทศ เชน สงขลา ขอนแกน เชียงใหม กรุงเทพมหานคร
หรือเขตปริมณฑลเทาน้ัน จังหวัดพังงาซึ่งมีบริบทเปนสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมท่ี
สงบเรียบงาย ก็เกิดพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนดวยเชนกัน โดยมี
เง่ือนไขที่กลาวมาแลวขางตนเปนสิ่งที่สงผลใหเกิดพฤติกรรม ซึ่งอาจจะถือไดวาเปน    
องคความรูใหมที่ขัดแยงจากแนวคิดเก่ียวกับวัยรุนที่กลาววา พฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนจะเกิดขึ้นแตในสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองเทาน้ัน 

การท่ีจะไดเขารวมแกงของวัยรุนในการขับแขงรถจักรยานยนตไมใชเรื่องงาย 
เปนที่นาสนใจวา  แกงวัยรุนมีการคัดเลือกวัยรุน ซึ่งใกลเคียงกับการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางานท่ีตองมีประสบการณ  กลาวคือ วัยรุนที่แกงจะเลือกเขากลุมตองเปนผูที่มี
ประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุมากอนแลวรอดพนจากการเสียชีวิต ตองมีทักษะใน         
การขับแขงที่ดีเยี่ยม หรือผูที่มีประสบการณถูกจับกุมจากเจาหนาที่ตํารวจมาหลายคร้ัง  
ซึ่งผูที่มีคุณสมบัติเหลาน้ีไดอยูในกลุมหัวแถวขณะท่ีมีการขับแขง สวนนักขับแขง
มือใหมไดอยูในสวนของปลายแถว 

รถจักรยานยนตที่นํามาขับแขงถาขับแขงแลวไดรับชัยชนะ 3 ครั้งติดตอกัน
หามนํามาขับแขงอีก   ซึ่งถือเปนขอตกลงระหวางแกงเน่ืองจากอีกแกงจะไมกลาลงขับ
แขงดวย ใหนํารถจักรยานยนตไปถอดช้ินสวนขายจะไดราคาที่สูงมากกวาปกติ หรือ               
มีการประมูลราคาช้ินสวนกันในหมูวัยรุนที่นิยมดัดแปลงรถจักรยานยนต 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการกําหนดนโยบายใหมีความสมํ่าเสมอในการตรวจจับ ทั้งน้ีจะไมมี

การกําหนดแนนอนวาวันไหนจะต้ังดานตรงบริเวณไหน ทําใหวัยรุนคิดวาจะมีโอกาสที่
จะถูกจับไดตลอดเวลาหากกระทําการขับแขงรถจักรยานยนต 
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2. กําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลใหทุกภาคสวนในสังคม มีสวนรวมใน               
การปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน ซึ่งเทาที่ผานมาจะ
เริ่มดําเนินการจากหนวยงานภาครัฐ เพียงบางหนวยงาน เชน เจาหนาที่ตํารวจ กรมการ
ขนสงทางบก เปนตน หากรัฐบาลมีการกําหนดนโยบายอยางชัดเจนและจริงจังวาใหทุก
ภาคสวนประสานงานรับผิดชอบตอวัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถ ก็จะสงผลดีตอ
การดําเนินการปองกันแกไขพฤติกรรมดังกลาวของวัยรุน 

3. ควรเสริมสรางวินัยจราจร โดยปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมวินัยจราจร
จะตองเพ่ิมโทษทางกฎหมายกับวัยรุนที่มีพฤติกรรมกระทําผิดซ้ําซาก ในขอหาที่
เก่ียวของกับการขับแขงรถจักรยานยนต เน่ืองจากวัยรุนที่มีพฤติกรรมขับแขงรถคือผูที่ไม
มีวินัยจราจร 

4. รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการใหคําปรึกษา แนะนํา อบรมกับ
วัยรุนในการขับขี่รถจักรยานยนตที่ถูกตองและปลอดภัยเปนการใหความรูที่ถูกตองและ
เหมาะสม อีกทั้งยังเปนการสรางความเขาใจในกฎหมายจราจรใหกับวัยรุนในระยะยาว
อีกดวย 

5. รัฐควรใหความสําคัญกับการสนับสนุนเงินทุนในการศึกษาวิจัย ในเรื่อง              
การใชกฎหมายจราจรและพฤติกรรมการใชรถใชถนนของวัยรุน เน่ืองจากสถิติอุบัติเหตุ
จราจร  พบวา  ชวงวัยรุนเปนชวงที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ                
ในวัยอื่น ๆ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. เจาหนาที่ตํารวจควรจัดกําลังออกตรวจตราหรือเฝาตามแหลงมั่วสุมที่มีวัยรุน

มากเปนพิเศษ เชน โตะสนุกเกอร รานเกมส สถานบันเทิง รานดัดแปลงรถและถนนท่ี
วัยรุนนิยมขับแขงรถ ควรจะเพ่ิมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน กลองวงจรปด เครื่องมือ
ตรวจจับความเร็ว เปนตน เพ่ือจะไดเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจตราและ
จับกุม 

2. เมื่อมีการอบรมใหความรูแกวัยรุนในการขับขี่รถจักรยานยนตที่ถูกตองตาม
กฎหมายจราจร ควรเนนย้ําในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุควบคูไปดวย เชน การสวมหมวก
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3. เจาหนาที่ตํารวจควรมีความเขมงวดตรวจจับ การดัดแปลงรูปลักษณตาง ๆ 
ของรถจักรยานยนต ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบวา วัยรุนที่มีพฤติกรรมการขับแขงรถจะตอง
เริ่มดวยการดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนตเปนอันดับแรก 

4. ควรมีการจัดพ้ืนที่สาธารณะสําหรับวัยรุน เพ่ือใหวัยรุนไดแสดงออกถึง
พฤติกรรมตาง ๆ ที่วัยรุนสนใจในสถานท่ีที่ถูกที่ควรและทําใหงายตอการควบคุม เชน 
จัดพ้ืนที่ให เลนดนตรี  จัดพ้ืนที่ใหแขงขันกีฬา  หรือจัดพ้ืนที่สําหรับการขับแขง
รถจักรยานยนต เปนตน  

5. เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให
เขาใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยรุน ที่สําคัญตองพัฒนาขีดความสามารถของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน ในการรวมมือกันปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
1. ควรมีการศึกษาและวิจัยโดยแยกเปนกรณีศึกษาในระดับอําเภอตาง ๆ เพ่ือจะ

ไดเขาใจถึงเง่ือนไขตาง ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 
รวมถึงไดแนวทางปองกันแกไขที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งน้ีเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางที่เก่ียวของในจังหวัดพังงาเทาน้ัน 
จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางในจังหวัดใกลเคียง 

3. เพ่ือใหไดผลการศึกษาเจาะลึกอยางละเอียด ควรมีการศึกษาวิจัยเง่ือนไข
ตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุนเปนรายหัวขอไป เชน 
เง่ือนไขดานครอบครัว ชวงอายุ เพศ เพ่ือน สื่อหรือความสนใจของวัยรุน เปนตน 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการปรับปรุงกฎหมายจราจรที่ เ ก่ียวของกับ
พฤติกรรมการขับแขงรถจักรยานยนตของวัยรุน 

5. เพ่ือใหไดแนวทางการปองกันและแกไขพฤติกรรมการขับแขง
รถจักรยานยนตของวัยรุนที่มี  ความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ควรมีการเก็บขอมูลจากกลุม
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วิถีชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2                   
ท่ีเปนมุสลิม ในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา* 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใหความหมาย

ของโรคเบาหวานในทัศนะมุมมองของผูปวย รูปแบบวิถีชีวิต และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เปนมุสลิมในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ               
อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา ผูใหขอมูลหลักเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ถือศีลอดได
มากกวา 15 วัน จํานวน 21 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม               
การสัมภาษณเจาะลึก ตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล และ            
ดานวิธีรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิงเน้ือหา   

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยใหความหมายของโรคเบาหวานวา เปนความผิดปกติ
ของรางกายคือปสสาวะมีรสหวาน เกิดจากการรับประทานอาหารอยางไมระมัดระวัง 
เปนโรคที่รักษาไมหายขาด ผูปวยรับรูโรคเบาหวานวาเกิดจากกรรมพันธุ เกิดขึ้นได 
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กับทุกคน  เปนโรคเรื้อรัง  วิถี ชี วิตของผูปวยเบาหวานในเดือนถือศีลอด   ถือวา              
การถือศีลอดเปนหนาที่ ของมุสลิม  จะประกอบอาชีพนอยลงกว า เ ดือนปกติ                     
ละหมาดตะรอเวียะฮในตอนกลางคืนที่มัสยิด  ผูปวยนอนหลับพักผอนนอยกวา                      
วันละ 6 ช่ัวโมง  งดประเพณีตาง ๆ แสดงความมีนํ้าใจของคนในชุมชนมากขึ้น วิถีชีวิต
ของผูปวยเบาหวานในเดือนปกติมีดังน้ี ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราทุกวัน สวนใหญ
ละหมาดท่ีบานครบ 5 เวลา ผูปวยพักผอนอยางเพียงพอ ประเพณีจะมีอาหารท่ีมีไขมัน 
กะทิเปนสวนประกอบ การดูแลตนเองในเดือนศีลอดมีดังน้ี ผูปวยสามารถควบคุม
พฤติกรรมการบริโภค ปรับเปล่ียนอาหารท่ีนํามารับประทาน รับประทานยาไมสม่ําเสมอ
โดยเฉพาะลืมมื้อกอนละศีลอด ไมมีการปรับยาในมื้อกลางวัน ขาดการออกกําลังกาย 
พักผอนวันละ 4-5 ช่ัวโมง  มีความเครียดสูงในสัปดาหแรกของการถือศีลอดแตจะดีขึ้น
ในสัปดาหตอมา  ผูปวยบางรายมีภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน  แตสามารถจัดการ
ภาวะแทรกซอนได ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เฉลี่ยรอยละ 7.4 การดูแล
ตนเองในเดือนปกติมีดังน้ี ไมสามารถควบคุมการบริโภคไดอยางตอเน่ือง  ไมเครงครัด
ในการรับประทานยา ลืมรับประทานยากอนอาหาร ไมมีการออกกําลังกายเปนประจํา 
นอนหลับมากกวา 6 ช่ัวโมง จัดการความเครียดไดโดยการใชหลักคําสอนทางศาสนา 
จัดการภาวะแทรกซอนไดอยางเหมาะสม คาเฉล่ียของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1C) เดือนปกติรอยละ 8.9 ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหเขาใจถึงวิถีชีวิต การดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเดือนปกติและเดือนถือศีลอดรวมทั้งพฤติกรรม                  
ที่ไม เหมาะสม  สามารถนําขอมูลที่ ไดไปใช เปนขอมูล พ้ืนฐานในการจัดการ     
โรคเบาหวานใหมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลผูปวยอยางบูรณาการทั้งดานรางกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ  และสังคม 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง   เบาหวานชนิดที่ 2 ถือศีลอด  
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ABSTRACT 
This qualitative research aimed to studying about giving definition of type 2 

diabetes in Muslim patients’ viewpoints.  Ways of life and self- treatment of Muslim 
patients in the Ramadan and the Normal Month in Takuatung District, Phangnga 
Province.  Informants were persons with type 2 diabetes who were in the Ramadan 
more than 15 days. The total   people were 21 cases. The data collection was specific 
through the collaborative observation and intensive interview and check by Data 
triangulation and Methodological triangulation. The data analysis was content-based.  

The studies discovered that the patients defined type 2 diabetes differently as 
follows having sweet urine caused by unbalanced dietary non-treated ailment. The 
patients then learned that type 2 diabetes are chronic illness caused by heredity dietary 
which can be a risk to anyone. Life Style of Muslim type 2 diabetes patients are as 
follows the aim of fasting is a duty of all Muslim the occupation made as soft the 
practice religious increased at the same mosque prayer Tarovieh at night patients sleep 
about 5-6 hours a night and often have bad-tempered no traditions Fasting in the month 
but will be hospitality of the people in the community more. Normal Life Style of 
Muslim type 2 diabetes patients are as follows patients rubber tapping all day usually 
pray 5 times a day patient to sleep adequate rest all customs are cooking with oils, 
coconut milk. In Ramadan, the patients treat themselves as follows: control their own 
dietary regularly medicine intake is inconstant lack of daily exercises sleeping time is 
less than 6 hours the started of Ramadan is sick with stress frustrated, but emotional 
balance management some patients have symptoms, but fatigue, dizziness  shake to 
manage complications. Accumulate in the blood (HbA1C) level in Ramadan is 7.4 
percent. In non-Ramadan months, patients behave differently as follows: lose control 
their own dietary neglect medicine intake lack of daily exercises sleep more than 6 
hours emotional balance management is more than Ramadan properly manage 
complications. Accumulate in the blood (HbA1C) is 8.9. This study was to understand 
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the experiences and way of life and care of patients with type 2 diabetes in Ramadan 
and Non-Ramadan months with unwanted behavior. The data can be used as basic 
information on diabetes management to have continuity. Cover all of health status, 
physical, psychological, spiritual and social in the future.  
 
Key Words : self care behavior, diabetes type 2, ramadan 
 
บทนํา 
 การถือศีลอดเปนวินัยบัญญัติประการหน่ึงในหาประการ ซึ่งมุสลิมทุกคนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงตองปฏิบัติในเดือนรอมฎอน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิตแม
จะเปนระยะเวลาอันสั้น แตผูปวยบางรายอาจเพ่ิมปริมาณการรับประทานอาหาร
โดยเฉพาะของหวาน  มันมากขึ้น  ทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้นได  และจาก
สถานการณในปจจุบันที่ผูปวยสวนใหญยังควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดไมดี และ   
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนยังทําไดไมทั่วถึง การพัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวาน
จึงควรกระทําทั้งการเพ่ิมศักยภาพของผูใหบริการ การเสริมสรางความสามารถใน               
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโดยอาศัยองคความรู และแนวทางที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ  ผูใหบริการทาง การแพทยแกผูปวยเบาหวานควรใหความสนใจ
สภาพจิตใจและความรูสึกของผูปวยควบคูกับการรักษาที่มีคุณภาพ (เพชร รอดอารีย, 
2550: 27) และผูปวยเบาหวานที่เปนมุสลิมในพ้ืนที่สวนใหญไมสามารถควบคุม               
ระ ดับ นํ้ าตาลในเลื อดไดอย า งต อ เ น่ือง  การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน                            
ยังทําไดไมทั่วถึง  และผูปวยโรคเบาหวานยังปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคเบาหวานไมถูกตอง 
และขาดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิถีชีวิต และการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2          
ที่เปนมุสลิมในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา ผูวิจัยเลือก
ตําบลคลองเคียนดวยเหตุผลคือ เปนตําบลที่มีประชากรมุสลิมมากกวารอยละ 95 และ          
มีแนวปฏิบัติที่เครงครัดตอหลักศาสนา มีการเก็บรวบรวมขอมูล มีระบบการติดตาม และ
นัดหมายผูปวยอยางตอเน่ือง การวิจัยเชิงคุณภาพจึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับคนหา
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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาการใหความหมายของโรคเบาหวานในทัศนะ มุมมองของ               
ชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในเดือน               
ถือศีลอดและ เดือนปกติ อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 
ในเดือนถือศีลอดและเดือนปกติ อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของชาวมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอาศัยแนวคิด
การดูแลตนเองเปนกรอบแนวคิดการวิจัย เก็บรวบรวมดวยแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 
แนวคําถามในการสัมภาษณ  สมุดบันทึก  การสัมภาษณ และการสังเกตมีสวนรวม 
สังเกตจากรานขายอาหาร และติดตามเย่ียมบานผูปวยและ เครื่องบันทึกเสียง ระยะเวลา
ของการศึกษามี 3 ชวง คือ ชวงแรกเปนการเขาสูสนาม ดําเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
ระดับนํ้าตาลในเลือด และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) กอนเดือนถือศีลอด ชวง
ที่สอง เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนถือศีลอด และชวงที่สาม ดําเนินการเจาะเลือด
เพ่ือตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด และระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) หลังเดือนถือ
ศีลอดประมาณ 1-2 เดือน  
 ผูวิจัยตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล โดยการตรวจสอบสามเสาดาน
ขอมูล เปนวิธีการยืนยันขอมูลจากแหลงเวลา แหลงสถานที่ แหลงบุคคล หากตางเวลา 
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ผลการศึกษา 

ผูใหขอมูลหลักจํานวน 21 ราย เปนเพศหญิง จํานวน 19 ราย สถานภาพสมรสคู 
จํานวน 17 ราย การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 15 ราย อาชีพเกษตรกร                         
จํานวน 16 ราย สิทธิ การรักษาพยาบาลประเภทหลักประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน  
17 ราย ผูปวยไมทราบประวัติญาติสายตรงวาเปนเบาหวานหรือไม  จํานวน 11 ราย             
สวนใหญไมมีโรคแทรกซอน จํานวน 16 ราย ผูปวยสามารถถือศีลอดไดทุกราย                 
ดัชนีมวลกายอยูในระดับมากกวาเกณฑปกติ จํานวน 11 ราย มีระดับนํ้าตาลในเลือดกอน
ถือศีลอดมากกวา 126 mg/dl จํานวน 20 ราย และมีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังถือศีลอด
มากกวา 126 mg/dl จํานวน 17 ราย คาเฉล่ียของนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C)         
เดือนถือศีลอดรอยละ 7.4 คาเฉล่ียของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C)                           
ในเดือนปกติ รอยละ 8.9 

 
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 89 

การใหความหมายโรคเบาหวาน 
ผลการศึกษา พบวา ผูใหขอมูลหลักใหความหมายของโรคแตกตางกันตาม

ลักษณะ คือ 1) ตามอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เชน ปสสาวะมีรสหวาน “เบาหวานคือเยี่ยว
หวานแหละ เขาวาเห็นหมอบอกวาการผลิตฮอรโมนอะไรผิดปกติไมรูที่ตับออนน่ัน”              
2) ตามสาเหตุการเกิดโรครับประทานอาหารตามใจตนเอง “เบาหวานน้ีคือการกินของ 
ไมบันยะบันยัง (ไมควบคุม) กินเขาไปโดยไมควบคุมเห็นไหร(อะไร) กินกินสิ่งเดียว”            
3) ตามลักษณะของโรคเปนโรคที่รักษาไมหาย “ไมรูแฮะ เราบอกไมใชถูกเบาหวาน
พรรคไหนๆ เราไมใชรู แตรูวาโรคน้ีรักษาไมหาย โนนแหละพาติดตัวไปจนตายอยาง
ดีกา(ก็) แคควบคุมมันอยาใหขึ้นแรงแคน้ันแหละ”  
 การรับรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน 
 การศึกษา พบวา ผูใหขอมูลหลักมีการรับรู เ ก่ียวกับโรคแตกตางกันตาม
ประสบการณ การแลกเปลี่ยนขอมูล การใหความรูจากเจาหนาที่ มีรายละเอียดดังน้ี              
1) เกิดจากกรรมพันธุ “ปะ(พอ) แหละเปน หมอวาถาเปนแลวเปนหมด ถาไมเปนก็ดีไป” 
2) เกิดจากการรับประทานเพราะชอบรับประทานตามใจตนเอง “เบาหวานน้ีคือการกิน
ชอบอยู 2 ชนิดหวาน มัน เห็นของมันๆ ของหวานๆ ของทิๆ(กะทิ) น้ีครุบ(ตะครุบ)ตูม” 
3) เกิดขึ้นไดกับทุกคน “ไมๆ หาเปนไมมะ(แม) แตวาถึงคนปาน้ี(ปจจุบัน) เด็กกา(ก็)          
เปนไมเหลือ”  4) เปนโรคที่ตองรักษาไปตลอด “แตรูวาโรคน้ีรักษาไมหายนิ โนนแหละ
พาติดตัวไปจนตาย” 5) ทําใหออนเพลีย จากประสบการณของผูปวยทําใหออนเพลีย              
ไมมีแรง “กูขึ้นไปถางรองยางกูก็หารูไมหนอพอถูกแดดเชามันจะตายนี่ ทําไหร (อะไร) 
ไมรอดนิ” 
 วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลัก  
 ในเดือนถือศีลอดผูใหขอมูลหลักมีวิถีชีวิตดังน้ี 1) จุดมุงหมายในการถือศีลอด
ถือเปนหนาที่ตองปฏิบัติ “จุดมุงหมายถือศีลอดน้ี ยาเก็น(เช่ือ) จริงๆ เลย ตายก็ตายไป
แหละไมถึงที่สุดแลวจะไมแตก(เสียศีลอด)” 2) การประกอบอาชีพจะนอยกวาเดือนปกติ 
“เดือนบวชน้ีตัดยางน่ันแหละอยางเดียว  บางวันออกเหง่ือมากกาหลบ(ก็กลับ)”               
3) ละหมาดรวมกันที่มัสยิด “เดือนบวชนี้มายัง(ละหมาด) ไปบาลาย(สถานที่สอนศาสนา)
ชิด(บอย) ไปมายังตะรอเวียะฮ” 4) ผูปวยนอนหลับนอยกวา 6 ช่ัวโมง “เดือนบวชนอนตี 
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 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลัก 
 การดูแลตนเองในเดือนในเดือนศีลอด 1) ควบคุมพฤติกรรมการบริโภค 
รับประทานตรงเวลา ไมรับประทานอาหารจุบจิบ อาหารละศีลอดคือ ของหวานและนํ้า
“แกบวชเสร็จ กินขาวเสร็จไมกินแลว ขนมก็หาคอยกินไม นํ้านิกินดีกวาเพ่ือนเดือนบวช 
ขนมหรือไหรก็ไมใชวากินได”  2) รับประทานยาไมสม่ําเสมอ ลืมยากอนอาหารม้ือละ
ศีลอด ไมไดเปล่ียนการรับประทานยาทําใหไมไดรับประทานยาม้ือกลางวัน “เวลาเดือน
บวชกินเหมือนเดิม ยังทีก็ลืม หัวค่ําจะลืมมากกวาหัวรุง เขาบัง(อะซาน) ปบก็มุงไปกินนํ้า
ดวยที่เราเนือย(หิว) ก็กินยาวยาเลยลืม” 3) งดการออกกําลังกายเพ่ือปองกันการออนเพลีย
“พอเดือนบวชนี้ไมมีแรงถีบ(ปนจักรยาน) จะถีบหัวเชาชวงไปทําการ ชวงบายถีบไมรอด
เลย” 4) การพักผอนนอยกวา 6 ช่ัวโมง งดกิจกรรมท่ีใชพลังงานมาก “กลางคืนนอนหลับ
ดี เดือนบวชกลางวันนอนไมหลับ” 5) ในสัปดาหแรกของการถือศีลอดมีความเครียดสูง
แตดีขึ้นในสัปดาหตอมา “อารมณหงุดหงิดดวยมันเนือย(หิว) ปกติมันอิ่มทองมันสาวา
(รูสึกวา) อารมณดีกวาเดือนบวชคือวามันซึมๆ แหละคนอดอาหารนิ” 6) การปองกัน
ภาวะแทรกซอนเดือนถือศีลอด บางรายมีอาการออนเพลีย หนามืด แตสามารถจัดการ
ภาวะแทรกซอนดวยการอาบนํ้า นอนพักผอน ลดกิจกรรมตางๆ “มีแหละหวิว ตาลาย
เหมือนจะเปนลม นอนนิ อาบนํ้าใหเย็นถึงก็นอน ต่ืนมาก็สาบายขึ้น” การดูแลตนเองใน
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ตาราง 1 เปรียบเทียบการดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด และเดือนปกติ     
              (n=21) 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง เดือนปกติ เดือนถือศีลอด 
- ควบคุมชนิด ปริมาณอาหาร
ได 

1. ดานอาหาร 
 

- ควบคุมชนิดและปริมาณ
อาหารไดไมตอเน่ือง ติด
ใจในรสชาติ งดอาหารรส
หวาน มัน กะทิ ไมได 

- 

- รับประทานอาหารม้ือ
เที่ยง มื้อเย็นปริมาณมาก
และลาชา ไมตรงเวลา 

รับประทานอาหารตรงเวลา 
2 มื้อ 
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง เดือนปกติ เดือนถือศีลอด 

- หลีกเลี่ยงอาหารที่สงผล
กระทบตอ  การถือศีลอด เชน 
มัน  กะทิ  ใชวิธีตมมากกวา
ทอด 

 - รับประทานอาหารม้ือ
เที่ยง มื้อเย็นปริมาณมาก
และลาชา ไมตรงเวลา 
- รับประทานอาหารจุบจิบ 

- ไมรับประทานอาหารจุบจิบ - รับประทานอาหารท่ีมี
คารโบใฮเดรต ไขมันสูง 
กากใยนอย 

- รั บประทานอ าห ารที่ ม ี  
คารโบใฮเดรต และมีกากใย
นอย 
-ลื ม รั บป ร ะท านย าก อ น
อ า ห า ร โ ด ย เ ฉ พ า ะ ม้ื อ   
ละศีลอด  

2. ดานการรับประทานยา - ลืมรับประทานยาบาง
เวลาและไมเครงครัดใน
การรับประทานยา 
- รั บ ป ร ะ ท า น ย า ไ ม
สม่ําเสมอโดยเฉพาะผูที่มี
การเดินทางเปนประจํา 

- ปรับยาม้ือเชารับประทาน
ตอนอาหารดึก  ยามื้อ เย็น
รับประทานตอนละศีลอด 
- ผูปวยจํานวน 5 รายไมได
ปรับยาในม้ือกลางวันทําให
ไมไดรับประทานยา 

3. ดานการออกกําลังกาย - ออกกําลังกายรอยละ 9.5 - งดการออกกําลังกายที่เปน
รูปแบบ 
- 4. ดานการการพักผอน - นอนหลับมากกวาวันละ 

6 ช่ั วโมงพักผ อนอย า ง
เพียงพอ ประกอบอาชีพ
อยางเต็มที่ 

 

เวลานอนกลางคืนนอยกวา
เดือนปกติ คือประมาณ 4-5 
ช่ัวโมง 
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง เดือนปกติ เดือนถือศีลอด 
- จัดการความเครียดใชหลัก
ศาสนา  

5. การจัดการความเครียด - จัดการความเครียดได
เ หม าะสมรั กษ าคว าม
สม ดุ ล ด า น จิ ต ใ จ แ ล ะ 
อารมณ 

- อารมณห งุดหงิดง ายใน
ชวงแรก  
- ปฏิบัติสมาธิขอพร ระลึกถึง 
อัลลอฮ 
-ละหมาดตะรอเวียะฮที่มัสยิด 
- 6.การปองกัน

ภาวะแทรกซอน   
- ภาวะแทรกซอเฉียบพลัน 
มีอาการออนเพลีย หนา
มืด ไมมีแรงเปนบางครั้ง
จัดการโดยการ
รับประทานของหวาน  
- ภาวะแทรกซอนเรื้อรัง 
ผูใหขอมูลหลักมี การดูแล
เทาไดไมดี ทําใหตอง
สูญเสียน้ิวหัวแมเทา  1 
ราย 

สวนใหญภาวะแทรกซอน
เ ฉี ย บ พ ลั น  คื อ  อ า ก า ร
ออนเพลีย หนามืด ใจสั่น ไม
มีแรง จัดกาภาวะแทรกซอน
เบื้องตนดวย    การอาบนํ้า 
นอนเ พ่ือลดกิจกรรมของ
รางกาย ทําจิตใจใหสงบ 

 
 ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ในเดือนถือศีลอดสวนใหญนอยกวา               
รอยละ 7 การดูแลควบคุมเบาหวานอยูในเกณฑดี ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) 
ในเดือนปกติสวนใหญมากกวา รอยละ 8 คือการดูแลควบคุมเบาหวานอยูในเกณฑไมดี 
ดังรายละเอียดตาราง 2 
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ตาราง 2  เปรียบเทียบจํานวนและรอยละ ของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) กอน 
ถือศีลอดและหลังถือศีลอด (n = 21) 

เดือนปกติ เดือนถือศีลอด ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1C) จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอยกวารอยละ 7 
รอยละ 7-8 
มากกวารอยละ  8 

3 
6 
12 

14.3 
28.6 
57.1 

9 
6 
6 

42.8 
28.6 
28.6 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 ความหมายโรคเบาหวานในทัศนะ มุมมองของผูใหขอมูลหลัก  
 ผูใหขอมูลหลัก ใหความหมายเก่ียวกับโรคตามประสบการณ การแลกเปล่ียน
ขอมูล อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรางกาย เชน ปสสาวะมีรสหวาน รับประทานอาหาร            
ไมระวัง ตองดูแลตอเน่ือง สวนการรับรูเก่ียวกับโรคแตกตางกัน เชน เกิดจากกรรมพันธุ
เพราะมีประวัติพอเปนเบาหวาน รับประทานตามใจตนเอง ทําใหออนเพลีย สอดคลอง
กับศรัญญา เลียววิจักขณ (2546:72) พบวา ผูใหขอมูลหลัก มีความเขาใจเก่ียวกับโรค              
2 ประเด็น คือ เปนโรคที่เกิดขึ้นเองอาจเน่ืองมาจากการรับประทานอาหารรสหวานจัด 
มันจัด หรือจากการท่ีมีภาวะเครียดสูง ประเด็นที่สองคือ กลุมที่ไดรับการอธิบายจาก
แพทยผูใหการรักษาคิดวาโรคเบาหวานเกิดจากการทํางานของตับออนที่ผิดปกติ รวมท้ัง
อาจเกิดจากกรรมพันธุ 
 วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด 
 ผูใหขอมูลหลักทุกคนถือศีลอดในเดือนถือศีลอดอยางมุงมั่นศรัทธา มากวา              
15 วัน และมีเปาหมายคือ การปฏิบัติตนตามหลักขอบังคับของศาสนาอยางเครงครัด โดย
มีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู กับบริบทหรือปจจัยของแตละบุคคล สามารถ
จัดรูปแบบวิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด ดังน้ี 
 วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของการถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักถือวาการถือศีล
อดถือเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนแมจะมีขอยกเวนบางกรณีแตทุกคนพยายามปรับตัวให
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 การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักมีการปฏิบัติศาสนกิจ
มากกวาเดือนปกติ มีการละหมาดตอนกลางคืนที่มัสยิด พยายามปฏิบัติศาสนกิจเพราะคิด
วาไดรับผลบุญมากกวาเดือนปกติ สอดคลองกับเพ็ญนิภา นรินทรกุล ณ อยุธยา (2546: 
151) พบวาในเดือนศีลอดมีการปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น เชน การละหมาดตะรอเวียะฮ 
การทําจิตใจใหสงบในมัสยิด และการอานอัลกุรอาน  
 การพักผอน ผูใหขอมูลหลักหลับนอยกวา 6 ช่ัวโมง ผูปวยเขานอนเวลา
ประมาณ 23.00-24.00 นาฬิกา ต่ืนนอนประกอบอาหารเพ่ือรับประทานม้ือดึก หลังจาก
น้ันก็จะละหมาดกอนพระอาทิตยขึ้น ประกอบกิจวัตรประจําวันปกติ สอดคลองกับ
จิตรลดา นีละไพจิตร (2540: 49) พบวา ในเดือนถือศีลอดมีการประกอบศาสนกิจ โดยจะ
ใชเวลาในชวงกลางคืน กิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหช่ัวโมงในการหลับลดลง  
 ประเพณีของชุมชนในเดือนถือศีลอดจะนอยลง แตมีการแลกเปล่ียนอาหาร
ระหวางเพ่ือนบาน ซึ่งแสดงถึงการมีนํ้าใจในชุมชน สอดคลองกับสมัย วิถีรุงโรจน 
(2536: 125) พบวา ในเดือนถือศีลอดในชวงตอนเย็นแตละครอบครัวจะมีการเตรียม
อาหารคาว หวาน เพ่ือรับประทานเมื่อพระอาทิตยตกดิน (ละศีลอด) สวนหน่ึงก็จะนําไป
ใหญาติ พ่ีนองซึ่งมีการแลกเปล่ียนอาหารซึ่งกันและกัน 

วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักในเดือนปกติ  
 วิถีชีวิตของผูใหขอมูลหลักเปนวิถีชีวิตที่คอนขางซับซอนและมีปจจัยที่
เก่ียวของหลายดานที่มี่สวนตอการดําเนินชีวิตของผูปวย เพ่ือใหเขาใจถึงบริบทที่แทจริง
จึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 การประกอบอาชีพ ผูใหขอมูลหลักสวนใหญจะประกอบอาชีพทําสวน
ยางพาราทุกวัน ถาไมมีเหตุจําเปน สวนการปฏิบัติศาสนกิจผูปวยปฏิบัติศาสนกิจ
ประจําวันละหมาด 5 เวลา สอดคลองกับศิริเพ็ญ  ศุภกาญจนกันติ (2549) พบวา มุสลิม
ภาคใตตอนบนรอยละ 78.8 ละหมาดครบทุกครั้งทุกวัน  
 ผูใหขอมูลหลักสวนใหญจะนอนหลับไดเต็มที่มากกวาเดือนถือศีลอด เขานอน
ต้ังแตหัวค่ําเพ่ือต่ืนประกอบอาชีพและปฏิบัติศาสนกิจตอนเชาตรู เวลานอนไมตํ่ากวา            
วันละ 6 ช่ัวโมง สอดคลองกับจันจิรา ลีลาไพบูลย (2553: บทคัดยอ) พบวา เวลาการนอน
หลับในเดือนปกติ ประมาณ 8 + 1.41 ช่ัวโมง   
 สังคมไทยมุสลิมจะมีงานประเพณีตลอดทั้งปและเก่ียวของกับเรื่องอาหาร             
แกงกะทิ เครื่องเทศ เชน แกงแพะ แกงเน้ือ ขนมหวานจําพวกขาวหมาก รวมมิตร 
สอดคลองกับปาณฑรา มีนะกนิษฐ (2551: 124) พบวา ในงานบุญของชาวไทยมุสลิม
มักจะทําอาหารที่มีไขมันมาก เชน โรตี มะตะบะ ซุบหางวัว ปลานิลทอด ผัดหมี่ แกงเผ็ด
ไก ขนมจีน ขนมหวานอีก 7-8 ชนิด  
 
 การดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยในเดือนถือศีลอด จะดูแลตนเองเพื่อให
สามารถถือศีลอดไดตลอดเดือน แตกตางกันตามลักษณะการดูแลตนเอง ขึ้นอยูกับบริบท 
ปจจัยของบุคคล แบบแผน    การแสดงพฤติกรรมของบุคคล สามารถจัดรูปแบบการดูแล
ตนเองของผูปวยในเดือนถือศีลอด ดังน้ี 
 การดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารในเดือนถือศีลอด พบวา ผูใหขอมูล
หลักสามารถควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอยางตอเน่ือง ใชการตม น่ึง 
มากกวาทอดหรือใชกะทิ  มีการปรับเปล่ียนอาหารเพ่ือใหสามารถถือศีลอดได 
รับประทานอาหารตรงเวลา สอดคลองกับจิตรลดา นีละไพจิตร (2540: 49) พบวา 
ระหวางเดือนถือศีลอด ความถ่ีของมื้ออาหารลดลงโดยบริโภคอาหารมื้อหลัก 2 มื้อ 
ปริมาณการบริโภคคารโบไฮเดรตเพิ่มขึ้น สวนปริมาณพลังงาน สารอาหารโปรตีนและ
ไขมันไมแตกตางกัน         
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 การรับประทานยาในเดือนถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักจะลืมรับประทานยากอน
อาหาร ทั้งตอนละศีลอดและอาหารดึก มีการปรับการใชยา คือยามื้อเชาจะรับประทาน
ตอนอาหารดึก ยามื้อเย็นจะรับประทานตอนละศีลอด ยามื้อกลางวันจะไมไดรับประทาน 
เพราะไมมีการปรับการรับประทานยาม้ือกลางวัน สอดคลองกับจาตุรนต ต้ังสังวรธรรมะ
และคณะ (2553: 84) พบวา การบริหารยาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในรูปแบบตาง ๆ 
มีผลตอการจัดการใชยาที่แตกตางกัน และมีการปรับเปล่ียนการใชยา คือ ยามื้อเชาจะใช
ตอนชวงกอนถือศีลอด ยามื้อเย็นจะใชตอนหลังจากละศีลอดแลว ยามื้อกลางวันมักไมได
รับประทาน ผูปวยมีการปรับเปลี่ยนการใชยาเองในเดือนถือศีลอด เน่ืองจากไมไดรับ
คําแนะนําจากแพทย   
 การดูแลตนเองดานการออกกําลังกายในเดือนถือศีลอด พบวา ผูใหขอมูลหลัก
สวนใหญขาดการออกกําลังกาย เน่ืองจากตองงดกิจกรรม การทํางานที่ตองสูญเสียเหง่ือ
เพ่ือบรรเทาอาการกระหายนํ้า สอดคลองกับจันจิรา ลีลาไพบูลย (2553: บทคัดยอ) พบวา 
ขณะถือศีลอดพฤติกรรมการออกแรงและออกกําลังกายของผูปวยเบาหวานลดลง   
 การจัดการความเครียดในเดือนถือศีลอด ผูใหขอมูลหลักที่ถือศีลอดมีอารมณ
ในทิศทางที่แยลงในชวงแรกของการถือศีลอดแตจะดีขึ้นในสัปดาหตอมา สอดคลองกับ
ราณี  ตาเดอินทร (2549: บทคัดยอ) พบวา มีภาวะเครียดลดลงรอยละ 26.70               
เมื่อเปรียบเทียบกอน-สิ้นสุดเดือนถือศีลอด ดานสุขภาพสังคม รอยละ 100 ของมี
ปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวดีขึ้น  
 การดูแลตนเองดานการปองกันภาวะแทรกซอนในเดือนถือศีลอด พบวา               
บางรายที่มีอาการออนเพลีย หนามืด เมื่ออดอาหารซักระยะหน่ึงในตอนกลางวัน แต
สามารถแกไขอาการดังกลาวได สอดคลองกับฉมาดลพิศ พ่ึงประเสริฐ (2549: 65) พบวา 
ผูปวยเบาหวานสวนใหญสามารถรับรูเก่ียวกับภาวะแทรกซอนเฉียบพลันที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าที่สามารถพบไดบอย ซึ่งผูปวยไดพยายามปรับ
กิจกรรมของตนเองเพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนน้ีขึ้น 
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การดูแลตนเองของผูใหขอมูลหลักในเดือนปกติ 
 มุสลิมจะดําเนินชีวิตเหมือนประชาชนภาคใตทั่วไป มีการรับประทานอาหาร            
3 มื้อ แตไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และสามารถจัดรูปแบบการดูแลตนเองของผูให
ขอมูลหลักในเดือนปกติ ดังน้ี 
 การดูแลตนเองดานอาหารในเดือนปกติ พบวาผูใหขอมูลหลักไมสามารถ
ควบคุมชนิดและปริมาณอาหาร ติดใจในรสชาติ รับประทานไมตรงเวลา รับประทาน
อาหารมื้อเย็นในปริมาณมาก สอดคลองกับบังอร ชูคง และคณะ (2541: 161-173) พบวา 
สวนใหญจะรับประทานอาหารม้ือเย็นที่บาน ทําใหรับประทานมากกวามื้ออื่น อาหารเชา
มีปริมาณและคุณภาพไมเหมาะสม  
 การรับประทานยาเดือนปกติ พบวาผูใหขอมูลหลักรับประทานยาไมตรงเวลา 
ลืมรับประทานยากอนอาหารโดยเฉพาะผูที่มีภาระนอกบาน บางรายทํายาสมุนไพรไว
รับประทานเอง มีประวัติเคยซื้อยาสมุนไพรมาใช สอดคลองกับสุนันทา เปรื่องธรรมกุล 
(2550) พบวา ผูปวยมีพฤติกรรมลืมรับประทานยา รับประทานยาไมตรงเวลา และสวน
ใหญเปนผูสูงอายุ สวนพฤติกรรมการแสวงหายาสมุนไพรมารับประทานน้ัน พบวา
ผูปวยบางคนทดลองใชสมุนไพร ซึ่งผลการรักษาทําใหอาการไมดีขึ้น  จึงกลับมารักษา
ดวยยาแพทยแผนปจจุบัน และไมไดแสวงหายาสมุนไพรมารักษาอีก  
 การออกกําลังกาย พบวาผูใหขอมูลหลักมีการออกกําลังกาย 2 ราย เน่ืองจาก
ขาดความเขาใจท่ีถูกตอง ขาดการสนับสนุนจากสังคม และมีขอจํากัดทางดานสุขภาพ
สอดคลองกับวิมลรัตน จงเจริญ และคณะ (2551: 71-83) พบวา การดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 เรื่องการออกกําลังกายไมไดพัฒนา โดยผูปวยใหเหตุผลวาไมสามารถ
ทําได เหน่ือยหรือออนเพลียจากโรค คิดวางานที่ทําเปนการออกกําลังกายอยูแลว                  
ขาดการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว   
 การจัดการความเครียดในเดือนปกติ พบวา ผูใหขอมูลหลักใชคําสอนทาง
ศาสนาเปนที่พ่ึงทางใจ เรียนรูการปรับตัวจากเพ่ือนผูปวย สอดคลองกับเลอรแมนและ
คณะ (Lerman, et al., 2004: 566-570) พบวา ผูปวยเบาหวานที่ปรับตัวไดเปนเพศหญิง
สูงอายุ เปนโรคมานานทําใหสามารถปรับตัวในการอยูรวมกับโรคได ขอมูลผูปวยที่เปน
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 การปองกันภาวะแทรกซอนในเดือนปกติ บางรายที่มีอาการออนเพลีย หนามืด 
แตมีวิธีแกไขดวยการรับประทานอาหารที่หวาน มีผูปวย 1 รายท่ีมีปญหาเรื่องการดูแล
บาดแผลที่เทาจึงตองตัดน้ิวหัวแมเทา สอดคลองกับนุชพร ตันติวัฒนไพศาล (2545: 96) 
พบวา ความผิดปกติที่เทาเกิดจากโรคเบาหวานแตผูปวยปฏิเสธวิธีการแกปญหา จนเปน
สาเหตุใหอาการผิดปกติเปนมากขึ้น เกิดความกลัวตอผลกระทบของความผิดปกติที่เทา 
จึงคอยมาสนใจวิธีการแกปญหาความผิดปกติที่เทาในภายหลัง  
 
 ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ของผูใหขอมูลหลักในเดือนถือศีลอด 
และเดือนปกติ พบวา ในเดือนปกติคาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เฉล่ียอยูที่
รอยละ  8.9 เ ดือน  ถือศีลอดคาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด  (HbA1C) เฉ ล่ียอยูที่               
รอยละ 7.4 โดยมีความแตกตางกันของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดในทิศทางที่ดีขึ้น 
สอดคลองกับเอท และคณะ (Ait, et al., 2010: 89) พบวา การเปรียบเทียบระดับนํ้าตาล
สะสมในเลือดลดลงเล็กนอยจากรอยละ 9.5 ในเดือนปกติเหลือรอยละ 8.7 ในสัปดาห
สุดทายของเดือนถือศีลอด แตไมสอดคลองกับกาแมน และคณะ (Gaman, et al., 2002: 
79) พบวา เดือนถือศีลอดผูปวยเบาหวานมีระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หนวยงานทางดานสาธารณสุข ควรจะมีการศึกษารูปแบบการใหบริการ
ดานสุขภาพโดยคํานึงถึงความแตกตางของบริบททางวัฒนธรรม ความเช่ือ กลุมดอย
โอกาสเพ่ือใหเกิดความรูสึกเทาเทียมในการรับบริการจากรัฐ ซึ่งอาจลดผลกระทบตอ
ปญหาทางสังคม ความม่ันคง ความแตกแยกในสังคมได 
 2. โรคเรื้อรังที่ เกิดจากพฤติกรรมและปองกันไดมีแนวโนมสูงขึ้น               
การยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จึงเปนโอกาสที่จะให
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 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 จากการศึกษา พบวา ผูใหขอมูลหลักที่ถือศีลอดตางมีวิถีชีวิตและการดูแล
สุขภาพตนเองแตกตางกัน  และแตกตางจากเดือนปกติ  บางกิจกรรมสงผลดีและ                  
บางกิจกรรมอาจสงผลเสียตอสุขภาพได จากการวิเคราะหระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด 
การถือศีลอดสามารถชวยควบคุมระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ไดระดับหน่ึง  
แตไมสามารถดูแลไดทุกราย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. ผูใหบริการทางดานสุขภาพทุกระดับควรใหความสนใจ ทําความเขาใจ
ในบริบทดานจิตใจและสังคม  ซึ่ งจะชวยใหการดูแลผูปวยไทยมุสลิมเปนไป                     
อยางบูรณาการองครวมมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน
ใหมีความสอดคลองกับรูปแบบบริบทของมุสลิมในพ้ืนที่  ใหมีความตอเ น่ือง                     
ของกิจกรรม เนนการมีสวนรวมระหวางผูปวยเบาหวาน ครอบครัว และการสนับสนุน
จากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําศาสนา 
 3. ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวรับเดือนถือศีลอดสําหรับผูปวย
เบาหวาน เพ่ือสงเสริม และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองในแนวทางที่ถูกตอง 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ของ
ผูปวยเบาหวานในเดือนถือศีลอดของพื้นท่ีที่มีวัฒนธรรมการบริโภคท่ีตางกัน เชน มุสลิม
ในภาคตางๆ ของประเทศ   
 2. การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีเปนมุสลิมในเดือนถือศีล
อด  และเดือนปกติ  ควรนําขอมูลเหลา น้ีสูการวิจัยแบบก่ึงทดลองโดยประยุกต                    
ทฤษฎีตาง ๆ เชน แรงสนับสนุนทางสังคม 
 3. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยเพ่ือหารูปแบบหรือกิจกรรมที่เหมาะสม              
ตอวิถีชีวิต และการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในเดือนถือศีลอด 
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ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : ศูนยฝกและอบรมเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดภาคใต* 

Violence of Children and Youth: A Case Study of The Regional 
Juvenile Vocational Training Center of the South * 

ธัญลักษณ   จีนแกวเปยม**, Tanyalak  Jeenkaewpiem**  

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคใต 2)ศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการใชความรุนแรงในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนภาคใต 3)เพ่ือศึกษาหามาตรการปองกันการใชความรุนแรงและหาแนวทาง                 
การอยูรวมกันในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก                  
เด็กและเยาวชนจํานวน 30 คน และ เจาหนาที่จํานวน 10 คน  

 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
ประกอบดวยพฤติกรรมทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันระหวาง 2 จังหวัดใหญ คือ การยกพวก
ตีกันระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานีและการยกพวกตีกันระหวางจังหวัดสงขลากับ                 
จังหวัดตรัง  ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต  9 สงขลา และพฤติกรรม                    
การลวงละเมิดทางเพศ 

ปจจัยที่ เปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงไดแก  ประการแรก  ปจจัย                 
การรวมตัวเปนกลุมและแกนนํากลุม ปจจัยที่สอง การทํารายรางกาย ปจจัยที่สาม ยาเสน                              
_____________________________________________________________________ 
*วิทยานิพนธ  หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ เชิงกลยุทธ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
**นักศึกษาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ เชิงกลยุทธ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ปจจัยที่สี่ การสะสมอาวุธ ปจจัยที่หา การตกลงผลประโยชน ที่ผิดกฎระเบียบศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตไมลงตัว อาทิ โทรศัพท ปจจัยที่หก นโยบายผูบริหาร
แตละยุค ปจจัยที่เจ็ด กําลังใจการทํางานของเจาหนาที่เปนผลมาจากระบบการทํางาน              
ที่เปล่ียนไป และ ปจจัยประการสุดทาย ความเครียด จากการศึกษาพบวาแนวทาง               
และมาตรการในการปองกันการใชความรุนแรง คือ แกไข เรงสรางวัฒนธรรมและ               
องคความรูสันติวิธีวัฒนธรรมในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตโดยใช
กระบวน “การสานเสวนาสรางสภาเด็กและเยาวชน นําแกนนําเด็กและเยาวชนทุกกลุม
ไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเชิงบวก นําแนวทางบานกาญจนาภิเษกมาปรับใชในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต  

คําสําคัญ :  ความรุนแรง เด็กและเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study  violent behavior of children 
and youth in the Regional Juvenile Vocational Training Center of the South, 2) to 
study the conditions being the causes of violent behavior in the Regional Juvenile 
Vocational Training Center of the South, 3) to ascertain preventive measures for 
violent behavior and ways of living together in the Regional Juvenile Vocational 
Training Center  of the South. This study was a qualitative research done through the 
in-depth interview with 30 children and youths and 10 officials of the center. 

 The findings showed that violent behavior of children and youth: group 
fighting in the Regional Juvenile Vocational Training Center district 8, Suratthani 
Province between the children and youths from 2 big provinces of Suratthani and 
Nakhorn Sri Thammarat, group fighting in the Regional Juvenile Vocational Training 
Center district 9, Songkhla Province between the children and youths from Songkhla 
and Trang Provinces and sexual violation. 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 The conditions causing the violent behavior were as follows: 1) gathering in 
group and leaders of groups, 2) assault, 3) tobacco, 4) collecting weapons, 5) 
negotiating unsuccessfully interests not allowed by the regulations of the center such 
as telephone, 6) policy of administrators of each mandate, 7) the officials’ working 
morale resulting from changed working system 8) stress. It was found that the ways 
and measures to prevent violent behavior were correcting and urgently creating culture 
and knowledge on peaceful culture in the center by using dialogue, establishing 
children and youth council in the center, letting the child and youth leaders of every 
group participate in positive and meaningful activities about life skills, applying 
resolving ways of Kanchanaphisek Regional Juvenile Vocational Training Center in 
the Regional Juvenile Vocational Training Center  of the South.   
 
Keywords : violence , children and youth, the regional juvenile vocational training 

center    

บทนํา 

 ในระยะเวลา 2 ถึง 3 ปที่ผานมา ภาพเหตุการณเด็กและเยาวชนใชความรุนแรง
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะ ขาววัยรุนที่เรียนระดับอุดมศึกษาตบตีกัน ปรากฏผานสื่อ 
ที่บันทึกไวเปนคลิบวีดีโอ  และเผยแพรบอยขึ้น  นอกจากน้ี  ยังใชมามารอนๆ ราดหนา
ตาคูกรณี   สาเหตุจากการมองหนากัน ขาววัยรุนหญิงระดับมัธยมปลาย  5-6 คน รุมตบตี
พรอมทั้งกระทืบ (มหาวิทยาลัยราขภัฏนครราชสีมา, 2550:1)โดยคนที่ทํามักใหเหตุผลวา 
“ เพราะมันทํ า ตัว เดนกว าฉัน   มันไม ยอมกมหั วใหฉัน  ฉัน เลยตบสั่ งสอน ”                           
(มติชน ,2549:1) 
 ภาพขาวเด็กชางตีกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยดูจากสถิติการรับแจงเหตุ
ของศูนยวิทยุ 191 รับแจงเหตุนักเรียนตีกัน และจับกลุมกอเหตุ โดยต้ังแต มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2552 แจงนักเรียนกอเหตุตีกันถึง 1,010 ครั้ง ในขณะท่ีพ.ศ. 2550 มีเพียง                 
718 ครั้ง และพ.ศ. 2551 จํานวน 639 ครั้ง  (มติชน ,2552:1) 
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 ภาพขาวเด็กอายุ 18 ป ฆาแท็กซี่ เลียนแบบเกมออนไลน  โดยเด็กใหการ               
รับสารภาพวา “เปนผูลงมือสังหารคนขับแทกซี่  โดยเลียนแบบเกมสออนไลนเกมหน่ึง 
ซึ่งผูเลนจะตองเปนอาชญากรรม จึงขอเงินมารดา 500 บาท ไปซื้อมีด 2 เลม กอนเรียก
แท็กซี่เคราะหรายจากหนาโรงพยาบาลยันฮี ใหมาสงบริเวณที่เกิดเหตู กอนใชมีดจี๊               
ชิงทรัพยจนเกิดเหตุตอสู กัน ตนจึงใชมีดแทง กวา  10 แหง จนเสียชีวิต  ระหวาง
เคล่ือนยายศพเพื่อนําไปทิ้ง  พลเมืองผานมาเจอจึงแจงตํารวจเขาจับกุมในที่สุด”               
(ไทยรัฐ ,2551:1) 
 ภาพขาวเหลาน้ีลวนสะทอนความรุนแรงที่มีอยูในตัวเด็กและเยาวชนในสังคม
ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งตรงกับงานวิจัยที่ผานมา เชน งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยอสัมชัญ 
เรื่องสถานการณการใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาอายุ 12-24 ป               
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 10-17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552   
พบวา “เด็กและเยาวชนสวนใหญหรือรอยละ 60.8 พบเห็นภาพการใชอาวุธ เชน อาวุธ
ปน มีด ทํารายกันบอยๆ รองลงมารอยละ 57.5 พบเห็นภาพการตอสูทํารายรางกายกัน
บอยๆ รอยละ 51.4 พบเห็นภาพของสงครามและการฆาตกรรม บอยๆ รอยละ 49.3               
พบเห็นภาพการคุกคามทางเพศ บอยๆ รอยละ 46.5 พบเห็นพฤติกรรมการพูดจา               
หยาบคาย ดาทอ โตเถียงกัน บอยๆ และรอยละ 39.3 พบเห็นภาพการทะเลาะวิวาทของ
คนในครอบครัว บอยๆ เปนตน” (นพดล กรรณิกา,2552:1)  และจากรายงาน สภาวการณ
เด็กและเยาวชน ป 2549 -2550  ของสถาบันรามจิต ในโครงการติดตามสภาวการณ              
เด็กและเยาวชนรายจังหวัด  พบวา  ในสถานศึกษา  (2550) มีเด็กที่ถูกพบเห็นวา               
พกพาอาวุธ ถึงรอยละ 22-23 ถูกทํารายรางกาย 17-29 และถูกกรรโชกทรัพยรอยละ 8-12   
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนจํานวนมากมีประสบการณกอความรุนแรง รอยละ 30.4 
ยอมรับวา เคย ตบ ตี ตอย คนอื่น ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา รอยละ 22.4 ไดเขารวม               
ในการทะเลาะวิวาทเปนกลุม ตลอดจนถึงพฤติกรรมอันธพาลขมขู ทําคนอื่นบาดเจ็บจาก
การตอสู  และพกพาอาวุธปน (เพ็ญจันทร  เชอรเรอร และคนอื่นๆ,2551: 101-103) 
  ภาพขาวรายงาน  การวิจัย  และการสํารวจเหลาน้ี  เปนสิ่งที่ ช้ีให เห็นถึง               
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม เปนเครื่องช้ีใหเห็นวาเยาวชนกับช้ันแหงความรุนแรงน้ัน
พวกเขาไดเปนทั้งเหยื่อ เปนผูกระทํา และเปนผูมีสวนกระทําสิ่งเหลาน้ีมันสะทอน

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 การท่ีเด็กและเยาวชนที่ใชความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆไดเขามาอยูใน                
สถานพินิจ และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน จะตองผานกระบวนการดูแลบําบัดแกไข 
ฟนฟูเด็ก และเยาวชนกระทําผิดใหสามารถกลับคืนสูครอบครัวและเปนที่ยอมรับ               
ของสังคม โดยใชกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือความคุมครองเด็กและเยาวชน                 
เนนการแกไขจิตใจ และพฤติกรรมโดยหลีกเล่ียงการลงโทษ  พิจารณาถึงสาเหตุ                
การกระทําความผิด  บุคลิกภาพ  สิ่งแวดลอม  และใหความชวยเหลือที่ เหมาะสม                    
โดยนําหลักการดานพฤติกรรมศาสตร จิตวิทยา สังคมศาสตรและดานการแพทยมาใช
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเพ่ือการแกไขแทนการลงโทษเพื่อใหเขากลับคืนสูสังคมได 
ซึ่งเปนภาระอันหนักยิ่ง แตที่ผานมาประสบปญหามากมายท่ีเด็กในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหลายแหงกลับมีพฤติกรรมรุนแรงปรากฏใหเห็น เชน กอเหตุประทวง               
เผาทําลายทรัพยสินในสถานพินิจซึ่งมักไดยินขาวอยู เปนระยะๆ   เชน “เยาวชน                     
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎรธานี กอเหตุทะเลาะวิวาท          
ยกพวกตีกันเปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บ 3 ราย กอนเกิดเหตุเปนชวงเวลากิจกรรมอิสระ
หลังรับประทานอาหารเชา ซึ่งเยาวชนไดทํากิจกรรมตามอัธยาศัยและเกิดการแบงกลุม
ออกเปนพวก ๆ กอนจะยกพวกตีกันจนมีผูไดรับบาดเจ็บ 3 ราย เปนเยาวชนอายุ 16 ป               
1 ราย และอายุ 14 ป 2 ราย เยาวชนที่ไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกของมีคนที่บริเวณศีรษะ
และดานหลัง โดยถูกเจาหนาที่นําตัวสงโรงพยาบาลสุราษฎรธานี  (สํานักชาวไอเอ็นเอ็น, 
2552:1)                                                                  
 “เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2552   เด็กในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 
สงขลา ยกพวก ตีกัน ระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดตรัง บาดเจ็บ 6 คนในจํานวนน้ี
อาการสาหัส 1 คนถูกตีเขาที่ลําคอและตามลําตัวเจาหนาที่กูภัยตองนําตัวสงโรงพยาบาล
สงขลา  กอนที่เจาหนาที่จะสามารถควบคุมสถานการณไวไดและจับทั้งสองกลุมแยก
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 จากปญหาการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนดังกลาว ผู วิจัยเห็นวา
พฤติกรรมการใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชนกรณีการทํารายรางกายที่มีความรุนแรง
มากขึ้น และผลท่ีเกิดกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งตัวเด็กและเยาวชน ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน และสังคมโดยสวนรวม ดังน้ันการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธ              
ตอการใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จะทําใหทราบถึงตนตอของปญหาดังกลาว 
เพ่ือที่จะไดนํามาเปนขอมูลในการศึกษา เพ่ือหามาตรการปองกัน แกไขฟนฟูพฤติกรรม  
การใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อันจะชวยให
เหลาอนาคตของชาติไดเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดี และทําใหสังคมภายในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคใตมีความสงบสุขตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนภาคใต 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการใชความรุนแรงในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนภาคใต 
 3.  เพ่ือศึกษาหามาตรการปองกันการใชความรุนแรงและหาแนวทางการอยู
รวมกันในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต  
 
วิธีการวิจัย 

พื้นท่ีท่ีใชในการศึกษา 

พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
จังหวัดสุราษฎรธานี และศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

ผูใหขอมูลสําคัญ  
เด็กและเยาวชนที่เปนแกนนํา (ขาใหญ) และเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ

การใชความรุนแรงในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน และเด็กที่มีประสบการณโดน                
ทํารายในศูนยฝกอบรมเด็กเยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานี จํานวน 15  คน และศูนย
ฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต  9 สงขลา จํานวน 15 คน เจาหนาที่ในศูนยฝกอบรมเด็ก
เยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานี จํานวน 5  คน และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต  9 
สงขลา จํานวน 5 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research )           
ใชวิธีการรวบรวมขอมูลเปน 3 แหลงคือ  

1. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) 
โดยผูศึกษาจะเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง  เ พ่ือใหไดขอมูลอยางละเอียดตรงกับ
จุดประสงคที่สุด โดยกําหนดผูใหขอมูลเปนการเฉพาะเจาะจงเพื่อความเหมาะสม                 
ในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 

2. การ เ ก็บขอมู ลจากการสั ง เกตแบบไมมีส วนร วม  ( Non-participant 
Observation) ประกอบดวยกระบวนการสามขั้น คือ การสังเกต การซักถาม และการจด
บันทึกขอมูล 

3. การศึกษาบริบท (Context) ที่เก่ียวของหรือมีลักษณะที่เปนเหตุปจจัย                       
ในการสรางกระแสความกดดัน เชน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน การกิน อยูหลับนอน 
กิจกรรมตาง ๆ ที่อาจ สงผลในการสนับสนุนหรือขัดขวางในการฝกและอบรม ตลอดจน
ปจจัยดานครอบครัว หรือชุมชนที่อาจมีสวนเก่ียวของ  

การพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยคํานึงถึงการยินยอมของกลุมตัวอยางเปนสําคัญ ไมมี          

การบันทึก ช่ือ -สกุลและที่อยู ของผู ใหขอมูล  ผู วิจั ยไดอธิบายถึง วัตถุประสงค                            
วิธี และขั้นตอนในการ เ ก็บขอมูล   ประโยชนที่ ค าดว าจะได รับจากการ วิจั ย                     
ใหกลุม ตัวอย างรับทราบ  ในระหว าง เ ก็บขอมูลหากมีคํ าถามใดไมสะดวกใจ                            
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรายวัน ใชวิธีวิเคราะหและ

ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลในประเด็นตางๆ และตรวจสอบซ้ํากับผูใหขอมูล
จนกวาขอมูลจะอิ่มตัว วิเคราะห ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเมื่อการสิ้นสุด 
การเก็บขอมูล โดยผูวิจัยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา(Description) โดยสรุปประเด็น
สําคัญตางๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัย  และการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 
พรอมทั้งนําเสนอขอมูลในลักษณะของการบรรยายความ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน               
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตมีดังน้ี  
 1. พฤติกรรมทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันในชวง พ.ศ. 2549-2553 เกิดเหตุการณ
ขึ้นอยางตอเน่ือง บางปเกิดเหตุการณขึ้นหลายครั้ง การทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน               
เกิดเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นและเจรจากันไมสําเร็จ โดยเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นฝายที่ถูกกระทํา             
จะไปคุ ยตกลงกับฝ ายที่ มากระทํา  โดยการไปพูดคุยถ าตกลงกันได เรื่ อง ก็จบ               
แตถาฝายที่กระทําใชคําพูด ทาทาง ที่เกง กวน ก็จะสงผลใหการคุยตกลงไมสําเร็จ               
ฝายที่โดนกระทําก็จะไปรวบรวมกําลังพลและอาวุธ ใชเวลาในการรวมพลไมนาน
ประมาณ 10 นาที เพราะกอนที่จะมีการไปพูดคุยจะมีการขุดอาวุธเตรียมพรอมไวแลว 
เมื่อกําลังพลและอาวุธพรอมจะมีคนเปดเกม คือคนนําในการทะเลาะวิวาทหรือทัพหนา 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8  จังหวัดสุราษฎรธานี จะแบงฝงออกเปน 3  ฝง 
ฝงแรก คือ ทีมสุราษฎรธานี  ประกอบดวย  เด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธานี               
จังหวัดชุมพร ฝงที่2 คือ ทีมนครศรีธรรมราช ประกอบดวยเด็กและเยาวชน               
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ฝงที่ 3 คือ ทีมระนอง ซึ่งจะเปนทีมกลาง             
ไม ฝ ก ใฝ ฝ า ย ใด ศูนย ฝ กและอบรม เ ด็ กและ เ ย าวชน  เ ขต  9 จั งห วัดสงขลา               
จะแบงฝงออกเปน 2 ฝง ฝงแรก คือ ทีมตรังประกอบดวยเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

 2. พฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศ   โดยการลวงละเมิดทางเพศ มี 2 วิธี คือ 
การรวมเพศทางทวารหนัก และการสําเร็จความใครโดยการใชปากอม การถูกกระทํา              
มี 2 วิธีคือ เปนผูถูกกระทําฝายเดียว คือถูกบังคับขมขู ประการที่สองยินยอมพรอมใจ     
โดยอาสาทําใหหรือรวมมือกันทํา   ลักษณะเด็กที่โดนกระทําจะเปนเด็กตัวเล็กๆ หรือเด็ก
ที่ออนแอไมสามารถดูแลตัวเองได สถานท่ีที่ใชในการลวงละเมิดทางเพศ คือบนหอนอน 
หรือไมก็ตามสถานท่ีที่ลับตาคนอยางเชนหลังโรงยิมเนเซี่ยม ผลที่เกิดมี 3  รูปแบบ คือ  
1)  กลายเปนคนเก็บตัว ซึมเศรา  2) ยอมใหคนอื่นมีเพศสัมพันธไดโดยตัวเองมีความช่ืน
ชอบ  3) ขายบริการ 
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 ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนใน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตมีดังน้ี 

1. การรวมตัวเปนกลุม/ชุด และแกนนํา 
     สาเหตุที่ตองรวมตัวกันเปนกลุมเพราะธรรมชาติของมนุษยเมื่อเจอกลุมที่
สามารถปรับตัวหรือรูจักหรือคุนเคยกันมากอนก็จะรวมตัวกัน เพ่ือความปลอดภัย               
ของกลุมของตัวเอง เพ่ือไมใหกลุมอื่นมารังแก การอยูเปนกลุมจะมีการชวยเหลือเก้ือกูล  
ดูแลซึ่งกันและกัน จะทําใหสมาชิกรูสึกสบายใจ อีกประการหน่ึงเด็กและเยาวชนในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตมองวาเจาหนาที่ไมสามารถท่ีจะดูแลคุมครอง              
ความปลอดภัยใหกับตนได ดังน้ัน จึงรวมกลุมเพ่ือปกปองตัวเองจากกลุมอื่นที่พยายาม
จะมามีอํานาจหรือมารังแกกลุมตน กลุมเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็ก               
และเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี มีทั้งหมด 12 กลุม คือกลุมหนาชางศิลป               
โคนอินทนิน  ใตหอ 3  หัวแทงนาสาร ใตหัวแทงภูเก็ต โคนไทร ในเกษตร  หลังหองซัก 
หนาชางทุงสง โพเด่ียม ใตราว และหนาชางยนต (ปจจุบันยุบรวมกับกลุมโคนอินทนิน)  
โดยช่ือเรียกแตละกลุมน้ันมาจากสถานท่ีต้ังของกลุม 
 กลุมเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
มี  9  กลุมคือ กลุมพัทลุง กลุมตรัง กลุมสงขลา กลุมหาดใหญ กลุมสตูลนอกเมือง               
กลุมสตูลในเมือง  กลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  กลุมรัตภูมิ  กลุมสิงหนคร โดยช่ือเรียก
แตละกลุมน้ันมาจากภูมิลําเนา 
 ในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต ทั้งในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จังหวัดสุราษฎรธานี และสงขลา จะมีกลุมเจาถ่ิน คือกลุมน้ีจะไมตองการใหกลุม
ไหนเปนใหญและมีอํานาจเหนือกลุมตน  เพราะรูสึกรับไมไดที่ใหคนบานอื่นมาเปน
ใหญหรือสรางบารมีในบานตนเอง กลับอีกกลุมหน่ึงคือกลุมพลัดถิ่น  ตองการท่ีจะมี
อํานาจเหนือกลุมเจาถิ่น หรือไมตองการใหเจาถิ่นมาคุมหรือมีอํานาจเหนือกวาสงผลให
เกิดการแยงชิงความเปนใหญหรือการมีอํานาจเหนือกลุมอื่นตลอดเวลา ดังน้ัน ถา
ชวงเวลาไหนกลุมใดออนแอกวาก็จะถูกอีกกลุมครอบครองความเปนใหญในศูนย
ฝกอบรมฯ  จากการแบงเปนสองฝกสองฝายสงผลใหมีการแบงพ้ืนที่ของแตละฝงหรือ
กลุมอยางชัดเจน ทําใหอีกฝงไมสามารถที่จะรุกลํ้าหรือกลามาเดินในอาณาเขตของอีกฝง 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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  “ในศูนยฝกทะเลาะกันเพ่ือประกาศศักด์ิศรีของจังหวัด”   
เด็กและเยาวชนคนท่ี 7 สงขลา  (30  มิถุนายน 2553) 

 “การแบงพรรคแบงพวก ทําใหเกิดปญหาการตีกัน”   
เด็กและเยาวชนคนท่ี 10 สงขลา  (5  กรกฎาคม 2553) 

“เด็กที่น่ีมีชุด ถาไมมีชุดเปนไปไมได ในน้ีมีชุดกันทุกคน ระนองก็ระนอง 
ชุมพรก็ชุมพร ถาอยูโดดเด่ียวก็บาไมคอยมี”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 11 สุราษฎรธานี  (3  มิถุนายน 2553) 
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“อยูที่น่ีตองอยูเปนกลุมเปนแกงค เพราะแตละคนตางเห็นแกตัว อยูเปนกลุมเด็กบาน
ตัวเองดีกวา”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 12 สงขลา  (6  กรกฎาคม 2553) 
“ขาใหญ จะเปนคนใจนักเลง คนในทีมเราจะยกกันเอง(แตงต้ังขึ้นมา) ขาใหญไมตองทํา
อะไรเลย สบาย กินขาวไมอิ่มไปสั่งให ถาไมตักใหอดยาลอม (อดสูบยาเสนนอกรอบ)  
และใชเพ่ือนใหไปตักนํ้าใหกิน”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 3 สงขลา  (17  มิถุนายน 2553) 
“ขาใหญเปนคนที่อยูมานานแลว นาเช่ือถือ อยูหนาเกรงขาม ขาใหญทําหนาที่ดูแลเด็ก 
และจะใชใหเพ่ือนทําอะไรก็ได”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 6  สงขลา (29 มิถุนายน 2553) 
2. การทํารายรางกาย  
      ปญหาการทะเลาะวิวาทปรากฏใหเห็นแทบทุกวันในศูนยฝกและอบรมเด็ก

และเยาวชนภาคใตการแกลง หรือการทํารายรางกายจะปรากฏในที่ลับและที่แจง 
สวนมากจะเปนที่ลับ สถานที่คือบนหอนอน  สาเหตุที่ทะเลาะกันมาจากการพูดจาหยอก
ลอกันแรงๆ เชนพูดจาดาพอลอแม การหมั่นไสไมชอบหนากัน อันเน่ืองมาจากการไม
ชอบทวงทาการเดินของอีกฝายหน่ึง หรือการมองหนากัน การมีเรื่องกันมากอนหนาจะ
เขามาในศูนยฝกอบรมเด็ก คือ เคยทะเลาะวิวาทตอนอยูในชุมชนเดียวกัน หรือ ขณะที่อยู
ในสถานพินิจรวมกัน สาเหตุที่เกิดจากตัวเด็กเองคือความเครียดและความกดดันเพราะ
ตองอยูในกฎระเบียบวินัย อยูรวมกับคนจํานวนมาก ขาดอิสระ ทําอะไรที่ซ้ํา ๆ ทุกวัน    
มีปญหาก็ไมกลาปรึกษาเจาหนาที่ ความขับของใจความกดดัน เมื่อตองมาเผชิญกับ
สถานการณที่ยุงยาก ไมสามารถทําอะไรไดตามตองการ ทําใหเกิดความโกรธแคน 
ดังน้ันการแสดงออกทางอารมณกาวราว การทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนก็เปนวิธีการระบาย
ความเครียด  

“พฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กมีทั้งในที่ลับและในที่แจง ถามวาเด็กถูก
ทํารายรางกายทุกวันไหม ตอบวาเด็กถูกทํารายรางกายทุกวัน  ถามวาเด็กที่น้ีถูก
กินทุกวันไหมถูกกินทุกวัน (ที่น่ีการถูกทํารายรางกายเรียกวาการถูกกิน) ปญหา
การทํารายรางกายเปนปญหาที่รอการปะทุ สมมติกลุม A มีนายแดงเปน 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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หัวหนาชุด มีเด็กในกลุม 10 คน นายเขียวเปนหัวหนาชุดมีเด็กในกลุม 15 คน กลุม A มา
กินกลุม B  กลุม B มากินกลุม A  สลับกันไปสลับกันมา กินกันครบทุกคนเหลือแต
หัวหนาชุดที่ยังไมถูกกิน  วันน้ันคือวันที่ขุดอาวุธ ขึ้นมาฟนเอามาทํารายรางกายกัน”  

เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“ปญหาท่ีใหญที่สุดของศูนยฝกคือปญหารังแกกัน บีบ(การกดดันใหกลุมเล็กเขารวมเปน
สวนหน่ึงกับกลุมใหญ) บางทีครูไมรู หอ 3 เด็กถูกเตะประจํา ชุดผมเขาวันสองวันถูกเตะ
คิ้วแตก พอไปถามวาทําไมมันบอกวาหมั่นไส นอกจากนี้ใชเพ่ือนใหไปโนนไปน้ีเพ่ือน
ไมทําก็รังแก  วันกอนเรียกเพ่ือน เพ่ือนนอนอยูเพ่ือนไมไดยินก็เขาไปเตะ ใชน้ันใชน้ี
ไมไดดังใจก็เตะ เราคิดในใจถาเขามาหาเรื่องก็เอาเลย หลายครั้งแลว น่ีครูมารูครั้งแรก ที่
ผมนับไดกอนหนาน้ีก็เปน 20 ครั้งได เราพยายามหลีกจนสุดแลว เหมือนผมอยู 16  คน 
หอ 3 อยู 90 คน ชุมพร 40 สุราษ 40 ไมรูก่ีขาไมรูก่ีแขงจะเอาอะไรกันหนักหนา”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 11 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
“เด็กเล็กๆ จะโดนแกลง  แลวเขาจะไมมาฟองเจาหนาที่ เพราะกลัวฟองแลวจะโดนใช
ความรุนแรงอยางตอเน่ือง เพราะทําตัวเปนผีเด็กตามศัพทของเขา  แตเจาหนาที่ก็จะ
สังเกต วาเด็กคนไหนนั่งซึม น่ังเศรา แยกตัว พอบานก็จะเรียกตัวไปพูดคุยกับเขาบางคน
ก็ใหความรวมมือบางคนก็ไมใหความรวมมือ นอกจากบางคนไมไหวจริงๆเขาจะมา
บอก”  

เจาหนาที่คนที่ 5 สุราษฎรธานี (10 มิถุนายน 2553) 
“เด็กเล็กๆ ถูกแกลงทุกวันทุกคืน ถูกตบถูกซักผาเกือบตาย เสารอาทิตยถูกซักทั้งวันไมมี
เวลาพัก ไดพักตอนกินขาว  จะโดนแกลงกลางคืน กลางคืนก็ไมไดนอนหลับดี ถูกจุด
มอด(เอากระดาษใสระหวางน้ิวของเพ่ือนแลวใชไฟจุด)ทันทีพอต่ืนขึ้นมาก็เดินไมได           
ถาจะทําใหตายมันก็ตาย เด็กตัวเทาน้ีมันสูใครก็ไมไดตัวมันเล็กมาก” 

เด็กและเยาวชนคนท่ี 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
 3. ยาเสน 
        เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต รอยละ 90 
สูบบุหรี่ (ยาเสน)สาเหตุที่สูบมาจากความเครียด และจากการที่เยาวชนมีเวลาวางมาก
เกินไป ชวงเวลาการสูบเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต              
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 นอกจากน้ียาเสพติดประเภทอ่ืนที่พบเห็น ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 8 จังหวัด สุราษฎรธานี เมื่อกอนพบเห็นยาบาแตปจจุบันสามารถกวาดลางไดแลว 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ยังพบเห็นยาบา กัญชา โซแลม  
เหลาแหง  และทินเนอร 

“ปญหายาเสนเปนสวนหน่ึงที่จะนํามาสูความรุนแรง กรณีการแยงยา ปกติคน
ที่ถือยาเสนคือหัวหนาชุด  หัวหนาชุดเปนคนจายยาใหกับเด็กในชุด  ถา
เมื่อไหรก็ตามที่แตละคนเก็บรักษายาเสนไวที่ตัวเอง ปญหาจะเกิด “ฉันสูบ
นอย ฉันจะมีสูบเรื่อย ๆ ฉันสูบมากฉันก็สูบแปปเดียวหมด” ฉันจะไปขอของ
เพ่ือน เพ่ือนกวาจะไดยาเสนมาก็ยาก ก็ทะเลาะกัน เพราะยาเสนไมมีสูบ “กูขอ
สูบของมึง มึงไมใหสูบ” “ปญหาความรุนแรงมาจาก ยาเสน 90% ความ
ขัดแยงสวนตัว 20% สังเกตไดถายาเสนชุดเกษตรหายไป 1 กระปอง เขารวม
พลทันที แปบเดียวเต็มหมด ถามีคนเห็นวาชุดน้ีชุดน้ันเขาไป เขาจะยกพวกมา
ถาม ถาตีกันไดก็ตีกัน ถากําลังนอยกวาจะไปรวบรวมกําลังพลมา”  

                        เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
“ปญหายาเสนแตละลอตที่เขามามีการซื้อขาย มีการโอนเงิน เมื่อเช็คดูแลว 
ตรวจดูแลวปรากฏวายาเขาแลวแตเงินยังไมมีการโอนก็เปนปญหาอีก จํานวน
ยาเสนกับจํานวนชุด ถาไดยาเสนมาจํานวนหน่ึงปริมาณสัดสวนการแบงจะ
แตกตางกัน ชุดน้ีได 40 ชุดน้ีได 60   มันจะมีปญหาการขอสูบตางชุดไมได 
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เพราะถาสูบบุหรี่มวนเดียวกันหมายถึงการยอมรับใหมาอยูชุดเดียวกัน จะยาย
ชุดก็ไมได เพราะมันเก่ียวกับกําลังพลของชุด  เพราะถากลุมของตนมีคนนอย
เมื่อทะเลาะวิวาทกันกลุมตนอาจแพได จึงตองมีฐานกําลังใหมากท่ีสุด (น่ีคือ
ฐานอํานาจหน่ึง)”  

   เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“ยาเสนถือวาเปนทรัพยที่ล้ําคาในน้ี ใครมียาเสนมีของตองหามถือวาเปนเจา
พอ  อีกอยางหน่ึงกลุมหน่ึงยาขาดไปขออีกกลุมหน่ึง ขอไมไดปญหาใหญแลว 
กอใหเกิดการทะเลาะวิวาท” 

เจาหนาที่คนที่ 3 สงขลา  (5 กรกฎาคม 2553) 
“สาเหตุทะเลาะกันเปนเพราะบีบกันเรื่องยา ขายยาเสนแพงเกินไป แกลงกัน
เรื่องไฟที่จุด”  

เด็กและเยาวชนคนที่ 12 สงขลา  (6  กรกฎาคม 2553) 
“เมื่อกอนมียาบาแตชวงน้ีไมมีแลว”  

เด็กและเยาวชนคนที่ 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
“มีเหลาแหง มีทินเนอร มีกัญชาสวนมากจะเปนเหลาแหง จะมาจากสามจังหวัด

ภาคใต เคยจับได” 
เจาหนาที่คนที่ 3 สงขลา  (5 กรกฎาคม 2553) 

 4. การสะสมอาวุธ 
      สาเหตุที่ตองสะสมอาวุธเกิดจากเด็กและเยาวชนแตละฝงระแวงกัน ไม
แนใจรูวาอีกฝงจะมาทํารายพวกตนเมื่อไหร  การสะสมอาวุธถือวาเปนการปองกันตัว
และทําใหรูสึกปลอดภัย  เพราะอยางนอยยังมีเครื่องมือในการตอสูไดบาง อาวุธมีสอง
ประเภทคือ อาวุธโดยสภาพ เชน มีด ดาบ  กับอาวุธที่มาจากการดัดแปลง เชนเหล็กเสน 
แปรงสีฟน ชอนกินขาวที่มาฝนใหแหลม และสิ่งนากังวลที่สุดคือการมีมีดตลาด หรือมีด
หัวตัดเล็ดลอดเขามาในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่ง
อานุภาพในการทําลายสามารถทําใหบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตได การเก็บรักษาอาวุธ
น้ันจะใชการฝงดิน จะซอนในคูระบายนํ้า ในสระนํ้า ตามเบาะตามหมอน ซึ่งวิธีการซอน
จะแนบเนียนมาก โดยคนที่ซอนและรูวาอาวุธอยูที่ใดจะรูกันเพียงคนหรือสองคนในกลุม
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“มันตีกันเพราะระแวง ระแวงเรื่องการสะสมอาวุธ”  
เด็กและเยาวชนคนท่ี 1 สุราษฎรธานี (24 พฤษภาคม 2553) 

“ชุดของสุราษฎรทะเลาะกับชุดของสุราษฎร จะทะเลาะกันเรื่องอาวุธ เพราะ
อาวุธเก็บไวที่เดียวกัน พออาวุธหายนึกวาชุดโนนเอาไปชุดน้ีเอาไป เคลียรกัน
ไมลงตัว”  

เด็กและเยาวชนคนที่ 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
“เด็กสามารถดัดแปลง ของใหเปนอาวุธได เชนลวดหนามก็เปนกระบองลวด
หนามบางอันมาขัดมาถูใหแหลม เพ่ือใชแทงได มีมีดมีชอนสอม” 

 เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
“สิ่งที่นากลัวที่สุดคือมีดหัวตัดที่สั่งมาจากขางนอก โดยการโยนเขามาใน              
ศูนยฝก โดยเราไมรูไดเลยวาโยนมาจํานวนเทาไหร”  

เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“มันจะขุดไวเนียบเนียน จะไมมีรองรอยเลย เขาจะซอนไวทุกที่ ในสระนํ้า 
เพดาน คูระบายนํ้า ไวไดหมด ขอบสนามบอล เขาจะซอนไวเวลาไมมีคนเดิน
มา” 

เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
 5. การตกลงผลประโยชน ท่ีผิดกฎระเบียบศูนยฝก ไมลงตัว อาทิ โทรศัพท  
      ปญหาการลักลอบนําโทรศัพทเขามาเปนปญหาใหญที่สําคัญของศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี เพราะการท่ีเด็กและเยาวชน
ลักลอบใชโทรศัพททําใหสิ่งของตองหามอยางเชน ยาเสน มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  หรือแม
อาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงก็มีการทยอยนําเขาในศูนยฝกเพ่ิมมากขึ้น 
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“การมีโทรศัพทจะทําใหกอปญหาอื่นอีกเยอะ เลย อาวุธ มีด สั่งอะไรไดทุก
อยาง บางทีโทรไปขมขูคนอื่น” 

เจาหนาที่คนที่ 4 สุราษฎรธานี (8 มิถุนายน 2553) 
“ปญหาหอ 3 เด็กกลุมระนอง มีเรื่องกันตอเน่ืองเรื่องโทรศัพท มันมีโทรศัพท
หายไปเคร่ืองหน่ึงเมื่อเดือนสองเดือนกอน มีความเขาใจวาเด็กระนองเอาไป 
เมื่อโทรศัพทน้ีมันกลับมา  เด็กสุราษก็เขาไปคุย คุยไมรูเรื่องก็มีการลงมือกัน
วันน้ันไฟดับพอดี เด็กทั้งหอที่ประกอบดวยสุราษฎร ชุมพร รุมเด็กระนอง” 

เจาหนาที่คนที่ 5 สุราษฎรธานี (10 มิถุนายน 2553) 
 “โทรศัพทราคา 1500 -5000บาท” 

เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
 6. นโยบายผูบริหารแตละยุค 
        นโยบายของผูบริหารในแตละยุคน้ันก็สงผลตอการทะเลาะวิวาทของ
เยาวชนเชนกัน เพราะถานโยบายที่ออกมาเอาใจเด็กและเยาวชนมากเกินไป เด็กและ
เยาวชนเขาเรียนรูที่จะตอรอง และไมเคารพกฎกติกาที่ต้ังไว  เรียกรองแตสิทธิ รวมทั้ง
เรียนรูที่จะสรางสถานการณกอเหตุทะเลาะวิวาทเพ่ือเรียกรองในสิ่งที่ตนตองการ 

“เง่ือนไขตาง ๆ มากําหนดใหเยาวชนกระทํามากวา ทาน(ผูอํานวยการศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน)เปนคนสรางขึ้นมาเองขออะไรก็ไดที่ไมผิดระเบียบ 
แลวทานจะใหไมมีขอแม  เยาวชนเขาจะตอรองวาตองไดอยางน้ีกอนผมจึงจะ
ทําอยางน้ีให พอเด็กไมทําเราจะทําอะไรได ชวงน้ันเราฝกอะไรเขาไมไดเลย 
เขาจะตอรองตลอด เวลาเขาอยากไดอะไรขึ้นมา เขากอจะกอเรื่องขึ้นมา หาเหตุ
ตอรองตลอด” 

เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553)) 
“วิธีการแกของผูบริหารแตละยุคแตละคนก็จะแตกตางกัน ผูบริหารแตละคนก็
แกแตกตางกัน บางยุคบางสมัยเอาใจเด็กสุด ๆ เอาใจเด็กทุกอยางที่เด็กวา
ถูกตอง ทําอยางไรก็ไดใหศูนยฝกเงียบ เด็กอยากสูบยาเสนเหรอสูบไปเลยลูก
ไมเปนไรเด็กอยากลาเยี่ยมบาน กลับไปเลยลูก เด็กตองการข้ัน 4 ลาเย่ียมบาน 
เอาไปเลยลูก ปลอย 1ใน 3 ขออยางเดียวอยาตีกันนะลูก แตมันก็ตีอยูเรื่อย ๆ 
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เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“แนวนโยบายการแกไขปญหา บางครั้งเราตามเด็กไมทัน อยางเชนเมื่อเด็กตีกัน
เราก็มีนโยบายใหเด็กลาเยี่ยมบาน บางครั้งมันก็เกินกวาความจําเปน เด็กก็
เรียนรูวาทะเลาะกันเผลอๆๆเราไดกลับบาน กรณีที่เกิด หลังๆๆเราก็ตามเรื่องน้ี
ทัน”  

   เจาหนาที่คนที่ 5 สุราษฎรธานี (10 มิถุนายน 2553) 
 7. กําลังใจการทํางานของเจาหนาท่ีเปนผลมาจากระบบในการทํางานท่ี
เปล่ียนไป 
        จากการปรับเปล่ียนระบบการทํางานมาเนนสิทธิเด็กของกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนที่ มากเกินไปทําใหการทํางานของเจาหนาที่ดําเนินไปดวย 
ความยากลําบาก ผนวกกับปจจุบันเด็กและเยาวชนรับรูถึงสิทธิของตนมากขึ้นจึงไมเช่ือ
ฟงเจาหนาที่ชอบทําผิดกฎระเบียบของศูนยฝกและอบรม ฯ   เจาหนาที่ก็ไมไมสามารถ
เขาปะทะหรือใชความรุนแรงกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดได สงผลใหเจาหนาที่             
บางคนเบื่อหนาย เมื่อพบเห็นการกระทําของเด็กที่ทําผิดกฎระเบียบก็ทําเปนไมเห็น              
เอาหูไปนาเอาตาไปไร  สงผลให เด็กและเยาวชนทําผิดกฎระเบียบศูนยฝกและ                   
อบรม ฯ มากขึ้น และปริมาณสิ่งของตองหามภายในศูนยฝกและอบรม ฯ  อยางยาเสน 
โทรศัพท หมึกสัก เพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

“ตางคนตางรักษาตัวเอง ระบบไมเอื้ออํานวยใหเรากระทําอะไรไมไดเลย เรา
ปะทะไมไดเลย เราตองรักษาหมอขาวตัวเอง ไมมีใครเสี่ยง เจาหนาที่ทํามึน 
(ทําไมรูไมช้ี เห็นเด็กทําผิดกฎก็ทําเปนมองไมเห็น)”  
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    เจาหนาที่คนที่ 3 สุราษฎรธานี (7 มิถุนายน 2553) 
“เมื่อกอนอาจมีพระเดชมากสักนิด ตอนน้ีถาเราพูดเด็กเช่ือก็ดีไป ถาไมเช่ือ 
ระบบการควบคุมมันตางกัน ถาตอนน้ีหลักฐานไมมีเราก็ทําอะไรไมได ทั้งๆที่
เรารูอยู พอเปลี่ยนระบบใหม เจาหนาที่เขาก็ใสเกียรวาง”  

          เจาหนาที่คนที่ 3 สงขลา  (5 กรกฎาคม 2553) 
 8.   ความเครียด  
      การที่เด็กและเยาวชนอยูรวมกันจํานวนมากท่ีซึ่งมีแตกฎระเบียบ วินัย               
ขาดอิสรภาพ  อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่ตองทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เหมือนเดิมทุกวัน มีปญหา
ก็ไมกลาปรึกษาเจาหนาที่ และยังตองอยูดวยความหวาดระแวงวาจะตองโดนทําราย หรือ
โดนเพ่ือนรังแกเมื่อเกิดปญหาก็ไมรูวาจะไปปรึกษาใครได ซึ่งการตองโทษก็ทําใหเกิด
ความเครียด ความคับของใจ ความกดดัน เมื่อตองมาเผชิญกับสถานการณที่ยุงยาก ไม
สามารถทําอะไรไดตามตองการ  ทําใหเกิดความโกรธแคน เมื่อตองมาเผชิญกับ
สถานการณที่ยุงยาก ๆไมสามารถทําอะไรไดตามตองการ ทําใหเกิดความโกรธแคน 
ดังน้ันการแสดงออกทางอารมณกาวราว การทะเลาะกับเพื่อน ก็เปนวิธีการระบาย
ความเครียด ซึ่งเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม 

“อยูในน้ีมันเครียด กลัววาเพ่ือนจะมาทํารายบาง คิดถึงพอแมบาง เครียดเรื่อง
คดีบาง ไมมีความสุขเลย” 

   เด็กและเยาวชนคนที่ 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
 มาตรการปองกัน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปมาตรการปองกันได ดังน้ี 
 1. เรงสรางวัฒนะธรรมและองคความรูสันติวิธีวัฒนธรรมในศูนยฝกและอบรม
ฯโดยใชกระบวน “การสานเสวนา หรือ Dialogue”  ซึ่งเปนวิธีการนํากระบวนการกลุม
เขาไปการจัดการกับความขัดแยงที่อาศัยบุคคลที่สามชวยทําหนาที่อํานวยการใหเกิดการ
พูดคุยสนทนากันระหวางกลุมบุคคลที่ เ ก่ียวของในสถานการณความขัดแยงที่มี              
ความตึงเครียดทางอารมณเปนสวนประกอบใหญ โดยมุงเนนที่จะลดอคติอันเกิดจากผล
ของความขัดแยง และสรางความเขาใจอันดีระหวางผูเขารวมกระบวนการภายในศูนยฝก
และอบรม 
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2. สรางสภาเด็กและเยาวชนภายในศูนยฝกและอบรมฯ โดยใหเด็กและเยาวชน
ทุกรายภายในศูนยฝกและอบรมฯ รวมกันเลือกต้ังเด็กและเยาวชนผูนําเขาไปมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการเก่ียวกับการกินอยูหลับนอน การวางกติกา และอ่ืน ๆ เก่ียวกับ                
การพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในศูนยฝกและอบรมฯ เพ่ือใหเกิดการสื่อสารทั่วทั้งองคกร
ไดอยางรวดเร็ว ลดขาวลือ ลดและกระจายความเสี่ยง เกิดความรูสึกเปนเจาของที่รวมคิด
รวมทํา และพัฒนาเปนความสํานึกดีรวมกัน 
 3. นําแกนนําเด็กและเยาวชนทุกกลุมไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเชิงบวกที่มี
ความหมาย เชน คายอาสาไปชวยเหลือคนอื่นที่ดอยกวาจนเกิดความสุขทางใจรวมกัน
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเหลาน้ี เปนสื่อกลางหรือตัวประสานกรณีมีเหตุความไมเขาใจกัน 
แตกระบวนการคัดเลือกกันเอง โดยตองพยายามใชวิธีการมีสวนรวมไมใชระบบสั่งการ
หรือเจาหนาที่เปนผูคัดเลือก ซึ่งหากมีการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนสวนใหญสภาเด็ก
และเยาวชนก็จะเปนแกนนําอยูแลว อาจนําเยาวชนกลุมน้ีไปรวมกันจัดกิจกรรมก็ได 
 4.  นําแนวทางบานกาญจนาภิเษก ซึ่งเปนกระบวนการท่ียึดเด็กและเยาวชนเปน
ศูนยกลางและมีสวนรวมอยางแทจริง ดวยการสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ทําใหมีคา มี
เกียรติไมตอยตํ่าและอับอาย เพ่ิมตนทุนในการคิด การตัดสินใจ มีสวนรวมสูสํานึกรวม 
ดึงสวนดี ไมยุง จุดออน สนุกมีสาระและทาทายสมอายุ เจาหนาที่ตองมี “เอกภาพ” รูคิว          
รูบทบาทและรูลําดับ บนความสัมพันธแนวราบและเปนมิตรเนนหลักการเชิงบวก               
เสริมพลัง และหากเล่ียงการลงโทษไมไดตองไมประจานไปมีการอบรมการนําวัฒนะ
ธรรมและองคความรูสันติวิธีวัฒนธรรมไปใชในศูนยฝกและอบรมฯ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบวา เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคใต มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันระหวาง 2 จังหวัดใหญ คือการยกพวกตีกัน
ระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานีและการยกพวกตีกันระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดตรัง 
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 สงขลา และพฤติกรรมการลวงละเมิดทาง
เพศ ปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงไดแก ประการแรก ปจจัยการรวมตัว             
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จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวเก่ียวกับ
ปจจัยที่เปนเหตุใหเด็กและเยาวชนใชความรุนแรงในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคใต เปน 8 ปจจัย ดังน้ี 

1. การรวมกลุมของเด็กและเยาวชนเปนธรรมชาติของมนุษยที่จะรวมตัวกัน 
เพ่ือความปลอดภัยของกลุมตัวเอง การอยูเปนกลุมจะมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดูแลซึ่ง
กันและกัน โดยการรวมตัวกันมาจากการเปนพวกพองเดียวกัน มีผลประโยชนเดียวกัน 
แกนนํากลุมมีความสําคัญ เพราะเปนผูคอยดูแลปกปองสมาชิกในกลุม เด็กและเยาวชน
จะหวงแหนความเปนกลุมของตน พยายามไมใหใครมาทําลายลงได  เพราะถากลุมลม
สลายความเปนตัวตนความเปนเอกลักษณของตนจะหายไป  สอดคลองกับการศึกษา 
ของยุภาภรณ  ไพบูลย (2551: 119) ที่ศึกษากระบวนการกลุมของศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 8  สุราษฎรธานี พบวาการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนจาก 2 จังหวัด
ใหญ  ๆ  เปนการสืบทอดอํ านาจและค า นิ ยมที่ ป ฏิบั ติต อ เ น่ือ ง กันมาจน เปน               
การคงอยูของกลุม การรวมกลุมของเด็กและเยาวชนนั้นมีความสัมพันธผูกโยงกับ
วัฒนธรรมยอย  ความภาคภูมิใจในทองถิ่น ความรักในศักด์ิศรี ความเปนพวกพอง
เดียวกันเมื่ออยูในกลุมจะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต               
มีผลประโยชนรวมกัน ทั้งน้ียังพบวาแกนนํากลุมไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน เปนที่รัก
ของเพ่ือน เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีนํ้าใจ มีความมั่นใจ มีความกลาหาญ ยอมรับความกดดันได 
และสามารถแกปญหาใหสมาชิกในกลุมไดทุกอยาง ดังน้ันบุคลิกภาพและคุณสมบัติ            
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2.การทํารายรางกาย สวนมากเกิดขึ้นบนหอนอน และผูถูกกระทําจะเปนบุคคล
ที่ออนแอกวา ผูกระทําคือบุคคลที่แข็งแรงกวา สอดคลองกับการศึกษาของ นวลตา 
อาภาคัพภะกุล (2546 : 45)  ทุกขกรณีของเด็กในสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน
ภาคใต  พบวา  ทุกขของเด็กในขณะที่อยูในสถานพินิจ คือ การถูกทํารายโดยเพ่ือน และ 
“ขาใหญ” ที่มีอิทธิพล ในกลุมเด็ก  ซึ่งเด็กที่มีโทษ ความรุนแรงสถานเบา เชน เสพ
ยาเสพติด หรือ ลักทรัพยเพียงครั้งเดียว จะตองอยูรวมกับเด็กที่มีฐานความผิดสถานหนัก เชน 
ฆาคนตาย หรือการขมขืน รุมโทรม การอยูรวมกัน โดยไมมีการจัดพ้ืนที่ ใหเหมาะสม
ตามโทษฐานความผิด วัย และเหตุแหงการกระทํา ทําใหเกิดการใชอํานาจ ในหมูเด็กเกา 
หรือ”ขาใหญ”ทํารายตอเด็กเล็ก หรือเด็กที่มีบุคลิกภาพออน เปนเด็กเรียบรอย เด็กพวกนี้
จะเปน“เหยื่ออารมณ” ของเด็กเยาวชนบางคนที่กาวราว ชอบพฤติกรรมรุนแรง                 
แสดงอํานาจทํารายรางกาย รวมทั้งการละเมิดทางเพศแกเด็กเพศเดียวกันดวย                     
เมื่อถูกเด็กที่โตกวาทําราย นําไปสูการผลิตซ้ําความเจ็บปวด ความกดดันทางจิตใจ  

3. ยาเสน พบวา เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมฯ มีการสูบยาเสนกันเปน
สวนใหญ โดยปญหาของยาต้ังเปนปญหาที่กอใหเกิดการแยงชิง การแลกเปล่ียน  การซื้อ
ขาย การลักขโมย ตลอดจนการนําเงินสดเขาภายในสถานควบคุม สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วันชัย วัฒนศัพท (2547 : 14 -15) วาสาเหตุความขัดแยงมาจาก ความตองการ                     
การแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนหรือความตองการตาง ๆ ที่มีอยูไมจํากัดกับ
ปริมาณของทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหนําไปสูปญหาความขัดแยงได  

4. อาวุธที่เด็กและเยาวชนไดลักลอบทําขึ้นมีการสะสมไวจํานวนมาก เพ่ือมีไว
ใชในการปองกันตัว ในกรณีที่ถูกฝายตรงขามทําราย  การมีอาวุธทําใหเกิดความสบายใจ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร  เชอรเรอร และคนอื่น ๆ (2551:128) ศึกษามิติทาง
สังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พบวา  ความรุนแรง                 
เปนพลวัตรจาก “ผูถูกกระทํา เปนผูกระทํา” จาก “ความกลัว สูความเปนผูกลา”         
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5. โทรศัพทมือถือ เมื่อมีอุปกรณสื่อสารยอมเกิดการติดตอกับบุคคลภายนอก
ไดโดยงาย และมี   การใชโทรศัพทในการหาผลประโยชนที่มิชอบหลายประการ รวมท้ัง
การสั่งของจากภายนอกไมวาจะเปนสิ่งของที่ถูกหรือผิดระเบียบ และเอื้อใหกับเด็กและ
เยาวชนกลุมแกนนําในการใชเปนเคร่ืองมือสรางอิทธิพลไดมากขึ้น ยิ่งนําไปสูความ
ขัดแยงและแตกแยกเพิ่มขึ้น การหาผลประโยชนของเยาวชนก็จะเปนที่มาของการขัด
ผลประโยชน และเกิดความขัดแยงทะเลาะวิวาทถึงขั้นกอเกิดรายรุนแรงที่ยากตอ               
การควบคุมภายในศูนยฝกและอบรมฯ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย วัฒนศัพท 
(2547: 14 -15) วาสาเหตุความขัดแยงมาจาก ความตองการการแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนหรือความตองการ  ตาง ๆ ที่มีอยูไมจํากัดกับปริมาณของทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหนําไปสูปญหาความขัดแยงได 

  6.นโยบายของผูบริหารท่ีออกมาเอาใจเด็กมากเกินไป สงผลใหเด็กเรียนรูที่จะ
ตอรองในกรณีที่ไมไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ หรือในกรณีที่มีการกระทําผิด
ระเบียบถึงขั้นรุนแรง จะไดรับโทษสถานหนัก เชน อาจจะถูกสงตัวไปยังเรือนจํา หรือ
อยางใดอยางหน่ึง หรือมีการตรวจคนหอนอน หรือการสรางความกดดันที่เก่ียวกับ              
การรักษาระเบียบ เด็กและเยาวชนก็จะสรางเง่ือนไขโดยการประทวง โดยเริ่มตน               
จากการไมเขาแถวเคารพธงชาติ และไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ จากน้ันขยายตัว
โดยการรวมเปนกลุมๆ ใชผาพันศีรษะ และใชอาวุธเขาทํารายกันเอง ทําลายทรัพยสิน
ของทางราชการ เปนเหตุการณที่ทําใหเกิดวุนวาย ซึ่งเด็กและเยาวชนเรียนรูวา เมื่อมี
เหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นจะมีผลตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย และการที่มีเหตุการณเชนน้ี
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7.จากการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานมาเนนสิทธิเด็ก เจาหนาที่กลุมน้ีจะรูสึก
วาไมมีอํานาจในการตอรองกับเด็กและเยาวชน และไมสามารถหรือมีอํานาจใน                  
การลงโทษได การท่ีเจาหนาที่ขาดอํานาจในการควบคุมเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชน
มีการควบคุมกันเองจึงทําใหไมมีมาตรฐานในการดูแลเด็กและเยาวชนในภาพรวม 
สอดคลองกับการศึกษาของ  วันชัย  วัฒนศัพท  (2547:14-15)  ที่กล าวถึงสาเหตุ                    
ความขัดแยงที่เปนปญหาดานโครงสรางเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไวแลวปญหาดานโครงสราง
บางอยางจะเก่ียวกับทรัพยากร กฎระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร ระยะเวลา กระบวนการ 
และระบบราชการที่ใชอยู ซึ่งโครงสรางเหลาน้ีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ขึ้น สงผลใหตางฝายตางทํา เจาหนาที่กลุมใดเขากับเด็กและเยาวชนไดก็จะอยูไดแบบ
ประคบัประคองหรือเก้ือกูลกัน เจาหนาที่กลุมใดขาดการยอมรับจากเด็กและเยาวชนก็จะ
ไมสนใจในการทํางาน หรือทํางานดวยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะอาจนําไปสู           
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8. ความเครียด การท่ีเด็กและเยาวชน อยูรวมกันจํานวนมาก ที่ซึ่งมีแต
กฎระเบียบ วินัย  ขาดอิสรภาพ  อยูภายในกรอบสี่ เหลี่ยมที่ตองทํากิจกรรมซ้ํา ๆ 
เหมือนเดิมทุกวัน การไมสะดวกสบายในทุกดาน ตองอยูดวยความหวาดระแวงวาจะตอง
โดนทําราย หรือโดนเพ่ือนรังแกเมื่อเกิดปญหาก็ไมรูวาจะไปปรึกษาใคร ความรูสึกเหงา 
คิดถึงบาน ระยะเวลาตองโทษก็ทําใหเกิดความเครียด ความคับของใจ ความกดดัน               
ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ดุษณีย ทองเกลี้ยง (2546:10) ศึกษาปญหาการใชความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชน เกิดจากสภาวะความกดดันทางจิตใจท่ีเกิดสะสมมานาน อาจ
เน่ืองจากวัยดังกลาวเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายดานพรอมกัน คือ รางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนการปรับตัวเขากับสังคมการเปลี่ยนแปลงหลายดาน
พรอมกันน้ีทําใหปรับตัวไดยาก มีอารมณและพฤติกรรมที่รุนแรง หุนหันพลันแลน ทําให
เด็กและเยาวชนแสดงออกพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในรูปแบบตาง ๆ เชนอารมณฉุนเฉียว  
โมโหงาย แสดงพฤติกรรมกาวราว กอเหตุทะเลาะวิวาท ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวเอง 
ตอผูอื่นและตอสังคม 

1.ขอเสนอแนะ 
   1.1  ควรศึกษาความถ่ีของความรุนแรง การยกพวกตีกัน โดยทําการศึกษา  

เชิงลึกดานคุณภาพชีวิต ความเปนอยูสภาพจิตใจ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม             
ดานการยอมรับหรือตอตานที่ทําใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและลดลง 
   1.2  ในดานทัศนคติของเจาหนาที่ทุกระดับในหนวยงานยังมีเจาหนาที่หลาย
ระดับที่มีทัศนคติ ทางลบตอเด็กและเยาวชนซึ่งสงผลไปสูการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ในทางลบ ทั้งดวยการกระทํา หรือดวยวาจา สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดในทางลบ
ตอเด็กและเยาวชน ซึ่งการที่เด็กและเยาวชน ไดพบบุคลากรที่ใกลชิดตอพวกเขามากที่
สุดแตมีทาทีการปฏิบัติตนตอพวกเขาในทางลบ รวมไปถึงการไมเช่ือมั่นในตัวของพวก
เขาวาพวกเขาจะสามารถเปล่ียนแปลงตนแงใหเปนคนดีไดน้ันมีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
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1.3  ในการปฏิบัติงานของเจาหนายึดหลักการในเรื่องของสิทธิเด็กโดยเฉพาะ
สิทธิในการไดรับ  การปกปองคุมครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีสวนรวม
ดังตอไปน้ีคือในเรื่องการไดรับการปกปองคุมครองเด็กมีสิทธิในการไดรับการปกปอง
คุมครองจากสิ่งตางๆ ที่จะเปนอันตรายตอเด็กในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ที่ตกเปนผูตองหาจะตองไมไดรับการลงโทษดวยความทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 
เพ่ือการแกแคน เด็กที่ถูกจับกุมคุมขังมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมายและ    
ดานอื่นโดยเร็ว  ตลอดจนไดรับการชวยเหลือ  ฟนฟู  ทั้งสภาพรางกายและจิตใจ                      
ใหกลับคืนสูสังคมดวยดี สวนสิทธิในการพัฒนาจะเปนการพัฒนาทางรางกายและ
สติปญญา  สิทธิในการรับบริการตรวจรักษาโรค  บริการทางสาธารณสุข  สิทธิ                      
ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดาน
รางกายและจิตใจของเด็กโดยใหเด็กมีโอกาสใหเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิในเรื่อง                   
การมีสวนรวมของเด็กในรูปแบบตางๆน้ัน ควรจะพิจารณาเรื่องสิทธิการแสดงออกของ
เด็กรวมถึงอิสระในการแสวงหาไดรับหรือการสงตอขอมูลและความคิดในทุกรูปแบและ
ควรมีแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและคํานึงถึงพรราชบัญญัติคุมครอง
เด็กดวย เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยตอไป  

1.4  กิจกรรมที่จัดใหเด็กและเยาวชนควรมีความหลากหลายแตกตางกันโดย
พิจารณาตามความสามารถและวัยของเด็กและเยาวชน เชน กิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทาง
สังคม  โดยเนนการติดตอสื่อสาร  การใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมความมีนํ้าใจ                 
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ การเห็นใจผูอื่น ทักษะชีวิต การดําเนินชีวิต ในวัยตางๆ พรอมทั้ง                   
การปรับตัว มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมแวดลอมใหเหมาะกับวัยตน รูจัก            
การปองกันตนเองจากอบายมุขหรือจากสิ่งแวดลอมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรม
การสวมบทบาทเพ่ือเขาใจถึงสภาวะของบุคคลที่ตนเองสวมบทบาทในขณะน้ัน 
นอกจากน้ี ควรมีการใหคําปรึกษาทั้งในระดับบุคคลโดยเฉพาะ ฝกการคิดทางบวก 
 1.5  การพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนควรเนนเรื่องการฝกสมาธิหรือการนํา
กิจกรรมเสริมทักษะในการทําสมาธิความสนใจเฉพาะสิ่งที่กําลังจะกระทํา เชนการอาน
หนังสือ การทํางานฝมือ ที่ตนเองสนใจ งานประดิษฐ การตอภาพ หรือกิจกรรมที่เบน
ความสนใจในทางที่ขัดตอกําระเบียบไปสูกิจกรรม    เชิงสรางสรรค  นอกจากน้ีหากมี
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1.6  ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนตลอดจนเปด
โอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกในทางที่ถูกตอง โดยหนวยงานพยายามคนหา
หรือเสริมสรางเด็กและเยาวชนเกิดศักยภาพเชนในกรณีที่ไมเปนผลเสียแกหนวยงานและ
เปนอันตรายลอแหลมตอเด็กอาจมีการฝกใหเด็กไดแสดงความสามารถต้ังแตการฝกพูด
ฝนหองเรียน การฝกพูดในที่ชุมชน การอธิบาย และนําชมสถานท่ีในหนวยงาน เพ่ือให
เด็กฝกทักษะในการแสดงออกหรืออาจสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีการแขงขันภายใน
เชน ประกวดหอพัก แขงขัยกีฬาตามความสมัครใจ การฝกเลนดนตรีตามความสามารถ
ทั้งดนตรีไทยและสากล การเขียนเรียงความการวาดภาพ การฝกโตวาที เพ่ือแสดง               
ความคิดเห็นเปนตน 
 1.7  ในสวนของเจาหนาที่ทุกระดับควรมีการใหโอกาสพัฒนาตนเองอาจเปน
การฝกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การลาศึกษาตอ เพ่ือเปนการเสริมใหมีความรูสึก
ที่ดีตออาชีพตนและเสมือนกับเปนการไดแลกเปล่ียนความรูประสบการณบุคลากร               
รายอ่ืนบาง อันเปนการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ ของบุคลากร ใหดียิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากน้ีหนวยงานควรใหความสนใจกับปญหาเศรษฐกิจสังคมของบุคลากรเพ่ิม
มากขึ้น โดยภาพรวมดวยเพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานไดดีตอไป 
 1.8  ศูนยฝกและอบรมฯ ควรมีระบบบริหารแบบมีสวนรวม โดยยึดเด็กและ
เยาวชนเปนศูนยกลาง รวมถึงควรใหบิดามารดา หรือผูปกครอง เขามามีสวนรวมใน             
การแกปญหารวมกับศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนอยางชัดเจน 

2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1.เน่ืองจากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดมีนโยบายตรวจสอบ

แบบสอบถามกอนที่นําไปใชถามเด็กและเยาวชน โดยคําถามน้ันจะไมกระทบตอสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน ดังน้ันการทําวิจัยในโอกาสตอไปผูวิจัยควรสรางแบบสอบถาม หรือ
คําถามที่ไมกระทบถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน 
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   2.2.การเขาสัมภาษณเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจะ
มีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหคอยสังเกตการณ ดังน้ันผูวิจัยไมควรถามคําถามที่
นอกเหนือจากการอนุมัติของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และผูวิจัยควรเคารพ
สิทธิเด็กและเยาวชนไมถามคําถามที่ทําใหเยาวชนรูสึกอึดอัดในการตอบ 

  2.3.ในการเขาสัมภาษณเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ผูวิจัยตองศึกษากฎระเบียบของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนและปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
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ในบรรดานักเศรษฐศาสตรชาวเกาหลีในแวดวงวิชาการตะวันตก  Ha-Joon 
Chang  นับเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงโดดเดนที่สุด Chang เปนอาจารยวิชาเศรษฐศาสตร
พัฒนาการ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ไดเขียนบทความวิชาการดานพัฒนาการเศรษฐกิจ
จํานวนมาก หลายบทความเปนบทความที่ใชอางอิงแพรหลาย และ Chang ยังไดเขียน
หนังสือถึง 13 เลม หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือเลมลาสุดที่ Chang ไดเขียนขึ้น ผลงาน
ทางดานวิชาการของ Chang ไดรับการยกยองสรรเสริญในเวลาไลเลี่ยกันถึง 2 รางวัล 
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แนวคิดและมุมมองของ Chang เปนแนวคิดนอกกระแสหลักของเศรษฐศาสตร 

ที่วิเคราะหและมองประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิค บนขอสมมติฐาน      
การตัดสินใจของมนุษยในสังคมแบบสมเหตุสมผล  และปจเจกชนมุงแสวงหา
ผลประโยชนสูงสุดแกตนเอง ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีเกิดขึ้นและสรางขึ้นมา จึงอยูในกรอบของกระแสความคิดดังกลาว บนรากฐาน
ของตลาดเสรีหรือทุนนิยม (Capitalism) ที่ถูกใชเปนเครื่องมือขับเคล่ือนการใชทรัพยากร  
การกระจายความมั่งคั่ง  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาประเทศ 
ปรากฏการณการลมสลายของระบบคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียต การเปล่ียนแปลง
ระบบสังคมนิยมในจีนและเวียตนาม และประเทศในยุโรปตะวันออก ซึ่งไดหันมา
ยอมรับทุนนิยมอยางเปดเผย เปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคนํามาใชยืนยันวา 
กลไกทุนนิยมหรือการเปดตลาดเสรีเทาน้ันที่จะขับเคล่ือนการกินดีอยูดีของประชาชน
ภายในประเทศใหสูงขึ้นได แตสําหรับ Chang เขากลับเห็นในทางตรงกันขาม และ              
จากขอมูลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา 
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ขอคิดเห็นและความกังขาของ Chang เก่ียวกับความลมเหลวของทุนนิยมที่

นํามาใชเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ สรางความม่ังคั่งและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไดรับแรงสนับสนุนมากขึ้น นับต้ังแตป ค.ศ. 1997 เมื่อเกิดภาวะ
วิกฤติการณทางการเงินในประเทศไทย และลุกลามไปยังประเทศตาง ๆ ในเอเซีย เชน 
อินโดนิเซีย เกาหลีใต ฯลฯ ไดแสดงใหเห็นวาการเปดเสรีทางการเงิน และการนําหลัก
ความคิดทุนนิยมมาใชโดยปราศจากเง่ือนไขและขอจํากัด อาจมีผลเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางรุนแรง  วิกฤติการณทางการเงินยังเกิดขึ้นในประเทศรัสเซีย                        
ในป ค.ศ. 1998 และที่เลวรายที่สุด ก็คือวิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  
ในป ค.ศ. 2008 จากภาวะฟองสบูของอสังหาริมทรัพย (Subprime mortgage crisis) 
กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งในสหรัฐอเมริกา และลามไปยังภูมิภาคตาง ๆ                
ของโลก และปจจุบันน้ี ปญหาวิกฤติการณภาระหน้ีของรัฐบาลที่สูงในระดับที่ไม
สามารถชําระหน้ีได ในประเทศกรีซ ปอรตุเกส และ สเปน ประเทศในสมาชิกสหภาพ
ยุโรป  มีผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยุโรป และความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกในการรักษาความมั่นคงของคาเงินยูโร ก็ยังไมสามารถแกไขหรือปองกันไดอีก
ทั้งมีทาที่จะลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอื่นอีก เชน อิตาลี และฝรั่งเศส แสดงใหเห็นวา
ทุนนิยมที่ใชหลักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิคเปนเครื่องมือหลักในการกํากับการใช
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ไมเพียงแต Chang ที่ต้ังขอสงสัยเก่ียวกับประสิทธิผลการทํางานของระบบทุน

นิยม  ยังมี นัก เศรษฐศาสตรจํ านวนหน่ึงที่ เริ่มตนสัง เกตถึงความลมเหลวของ               
ระบบกลไกตลาดในระบบทุนนิยม และเช่ือวากลไกมีความบกพรองนําไปสูความไร
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Kay, 2003 และ Cassidy, 2009) ปรากฏการณพฤติกรรม               
ที่ ไมสมเหตุสมผลของปจ เจกชนในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย               
ที่นําไปสูฟองสบู (Shiller, 2000) และขอวิพากษวิจารณแนวคิดโลกาภิวัฒน 
(Globalization) เพ่ือการคาและการลงทุนอยางเสรีในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการทํางานของ IMF ในการกําหนดเง่ือนไขและนโยบายเศรษฐกิจแกประเทศกําลัง
พัฒนาใหปฏิบัติในการขอรับเงินกูชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาและปรับโครงสราง               
ทางเศรษฐกิจ (Stiglitz, 2002, 2006, 2010) ความคิดเห็นของนักวิชาการช้ันนําเหลาน้ีและ
ของ Chang ทําใหเกิดขอสงสัยวาหลักเศรษฐศาสตรที่นํามาใชเปนเหตุผลสนับสนุน               
นโยบายเศรษฐกิจตาง ๆ มีความนาเช่ือถือไดมากนอยเพียงใด 
 

หนังสือเลมน้ีเปนสวนหน่ึงของผลงานที่ปรากฏออกมาแกสาธารณชน 
ภายหลังวิกฤติการณฟองสบูอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจของ
โลกกําลังยางเขาสูภาวะถดถอย และผูคนจํานวนมากกําลังสับสนและมุงแสวงหาความ
จริงเก่ียวกับทุนนิยมและแนวคิดโลกาภิวัฒนวาเปนสิ่งที่เหมาะสมกับนโยบายเศรษฐกิจที่
แตละประเทศนําไปปฏิบัติใชอยูหรือไม ในหนังสือ Chang ไดแบงบทของหนังสือตาม
ประเด็นขอคิดที่ Chang กลาวหาบรรดานักวิชาการและองคกรระหวางประเทศท่ีใช
กลไกทุนนิยมในการกํากับนโยบายเศรษฐกิจวาไมไดอธิบายและบอกความเปนจริงแก
ประชาชน ถึง 23 บท ตามช่ือหนังสือ โดยในแตละบท จะเริ่มตนโดยอธิบายถึงขอคิดเห็น
ของทุนนิยมที่ไดกลาวไว และจะตามมาดวยคําถามที่ Chang อธิบายวาในประเด็น
ดังกลาว ทุนนิยมไมไดบอกความจริงอะไรไวบาง หรือความเห็นเชนน้ี ตองมีขอ
สมมติฐานอะไรบาง เพ่ือใหเปนจริงหรือถูกตองตามท่ีไดกลาวไว  

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ในจํานวน 23 สิ่งความเปนจริงของทุนนิยมที่ Chang คนพบจากการวิจัยและ
การศึกษาขอมูลประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ เปนเวลาหลายป เราอาจสรุปที่เปนประเด็น
สําคัญได 5 สิ่งทุนนิยมไมไดอธิบายไว เชน Chang พบวา กลไกตลาดเสรีที่ทุนนิยม
นํามาใชเปนขออางวาเปนกลไกท่ีดีที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
ไม เปนความจริง  ตลาดเสรีไมมีจริงในโลกน้ี  แมแตประเทศทุนนิยมจัด  เชน 
สหรัฐอเมริกา ตลาดเสรีก็ไมไดเกิดขึ้นจริง รัฐเขามายุงเก่ียวและกํากับตลาดในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน กฏหมายและระเบียบการจางงาน และแมแตในตลาดหลักทรัพย รัฐก็เขามา
กํากับดูแลออกใบอนุญาตการซื้อขายหลักทรัพย เปนตน ดังน้ัน นโยบายเศรษฐกิจที่
นักวิชาการหรือองคกรระหวางประเทศพยายามบีบบังคับใหประเทศกําลังพัฒนาเปด
ประเทศ ลดบทบาทและเง่ือนไขการคาลง เพ่ือเปดเสรีทางการคา จึงมิใชสิ่งที่พึงปฏิบัติ 
เพราะประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ี  
 

ยิ่งกวาน้ัน หากถาเรายังคงจําได เมื่อครั้งเกิดวิกฤติการณทางการเงินในประเทศ
ไทยเมื่อ ป ค.ศ. 1997 ประเทศไทยไดขอความชวยเหลือไปยังสหรัฐอเมริกา แตนาย 
Robert Rubin ซึ่งเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และ นาย Lawrence H. Summers เปน
รองรัฐมนตรี และนาย Alan Greenspan ผูวาการธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาในสมัย
น้ันรวมกันปฏิเสธการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศไทย แตกลับยืนยันให
ประเทศไทยขอความชวยเหลือทางการเงินผาน IMF แทน และบีบบังคับใหประเทศไทย
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงิน ใหเปดเสรีทางการคา จําหนายหน้ีเสีย ลดคาใชจายภาครัฐ 
และใชนโยบายการเงินที่เขมงวด ลดสภาพคลองทางการเงิน เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงิน สงผลใหธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเอกชนจํานวนมากท่ี
ลมเลิกกิจการ กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง แตในทางตรงกันขาม                
เมื่อเกิดวิกฤติการณฟองสบูอสังหาริมทรัพยในป ค.ศ. 2008 ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาล
กลับทําตรงกันขาม เพ่ือปองกันไมใหสถาบันการเงินตองลมเหลว และบริษัทเอกชน
จํานวนมาก รวมถึง Ford Motor และ General Motor ตองลมละลาย รัฐบาลไดเขาไป
ชวยเหลือ โดยจัดต้ังกองทุนอสังหาริมทรัพย 600 พันลานเหรียญ เพ่ือรับซื้อหน้ี
อสังหาริมทรัพย และกองทุนเพ่ือชวยเหลือธุรกิจเปนจํานวน 750 พันลานเหรียญ 
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Chang ยังไดใหขอคิดเห็นวา การปฏิบัติตามแนวคิดโลกาภิวัฒน ไมไดทําให

โลกน้ีมั่งคั่งขึ้นตามที่เขาใจกันทั่วไป นอกจากน้ีแลว Chang ยังมีความเห็นวา นโยบาย
ตลาดเสรีไมไดทําใหประเทศที่ยากจนรวยขึ้นแตอยางใด เขาไดโตแยงโดยใชขอมูลใน
อดีตที่แสดงใหเห็นวาประเทศที่ร่ํารวยในปจจุบันน้ี ไมไดใชกลไกตลาดเสรีมาใชแต
อยางใด แตในทางตรงกันขามประเทศเหลาน้ี โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่มีความม่ังคั่ง
และร่ํารวยในปจจุบันน้ี มาจากการคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศของตนเอง            
การใหเงินอุดหนุนธุรกิจ และนโยบายกํากับอุตสาหกรรมและธุรกิจเพ่ือสรางสมรรถภาพ
การแขงขันทางธุรกิจแกคนของตนเอง แตในทางกลับกัน ในปจจุบันกลับมีความพยายาม
มุงมั่นใหประเทศที่กําลังพัฒนาเปดเสรีทางการคาและการลงทุน Chang ไดแสดงขอมูล
เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในลาตินอเมริกาและอัฟริกา วา
ในชวงที่ประเทศเหลาน้ันไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขเปดตลาดเสรีระหวางปทศวรรษที่ 
1960 และ 1970 ประเทศเหลาน้ันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 3.1 แต
หลังจากที่มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหมีการคาเสรีมากข้ึนในชวงระหวางป ค.ศ. 1980 
ถึง 2009 ปรากฏวาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับลดลงเหลือเพียงรอยละ 1.1 
หรือเพียง 1 ใน 3 จากเดิมเทาน้ัน  
 

ขอคิดเห็นหน่ึงที่ Chang มีความเห็นขัดแยงกับทุนนิยม และคอนขางตกตะลึง
พอสมควร ก็คือเรื่องการปฏิวัติเทคโนโลยี ที่ทุนนิยมมีความเห็นวาพัฒนาการสื่อสาร 
โดยผานอินเตอรเน็ต ทําใหโลกปราศจากพรมแดน และผูคนบนโลกตองปรับตัวเอง 
พรอม ๆ กับธุรกิจตองปรับตัวอยางรวดเร็วมากขึ้น มิฉะน้ันแลวธุรกิจตองลมสลายหาญ
สาปสูญไป จากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น แต Chang กลับเห็นตรงกันขามวา            
การสื่อสารไมไดมีความสําคัญมากเทาไรนักในการเปล่ียนแปลงวิถีชิวิตความเปนอยูของ

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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Chang ยังไดกลาวถึงความเปนผูประกอบการวาตรงกันขามกับที่คนทั่วไป

เขาใจวา ในประเทศท่ีพัฒนาแลวที่มีระบบทุนนิยมที่ทันสมัยและครบสมบูรณมากกวา
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา ความเปนผูประกอบการในประเทศเหลาน้ันจะมีสูงกวาประเทศท่ี
กําลังพัฒนา เพราะมีโครงสรางพ้ืนฐานที่เอื้ออํานวยมากกวา แตในความเปนจริง Chang 
พบวาเปนเรื่องที่ตรงกันขามกันอยางสิ้นเชิง  เขาพบวาความเปนผูประกอบการ                    
ในประเทศท่ีกําลังพัฒนามีอยูทุกหยอมหญาในสังคม ไมวาจะเปนรานคาเล็ก ๆ รถเข็น
หรือแผงลอยขายสินคา หรือแมกระทั่งผูเรขายบริการโทรศัพทมือถือ ก็มีอยูทุกซอกมุม
ของเมืองตาง ๆ ในประเทศที่ยากจน Chang ยังไดกลาวถึงความสําเร็จของ Muhammad 
Yunus ผูบุกเบิกและกอต้ังธนาคารสําหรับคนจน Grameen Bank ในประเทศบังคลาเทศ 
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และสิ่งสุดทายที่จะนํามากลาว ณ ที่น้ี Chang ไดกลาวถึงความเช่ือที่ผิดใน

ประเทศทุนนิยมทั้งหลาย ที่คิดวาผูบริหารองคกรธุรกิจควรไดรับผลตอบแทนที่สูง               
เพ่ือสรางแรงจูงใจในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจใหไดผลสําเร็จที่สูง ซึ่งจะเห็นไดวา
ผูบริหารบริษัทขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาไดรับผลตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือน 
โบนัส และสิทธิในหุน เปนมูลคามหาศาลในแตละป ซึ่งจากขอมูลบริษัทที่ใหญที่สุด
จํานวน 500 บริษัทตามรายช่ือบริษัท S & P โดยเฉล่ีย ผูบริหารของบริษัทเหลาน้ีไดรับ
เงินเดือนคิดเปนจํานวนเงิน 10.5 ลานเหรียญตอป ในป 2007 หรือคิดเปน 344 เทาของ
เงินเดือนเฉล่ียคนงานตอคนในปน้ัน  Chang ไดรวบรวมขอมูลในอดีตหลายป และพบวา
เงินเดือนของผูบริหารบริษัทใหญ ๆ ในอเมริกา อยูระหวาง 300-400 เทาของเงินเดือน
คนงานโดยเฉล่ีย ซึ่งนักเศรษฐศาสตรทุนนิยมทั้งหลายไมไดเห็นเปนเรื่องผิดปกติ และให
เหตุผลวา ที่เปนเชนน้ีได ก็เพราะวาผูบริหารสามารถทํางานเพ่ิมคาใหแกองคกรสูงกวา
คนงานโดยเฉล่ีย 300-400 เทาน่ันเอง Chang ไดโตแยงโดยอาศัยขอมูลในอดีต พบวา
ระหวางปทศวรรษที่ 1960 และ 1970 สัดสวนเงินเดือนระหวางผูบริหารและคนงาน
เทากับ 30-40 เทา แตสัดสวนน้ีไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ 1980 จนถึง 100 เทา
ตนทศวรรษที่ 1990 และในปจจุบันน้ี สดัสวนอยูระหวาง 300-400 เทา นอกจากน้ี Chang 
ยังพบวาเงินเดือนของคนงานในสหรัฐอเมริกามีอัตราการเพิ่มตํ่ามาก โดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
รอยละ 0.2 ตอป ระหวางป ค.ศ. 1983-1989 และอัตราเพ่ิมขึ้นไดลดลงเหลือเพียงรอยละ 
0.1 ระหวางป ค.ศ. 1992 และ 2000 ในชวงระหวางป ค.ศ. 2002 และ 2007 เงินเดือนของ
คนงานไมไดเพ่ิมขึ้นแมแตนอย ดังน้ันแสดงใหเห็นวา มีแตเงินเดือนของผูบริหารเทาน้ัน
ที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละปที่ผานมา ยิ่งกวาน้ัน Chang ยังไดเปรียบเทียบเงินเดือนผูบริหาร
ระหวางบริษัทขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา และในญี่ปุนและยุโรปที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน พบวาบริษัทขนาดใหญในญี่ปุนและยุโรปจายคาตอบแทนแกผูบริหารตํ่า
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นอกจาก 5 สิ่งขางตนท่ีทุนนิยมไมไดบอกกลาวหรืออธิบายอยางชัดเจนแลว 

ในหนังสือเลมน้ี Chang ไดกลาวถึงความคิดหรือความเช่ือที่ผิด ๆ ของบรรดา
ผูสนับสนุนทุนนิยม เชน ความเช่ือวาคนในประเทศดอยพัฒนามีความเกียจคราน เปน
สาเหตุใหผลผลิตตํ่า ทําใหไดรับคาตอบแทนที่ ตํ่าและ มีความเปนอยูอยางยากจน  
นอกจากนี้ยังมีความเช่ือของทุนนิยมวาประเทศในทวีปอัฟริกาไมสามารถที่จะพัฒนาได 
เพราะภูมิอากาศ คนและโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา 
ทุนนิยมใหความสําคัญตอตลาดวาเปนกลไกท่ีใหขอมูลที่ดีที่สุด และแนะนําไมใหรัฐเขา
ไปแทรกแซงตลาดไมวาในรูปแบบใด   เพราะจะกอใหเกิดผลเสียทางเศรษฐกิจตามมา 
ซึ่ง Chang ไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว และ Chang ไมเห็นดวยกับแนวคิดทุนนิยมที่
เห็นการศึกษาเปนปจจัยจําเปนสําหรับการพัฒนาประเทศใหรุงเรือง  แต Chang กลับเห็น
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หลังจากไดอานหนังสือเลมน้ีแลว ตองยอมรับวา Chang มีสไตลการเขียนและ

นําเสนอความคิดเห็นของเขา โดยใชเหตุการณทางประวัติศาสตรและสถิติขอมูลอางอิง 
เพ่ือสนับสนุนขอบกพรองของความคิดทุนนิยมไดอยางมีประสิทธิผล หากถาจะวิจารณ
ถึงจุดออนของ Chang ในการใชเหตุผลโตแยงขอบกพรองของทุนนิยม ก็คือการเลือก
เหตุการณทางประวัติศาสตรหรือขอมูลมาใชแสดงถึงความไมสมจริงของความคิดเห็น
และความเช่ือน้ัน ก็ไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนวาขอคิดเห็นและความเช่ือน้ันผิด
หรือไมถูกตอง เพราะผูที่สนับสนุนความคิดทุนนิยมสามารถศึกษาและเลือกเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรและขอมูลสถิติมายืนยันความถูกตองของความคิดเห็นน้ันได
เชนเดียวกัน เหมือนเชน ทุกคนมีความเช่ือวาหานตองมีสีขาว แตถาคนใดคนหน่ึง
สามารถนําหานสีดํามาแสดงใหเห็น ก็ไมสามารถสรุปไดวาหานทุกตัวตองเปนสีดํา               
แตความคิดเห็นตามมาก็คือความเช่ือเก่ียวกับสีของหาน ไดเปลี่ยนไป หานไมจําเปนตอง
เปนสีขาวอีกตอไป เชนเดียวกับหนังสือเลมน้ี  สิ่งที่ Chang ไดเสนอไวจึงอาจสรุปวา 
ความคิดเห็นเก่ียวกับทุนนิยมตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาจมีหลายดาน และ
นโยบายที่นํามาใช อาจใชไดกับบางประเทศ แตไมสามารถใชไดกับอีกหลายประเทศ 
 

หนังสือเลมน้ีจึงเปนหนังสือที่นาสนใจเลมหน่ึง และถือวาเปนหนังสือเลมที่
สามตอเน่ืองจากผลงานหนังสือสองเลมแรกที่ผูเขียนไดเขียนวิพากษวิจารณแนวคิด            
การพัฒนาเศรษฐกิจของกระแสหลักทุนนิยมที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง               
ในวงวิชาการ  (Chang, 2002, 2007) สําหรับผูอานที่ เคยอานผลงานของเขา               
ในสองเลมแรก ยอมจะพลาดไมไดที่จะอานหนังสือเลมน้ีตอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง               
Chang ไดกลาววา เขาพยายามเขียนและอธิบายประเด็นตาง ๆ ในหนังสือเลมน้ีใหงาย
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คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ 
 

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ขอเรียนเชิญ
สมาชิกและผูที่สนใจทุกทานสงบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัย  เพ่ือพิมพเผยแพร
ในวารสารฯ  ทั้งน้ีบทความหรือรายงานการวิจัยที่สงตองไมเคยตีพิมพในวารสารอื่นมา
กอนหรือไมอยูในระหวางสงไปตีพิมพในวารสารฉบับอื่น  ผูเขียนจะไดรับวารสารท่ีลง
ผลงาน  จํานวน  5  เลม 
 
การกําหนดวาระการออกวารสาร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยกําหนดวาระการออก  2  ฉบับ
ตอป  สําหรับฉบับแรกกําหนดใหออกเดือนธันวาคม  2548  ทั้งน้ีเพ่ือใหวารสารฉบับ
แรกมีความสมบูรณมากที่สุด  สําหรับป  2549  เปนตนไป  กําหนดออก  2  ฉบับ  คือ  
ฉบับที่  1  เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่  2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
 
การเตรียมตนฉบับ 

1. ตนฉบับตองพิมพดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมไมโครซอฟเวิรด  วินโดว  
ตนฉบับ  ภาษาไทย  Cordia New Size 16  ตนฉบับภาษาอังกฤษ  Time New Roman size  
12  และใชกระดาษ  เอ  4  เวนหางจากขอบ  1  น้ิวโดยรอบ  ความยาวไมเกิน  10 – 15  หนา 

2. ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  พิมพไวหนาแรกตรงกลาง  ช่ือผูเขียน
พรอมทั้งคุณวุฒิอยูใตช่ือเรื่องเยื้อไปทางขวามือ  สวนตําแหนงทางวิชาการและสถานที่
ทํางานของผูเขียนใหพิมพไวเปนเชิงอรรถในหนาแรก 

3. ทั้งบทความทางวิชาการและรายงานการวิจัยตองมีบทคัดยอภาษาไทย  พรอม
ทั้งคําสําคัญ  (key  words)  ภาษาไทย  2 - 5  คํา 

4. คําแนะนําในการเขียนบทความ 
4.1 การเขียนบทความวิจัยประกอบดวย 

1)  ช่ือเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  วัตถุประสงค 
7)  วิธีการวิจัย 
8)  ผลการศึกษา 
9)  สรุปและอภิปรายผล 
10) ขอเสนอแนะ 
11)  เอกสารอางอิง 

4.2 การเขียนบทความท่ัวไป 
1)  ช่ือเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2)  ผูแตง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3)  บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4)  คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5)  บทนํา 
6)  เน้ือหา 

บทสรุป 7)  
8)  เอกสารอางอิง 

4.3 บทวิจารณหนังสือ 
1)  ขอมูลทางบรรณานุกรม  ของหนังสือที่วิจารณพรอมปกหนังสือ 
2)  ช่ือผูวิจารณ 
3)  บทวิจารณ 

5. ตารางหรือไดอะแกรมจะตองบรรยายและพิมพแยกจากเน้ือหาของบทความ 
6. ภาพประกอบ  ถาเปนภาพลายเสนใหเขียนดวยหมึกดําบนกระดาษอารต

เสนขนาดพองาม  ถาเปนภาพถายใหใชขนาดโปสการด  เขียนหมายเลขลําดับภาพ  และ
ลูกศรแสดงดานบนและดานลางของภาพดวยดินสอท่ีหลังภาพเบาๆ  โดยจัดทําเปนไฟล
สรุปรูป  (กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์การเลือกตีพิมพภาพสี) 
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การเขียนเอกสารอางอิง 
การเขียนเอกสารอางอิงใชระบบ  APA  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.   การอางอิงในเน้ือเร่ือง 
เมื่อสิ้นสุดขอความท่ีตองการอางอิง  ใสช่ือผูแตง  ปที่พิมพและเลขหนา  ไวใน

วงเล็บตอทายขอความน้ัน  คนอื่นๆ  ในกรณีที่มีผูแตงมากกวา  6  คนขึ้นไป  ใหเขียนช่ือ       
ผูแตงคนแรกตามดวย  et  al  หรือ  และคนอื่นในการอางอิงทุกครั้ง  เชน 

1.1  ผูแตง  1  คน 
       -  ภาษาไทย :  (สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, 2544 : 20) 
       -  ภาษาอังกฤษ :  (Walker, 1992 : 102) 

1.2  ผูแตง  2  คน  หรือมากกวา 
           -  ภาษาไทย :  (สมเกียรติ  พงษไพบูลย,  สิทธิศักด์ิ  จุลศิริพงษ 
                                          และสมพงษ  สิงหะพล, 2542 : 16) 

                      -  ภาษาอังกฤษ :  (Fitzpatrick, Whall,…, & Avant, 1907 : 50) 

1.3  ผูแตงมากกวา  6  คน 
       -  ภาษาไทย :  (จุมพล  วนิชกุล  และคนอื่นๆ, 2543 : 72) 
       -  ภาษาอังกฤษ :  (Kneip, et  al,  2002 : 2) 

2.   การอางอิงทายบทความ  ใหปฏิบัติดังน้ี 
2.1  เรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 
2.2  เรียงลําดับตามตัวอักษรช่ือผูแตง  ถาผูแตงคนเดียวกันใหเรียงลําดับปที่

พิมพ  สําหรับภาษาอังกฤษ  ใชช่ือสกุลในการเรียงลําดับ 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 

บทความจากวารสาร 
Kimoski, R., & Palmer, S. (1993).  The  ADA  and  the  tiring  Process  in 

organizations. Consulting  Psychology  Journal : Practice  and 
Research. 45(2) : 10-36. 
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รายงานการประชุมสัมมนาวิการ 
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