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การสร้างอัตลักษณ์ของเด็กก าพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 
Identity Formation of Orphans in a Children and Youth Home 
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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาเรื่อง “การสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าในสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชน” ได๎
พยายามชี้ให๎เห็นถึงการก๎าวสูํพื้นที่สาธารณะของเด็กก าพร๎าในปัจจุบัน โดยถํายทอดผํานเรื่องเลํา
ของเด็กก าพร๎า และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับเด็กก าพร๎า เพื่อน าเสนอถึงอัตลักษณ๑ความเป็นตัวตนของปัจเจก 
หรือกลุํมบุคคล ภายใต๎การถูกกดทับจากวาทกรรมตํางๆ และการศึกษาในครั้งนี้ได๎มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาการสร๎างอัตลักษณ๑เกี่ยวกับ “เด็กก าพร๎า” ในสถานสงเคราะห๑ของพื้นที่หาดใหญํแหํงหนึ่ง โดย
ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข๎อมูลจากภาคสนาม การสังเกตแบบมีสํวนรํวม การปฏิสัมพันธ๑
กับผู๎ให๎ข๎อมูลโดยตรง ซึ่งกระท าโดยการสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ และวิเคราะห๑โดยผํานแนวคิด
เรื่องอัตลักษณ๑ โดยก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาคือ สถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํงหนึ่งของ
อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบวํา อัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎ามีการสร๎างขึ้น
หลากหลายและแตกตํางภายใต๎การนิยามความเป็นตัวตนของเด็กก าพร๎าที่มีตํอกลุํมคนอื่นและบริบท
ทางสังคม โดยสรุป การศึกษาครั้งนี้นับเป็นการเปิดพื้นที่อัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าให๎มีความยืดหยุํน 
และหลุดพ๎นจากกับดักของวาทกรรมเดียว ตลอดจนเข๎าใจในความซับซ๎อนของความสัมพันธ๑และ
เป็นไปตามความสัมพันธ๑ที่เด็กก าพร๎ามีกับคนอื่นและคนอื่นมีกับเด็กก าพร๎า ความมีพลวัตที่มีการ
โยกย๎าย ถํายเท โต๎ตอบ ปะทะประสานกันอยูํตลอดเวลาภายใต๎พื้นที่ท่ีมีความเข๎มข๎นในความสัมพันธ๑
ของสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม     

 

ค าส าคัญ:  เด็กก าพร๎า, อัตลักษณ๑, สถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชน 
 
Abstract 
 The study on “Identity Formation of Orphans in a Children and Youth Home” 
attempts to illustrate how presently orphans step out into a public space through accounts of 
orphans and people related to them.  The purpose is to present the identity of individuals or 
groups of people under oppression of different discourses, and the study investigated 
identity formation of “orphans” in a home in Hat Yai area.  The data of this qualitative 
research were collected from the field, observations, and interactions directly with the 
informants through informal interviews.  The data were analyzed using concepts of identity, 
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and the study area was a children and youth home in Hat Yai District, Songkla Province.  
The results of the study revealed that orphans formed their many and different identities 
under their own meaning of being orphans who differed from other groups and social 
contexts.  In conclusion, this study opens an identity space of orphans so that it is flexible 
and not being confined in only one discourse, and offers understanding of the complex 
relationship and relationship that orphans have with other people as well as the relationship 
that others have with orphans; the dynamics where moving, transferring, interacting, colliding 
and coordinating taking place all the time in the space where intensive social relationships 
and cultural diversity exists. 
 

Keywords: orphans, identity, children and youth home 
 
บทน า 

เด็กทุกคนเปรียบเสมือนต๎นไม๎ที่ต๎องการการดูแลเอาใจใสํ มีผู๎คอยดูแลรดน้ า พรวนดิน ใสํปุ๋ย 
จึงจะสามารถเจริญเติบโตได๎อยํางสมบูรณ๑ แตํในขณะเดียวกันยังมีเด็กอยูํไมํน๎อยที่ประสบปัญหา  
ตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเด็กเรํรํอน ถูกทอดทิ้ง ก าพร๎า ยากจน อนาถา ไร๎ที่พึ่ง ซึ่งเด็กเหลํานี้ก็
เปรียบเสมือนต๎นไม๎ที่อํอนแอ ที่ต๎องการการดูแลเอาใจใสํเป็นพิเศษ เพื่อให๎กลับกลายเป็นต๎นไม๎ที่
เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาได๎ 

และเม่ือกลําวถึง “เด็กก าพร๎า”  สิ่งที่นึกถึงคือปรากฏการณ๑ทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาเด็ก ซึ่ง
เป็นเครื่องชี้ในมุมกลับให๎เห็นวําสังคมน้ันก าลังเป็นสังคมที่มีปัญหา ยิ่งปัญหาเด็กรุนแรงเพียงใด ก็ยิ่ง
สะท๎อนให๎เห็นวําเป็นสังคมที่มีปัญหารุนแรงเพียงนั้น  การที่จะท าความเข๎าใจปัญหาเด็กได๎อยํางถึง
แกํนและลึกซึ้งเพียงพอนั้น ไมํอาจอาศัยเพียงความรู๎และความคิดโดยล าพังได๎ แตํต๎องอาศัย
ความรู๎สึก ความรัก ความศรัทธา และความเชื่อม่ันในคุณคําของความเป็นมนุษย๑ อาศัยจิตใจที่อํอน
ละมุม เอื้ออาทร และความตระหนักในศักยภาพของชีวิตน๎อยๆ มาเป็นฐานของความรู๎และความคิด  
และตามที่ (วัลลภ ตังคณานุรักษ๑, 2531) ได๎กลําวไว๎วําปัญหาเด็กเป็นปัญหาที่ละเอียดอํอน มีสาเหตุ
สืบเนื่องมาจากปัจจัยทั้งทางด๎านโครงสร๎างของระบบสังคม และระบบจิตส านึกของบุคคลในสังคม 
เม่ือผนวกกับปัจจัยทางด๎านความอํอนด๎อยทางสรีระ และการขาดประสบการณ๑แหํงการเรียนรู๎ชีวิต
ของเด็ก เด็กในฐานะผู๎เยาว๑จึงตกเป็นฝ่ายถูกกระท าจากสังคมอยํางไมํอาจปฏิเสธได๎  

เมื่อเด็กก าพร๎ารวมตัวกันอยูํเป็นกลุํมของสังคมในสถานสงเคราะห๑ เด็กเหลํานี้จะมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกไมํเหมือนกันเด็กที่อยูํในครอบครัวธรรมดาทั่วไป เพราะเด็กเหลํานี้เป็นเด็กที่ขาดความรัก 
ขาดความอบอุํน ตลอดจนขาดความเอาใจใสํจากญาติพี่น๎องของตน ถึงแม๎วําทางสถานสงเคราะห๑จะ
จัดสถานที่อยูํอาศัยให๎เหมือนกับบ๎าน จัดพํอบ๎าน แมํบ๎านคอยดูแลเอาใจใสํ แตํก็ไมํสามารถที่จะ
ทดแทนความต๎องการทางจิตใจของเด็กก าพร๎าเหลํานี้ได๎  สังคมของเด็กก าพร๎าจึงเป็นสังคมที่แคบ 
และแวดล๎อมไปด๎วยปัญหา เด็กทุกคนที่เข๎ามาอยูํในสถานสงเคราะห๑ ตํางก็ได๎ประสบกับปัญหาตํางๆ 
ทางครอบครัวและจิตใจมาทุกคน สภาพจิตใจจึงได๎รับความกดดัน เม่ือไมํมีทางระบายสิ่งเหลํานี้ก็
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แสดงออกมาทางอารมณ๑ เด็กบางคนมีอาการเงียบขรึม บางคนเอะอะ หรือแสดงการขัดขืนตํอ
ระเบียบข๎อบังคับของสถานสงเคราะห๑ จึงเป็นความส าคัญอยํางยิ่งที่จะต๎องศึกษาถึงสภาพจิตใจของ
เด็กเหลํานั้น มิใชํวําให๎เขาแตํเพียงอาหาร ที่อยูํอาศัยอันเป็นความต๎องการทางรํางกายเทําน้ัน 

สถานสงเคราะห๑เด็กมีความเป็นสถานที่ที่มิใชํสิ่ งคงที่  หากแตํมีการเปลี่ยนสภาพอยูํ
ตลอดเวลา สถานสงเคราะห๑เด็กเป็นสถานที่ที่มีความหมาย อาจมองได๎วําเป็นสถานที่ท าบุญหรือใน
กลับกันอาจมีความหมายของการเป็นสถานที่ล๎างบาปหรือสะเดาะเคราะห๑ได๎ในเวลาเดียวกัน ซึ่ง 
พิเชฐ สายพันธ๑ ได๎กลําววํา การไมํคงที่ของความหมายเหลํานี้ ขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ชีวิตของผู๎คนที่
เข๎ามาใช๎สถานที่นั้น รํวมกับความหมายที่เกิดขึ้นจากระบบความสัมพันธ๑ของมนุษย๑ในสถานที่นั้น  ๆ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ๑กับคนอื่น ๆ ในสถานที่ใกล๎เคียงความหมายที่ปรากฏอยูํในสถานที่แตํละแหํง 
จึงเป็นผลของกระบวนการปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม (Social Interaction) ที่เชื่อมโยงระหวํางคนกับ
สถานที่ตํางๆ และมีวาทกรรมเป็นตัวสร๎างความหมายให๎กับสถานที่เหลํานั้นพร๎อมกับจินตนาการ
บุคคลที่เกิดจากจินตนาการรํวม ซึ่งมีความหมายที่มิได๎จ ากัดเพียงความเป็นสถานที่แหํงนั้นเทํานั้น 
แตํมีความหมายรํวมจากความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นตามสถานที่ตําง ๆ รํวมกันในอาณาบริเวณของพื้นที่ 
(พิเชฐ สายพันธ๑, 2544) 

จากที่กลําวในข๎างต๎น จึงเห็นได๎วําการศึกษาการกระท าในชีวิตประจ าวันท าให๎เห็นถึงการ
ปะทะสังสรรค๑ของสิ่งที่สังคมก าหนดให๎ โดยเป็นกฏเกณฑ๑ หรือคํานิยมตํางๆ ที่มีผลกับการตัดสินใจ
เลือกกระท าของปัจเจก นั้นการสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าในชีวิตประจ าวันก็เชํนกันได๎แอบแฝง
ไว๎ด๎วยนัย หรือความหมายบางอยํางที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากคํานิยม วัฒนธรรม และสังคม เชํน
บุคลิกทําทางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข๎อบังคับในสถานสงเคราะห๑ของเด็กก าพร๎านั้นได๎แฝงไว๎
ด๎วยอุดมการณ๑ของการกระท า ที่มํุงม่ันในการสื่อให๎คนในสังคมรับรู๎และเข๎าใจในสิ่งที่กระท า นอกจาก
ในพื้นที่ของสถานสงเคราะห๑แล๎วนั้น ภายในพื้นที่ของเรื่องสํวนตัวก็ได๎แฝงไว๎ด๎วยนัยบางอยํางด๎วย
เชํนกัน เชํน ในพฤติกรรมการท ากิจกรรมตําง ๆ กับเพื่อน ๆ ที่ไมํมีการยอมแพ๎ ได๎แฝงไว๎ด๎วย
วัฒนธรรมการเอาตัวรอดของเด็กก าพร๎า จากที่กลําวมานี้สะท๎อนให๎เห็นได๎วํา ในทุกการกระท ายํอมมี
ความหมายแอบแฝงซํอนเร๎นไว๎ทั้งสิ้นไมํวําจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม 

การสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าภายใต๎บริบทของสังคมนั้น ได๎แฝงไว๎ด๎วยความตระหนัก
และเข๎าใจในสภาพพื้นที่ ที่ประกอบด๎วยความหลากหลายในด๎านตําง ๆ โดยภายในพื้นที่แตํละสํวน
ยํอมมีความหลากหลายที่แตกตํางกัน ทั้งนี้การสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าก็ยํอมจะมีความ
แตกตํางกันไป โดยแปรเปลี่ยนให๎เกิดความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกับกลุํมคน และบริบทของพื้นที่นั้นๆ 
นอกจากนี้ความเข๎าใจ ความรู๎สึก หรือประสบการณ๑ที่ได๎รับมาจากในแตํละพื้นที่นั้น ก็ยํอมจะมีผลตํอ
การตีความ ท าความเข๎าใจ หรือความรู๎สึกนึกคิดของเด็กก าพร๎า เพื่อประมวลผลกํอนการเลือก
สร๎างอัตลักษณ๑ภายในพื้นที่ตําง ๆ และในหาสร๎างอัตลักษณ๑ของแตํละบุคคล ได๎เกิดจากการแอบแฝง
มาอยํางแยบยลของกระบวนการที่อัตลักษณ๑สํวนบุคคล (Personal Identity) กลายมาเป็นอัตลักษณ๑
ทางสังคม (Social or Pubic Identity) และกระบวนการที่สังคมหลํอหลอมอัตลักษณ๑ปัจเจกขึ้นมา 
โดยน าเสนอให๎เห็นกระบวนการที่เก็บซึมซับเอาคํานิยมจากสังคมผํานกระบวนการขัดเกลาจากพํอ
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แมํ หรือโรงเรียน (Appropriation) กระบวนการที่คํานิยมเกี่ยวกับบทบาทตําง ๆ ถูกผนวกเข๎ามาใน
โลก “สํวนตัว” ที่ซึ่งอัตลักษณ๑สํวนบุคคลกํอตัวเป็นรูปรํางขึ้น (Transformation) จะเห็นได๎วํา
กระบวนการดังกลําว นับเป็นสํวนท่ีปัจเจกถูกก าหนดการสร๎างอัตลักษณ๑จากสังคม และด๎านที่ปัจเจก
เลือกให๎ความหมาย และกระท าภายในกรอบที่ถูกก าหนดให๎ด๎วย 

ดังนั้น ภาพของเด็กก าพร๎าที่มีความสุขสนุกสนาน อาจเกิดขึ้นภายใต๎บรรยากาศของกิจกรรม
ตําง ๆ ในสถานสงเคราะห๑ เด็กแตํละคนจะแสดงออกแตกตํางกัน ซึ่งอภิญญา เฟื่องฟูสกุล ได๎กลําววํา 
“ความเป็นตัวตน” หรือ “ความเป็นตัวฉัน” (Self) กํอตัวขึ้นได๎ในบริบททางสังคมเทํานั้น มโนทัศน๑ของ 
Self ประกอบด๎วยความรู๎สึกที่เรามีตํอตัวเราเองและความรู๎สึกที่เราคิดวําคนอื่นมีตํอเรา ซึ่งเกิดมา
จากกระบวนการปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อื่น (อภญิญา เฟื่องฟูสกุล, 2546) โดยเด็กที่เข๎ารํวมกิจกรรมก็จะพา
ยามแสดงออก โดยจะคล๎อยตามในบรรยากาศที่เกิดขึ้น ตัวตนของเด็กก าพร๎าแสดงออกได๎สอดคล๎อง
กับเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายที่สวมใสํ ซึ่งอาจเป็นชุดที่ไมํได๎ดูแล๎วสวยงามมากนัก แตํที่ส าคัญ เด็กก าพร๎า
ได๎แสดงตัวตนให๎สอดรับกับพื้นที่สถานสงเคราะห๑เด็กและสถานการณ๑ที่สัมพันธ๑กัน อยํางเชํน 
พยายามแยํงตอบค าถามเพื่อให๎ได๎รางวัลและเป็นที่ชื่นชมยอมรับในหมํูเพื่อน รวมถึงคนอื่น ๆ ให๎ได๎
ความรู๎สึกภาคภูมิใจวําตนเองก็เป็นคนเกํง สามารถตองค าถามได๎ ซึ่งเป็นการยอมรับความสัมพันธ๑ที่
เกิดขึ้น ภายใต๎โครงสร๎างทางสังคมในสถานสงเคราะห๑เด็ก การยอมรับโครงสร๎างดังกลําวนี้ ท าให๎เด็ก
ได๎รับอ านาจที่ท าให๎ตนเองรู๎สึกมีคุณคํา เป็นท่ียอมรับของทุกคน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าในสถานสงเคราะห๑แหํงหนึ่งในอ าเภอหาดใหญํ  
จังหวัดสงขลา 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าในสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชน” นั้น 
เป็นการศึกษาปรากฏการณ๑ผํานวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) และผู๎วิจัยได๎ให๎
ความส าคัญกับข๎อมูลในภาคสนามโดยศึกษาข๎อมูลด๎วยสองวิธี คือ วิธีที่หนึ่งเป็นการศึกษาข๎อมูลจาก
เอกสาร และวิธีที่สองเป็นการศึกษาข๎อมูลจากสนาม ในการศึกษาข๎อมูลเอกสาร ผู๎วิจัยได๎จ าแนก
ประเภทข๎อมูลจากเอกสารตําง ๆ ออกเป็นสองลักษณะ คือ ข๎อมูลลักษณะแรกเป็นข๎อมูลเอกสารทาง
วิชาการ บทความ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ๑ โดยมีประเด็นที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับเด็กก าพร๎า 
เชํน ประเด็นพื้นที่ทางสังคม  ประเด็นการใช๎ชีวิตประจ าวัน เป็นต๎น 

สํวนข๎อมูลลักษณะที่สองเป็นข๎อมูลเอกสารด๎านแนวคิดและทฤษฎี การศึกษาข๎อมูลในสํวนนี้
จะชํวยเป็นแนวทางก าหนดกรอบการศึกษาอันจะน าไปสูํการค๎นหาค าตอบได๎ 

ส าหรับวิธีที่สองของการเก็บข๎อมูลเป็นการศึกษาจากภาคสนาม เพื่อให๎มองเห็นความ
ซับซ๎อนในการใช๎ชีวิตของเด็กก าพร๎าผํานปรากฏการณ๑ที่ เกิดขึ้นในสนามและชํวยมองเห็น
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํมบุคคล ในการเก็บข๎อมูลภาคสนาม ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการสัมภาษณ๑
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และสังเกต ซึ่งการสัมภาษณ๑ที่เกิดขึ้นระหวํางผู๎วิจัยกับผู๎ที่ถูกวิจัย จะเป็นไปในลักษณะของการ
สัมภาษณ๑ที่ไมํเป็นทางการ เป็นการพูดคุยอยํางเป็นกันเองในประเด็นตําง ๆ ที่สัมพันธ๑กับการศึกษา
และสะท๎อนให๎เห็นถึงวิธีคิด หรือความเป็นตัวตน  ทั้งนี้ตัวผู๎วิจัยจ าเป็นจะต๎องสร๎างความสนิทสนม 
คุ๎นเคย และไว๎วางใจให๎เกิดขึ้นระหวํางตัวผู๎วิจัยกับผู๎ถูกวิจัย เพื่อให๎น ามาซึ่งการลื่นไหลของข๎อมูลที่
จะได๎รับ และในสํวนของการสังเกต ผู๎วิจัยสังเกตถึงลักษณะพฤติกรรมและการกระท าตํางๆ เพื่อ
น ามาสะท๎อนตีความให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑หรือความเป็นตัวตนของบุคคล ที่ซึ่ งเป็นอัตลักษณ๑ของ
ปัจเจกหรืออัตลักษณ๑รํวมภายใต๎การใช๎ชีวิตและอัตลักษณ๑ตํางภายใต๎บริบททางสังคม วัฒนธรรม 
ความเชื่อ และคํานิยมที่แตกตํางกัน 

การเลือกกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด๎วย 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

- เด็กก าพร๎าที่อาศัยอยูํในสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํงหนึ่งในจังหวัดสงขลา  

ผู้ให้ข้อมูลรอง 
- ผู๎บริหารของสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํงหนึ่งในจังหวัดสงขลา ผู๎ดูแลเด็กใน

สถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํงหนึ่งในจังหวัดสงขลา  
- นักจิตวิทยาประจ าสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํงหนึ่งในจังหวัดสงขลา  
- ผู๎ที่เคยอาศัยอยูํในสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํงหนึ่งในจังหวัดสงขลา ที่ประสบ

ความส าเร็จในชีวิต 
- ประชาชนท่ีมีบ๎านเรือนอยูํในบริเวณใกล๎เคียงกับสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชนแหํง

หนึ่งในจังหวัดสงขลา  
- ประชาสงเคราะห๑จังหวัดสงขลาหรือตัวแทนจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงอ านาจของความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นตํางๆทางสังคม 
และถือได๎วําเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ เข๎ามากดทับ ปะทะ หรือครอบง าโดยตรงตํอการด ารงวีถี
ชีวิตประจ าวัน และการสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎า ทั้งนี้ จากวิถีชีวิตประจ าวันของเด็กก าพร๎า ทั้ ง
ที่เป็นชีวิตการอยูํรํวมกันในสังคมภายนอก และชีวิตสํวนตัว นอกเหนือจากการอยูํรํวมกันในสังคม
ภายนอกนั้น ผู๎วิจัยพบวําวิถีชีวิตประจ าวันของเด็กก าพร๎ามีการเคลื่อนไหว และเป็นพลวัตภายใต๎
อ านาจของความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้น โดยที่การเคลื่อนไหวและเป็นพลวัต ดังกลําว จะมีลักษณะเน๎นย้ า 
สร๎างใหมํ หรือมีการสืบทอดกํอให๎เกิดความหลากหลายภายใต๎แตํละสถานการณ๑ หรือพื้นที่ใน
ชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้สถานการณ๑ในชีวิตประจ าวันของเดกก าพร๎านั้น มิได๎ถูกจ ากัดให๎อยูํเพียง
พื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเทําน้ัน หากแตํมีการข๎ามไปมาระหวํางพื้นที่ตํางๆ ได๎ ดังนั้นการสร๎างอัตลักษณ๑ของ
กลุํมเด็กก าพร๎านั้น ก็ยํอมมีความหลากหลายเพื่อให๎สอดคล๎องกับความสัมพันธ๑ที่มีตํอกลุํมคน หรือ
พื้นที่ตําง ๆ ทางสังคม ทั้งนี้ การสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎า ผู๎วิจัยพบวําเกิดจากการหลอม
รวมกันระหวํางอัตลักษณ๑ของปัจเจกและอัตลักษณ๑รํวมภายใต๎การอยูํรํวมกันในสังคม โดยที่อัตลักษณ๑
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ของปัจเจกจะเกิดขึ้นจากบริบทแวดล๎อมทางสังคมและวัฒนธรรม ประสบการณ๑ หรือคํานิยมสํวนตัว 
และอัตลักษณ๑รํวมภายใต๎การอยูํรํวมกันในสังคมได๎เกิดขึ้นจากการบํมเพาะวิชาความรู๎ อุดมการณ๑
รํวมในการอยูํรํวมกันในสังคม และสังคมหรือวัฒนธรรมภายในสถานสงเคราะห๑  และจากบทความ
ของ อรัญญา ศิริผล (2545, 14) ศึกษาภาพลักษณ๑ฝิ่นกับกระบวนการกักขังอัตลักษณ๑ชาวม๎ง ได๎
อธิบายให๎เห็นถึงกระบวนการสร๎างอัตลักษณ๑ประดิษฐ๑ของรัฐ ที่กักขังชาวม๎งไว๎กับภาพลักษณ๑อัน
เลวร๎ายของฝิ่น กระบวนการดังกลําวได๎สร๎างภาพตัวแทนของชาวม๎งขึ้นด๎วยปฏิบัติการทางด๎านภาษา
ผํานกลไกตําง ๆ โดยเฉพาะในสื่อสาธารณะ ซึ่งท าให๎ภาพตัวแทนดังกลําวกลายเป็นภาพแหํงความ
จริง ท าให๎อัตลักษณ๑ของชาวม๎งจะเป็นอื่นไปเสียมิได๎ นอกจากนักปลูกและค๎าฝิ่น ผู๎ท าลายป่า และ
สร๎างปัญหาให๎กับสังคมไทย นอกจากนี้ในบทความของ ปนัดดา บุณยสาระนัย (2542, 40) เรื่อง “ชน
เผําอาขํา : ภาพลักษณ๑ที่ถูกสร๎างให๎สกปรก ล๎าหลัง แตํดึงดูดใจ” ได๎วิเคราะห๑ให๎เห็นถึงกระบวนการ
สร๎างอัตลักษณ๑ประดิษฐ๑โดยรัฐและสังคมไทย ให๎ชาวอาขํากลายเป็นชนเผําที่ล๎าหลัง สกปรกและมี
ประเพณีและพฤติกรรมทางเพศที่ส่ าสํอน อัตลักษณ๑ประดิษฐ๑ถูกสร๎างและผลิตซ้ าผํานวาทกรรมในสื่อ
ของรัฐ รวมถึงสื่อสาธารณะ เชํน รายการละครโทรทัศน๑ หนังสือพิมพ๑ และบทเพลง ทั้งสองบทความที่
กลําวในข๎างต๎นนี้ชี้ให๎เห็นถึงกระบวนการสร๎างอัตลักษณ๑ประดิษฐ๑ที่มีความซับซ๎อนของรัฐ ซึ่งใน
ปรากฏการณ๑ความเป็นจริงนั้นกลุํมคนดังกลําวอาจจะมีภาพลักษณ๑ที่ถูกประดิษฐ๑สร๎างขึ้นหรือไมํก็ได๎
เชํนกัน 
  สอดคล๎องกับการศึกษาอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎า ที่ได๎ถูกน าเสนอถึงการประดิษฐ๑สร๎าง
ภาพลักษณ๑ แตํได๎เป็นการศึกษาในทิศทางที่ตรงกันข๎ามกับผลงานการศึกษาวิจัยในข๎างต๎น โดยเป็น
การประดิษฐ๑สร๎างภาพ หรือสื่อให๎เกิดเข๎าใจในทิศทางด๎านบวกให๎เกิดขึ้นกับเด็กก าพร๎า จาก
ภาพลักษณ๑ภายนอก ไมํวําจะด๎วยการแตํงกายที่สวมใสํ ซึ่งอาจเป็นชุดที่ไมํได๎ดูแล๎วสวยงามมากนัก 
แตํที่ส าคัญ เด็กก าพร๎าได๎แสดงตัวตนให๎สอดรับกับพื้นที่สถานสงเคราะห๑เด็กและสถานการณ๑ที่
สัมพันธ๑กัน หรือน าเสนอไปถึงการกระท าของเด็กก าพร๎าในสะท๎อนให๎เกิดความเข๎าใจในการกระท า
ของเด็กก าพร๎า แตํภาพลักษณ๑ดังกลําวที่ปรากฏ และสร๎างความเข๎าใจให๎เกิดขึ้นกับบุคคลภายใน
สังคมนั้น มิอาจจะสื่อหรือน าเสนอถึงอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าตามปรากฏการณ๑ความเป็นจริงได๎
ทั้งหมด เนื่องจากอัตลักษณ๑ได๎ถูกทับซ๎อนด๎วยมิติของความหลากหลาย และเป็นพลวัต ทั้งในแงํของ
การถูกกดทับจากวาทกรรมตําง ๆ ซึ่งได๎รวมไปถึงการกดทับจากกระบวนการสร๎างอัตลักษณ๑
ประดิษฐ๑สร๎างภาพลักษณ๑และความเข๎าใจให๎กับเด็กก าพร๎า จึงเป็นผลให๎คนภายในสังคมตํางเกิด
มุมมอง และความเข๎าใจตํอเด็กก าพร๎าไปในทิศทางเดียวกัน ดังเชํน ความคาดหวังด๎วยการสร๎างภาพ
ให๎แกํเด็กก าพร๎าในด๎านบวกที่เด็กก าพร๎าควรจะปฏิบัติตัวอยํางไร จึงจะเป็นที่ยอมรับจากสังคม หรือ
เด็กมีประโยชน๑เพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ เป็นต๎น 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาในครั้งนี้ ได๎น าเสนอให๎เห็นถึงความหลากหลายในตัวตนของเด็กก าพร๎าที่มิได๎

เป็นไปตามภาพลักษณ๑ หรือความเข๎าใจของคนภายในสังคมเพียงเทํานั้น หากแตํเด็กก าพร๎าสามารถ
ที่จะสร๎างอัตลักษณ๑ หรือความเป็นตัวตนได๎อยํางหลากหลายและแตกตํางภายใต๎บริบทพื้นที่ทาง
สังคมตําง ๆ ซึ่งความหลากหลายในตัวตนของเด็กก าพร๎าจะน าไปสูํการมองเห็นถึงคุณคําที่มีอยูํ
ภายในเด็กก าพร๎า โดยมิใชํเป็นเพียงแตํการมองจากรูปลักษณ๑ภายนอก หรือตีความจากความเข๎าใจ
ที่มีอยูํเดิมของคนภายในสังคมเทํานั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลได๎วําการสร๎างอัตลักษณ๑
ของเด็กก าพร๎าที่ได๎ปรากฏในวิถีชีวิตประจ าวันนั้น สามารถเกิดขึ้นได๎หลากหลายรูปแบบ โดยการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ของพื้นที่ตําง  ๆ ภายในสังคม กลุํมคนที่ปฏิสัมพันธ๑ และอ านาจของ
ความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การสร๎างอัตลักษณ๑ได๎เป็นความพยายามในการสร๎างตัวตนภายใต๎อ านาจ
ในการนิยามของตนเอง ความคาดหวังจากกลุํมคนอื่น และความสัมพันธ๑ในบริบทพื้นที่ทางสังคม ซึ่ง
การสร๎างอัตลักษณ๑ดังกลําว สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงความซับซ๎อนในความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล และรวมถึงความซับซ๎อนของความสัมพันธ๑ทางสังคม และในการศึกษาครั้งนี้นับเป็นการเปิด
พื้นที่อัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าให๎มีความยืดหยุํน ตลอดจนเข๎าใจในความซับซ๎อนของความสัมพันธ๑ 
ความมีพลวัตที่มีการโยกย๎าย ถํายเท โต๎ตอบ ปะทะประสานกันอยูํตลอดเวลาภายใต๎พื้นที่ที่มีความ
เข๎มข๎นในความสัมพันธ๑ของสังคม และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากที่ได๎กลําวมานี้สามารถ
สะท๎อนเห็นได๎วําเด็กก าพร๎า นับเป็นอีกกลุํมหนึ่งที่มีความหลากหลายซับซ๎อนเชํนเดียวกันกับกลุํมคน
อื่นๆ ที่ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันภายในสังคม 

ข๎อเสนอแนะ ในงานการศึกษาครั้งนี้ จึงต๎องการให๎คนภายในสังคมได๎เกิดความตระหนักรู๎ ถึง
ความสามารถ และคุณคําที่มีอยูํภายในกลุํมคนดังกลําวด๎วยเชํนกัน เพื่อมิให๎เกิดการกีดกัน แบํงกั้น
พื้นที่ทางสังคมส าหรับกลุํมคนใดกลุํมคนหนึ่งเทํานั้น นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังต๎องการที่จะ
สะท๎อนให๎เห็นถึงแงํมุมความสัมพันธ๑ที่เด็กก าพร๎ามีตํอพื้นที่ตํางๆทางสังคม รวมถึงต๎องการที่จะเปิด
พื้นที่ในการยอมรับในคุณคําของเด็กก าพร๎าที่ มีความหลากหลายเฉกเชํนเดียวกับกลุํมคนอื่น เพื่อ
น าไปสูํการเปิดพื้นที่ทางสังคมให๎แกํเด็กก าพร๎าได๎น าเสนอคุณคําที่มีอยูํภายในตัวตน และน าไปสูํการ
พัฒนาตํอสังคมโดยรวมด๎วยเชํนกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความการวิจัยเรื่องการสร๎างอัตลักษณ๑ของเด็กก าพร๎าในสถานสงเคราะห๑เด็กและเยาวชน
ส าเร็จได๎ เนื่องจากบุคคลหลายทํานได๎กรุณาชํวยเหลือให๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า 
ความคิดเห็นและก าลังใจขอขอบพระคุณทําน ดร.สุรพงษ๑ ยิ้มละมัย  อาจารย๑ที่ปรึกษา  และผู๎ชํวย
ศาสตร๑ ดร.เกษตรชัย และหีม และขอขอบพระคุณ ดร.อุทิศ สังขรัตน๑ คณะกรรมการประเมินงานวิจัย
ฉบับ(รําง) ท๎ายสุดนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณพํอ แมํ พี่ น๎อง และเพื่อน ๆ ที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุน
กระตุ๎นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมาให๎ผู๎เขียนจัดท าบทความการวิจัยครั้งน้ี 
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ผู้หญิงผ่านเลนส์:การเผยเรือนร่างสู่พื้นที่ออนไลน์ 
Woman’s through the lens: Disclosure of bodies through in the online space 

 
วรธ  โสเจยยะ 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

บทคัดย่อ 
 

บทความชิ้นนี้เป็นสํวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ผู๎หญิงในกล๎องออนไลน๑  มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาการเป็นผู๎กระท าการของผู๎หญิงที่เปิดเผยเรือนรํางผํานกล๎องในโลกออนไลน๑สูํพื้นที่สาธารณะ
และการจ๎องมอง  โดยใช๎ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพได๎ศึกษาถึงเรื่องราวผู๎หญิงที่เผยเรือนรํางบนพื้นที่
ออนไลน๑  ที่ปรากฏในโปรแกรมสนทนาออนไลน๑แคมฟรอก โดยมํุงท าความเข๎าใจตํอการกระท าการ
ตํางๆของผู๎หญิงซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความรู๎สึกนึกคิดในประเด็นเผยเรือนรํางให๎ผู๎อื่นได๎เห็นในขณะที่
มีบุคคลอื่นที  การจ๎องมองซึ่งลักษณะของข๎อมูลที่ได๎เกิดจากการสังเกต สัมภาษณ๑ และการรับฟัง
เรื่องราว  เพื่อน ามาศึกษาถึงเหตุใดผู๎หญิงที่มีการเผยเรือนรํางในโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกจึงมี
ความกล๎าที่เผยเรือนรํางของตนสูํในพื้นท่ีสาธารณะในขณะที่มีการจ๎องมองจากบุคคลอื่น โดยก าหนด
พื้นที่การศึกษาผู๎หญิงที่อยูํในโปรแกรมสนทนา แคมฟรอก  ซึ่งผลการวิจัยพบวํา ผู๎หญิงที่เลํน
โปรแกรมสนทนาแคมฟรอกที่มีพฤติกรรมในลักษณะการโชว๑มี  แรงกระตุ๎นมาจากการเชียร๑ของ
บุคคลอื่นที่เลํนโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก ซึ่งคนที่เข๎ามาเลํนในโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก สํวน
ใหญํจะมีการเชียร๑ให๎มีการเปลื้องผ๎าหรือการเผยเรือนรํางและอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให๎ผู๎หญิงกล๎าที่จะ
เผยเรือนรํางคือ การต๎องการให๎ผู๎อื่นมีการสนใจในตัวเอง ซึ่งเหตุผลดังกลําวมีผลท าให๎ตนเองมีความ
ต๎องการที่จะเผยเรือนรํางยิ่งขึ้น ดังนั้นสาเหตุที่ท าผู๎หญิงที่เผยเรือนรํางในโปรแกรมสนทนาแคมฟ
รอก มาจากแรงยวนยุ แรงเชียร๑จากบุคคลที่เข๎ามาเลํนโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกด๎วยกัน เพื่อที่จะ
ท าให๎ตัวเองมีความนําสนใจและเป็นจุดเดํนของสังคม 
 

ค าส าคัญ: ผู๎หญิง, การเผยเรือนรําง, พื้นที่ออนไลน๑ 
 
Abstract 

This article is part of a study on women’s in the camera online. The objective is to 
study the action of the women’s disclosure of bodies through the camera in the online world 
and to the public gaze. Using qualitative methods to study the story of a woman's body on 
the online space appearing in the programs Camfrog focusing on understanding the actions 
of women, which reflects the emotions revealed in the body for others to see while others 
gaze. The nature of the data obtained from the interviews and listen to stories. The study 
examined why women have a glow in the program Camfrog has the courage to reveal their 
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bodies glowing in the public's gaze. The women in the area of Camfrog the results were as 
follows. Women with program Camfrog that behaves in a manner to show the motivation of 
the people cheering at the Forum Camfrog. The people that come into play in the Forum 
Camfrog. women often have to undress or exposing a glowing outline and another reason 
not to make a woman's body is glowing and want others to have an interest in itself. As a 
result of which the body needs to reveal more. So why do woman's body in the Forum 
Camfrog Of the appeal application. The cheers of the people that come into play Camfrog 
with chat. In order to make itself an attractive and unique society. 
 

Keyword: Woman, Disclosure of bodies through, online space 
 
บทน า 

“ผู๎หญิง” ในสังคมไทย หมายถึงคุณลักษณะของผู๎หญิงที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตนอยูํใน
จารีต ค าสอน คตินิยม ประเพณีที่ดีงามตามความคาดหวังของกลุํมคนในสังคม ซึ่งสํวนใหญํก็คือ
ความคาดหวังของผู๎ชายไทยนั่นเอง อาจกลําวได๎วําลักษณะหรือคุณสมบัติของผู๎หญิงไทยนั้นถูก
ก าหนดโดยผู๎ชายเพื่อที่จะได๎มีอ านาจเหนือกวําและใช๎การก าหนดคุณลักษณะดังกลําวสร๎างอัตลักษณ๑
เพื่อให๎ผู๎หญิงไทยมีวิถีทางในการประพฤติตน ให๎เป็นไปตามกรอบ ตามคตินิยมที่ผู๎ชายได๎ก าหนดไว๎ 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน๑ของผู๎ชายนั้นเอง (วาลี ขันธุวาร, 2547) ทั้งนี่หญิงไทยมักจะถูกตีกรอบ การเป็น
ผู๎หญิงที่ดี ด๎วยความคิดของผู๎ชาย และขนอบธรรมเนียบวัฒนธรรมไทย 

ภาพของผู๎หญิงที่เผยเรือนรํางผํานสื่อตํางๆอยํางมากมาย ทั้งทางสื่อโทรทัศน๑ นิตยสาร และ
อินเตอร๑เน็ต โดยได๎มีการเปิดเผยเรือนรําง ของดารา นางแบบ ในสื่อนั้นๆ ดังบทเพลง “ดาวเรืองดาว
โรย” ของ พุํมพวง ดวงจันทร๑ ที่ได๎กลําวถึง ผู๎หญิงจากบ๎านนอกคอกนามาเป็นสาวชาวกรุงจนมาถึง
ทํอนหนึ่งในบทเพลงที่วํา 

 
“...พาไปลองผํานกล๎องถํายหนัง      แหมข๎าเขินจังแตํข๎านั่งภูมิใจ 
อนิจจาข๎าไมํทันดังได๎       ถํายมาถํายไปท๎องข๎าใหญํขึ้นมา...” 

(วิเชียร ค าเจริญ) 
 

 แสดงให๎เห็นถึงวําผู๎ มีความเต็มใจที่จะแสดงรํางเรือนรํางตนเองผํานสื่อตํางๆ สู๎พื้นที่
สาธารณะให๎ผู๎อื่นได๎เห็นรํางเรือนของตนโดยการจ๎องมองผํานสื่อ เชํนเดียวกับงานวิจัยของ 
กนกวรรณ ไม๎สนธิ์ (2554) เรื่อง “การตํอรองอ านาจของผู๎หญิงจากการน าเสนอเรือนรํางผํานสื่อ
นิตยสารไทย” กลําววํานางแบบทุกคนที่น าเสนอเรือนรํางตัวเองในสื่อนิตยสารไทยมีความภาคภูมิใจ
กับภาพถํายของตนเอง ซึ่งได๎อาจวําการน าเสนอเรือนรํางนั้นเป็นงานศิลปะ มากกวําจะเกี่ยวข๎องกับ
การกระตุ๎นอารมณ๑ทางเพศ เป็นภาพถํายที่มีความสาวงาม ซึ่งนางแบบมีความม่ังใจในสรีระรํางกาย
ของตนเอง 
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 เม่ือพิจารณาผู๎หญิงที่เปิดเผยเรือนรํางสูํพื้นที่สาธารณะ ภายใต๎โครงสร๎างสังคมไทย จะพบ
เห็นกันได๎อยํางแพรํหลาย จนดูเสมือนวําเป็นเรื่องปกติภายในสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากสามารถ
น าเสนอได๎อยํางชอบธรรม ผํานในระบบของสื่อตําง ๆ ภายใต๎โลกแหํงการสื่อสาร ได๎กํอให๎เกิดกระแส
ของการวิพากษ๑วิจารณ๑ทางสังคมอยํางกว๎างขวางในมุมมองที่แตกตํางกัน โดยคนในสังคมสํวนใหญํ
จะมองวําการเผยเรือนรํางสูํสาธารณะเป็นการละเมิดบรรทัดฐาน ผิดศีลธรรม ประเพณีของสังคมไทย 
และเป็นที่มาของปัญหาตําง ๆ ของสังคม ดังเชํนปัญหาการละเมิดและการกดขี่ทางเพศ ซึ่งเป็นการ
มอบคุณคําและความหมายที่อยูํในมุมมองของสังคมให๎แกํผู๎กระท าการเผยเรือนรํางสูํสาธารณะทั้ง 
เสมือนกับวําเป็นการวิพากษ๑วิจารณ๑สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คงอยูํในรูปแสดงเชิงวัตถุ ทั้งเป็ นการให๎
ความหมายมาจากผู๎จ๎องมองที่อยูํภายนอกเพียงฝ่ายเดียวไมํเปิดโอกาสให๎วิเคราะห๑ลึกลงไปยัง
กระบวนการ ที่มาของการเผยเรือนรํางสูํสาธารณะ และกระแสวิพากษ๑วิจารณ๑ดังกลําวได๎กลับ
กลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ าและผลิตซ้ า (Reproduce) การสร๎างวาทกรรมของอัตลักษณ๑ทางสังคมและการ
เผยเรือนรํางสูํสาธารณะในลักษณะของ “การโชว๑” ให๎โดดเดํนและแข็งแกรํงขึ้นในสังคมไทยหรือนี่จะ
ถึงคราว ที่ความเชื่อในคุณคําของความเป็นหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป (นงลักษณ๑  จันทาพากุล, 
2547) จากเดิมที่ ผู๎หญิงไทยในอดีตจะต๎องรักนวลสงวนตัว อยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือน แตํในปัจจุบัน
ผู๎หญิงกับเปลี่ยนไปมีการโชว๑หรือการเผยเรือนรํางตํางสื่อตํางๆกันอยํางแพรํหลาย ทั้งในรูปของ
หนังสือ นิตยสาร โทรทัศน๑ และอินเตอร๑เน็ต 
 บทความเรื่อง “ผู๎หญิงผํานเลนส๑:การเผยเรือนรํางสูํพื้นที่ออนไลน๑” เป็นสํวนหนึ่งของงานวิจัย
เรื่อง “ผู๎หญิงในกล๎องออนไลน๑” จึงพยายามท าความเข๎าใจในตัวตน ในฐานะที่ผู๎หญิงที่เปิดเผยเรือน
รํางในโลกออนไลน๑ถือเป็นอีกภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงกลุํมหนึ่งซึ่งถูกจับตามองจากกระแสสังคมใน
ปัจจุบันโดยในการศึกษานี้  เป็นการกลําวถึงกลุํมผู๎หญิงที่น าเสนอตัวตนด๎วยภาพที่เปิดเผยเรือนรําง
ภาพเคลื่อนไหวบนพื้นที่โปรแกรมสนทนา    แคมฟรอก สื่อให๎เห็นถึงการเชื้อเชิญ ชักชวน ยั่วยวนให๎
น าไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ โดยที่ผู๎หญิงเผยเรือนรํางเหลํานั้นเป็นได๎ทั้งในฐานะของผู๎กระท าดังนั้น
ประเด็นส าคัญที่งานการศึกษานี้ต๎องการน าเสนอคือ ทัศนคติและความคิดของผู๎หญิงไทยหลากหลาย
สาขาอาชีพทีปรับเปลี่ยนบริบทผู๎หญิงเผยเรือนรํางในโลกออนไลน๑ ภายใต๎กรอบ ความเชื่อ คํานิยม
และวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อให๎เห็นถึงแนวคิด  อุดมการณ๑  วัฒนธรรมที่เป็นจุดยืนของคนกลุํม
หนึ่งในสังคมออนไลน๑ซึ่งมาการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการเป็นผู๎กระท าการของผู๎หญิงที่เปิดเผยเรือนรํางผํานกล๎องในโลกออนไลน๑สูํพื้นที่
สาธารณะและการจ๎องมอง 
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วิธีการวิจัย 
  1. วิธีการศึกษา 

    ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข๎อมูลผํานการสัมภาษณ๑  การ
สัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ (informal interview) กับคนกลุํมตําง ๆ  การสังเกตแบบมีสํวนรํวม 
(participate observation)  ในความเคลื่อนไหวในพื้นที่ศึกษาตามประเด็นการศึกษารวมถึงการเปิด
โอกาสให๎กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลได๎เสนอความคิด  เลําเรื่องหรือให๎ข๎อมูลอยํางใดอยํางหนึ่งทั้งจากผู๎ให๎ข๎อมูล
หลักและคนอื่นๆที่อยูํในบริบททางสังคมออนไลน๑  เป็นผู๎เฝ้าสังเกตการณ๑ภาพ  สัญลักษณ๑  บริบท
และถ๎อยค าของผู๎หญิงที่ปรากฏในโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก  ตลอดจนผู๎วิจัยได๎เข๎าไปเป็นสํวนหนึ่ง
ในโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกเพื่อให๎เห็นและเข๎าใจถึงความซับซ๎อนในการสร๎างตัวตน  ตลอดจนนัย
ยะของอ านาจที่แฝงอยูํในการสร๎างอ านาจของผู๎หญิงบนโลกออนไลน๑ให๎ได๎มากที่สุด 

 วิธีการเก็บข๎อมูลการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลโดยการสังเกตการณ๑แบบมีสํวน
รํวมและวิธีการสัมภาษณ๑ในเชิงลึกที่กลําวข๎างต๎น  มีรายละเอียดดังนี้  เริ่มต๎นด๎วยการสมัครเป็น
สมาชิกของโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกที่เป็นพื้นที่ในการศึกษา  เพื่อสังเกตพฤติกรรมของผู๎หญิงที่มี
ลักษณะการเผยเรือนรําง ตลอดจนการพูดคุยซักถามทั้งน้ีการสัมภาษณ๑อาจเกิดจากผู๎ศึกษาเอง เนื่อง
ด๎วยเหตุผลจากความเหมาะสมในการสอบถามข๎อมูล ในชํวงระยะเวลาหนึ่งอยํางตํอเนื่องจนกวําจะได๎
รูปแบบของความคิด  ความเชื่อ  คํานิยมหรือแนวคิด  เกี่ยวกับความคิดในการเผยเรือนรํางและ
จุดยืนซึ่งเป็นพื้นที่ทางสังคมของผู๎หญิงบนพื้นที่ออนไลน๑อยํางชัดเจนและท าซ้ ากันจนกวําจะได๎ข๎อมูล
ที่เป็นจริงมากที่สุด 
 2. การเลือกพื้นที่ศึกษา   

    การเลือกพื้นที่ศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาพื้นที่บนโลกออนไลน๑  เป็นการเลือกพื้นที่ใน
การศึกษาเพื่อให๎เห็นถึงการแสดงออกของผู๎หญิงในอีกเวที  การศึกษาผู๎หญิงที่มีภาพลักษณ๑การเป็น
ผู๎หญิงที่เผยเรือนรํางในโลกออนไลน๑  จึงเป็นการศึกษาลักษณะการน าเสนอตัวตนของผู๎หญิงอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคล๎องกับสภาพพื้นที่  ทั้งนี้พื้นที่ออนไลน๑ถือเป็นเวทีหนึ่งที่สามารถแสดง
ความเป็นตัวตนในการแสดงจุดยืนทางความคิดได๎อยากอิสรเสรี  โดยที่การแสดงออกเหลํานี้ท าได๎
ยากในเวทีอื่น  ดังนั้นพื้นที่ออนไลน๑จึงเป็นเสมือนเวทีของการตํอสู๎ โต๎เถียง  ตํอรอง  และชํวงชิง
ความหมายตํางๆ  ในกระบวนการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ๑ใหมํให๎เกิดขึ้นในสังคม โดยที่ไมํติดอยูํ
ภายใต๎กรอบแนวคิดที่สังคมก าหนดขึ้น 

3. การเลือกกลุ่มที่ศึกษา 
   พื้นที่ออนไลน๑เป็นพื้นที่ มีกลุํมผู๎เลํนหลากหลาย  จึงเป็นการยากที่จะก าหนดคุณสมบัติ  ผู๎

เลํนเป็นขอบเขตอาณาบริเวณที่แนํนอน  ท าให๎ไมํสามารถระบุกลุํมตัวอยํางเป็นจ านวนคนและเพศที่
แนํชัดได๎  เพราะพื้นที่ไร๎พรมแดนจับต๎องไมํได๎มีความเป็นนามธรรมสูง  อีกทั้งการจะเข๎าถึงตัวตนที่
แท๎จริงของคนบนโลกออนไลน๑คํอนข๎างจะยุํงยาก  ซับซ๎อนและยากแกํการตรวจสอบวําข๎อมูลที่ได๎
เป็นข๎อมูลจริงเท็จแคํไหน อีกทั้งการติดอยูํในกรอบของวาทกรรมของโลกออนไลน๑การศึกษาที่ผํานมา
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ที่มองวํา สื่ออินเตอร๑เน็ตเป็นปัญหาสังคม  และผู๎หญิงตกเป็นเหยื่อของการถูกลํอลวง  เหลํานี้ท า ให๎
การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ออนไลน๑จึงถูกผูกโยงเข๎ากับกรอบดังกลําวอยํางหลีกไมํพ๎น  

 ผู๎วิจัยพยายามเข๎าถึงข๎อมูลจากกลุํมข๎อมูลที่หลากหลายให๎ได๎มากที่สุด  โดยได๎มีการเลือก
กลุํมผู๎หญิงที่ท าการเผยเรือนรํางในโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกได๎ท าการเลือกกลุํมหญิงมาจ านวน 
10 คน ซึ่งแตํละคนมีความแตกตํางทางด๎านอายุและสาขาอาชีพ  เพราะผู๎วิจัยมองวําภายใต๎กลุํม
ข๎อมูลที่หลากหลายนั้น ยํอมแสดงให๎เห็นถึงความหลากหลายของวิธีคิด และทุกคนยํอมมีแนวทางที่
แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมรอบตัวที่ล๎อมรอบ เหตุการณ๑ รวมทั้งเวลาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ
ไมํวํากลุํมคนใด อาชีพใด วัยไหน มีการศึกษาระดับใด ทุกคนยํอม มีการตํอรองปะทะประสาน ที่
แตกตํางกันไป 

4.การเข้าสู่พื้นที่ศึกษา 
   ในพื้นที่แคมฟรอก  เริ่มต๎นจากการใช๎อีเมล๑ของผู๎ที่เป็นสมาชิกมาระยะเวลาหนึ่งและมีการ

เข๎าใช๎ห๎องสนทนาอยํางการตํอเนื่อง  ทั้งน้ีเนื่องจากเงื่อนไขการเข๎าใช๎พื้นที่แคมฟรอกในห๎องประเภท
สิบแปดปีขึ้นไป  มักจะไมํเปิดรับสมาชิกหน๎าใหมํ  แตํจะเปิดโอกาสและสํงลิงค๑ (Link)  ชื่อห๎อง
ประเภทเดียวกันที่เปิดใหมํให๎กับสมาชิกที่มีการเข๎าใช๎อยูํกํอนหน๎านั้นแล๎วเทํานั้น ดังนั้นการเข๎าสูํ
พื้นที่ของผู๎หญิงที่เผยเรือนรําง ด๎วยวิธีการดังกลําวนี้จึงเข๎าถึงกลุํมข๎อมูลได๎งําย 

   การเข๎าสู๎พื้นในห๎องสนทนาแคมฟรอกสิบแปดปีขึ้นไปโดยในประเทศไทยได๎มีการบล็อก
ป้องกันไมํให๎เข๎า ถ๎าจะเข๎าไปสูํห๎องสนทนาสิบแปดปีข้ึนไปจะต๎องใช๎โค๎ดหรือรหัสชื่อห๎องในการเข๎าซึ่ง
ในภาษาของกลุํมคนที่เลํนโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกเรียกวําโซนนอก โดยผู๎วิจัยได๎มีการซื้อโค๎ดใน
การเข๎าสูํพื้นห๎องโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก และเพื่อที่จะเข๎าสูํห๎องสนทนาผู๎วิจัยได๎มีการค๎นหาชื่อ
ห๎องจากเว็บไซต๑และการโฆษณาชื่อห๎องตามหน๎าห๎องโปรแกรมสนทนาแคมฟรอก และเข๎าไปเลํนใน
ฐานะผู๎เลํนคนหนึ่ง 

5. หน่วยการวิเคราะห์ 
    หนํวยการวิเคราะห๑คือการพิจารณาความสัมพันธ๑ทางอ านาจและโครงสร๎างผู๎กระท าการที่มี
กับคนในพื้นที่ออนไลน๑ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได๎มองในมิติของอ านาจในฐานะผู๎กระท าการ โดยมีความเชื่อ
พื้นฐานวํามนุษย๑มีความสามารถและศักยภาพในการคิด วิเคราะห๑  และตัดสินใจที่จะกระท าการให๎
บรรลุเป้าหมายท่ีได๎ตั้งไว๎ ซึ่งอาจสะท๎อนออกมาให๎เห็นทั้งในรูปแบบของการใช๎ก าลัง และการตํอต๎าน
ขัดขืนด๎วยการแสดงออกทางความคิด การตํอสู๎ตํอรองกับอ านาจที่มาครอบง าบนพื้นที่สาธารณะ 
 จากมิติของอ านาจชี้ให๎เห็นการทับซ๎อนของอ านาจภายในบริบททางสังคม ซึ่งสามารถ
แอบแฝงซํอนเร๎นทั้งในรูปธรรมและนามธรรม ไมํวําจะเป็นอ านาจที่อยูํในตัวของบุคคล พื้นที่ทาง
สังคมวัฒนธรรม คํานิยม ความเชื่อตํางๆ โดยการทับซ๎อนของอ านาจเหลํานั้นสามารถเกิดขึ้นได๎ทั้ง
จากอ านาจของวาทกรรมและความสามารถของอ านาจในฐานะผู๎กระท าการ การทับซ๎อนของอ านาจ
ยังเป็นตัวกํอให๎เกิดการสร๎างวาทกรรมเพื่อมาตํอรองของผู๎หญิงที่เผยเรือนรํางใน 
สังคมไทย 
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 6.  การวิเคราะห์ 
    แนวทางการวิเคราะห๑ข๎อมูลในการศึกษานี้ เน๎นการวิเคราะห๑บริบทของผู๎หญิงที่เผยเรือน

รํางวําเหตุใดจึงมีความกล๎าที่จะเผยเรือนรํางสู๎พื้นที่สาธารณะ โดยที่การวิเคราะห๑ข๎อมูลด าเนินการไป
พร๎อมๆ  กับการเก็บข๎อมูลภาคสนามเพื่อท าให๎เห็นความเชื่อมโยงตามประเด็นและท าการจัดระบบ
ข๎อมูลการวิเคราะห๑   ตลอดจนน าเสนอข๎อมูลด๎วยการตีความให๎เห็นความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตภายใต๎
บริบทของพื้นที่ออนไลน๑โดยมีแนวคิดโครงสร๎างผู๎กระท าการเป็นแนวทางในการวิเคราะห๑ข๎อมูล    
 
ผลการวิจัย 
 จากการที่ได๎ไปสัมภาษณ๑ผู๎หญิงที่ท าการเผยเรือนรํางในโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกใน
ประเด็นท่ีท าให๎ผู๎หญิงกล๎าที่จะเผยเรือนรํางโดยได๎แบํงได๎เป็น 3 ประเด็น 
 1. การเข๎าสู๎พื้นในโปรแกรมแคมจนน าสู๎การเผยเรือนรํางมีผลมาจากการชักชวนของเพื่อน  
และสื่อทางโทรทัศน๑ท าให๎ผู๎หญิงมีความอยากจะลองเข๎าไปเลํน  ซึ่งไมํวําจะเป็นกรณีใดผู๎หญิงก็ได๎น า
ตัวตนเข๎ามาสูํพื้นที่ออนไลน๑ด๎วยตนเอง 
 2. โลกออนไลน๑ถือเป็นเวทีหนึ่งที่ท าให๎ผู๎หญิงได๎มีการแสดงอยํางเป็นอสิระและต๎องการ
ยอมรับความสนใจจากสังคม  และการเผยเรือนรํางนั้นก็ท าให๎มีผู๎คนมาสนใจ  
 3. การที่มีแรงเชียร๑ การยั่วยุ การแขํงขันกัน ท าให๎ผู๎หญิงที่เลํนโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกมี
การอยากที่จะเอาชนะผู๎อื่นหรือการเรียกร๎องความสนใจจากผู๎อื่น  ซึ่งมีผลท าให๎ผู๎หญิงที่อยูํใน
โปรแกรมสนทนาแคมฟรอกอยากที่จะเผยเรือนรํางให๎ผู๎อื่นได๎เห็นเพื่อที่จะเรียกร๎องมีความนําสนใจ
มากที่สุดในห๎องสนทนาแคมฟรอก 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยชิ้นนี้ได๎พบวํา ผู๎หญิงที่ท าการเผยเรือนรํางในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ในห๎อง
โปรแกรมสนทนาแคมฟรอก ซึ่งมีเหตุที่ท าให๎ตนมีการเผยเรือนรํางนั้นมาจากแรงเชียร๑ การยั่วยุ ของ
ดีเจและผู๎คนท่ีเข๎ามาเลํนในห๎องสนทนานั้น ท าให๎ตนเองเกิดความกล๎าและอยากจะเผยเรือนรํางให๎กับ
ผู๎อื่นเห็นตามค ายั่วยุ เนื่องจากนี่ยังเป็นการแขํงขันกันระหวํางผู๎เลํนที่เผยเรือนรํางกันเอง เพื่อที่จะ
ดึงดูดความนําสนใจ และถือวําการเผยเรือนรํางนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกคนที่เข๎ามาเลํนใน
โปรแกรมสนทนาแคมฟรอกก็มีการเผยเรือนรํางกันเป็นเรื่องปกติ  
 จากผลการวิจัยสรุปได๎วําโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกเป็นชํองทางหนึ่งที่ท าให๎ผู๎หญิงมีความ
กล๎าที่จะเผยเรือนรํางในพื้นที่สาธารณะ โดยในมุมมองหนึ่งของผู๎หญิงที่เข๎ามาเลํนในโปรแกรม
สนทนาแคมฟรอกนี่ได๎ต๎องการความสนใจจากบุคคลอื่นเพื่อที่จะให๎ตนเองมีจุดเดํนในสังคม ซึ่งการ
เผยเรือนรํางนั้นก็ท าให๎ตนเองมีความสนใจเป็นจุดเดํน ไมํวํารัฐบาลจะท าการปิดกั้นการโชว๑โป๊หรือ
การเผยเรือนรํางยังไงผู๎หญิงที่ต๎องการให๎ตนเองเป็นจุดเดํนในสังคมก็หาชํองการในการเข๎าไปให๎ได๎ 
และโปรแกรมสนทนาแคมฟรอกนี่ก็เป็นเวทีหน่ึงที่ท าให๎ตนเองเป็นจุดเดํนในสังคมออนไลน๑ 
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ฟาร์มทะเล : ชุมชนกับการจัดการพื้นที่ทะเล 
Marine farming: Community management of marine areas 
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นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

 
บทคัดย่อ 
 
 บทความชิ้นนี้ เป็นสํวนหนึ่งของงานวิจัยในการศึกษาเรื่อง ฟาร๑มทะเล : ชุมชนกับการจัดการ
พื้นที่ทะเล ซึ่งมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน เพื่อการถอด
บทเรียนของชุมชนท่ีมีกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน และเพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎เกิด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางเป็นระบบมากขึ้นและเป็นแบบอยํางให๎กับชุมชนอื่นๆตํอไป โดย
ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก รวมทั้งใช๎
การวิจัยแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม ผลการศึกษาพบวํา ชาวบ๎านในชุมชนจะด ารงชีวิตโดยการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการด ารงอยูํโดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวม มีกระบวนการจัดการของ
ชาวบ๎านในชุมชน เน๎นการจัดการระเบียบสังคมและการจัดท าแผนชุมชนเพื่อการจัดการฟาร๑มทะเล 
โดยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน๑จากฟาร๑มทะเล ซึ่งเป็นการ
ควบคุมด๎านภายใน ได๎แกํ การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกและตระหนักถึง
คุณคําและประโยชน๑ของฟาร๑มทะเล โดยผํานกิจกรรมการอบรม เวทีแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน
อยํางตํอเนื่อง และการควบคุมภายนอก ได๎แกํ การก าหนดบทลงโทษทางสังคมโดยใช๎ศีลธรรม จารีต 
ประเพณีเป็นพื้นฐานในการลงโทษผู๎ที่ฝ่าฝืน นอกจากนี้ชาวบ๎านได๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรนั้นจะต๎องเกิดจากการรํวมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และชาวบ๎านในชุมชน ที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรรํวมกัน เพื่อให๎ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดความยั่งยืนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ฟาร๑มทะเล, พื้นที่ทะเล, การจัดการทรัพยากรประมง 
 
Abstract 

This article is part of a study on Marine farming: Community management of marine 
areas.  The objectives of the study were to investigate the process of community 
management of coastal resources in order to disclose lessons of a community that had its 
own coastal resource management process, and to offer a more systematic coastal resource 
management process as a model for other communities.  The data of this qualitative study 
were collected from the field through in-dept interviews, participatory and non-participatory 
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modes of study.  The results of the study revealed that people in the community lived 
dependently on natural resources for their existence emphasizing community participation, a   
management process by people in the community, social order management, and making a 
community  marine farming plan.  Behaviors of social members were controlled in terms of 
utilization of marine farming.  Internal control was carried out by creating a learning process 
for community members to have awareness and realization of the values and use of marine 
farming through activities in training, knowledge management, and study visits continuously.  
External control was carried out through setting social penalty based on moral and tradition.  
In addition, people in the community also had awareness in coastal resources conservation. 
Resource management must be resulted from cooperation among the government sector, 
private sector, and people in the community and outside the community who participate in 
resource management in order to make natural resources sustainable and the management 
more efficient. 
 

Keywords: marine farming, marine areas, fishery resource management 
 

บทน า 
 ภายใต๎สังคมชนบท ชาวบ๎านล๎วนพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการด ารงชีวิต มีสาย
สัมพันธ๑ระหวํางคนกับธรรมชาติ ร๎อยรัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งไมํสามารถแยกสิ่งไหนออกจาก
กันได๎ กํอเกิดเป็นความสัมพันธ๑ของชุมชน เฉกเชํนทรัพยากรชายฝั่งที่นับวัน เริ่มเสื่อมโทรมลง ซึ่ง
ล๎ วนมาจากมนุษย๑ทั้ งสิ้ น  ดั งนั้นชุมชนจึง มีวิ ธี การ จัดการกับทรัพยากรชายฝั่ ง  เพื่ อ ให๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยูํคูํกับชุมชน ฉะนั้นจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ชาวบ๎านจะต๎องชํวยกันรักษาความ 
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประโยชน๑ตํอชุมชนและระบบนิเวศด๎วยรวมตํอไป 

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญเป็นอยํางยิ่งในระบบนิเวศและ
สภาพแวดล๎อมทางทะเล ชายฝั่งทะเลเป็นที่รวมของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายซับซ๎อน
และละเอียดอํอนในด๎านระบบนิเวศ ตลอดจนมีคุณคําและคุณประโยชน๑อยํางมากมายตํอมนุษย๑ เป็นที่
อยูํอาศัยของสัตว๑น้ า โดยเฉพาะสัตว๑น้ าวัยอํอน ทั้งยังเป็นแหลํงประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า
ชายฝั่งอีกด๎วย (สันทัด สมชีวิตา, 2535) ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจึงนับวําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคัญไมํน๎อยไปกวําทรัพยากรด๎านอื่น ๆ ผลกระทบจากการพัฒนา เชํน การสร๎างถนน การ
ขยายเขตเมือง ที่สํงผลท าให๎เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง  ทั้งในสํวนของป่าชายเลนที่
ลดลง การเพาะเลี้ยงกุ๎งและน้ าทิ้งที่ปลํอยออกมาจากกิจกรรมการใช๎ประโยชน๑ประเภทตําง  ๆ 
กิจกรรมด๎านอุตสาหกรรม ชุมชนกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า การเกษตรอื่น ๆ และการประมง
ที่ท าให๎คุณภาพน้ าไมํเหมาะแกํการด ารงชีวิตของสัตว๑น้ าในทะเล  ท าให๎สภาพพื้นที่ชายฝั่งถูก
เปลี่ยนแปลงไปด๎วย สิ่งเหลํานี้ยํอมสํงผลตํอวิถีชีวิตแบบประมงพื้นจางหายไปจากชุมชน  (เอื้อพร 
เขมากรณ๑, 2541) ขณะเดียวกันสัตว๑น้ าหลายชนิดถูกท าลายหรือสํงผลให๎ปริมาณสัตว๑น้ าในพื้นที่ลด
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น๎อยลง ชาวประมงจะจับสัตว๑น้ าได๎ล าบากมากขึ้นต๎องหาแหลํงประมงใหมํที่อยูํหํางไกลออกไปจาก
ถิ่นท ามาหากิน ต๎นทุนในการออกทะเลเพิ่มขึ้นตามระยะทาง ทั้งคําน้ ามัน คําน้ าแข็ง อาหาร คํา
เครื่องมือประมง และคําใช๎จํายอื่น ๆ รวมท้ังเวลาที่ต๎องเสียไปในการออกทะเลแตํละครั้ง  

มีหลายคนเปรียบอาชีพการท าประมงวําเหมือนกับการเสี่ยงโชค ซึ่งไมํสามารถก าหนดความ
แนํนอนในสิ่งที่ต๎องการได๎ ผิดกับภาระหน๎าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวที่นับวันยิ่งต๎องแบกรับภาระ
เพิ่มมากขึ้น ตั้งแตํเงินลงทุนท าประมง คําอาหารโดยเฉพาะข๎าวสารและอื่น ๆ คําเลําเรียนบุตร อีก
มากมาย (ปริชาต แก๎วมหิงค๑, 2541) เม่ือสภาพเป็นอยํางนี้ชาวประมงจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องเพิ่ม
เครื่องมือท าประมงให๎หลากหลายขึ้น ขณะที่เครื่องมือเหลํานี้ชาวประมงจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องยอมเข๎า
ไปรับภาระหนี้สิน จากพํอค๎า เถ๎าแกํซื้อปลา และเป็นหนี้กลุํมกองทุนตํางๆ ของชุมชน (โครงการ
พัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา, 2539) 

ส าหรับพื้นที่บ๎านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีที่ตั้งของ
ชุมชนอยูํติดกับทะเลสาบสงขลาบางสํวน เป็นพื้นที่ที่ มีความอุดมสมบูรณ๑มากทั้งในด๎านของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม สรรพสิ่งจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโยงใยสัมพันธ๑เป็นลูกโซํ ผู๎คนรอบ ๆ 
ทะเลสาบมีอาชีพท าการเกษตรและประมงเป็นหลัก ซึ่งบริเวณทะเลสาบสงขลา มีระบบนิเวศป่าชาย
เลนท่ีอุดมสมบูรณ๑ เป็นแหลํงที่อยูํของสิ่งมีชีวิต มีสัตว๑น้ าหลากหลายชนิด เชํน กุ๎ง หอย ปู ปลา ฯลฯ 
และพืชพันธุ๑ไม๎ชายเลนที่เจริญงอกงามเป็นจ านวนมาก (องค๑การบริหารสํวนต าบลบางเหรียง , 
2553.8)   สํงผลตํอสัตว๑น้ านานาชนิดได๎ใช๎เป็นที่อยูํอาศัยที่เจริญเติบโต ท าให๎วิถีชีวิตสํวนใหญํของ
ชาวบ๎าน เลี้ยงชีพด๎วยการท าประมงพื้นบ๎านสามารถท ามาหากินได๎งํายและท าได๎ตลอดฤดูกาล 
ชุมชนที่อาศัยอยูํในพื้นที่ชายฝั่ง มีวิถีชีวิตที่ผูกติดกับทรัพยากรทางทะเลมาตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษ  

ทวําปัจจุบันชุมชนหลายชุมชนเริ่มประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร จากพื้นที่
ที่เคยอุดมสมบูรณ๑ เกิดสภาวะขาดแคลนเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ท าให๎จ านวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับชุมชนมีข๎อจ ากัดทางด๎านพื้นที่และแหลํงทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัด ซึ่งไมํเพียงพอ
กับความต๎องการของจ านวนประชากร ท าให๎กลุํมผู๎ประกอบอาชีพประมงบางสํวนหันไปใช๎แรงงาน 
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกหมํูบ๎าน เพราะรายได๎ไมํเพียงพอในการเลี้ ยงครอบครัว และการ
จับสัตว๑น้ าต๎องออกไปในระยะที่ไกลออกไป ซึ่ง ลุงดม ผู๎ใหญํบ๎าน  บ๎านโคกเมือง หมํูที่ 12 พูดถึง
ความยากล าบากในการจับปลาวํา (อุดม ฮิ่นเซ๎ง. 6 กรกฎาคม 2554. สัมภาษณ๑) 

“ไมํมีใครบอกได๎เลยวํา เวลาลงทุนออกเลแตํละที ชาวประมงจะจับปลาได๎คุ๎มคํากับทุน เวลา 
แรงกายท่ีลงไปม๎าย (ไหม) บางวันโชคดีจับปลากลับมาได๎มาก แตํวันไหนโชคไมํดีจับปลาไมํได๎เลย” 

(อุดม ฮิ่นเซ๎ง. 6 กรกฎาคม 2554. สัมภาษณ๑) 
 จากปรากฏการณ๑ดังกลําว ที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงท าให๎ชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรฝั่ง เพื่อเป็นแหลํงอนุรักษ๑ ซึ่งให๎ความส าคัญกับการจัดการพื้นที่ “ฟาร๑มทะเล” ซึ่งเป็นการ
จัดการตํอพื้นที่สาธารณะที่อยูํในบริเวณของบ๎านโคกเมือง เป็นการจัดการพื้นที่ฟาร๑มทะเลจากส านึก
ของคนในชุมชนที่การมีสํวนรํวมจากคนในชุมชนเอง  พื้นที่ในการศึกษาผู๎วิจัยจึงเลือกพื้นที่ฟาร๑ม
ทะเลที่จัดการโดยบ๎านโคกเมือง ซึ่งเปรียบเสมือนภาพตัวแทนของชุมชน ที่แสดงให๎เห็นถึงการ
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รวมกลุํมท าประโยชน๑เพื่อสํวนรวมและเกิดความพอเพียง โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของ
บุคคลและชุมชน ซึ่งในการด าเนินงานของชุมชนประสบผลส าเร็จได๎ ท าให๎ชุมชนเกิดจิตส านึก และมี
การพัฒนาไปสูํเครือขํายระหวํางชุมชนตําง ๆ ด๎วย  
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ปรากฏการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

โดยผู๎วิจัย ได๎ก าหนดดังนี้ 
1) กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล โดยแบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ  

              (1) กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหรือผู๎รู๎ในชุมชน เชํน ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการ
ชุมชน เป็นต๎น เพื่อให๎ข๎อมูลทั่วไปของชุมชน  
  (2) กลุํมชาวบ๎านในชุมชนที่มีสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการพื้นท่ีทะเล เพื่อให๎ข๎อมูลและ
สังเกตวิถีชีวิตของชาวบ๎านในการอยูํรํวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและการใช๎ประโยชน๑จากการ 
จัดการพื้นที่ทะเล   
 (3) และกลุํมบุคคลภายนอกที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับชุมชนในการจัดการพื้นที่ทะเล เชํน 
นักพัฒนาชุมชน เจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานตําง ๆ เป็นต๎น เพื่อให๎ข๎อมูลจากมุมมองขอบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนในการจัดการพื้นที่ทะเลของชุมชน โดย
ผู๎วิจัยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดเลือกจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการพื้นที่ทะเล
ของชุมชนบ๎านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 2) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสัมภาษณ๑โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ได๎จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เป็นแบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างที่จะก าหนดแนว
ค าถามเพื่อเป็นประเด็นในการสนทนา เปิดโอกาสให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎แสดงความคิดเห็นอยํางเต็มที่ 
 3) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  

    ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลการสังเกตทั้ง
แบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม รวมไปถึงใช๎เครื่องมือในการบันทึกข๎อมูล ได๎แกํ  เครื่องบันทึกเสียง 
กล๎องถํายรูป เพื่อรวบรวมข๎อมูล จากนั้นผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งจากการ
สัมภาษณ๑ การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวมมาจัดระเบียบข๎อมูล จ าแนกตามวัตถุประสงค๑
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ของการวิจัย น าข๎อมูลตําง ๆ ที่ได๎จากการจ าแนกมาวิเคราะห๑ ตีความและสร๎างข๎อมูลโดยใช๎กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ท าการประมวลผลและวิเคราะห๑ข๎อมูลในเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 ชุมชนบ๎านโคกเมือง เป็นชุมชนที่จัดการพื้นที่ทะเล ซึ่งมีศักยภาพในการจัดการพื้นท่ีทะเล 
ผํานการกระบวนการจัดการพื้นที่ทะเลของชุมชน โดยผู๎วิจัยได๎สรุปออกเป็นด๎านตําง ๆ ดังนี ้
 1) ความเข๎มแข็งของกฎระเบียบ ข๎อบังคับและบทลงโทษ จากประสบการณ๑ในในอดีตที่ผําน
มา ชาวบ๎านใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรได๎อยํางเสรี ท าให๎ทรัพยากรทางทะเลเกิดความเสื่อมโทรม
และลดลงอยํางเรื่อย ๆ ท าให๎ชาวบ๎านขาดแคลนทรัพยากรในการด ารงชีวิต ท าให๎ชาวบ๎านหันไป
ประกอบอาชีพอื่น เชํน แรงงานกํอสร๎าง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น ท าให๎ชาวบ๎านได๎รํวมกันหา
แนวทางในการจัดการโดยก าหนดแนวเขตฟาร๑มทะเล เพื่อเป็นเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ าโดยชุมชน 
เพื่อป้องกันและรักษาและดูแลทรัพยากรชายฝั่ง อีกทั้งชํวยการสอดสํองดูแลให๎ลักลอบเข๎ามาจับปลา
ในบริเวณเขตฟาร๑มทะเล การที่ชาวบ๎านให๎ความเคารพตํอกฎระเบียบ ข๎อบังคับของชุมชน มีสํวน
ชํวยให๎ทรัพยากรชายฝั่งคงสภาพดังที่เคยเป็น 
 2) การมีสํวนรํวมของชุมชนในข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินงานตําง ๆ ของชุมชน ชาวบ๎านมี
สํวนรํวมในกระบวนการที่แตกตํางกันไป กลําวคือ กลุํมผู๎น าชุมชนและคณะกรรมการหมํูบ๎านมีสํวน
รํวมในการวางแผนหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นจะน าแผนงานมาเสนอตํอที่
ประชุมชาวบ๎าน เพื่อให๎ชาวบ๎านได๎แสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ  และน าไปสูํโครงการหรือ
แผนงานของชุมชน ท าให๎ความส าเร็จตําง ๆ ของชุมชนล๎วนเกิดจากการรํวมมือกันของสมาชิกใน
ชุมชน และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ๎านโคกเมืองมีศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งในรูปแบบตําง ๆ ทั้งการให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเป็นหูเป็นตาและสอดสํองดูแล 
 การจัดการพื้นที่ทะเลของชุมชนเพื่อให๎เป็นเขตในการอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ า พื้นที่ “ฟาร๑มทะเล” 
นั้น บ๎านโคกเมืองมีพื้นที่ฟาร๑มทะเลทั้งหมด 392 ไรํ ที่มีอาณาเขตอยูํในบริเวณหมํูที่ 12 บ๎านโคก
เมือง ซึ่งชาวบ๎านชํวยกันกั้นแนวฟาร๑มทะเลโดยชุมชนจะมีสํวนรํวมในการชํวยสอดสํองดูแลและมีการ
จัดลาดตระเวนในตอนกลางคืน เพื่อป้องกันการบุกรุกของชาวบ๎านหรือกลุํมคนนอกที่จะเข๎ามาจับ
ปลาในเขตอนุรักษ๑สัตว๑น้ า และการดูแลและจัดการการเข๎ามาใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน  คือ เป็นการจัดการโดยชุมชนเพื่ อชุมชน มีการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑ตาม
กฎระเบียบที่ชุมชนเป็นผู๎ก าหนดขึ้น  ชาวบ๎านในชุมชนมีจิตส านึกรํวมกันในการสร๎างสรรค๑ อนุรักษ๑ 
และการใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ โดยการจัดการ คือ การตั้งองค๑กรที่เป็นทางการ ซึ่งมีการวางระเบียบ
กฎเกณฑ๑ การใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่ทะเลและจ าแนกเขตแดนอยํางชัดเจน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ชุมชนพื้นที่ใกล๎เคียง เพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการด ารงชีพอยํางเป็นธรรม ซึ่งจะ
ท าให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ชุมชนบ๎านโคกเมืองเป็นชุมชนที่ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผํานระบบวิธีคิด 
โดยแสดงออกผํานวิถีการด ารงชีวิตของชาวบ๎านและกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
รูปแบบตําง ๆ ท าให๎ชุมชนบ๎านโคกเมืองเป็นชุมชนที่เป็นต๎นแบบในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่ง
มีหนํวยงานภายนอกเข๎าศึกษาดูงานอยํางตํอเนื่อง โดยชาวบ๎านในชุมชนตํางมีสํวนรํวมใน
กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอยํางทั่วถึง อีกทั้งชุมชนเองมีผู๎น ากิจกรรมที่มีความเข๎มแข็ง
สามารถที่จะกระตุ๎นให๎ชาวบ๎านในชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในทุก ๆกิจกรรมของชุมชน ทั้งนี้การที่
ชุมชนจะประสบผลส าเร็จในกระบวนการจัดการจะต๎องอาศัยความรํวมมือรํวมใจของชาวบ๎านที่มี
ความสัมพันธ๑กันอยํางใกล๎ชิดกับธรรมชาติ กํอเกิดเป็นจิตส านึกและการมีอุดมการณ๑รํวมกันของคนใน
ชุมชน การได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอก เพื่อให๎การจัดการของชุมชนมีความม่ันคงมาก
ยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา สะท๎อนให๎เห็นวํา ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนส าคัญในการดูแลจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง โดยเฉพาะกรณีชุมชนบ๎านโคกเมือง แตํการที่จะจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืนนั้น จ าเป็นต๎อง
อาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในสังคมในการสนับสนุนด๎านตําง ๆ เชํน งบประมาณ การ
ประสานงาน ด๎านวิชาการ เป็นต๎น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง บทบาทขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
คนในชุมชนเอง ซึ่งมีความใกล๎ชิดกับชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให๎การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นมีความเหมาะสมกับสถานการณ๑และสอดคล๎องกับความต๎องการของคนใน
ชุมชนให๎มากที่สุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
บทความการวิจัยเรื่องฟาร๑มทะเล: ชุมชนกับการจัดการพื้นที่ทะเล ส าเร็จได๎ เนื่องจากบุคคล

หลายทํานได๎กรุณาชํวยเหลือให๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็นและ 
ก าลังใจ 
  ขอขอบพระคุณทํานอาจารย๑สุรพงษ๑ ยิ้มละมัยและอาจารย๑เกษตรชัย  และหีม อาจารย๑ที่
ปรึกษา  และขอขอบพระคุณอาจารย๑อุทิศ  สังขรัตน๑ และอาจาย๑เก็ตถวา บุญปราการ คณะกรรมการ
ประเมินงานวิจัยฉบับ(รําง) 

ท๎ายสุดนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณพํอ แมํ พี่ น๎อง ที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุนกระตุ๎นเตือน และเป็น
ก าลังใจตลอดมาให๎ผู๎เขียนจัดท าบทความการวิจัยครั้งน้ี 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

 
บทคัดย่อ       
 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา พื้นที่การสร๎างเครือขํายศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง
ของชุมชนบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยใช๎การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก 
ผู๎น าชุมชน กรรมการศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง และเด็กย่ ากั้ง ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ คือ ทรัพยากร
ประมงเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่เยาวชนและชาวบ๎านตระหนักและได๎เข๎ารํวมกิจกรรมคํายเยาวชน
อนุรักษ๑ชายฝั่ง  การส ารวจชายฝั่ง มีการรํวมออกทะเลกับชาวประมง การส ารวจป่าชายเลน และ
รํวมกันปลูกป่าชายเลน  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกลําวได๎สร๎างจิตส านึกได๎เป็นอยํางดี  ท าให๎การใช๎
ทรัพยากรแบบล๎างผลาญลดลง คงไว๎ซึ่ง การเลี้ยงชีพแบบพึ่งพิงธรรมชาติ สํวนการสร๎างเครือขําย
ศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง จากการศึกษาพบวํา ในชํวงแรกเกิดจากชุมชนเกิดประสบปัญหาด๎ าน
ทรัพยากรทางทะเลขาดแคลนจึงมีแนวคิดในการจัดการสร๎างธนาคารกั้งขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบเครือขําย
การเรียนรู๎ โดยผํานการพัฒนากิจกรรมรํวมกัน การแก๎ไขปัญหาของคนในชุมชนแบบพึ่งตนเอง และ
องค๑กรภายนอกชุมชนเข๎ามาสร๎างการรวมกลุํมอยํางมีรูปธรรมและเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เครือขํายภายในชุมชน จากกิจกรรมทุกภาคสํวนท าให๎เกิดกิจกรรมตํอยอดไปสูํการเกิดที่พักโฮมสเตย๑
และแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ค าส าคัญ :  อุดังลีปันมหัศจรรย๑ใต๎โคลนตม, พื้นที่การสร๎างเครือขํายทางสังคม 
 
Abstract 

The objective of this study was to investigate the social space construction of a 
Mantis Shrimp Bank Learning Center of Bakankhoey Community, Tambon Tanyong Po, 
Muang District, Satun Province.  The data were collected through in-depth interviews with 
community leaders, committee members of the Mantis Shrimp Bank Learning Center, and 
Silver Mantis Shrimp catchers.  The results of the study revealed that the fishery resource 
increased as a result of: awareness among youth and villagers who participated in a coastal 
conservation youth camp, coastal suvey, going out to sea with fishermen, mangrove forest 
survey, and planting mangrove forest. These activities effectively raised awareness of 
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importance of natural resources and reduced overexploitation of the resources and 
maintained the nature-reliant occupation.  Regarding the creation of a Silver Mantis Shrimp 
Bank Learning Center, it was found that initially it began from the time the community had to 
face problems when marine resources became scarce and people in the community, 
therefore, initiated a Mantis Shrimp Bank in the form of a learning network through their 
participation in developing activities, and solving problems with a self-reliance concept. Then 
organizations outside the community came in to concretely create a group and took part as 
a driving force in the community.  The activities conducted by all sectors in the community 
were extended leading to homestay business and ecotourism in the area. 

  

Keywords: Udangrepan  miracle under the mud, space creation of social networks    
 
บทน า 

 พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต๎ของไทย เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีความอุดม
สมบูรณ๑มากที่สุด ของประเทศไทย ประกอบไปด๎วยระบบนิเวศ ทางทะเลที่มีความหลากหลาย ทาง
ชีวภาพ ตั้งแตํป่าชายเลน ป่าชายหาด หญ๎าทะเล ปะการัง กองหิน และ พืชพันธ๑สัตว๑น้ านานาชนิด 
เป็นบํอเกิดทรัพยากรสัตว๑น้ า และพันธ๑พืชที่มีคุณคําอยํางมหาศาลตํอมวลมนุษยชาติ (สมาพันธ๑
ชาวประมงพื้นบ๎านภาคใต๎ , 2545 )     

ทะเลและทรัพยากรชายฝั่งของไทยในปัจจุบันเสื่อมโทรมและเริ่มกํอตัวอยูํในขั้นวิกฤต มาก 
ตั้งแตํประเทศไทยได๎ก๎าวยํางไปสูํความทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาไปสูํระบบอุตสาหกรรม
มากขึ้นซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให๎เริ่มมีการเรํงใช๎ทรัพยากร 
เปิดโอกาสให๎ธุรกิจเอกชนเข๎าครอบครองการใช๎ประโยชน๑จากการใช๎ทรัพยากรในรูปแบบตําง ๆ   
นโยบายการพัฒนาประเทศได๎ผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากความพอเพียงสูํการ
ผลิตเพื่อการค๎า เกิดการบุกรุกท าลายทรัพยากรชายฝั่งอยํางรวดเร็ว ทั้งป่าชายเลน ปะการัง หญ๎า
ทะเล และหินกองใต๎น้ าถูกท าลาย การท าประมงแบบล๎นเกิน (overuses) มีผลให๎ทรัพยากรประมง
เสื่อมโทรมสํงผลให๎ทรัพยากรสัตว๑น้ ารํอยหรอ ด๎วยเครื่องมือประมงที่ท าลายล๎างประเภทตําง ๆ  
ได๎แกํ อวนรุน อวนลาก เรือปั่นไฟจับปลากะตัก ระเบิด ยาเบื่อ เป็นต๎น ทั้ง ๆ ที่เครื่องมือบางชนิดผิด
กฎหมาย  กรมประมงมีระเบียบบังคับการท าประมง  เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการควบคุม แตํก็ยังมีผู๎
ลักลอบท าอยูํเรื่อย ๆ อีกทั้ง โครงการพัฒนาของรัฐ เชํน สะพาน ทําเทียบเรือปากบาราที่ก าลังจะ
เกิดขึ้น  ล๎วนแล๎วกํอให๎เกิดการท าลายความสมบูรณ๑ของทะเล และทรัพยากรชายฝั่งอยํางรุนแรง  
นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่กลําวมาข๎างต๎น ยังมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งในด๎าน
การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งกระบวนการทางด๎านความคิดและความหลากหลายในการ แสวงหาใน
ความอยากรู๎  อยากเห็น  ท าให๎คนในชุมชนลืมวิถีชีวิต ของผู๎คนในท๎องถิ่น คํานิยม แนวคิดและการ
สืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น ที่มีเอกลักษณ๑ดั้งเดิม   



116 โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 
 

สังคมศาสตร ์
 

เม่ือการเลี้ยงชีพประสบความอัตคัดขัดสน ยิ่งขึ้นทุกวัน  ท าให๎อยูํในสภาวะขาดแคลน  
ชุมชนประมงจึงมีการตํอสู๎  ตํอรอง  เพื่อความอยูํรอด มีชุมชนหลายๆ แหํงได๎มีเส๎นทางการปรับตัว
เข๎าสูํพื้นที่ท ามาหากินตามธรรมชาติ และดิ้นรนเพื่อแก๎ปัญหาปากท๎องของตน การตํอสู๎เหลํานี้
เริ่มแรก จะเป็นไปในระดับชุมชน  ซึ่งมีการร๎องเรียนตํอรัฐ   การขับไลํผู๎ท าการประมง แบบล๎างผลาญ 
การประท๎วง  ภายหลัง เมื่อชุมชนเหลํานี้ได๎มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ๑กัน  พบวํา ตํางก็
มีปัญหาคล๎ายคลึงกัน จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือขําย เพื่อเพิ่มพลังในการตํอสู๎ของตนให๎เข๎มแข็ง
ยิ่งขึ้น เน๎นที่แก๎ปัญหาปากท๎อง  และปัญหาหนี้สินเบื้องต๎น (โครงการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน, 
2545)  ที่ตั้งอยูํบนฐานของความคิด  ความเชื่อ  และการมีวัฒนธรรมรํวม  โดยผํานชุมชนของตนเอง
ในรูปแบบการเกาะกลุํม เพื่อคอยชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการแก๎ไขปัญหาบนเงื่อนไขธรรมชาติที่
ต๎องด ารงอยูํรํวมกันและการจัดองค๑กรทางสังคมในพื้นที่ได๎มองเห็นทิศทางของความผูกพันในวิถีชีวิต
ของผู๎คนในพื้นท่ี เดํนชัดย่ิงขึ้น ก็คือ ได๎เรียนรู๎ และท าความเข๎าใจ กับระบบ เครือขํายทางสังคม  ซึ่ง
เปรียบเสมือนเส๎นโลหิต  ที่โยงใยชีวิต  และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่น้ัน ๆ    

จากปรากฏการณ๑ดังกลําวข๎างต๎น ล๎วนแล๎วแตํสํงผลตํอชุมชนชายทะเลทุกพื้นที่  โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ชุมชนบากันเคย ซึ่งอยูํในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูล  ตั้งอยูํทิศตะวันตก ติดชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน ลักษณะ หมํูบ๎านเรียงตัวตามขอบชายฝั่งทะเล ท าให๎คนแถวนี้อาชีพสํวนใหญํ คือการ
ท าประมงขนาดเล็ก เม่ือเกิดสภาวะขาดแคลนด๎านทรัพยากรขึ้นมา  สํงผลให๎ในกลุํมมีแนวคิดสร๎าง
เครือขํายทางสังคมขึ้นมามากมายภายในชุมชน  เชํน กลุํมเลี้ยงปลาในกระชัง  กลุํมจักรสาน พัด 
หมวก  กลุํมท าไซ อวนหยอง (เครื่องมือจับสัตว๑น้ า) กลุํมแปรรูปกะปิ  และธนาคารกั้ง ทุกเครือขําย
เกิดขึ้นด๎วยสาเหตุเดียวกันคือ ความอยูํรอดของปากท๎อง 

ส าหรับเครือขํายที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับชุมชนบากันเคย ท าให๎บากันเคยเป็นที่รู๎จักทั่วประเทศ 
ซึ่งดูได๎จากรายการทํุงแสงตะวันที่ท าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก สํวนรายการเส๎นทางเศรษฐีคูํซี้พาตะลุย ที่
น าเสนอจุดเดํน  ในแตํละพื้นที่  ที่ได๎เข๎ามาในชุมชนบากันเคย เพื่อมาด าเนินรายการหมํูบ๎านบากัน
เคยโดยผํานพื้นที่อุดังลีปันมหัศจรรย๑ใต๎โคลนตม ความแปลกและยากแกํการพบเห็น ของวิถีชีวิต 
และภูมิปัญญาของท๎องถิ่นของชุมชนบากันเคย คือ ธนาคารกั้งซึ่งเป็นธนาคารกั้งแหํงแรกในประเทศ
ไทย กํอตั้งขึ้นในป ีพ.ศ. 2549  เพื่อลดภาวะความขาดแคลน แตํสิ่งที่เป็นมนต๑เสนํห๑ ที่แทรกตัวในบา
กันเคย ก็คือเด็ก ๆ กลุํมเล็ก ๆ ที่ตอนพลบค่ า กับแสงสีทองที่สาดสํองมายังเบื้องลํางของโคลนตม 
ก าลังยืนเหยียบโคลนตม อยํางสนุกสนานดูผิวเผินก็คงนึกวําเป็นเด็กๆที่เลํนโคลนกันในยามเย็น แตํ
ถ๎าสังเกตสักพักก็จะได๎ยินเสียงเหํ ร๎อง ด๎วยความดีใจของเด็ก ๆ สิ่งที่เด็ก ๆ จับได๎ตัวของมันคล๎าย ๆ 
กุ๎งแตํมีกระดอง ซึ่งชาวบ๎านในแถบนั้นเรียกวํา  “อุดังลีปัน”  และนี้คงเป็นความมหัศจรรย๑ใต๎โคลนตม 
ของหมํูบ๎านบากันเคยอยํางแท๎จริง “กลุํมเด็กย่ าอุดังลีปัน” ได๎สร๎างความประทับใจแกํผู๎พบเห็น ซึ่ง
เป็นสถานที่เดียว ที่ยังคงเหลือ ภูมิปัญญานี้  ในแถบชายฝั่งอันดามัน  เครือขํายศูนย๑การเรียนรู๎
ธนาคารกั้งมีวิธีการด าเนินโครงการ คือ เม่ือชาวประมงและเครือขํายเยาวชนกลุํมย่ าอุดังลีปัน  หามา
ได๎แล๎วพบวํา ขนาดของอุดังลีปัน ไมํได๎ขนาดตามท๎องตลาด กลุํมเยาวชนจึงน าอุดังลีปัน ไปฝากไว๎ที่
ธนาคารกั้ง เมื่ออุดังลีปันขนาดตัวได๎ขนาดตามต๎องการ ก็สามารถน าอุดังลีปัน ไปขาย เพื่อน าเงินไป
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จุนเจือ ครอบครัว ตํอมาศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้งเป็นแหลํงการเรียนรู๎ให๎แกํ นักเรียน เยาวชน และ
ชุมชนตําง ๆ  เพื่อเข๎ามาศึกษาดูงาน และ ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบากันเคย 

จากปรากฏการณ๑ดังกลําว จึงท าให๎ผู๎วิจัย เกิดค าถามวํา อุดังลีปัน ที่อยูํภายใต๎โคลนตม ท า
ให๎เกิดความมหัศจรรย๑ ถึงกับเป็นพื้นที่ การสร๎างเครือขํายทางสังคมในภาวะความขาดแคลนได๎
อยํางไร  ซึ่งองค๑ความรู๎จากพื้นที่อุดังลีปัน ผลิผลเผยให๎เห็นถึง ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ปฏิบัติการผําน
ชีวิตประจ าวัน และยังเชื่อมโยงให๎เห็น เครือขํายทางสังคม วิธีการ กระบวนการ และการชํวยเหลือ
เกื้อกูลภายในชุมชนในรูปแบบตําง ๆ อันเป็นการประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลเพื่อให๎เกิดการรวมกลุํมชุมชน 
และเชื่อมโยงไปสูํการเป็นสถานที่ทํองเที่ยวและที่พักโฮมสเตย๑ภายในศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง ท า
ให๎ชุมชนแหํงนี้ก๎าวล้ าไปอีกขั้น ในการน าพาชุมชนไปสูํความเข๎มแข็งในความหลากหลายกิจกรรม 
ภายในชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุการสร๎างเครือขํายทางสังคมผํานศูนย๑การเรียนร๎ูธนาคารกั้งของ 
ชุมชนบากันเคย ผํานพื้นที่อุดังลีปัน 

2. เพื่อศึกษาวิธีการตั้งเครือขํายทางสังคมผํานศูนย๑การเรียนร๎ูธนาคารกั้งของชุมชน 
บากันเคย ผํานพื้นที่อุดังลีปัน 

3. เพื่อศึกษาผลการจัดตั้งเครือขํายทางสังคมผํานศูนย๑การเรียนร๎ูธนาคารกั้งของ 
ชุมชนบากันเคย ผํานพื้นที่อุดังลีปัน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง อุดังลีปัน มหัศจรรย๑ใต๎โคลนตม : พื้นที่การสร๎างเครือขํายทางสังคม ของ
ชุมชนบากันเคย จังหวัดสตูล เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึก ที่ชัดเจน และรอบด๎าน ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมีจุดมํุงหมายเพื่อศึกษาการเรียนรู๎พื้นที่การสร๎าง
เครือขํายทางสังคม ของชุมชนบากันเคย ในภาวะขาดแคลน ในเส๎นทางอุดังลีปัน โดยมีวิธีการวิจัย
ดังนี ้
 
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 

พื้นที่ในการวิจัย คือ ชุมชนบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื่องจาก
เป็นแหลํงการท าประมงพื้นบ๎านที่ส าคัญแหํงหนึ่งของจังหวัดสตูล  ความนําสนใจของประมงพื้นบ๎าน
คือ มีการสร๎างเครือขํายทางสังคม  โดยผํานพื้นที่ อุดังลีปัน   มีกลุํมเยาวชนกลุํมหนึ่งได๎มีการรวมตัว
กัน ลุกขึ้นมาย่ าอุดังลีปัน  เพื่อชํวยหารายได๎เสริมให๎กับทางบ๎าน ในภาวะขาดแคลน ทรัพยากร การ
สร๎างเครือขํายที่มีการปฏิสัมพันธ๑กัน ระหวํางชาวบ๎าน ญาติ เพื่อน พี่น๎อง รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่
เข๎ามารํวมกันสร๎างเครือขําย ในพื้นที่ ผํานปฏิบัติการประจ าวัน  ของคนในชุมชนบากันเคย จนเกิด
ศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง ซึ่งตั้งอยูํที่ หมํูที่ 3 ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อได๎ 
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ศึกษาแนวคิด วิธีการ กระบวนการ คนต๎นคิด ในการจัดการสร๎างเครือขํายภายในชุมชน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงไปสูํโฮมเสตย๑ แหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํ  

 
ผู้ให้ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎แบํงกลุํม ผู๎ให๎ข๎อมูล  เป็น  2 กลุํม  คือ 
             ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได๎แกํ เยาวชน ย่ าอุดังรีปัน ผู๎น าชุมชน กรรมการศูนย๑การเรียนธนาคารกั้ง  
และส านักงานฟื้นฟูเกษตรกร  จังหวัดสตูล โดยผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข๎องในการสร๎าง
เครือขํายทางสังคมศูนย๑การเรียนร๎ูธนาคารกั้ง 
 ผู้ให้ข้อมูลรอง ได๎แกํ ประชาชนทั่วไป ในชุมชนบากันเคย เพื่อศึกษาปฏิบัติการใน
ชีวิตประจ าวันของชาวบ๎านบากันเคย และสัมภาษณ๑เกี่ยวกับแนวคิดการสร๎างเครือขํายทางสังคม
ศูนย๑การเรียนร๎ูธนาคารกั้งในมุมมองทั่วไป 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  การสังเกต  ผู๎วิจับใช๎วิธีการสังเกตแบบมีสํวนรํวม โดยที่ผู๎วิจัยเข๎าไปรํวมกิจกรรมใน
เครือขํายศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้งเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และรับรู๎ความรู๎สึกในการรํวมกันท า
กิจกรรม นอกจากเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมธนาคารกั้งแล๎ว ผู๎วิจัยได๎ใช๎การสังเกตแบบไมํมีสํวน
รํวมศึกษาจากการสังเกตสภาพภูมิทัศน๑ สังเกตจากกลุํมเยาวชนที่ย่ าอุดังลีปัน ซึ่งผู๎วิจัยต๎องการหา
ค าตอบวํา พื้นที่ปฏิบัติการประจ าวันของกลุํมเยาวชนย่ าอุดังลีปัน มีวิธีการน าอุดังลีปันขึ้นมาจาก
โคลนตมด๎วยวิธีการใด และอะไรเป็นจุดประกายที่จะน าไปสูํการสร๎างเครือขํายศูนย๑การเรียนรู๎
ธนาคารกั้งและเชื่อมโยงไปสูํการทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย๑ 
 2. แบบสัมภาษณ์  เจาะลึก โดยใช๎แนวค าถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย
มีประเด็นที่เกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการ ที่มา ในการสร๎างเครือขํายภายในชุมชน โดยการน าวิธีการ 
และกระบวนการตํางๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ๑  ในการรวมกลุํมโดยผํานพื้นที่ ปฏิบัติการประจ าวัน  
ในการจัดตั้งกลุํมเยาวชนย่ าอุดังรีปัน การปฏิสัมพันธ๑เชื่อมตํอไป จนถึง ศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง  
และเชื่อมโยงไปสูํ การทํองเที่ยวแบบโฮมสเตย๑ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก 2 แหลํง ได๎แกํ 
1. เก็บรวบรวมข๎อมูลที่เป็นเอกสาร  ได๎แกํ หนังสือ  บทความ  วารสาร  วิทยานิพนธ๑ใน 

ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับบริบทของชุมชนบากันเคย ได๎แกํ  ประวัติชุมชนบากันเคย บริเวณที่ตั้ง  
ลักษณะกระบวนการ การรวมกลุํมธนาคารกั้ง การจัดตั้งเครือขํายทางสังคม  และวัตถุประสงค๑ของ
การน าพื้นที ่ปฏิบตัิการประจ าวัน  มาเกี่ยวโยงกับความมหัศจรรย๑ของพื้นที่อุดังลีปัน 

2. เก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ผู๎วิจัยใช๎วิธีการดังน้ี 
2.1 การสังเกตโดยผู๎วิจัยสังเกตแบบมีสํวนรํวม โดยท่ีผู๎วิจัยเข๎าไปรํวมกิจกรรม ใน  
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เครือขํายศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง  เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ  และรับรู๎ความรู๎สึก ในการรํวมกันท า
กิจกรรมตําง ๆ ของชุมชน  เพื่อให๎เข๎าใจวิธีคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวบ๎าน ที่ตํอสู๎กับภาวะ
ขาดแคลนของทรัพยากรประมง  
        นอกจากนั้นผู๎วิจัยได๎ใช๎การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม  ผู๎วิจัยสังเกตจากสภาพภูมินิเวศ
ของชุมชนบากันเคย การย้ ากั้งของเยาวชน วิถีชีวิตของชาวประมง การจับกั้ง การปลํอยกั้ง การค๎า
ขายกั้ง การจัดตั้งโฮมสเตย๑ และสภาพทรัพยากรประมงบริเวณบ๎านบากันเคย  
   2.2  การสัมภาษณ๑แบบเจาะลึก โดยผู๎วิจัย สัมภาษณ๑ตามประเด็นของการวิจัยจากผู๎ให๎
ข๎อมูลหลัก และผู๎ให๎ข๎อมูลรองเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุํมย่ าอุดังลีปัน การปฏิสัมพันธ๑เชื่อม
ตํอไป จนถึงการรวมกลุํมธนาคารกั้ง และตํอยอดไปสูํการเกิดโฮมสเตย๑ภายในชุมชน 
 
การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 
 ผู๎วิจัยจะท าการวิเคราะห๑ข๎อมูล และตรวจสอบข๎อมูล โดยมีรายละเอียดในแตํละกระบวนการ  
คือ การตรวจสอบข๎อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากการเข๎าไปสังเกต และสัมภาษณ๑ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก และข๎อมูล
รอง  ผู๎วิจัยใช๎วิธีการตรวจสอบข๎อมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเส๎า ของ สุภางค๑  จันทวานิช  
(2547) ตรวจสอบสามเส๎าด๎านข๎อมูล  เป็นการตรวจสอบข๎อมูลจากแหลํงที่มาของข๎อมูล ซึ่งได๎แกํ 
แหลํงเวลา แหลํงสถานท่ี และแหลํงบุคคล เป็นการตรวจสอบด๎านความถูกต๎อง ของข๎อมูลวํา เม่ือตําง
เวลากัน  ตํางสถานท่ีกัน และผู๎ให๎ข๎อมูลตํางกันหรือการได๎ข๎อมูลตํางกันแล๎ว ข๎อมูลที่ได๎จะเหมือนเดิม
หรือแตกตํางกันอยํางไร เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ การวิเคราะห๑ข๎อมูล  ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่ได๎จากการ
รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องมาทบทวนควบคูํไปกับการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสังเกตแบบ
มีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม ในภาคสนาม น ามาจัดหมวดหมํู  ตีความ ถอดรหัสและน าเสนอโดยการ
พรรณนา  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช๎วิธีการรวบรวม ข๎อมูล การสัมภาษณ๑แบบ
เจาะลึก (Go-along in–depth interview) ซึ่งมีความยืดหยุํน และสร๎างความเป็นมิตร ระหวํางผู๎
สัมภาษณ๑ และผู๎วิจัยได๎เป็นอยํางดีดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว ผู๎วิจัยจะใช๎รูปแบบการสนทนา อยํางไมํเป็น
ทางการและเข๎าสูํชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎กับชาวบ๎านในหมํูบ๎าน ตลอดจนสัมภาษณ๑ผู๎น าชุมชน  
กรรมการธนาคารกั้ง  เด็กย่ ากั้ง  ตลอดจนการลงพื้นที่เข๎ารํวมสังเกตใน 
กิจกรรมของชาวบ๎านในชุมชน  และจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปผลข๎อมูลได๎ดังนี้ 

1. สาเหตุการจัดตั้งพื้นที่การสร๎างเครือขํายทางสังคมผํานศูนย๑การเรียนร๎ูธนาคารกั้ง 
ของชุมชนบากันเคยได๎กํอตั้งเริ่มแรกเกิดจากทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม และรํอยหรอลง ซึ่งเกิด
จาก การใช๎ทรัพยากรมากเกิน ชาวประมงพื้นบ๎านเข๎ามาท าประมงในบริเวณทะเลหน๎าบ๎านไมํต่ ากวํา 
1,500  ล า  ไมํใชํเพียงแตํชาวประมงในบากันเคยเทํานั้น ยังมีชาวประมงรอบ ๆ ต าบลใกล๎เคียง คือ 
ต าบลเกาะสาหรําย ต าบลปูยู ต าบลเจ๏ะบิลัง รวมถึงต าบลต ามะลัง ซึ่งยังไมํรวมเรือประมงพาณิชย๑ 
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ขนาดใหญํทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่  ก็ยังเข๎ามาท ากิน ซึ่งสถานการณ๑ในขณะนี้ได๎กํอตัวให๎เกิด
ปัญหา ทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีอยูํอยํางจ ากัดมีไมํพอกับความต๎องการที่เพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวัน  และ
ปัญหาการท าประมงที่มี การละเมิดกฎหมาย โดยใช๎เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เชํน อวนลาก อวนรุนจน
กลายเป็นปัญหาซึ่งมีผลกระทบตํอทรัพยากรสัตว๑น้ า  สิ่งเหลํานี้เป็นจุดประกายให๎ชาวบ๎าน ออกเรือ
ส ารวจ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และรํวมกันเป็นหูเป็นตาในการสอดสํองผู๎ท าประมงผิดประเภท เพื่อ
ส ารวจหม๎อข๎าวหม๎อแกงของตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนธนาคารแหํงชีวิตที่หลํอเลี้ยงชาวประมงพื้นบ๎าน
แหํงหมํูบ๎านบากันเคยแหํงนี้ และนี้ก็เป็นจุดเริ่มต๎นในการสร๎างเครื่อขํายศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง 
ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ (ก าจรเดช  ศรีวิลัย 2551) ที่ได๎ศึกษาเรื่องเครือขํายทางสังคมในการ
อนุรักษ๑ป่าต๎นน้ า ของลุํมน้ าแมํเลาะ ต าบลสะลวง อ าเภอแมํริม  จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อศึกษาปัจจัย  
สาเหตุ และกระบวนการ การสร๎างเครือขํายทางสังคม ได๎แกํ การใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องมาจากสาเหตุ การบุกลุกท าลายป่า และเกิดการแยํงชิงทรัพยากรกับชุมชน
ใกล๎เคียง 

2. วิธีการจัดตั้งพื้นท่ีการสร๎างเครือขํายทางสังคมผํานศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้งของชุมชน 
บากันเคย จากการศึกษาพบวําการสร๎างเครือขํายมีพัฒนาการจากเครือขํายระดับคน– คนไปสูํ           
คน – กลุํม  และ กลุํม – กลุํม ไปสอดคล๎องกับงานวิจัย การสร๎างเครือขํายของ  (วิมลลักษณ๑  ชูชาติ  
2540,198)  ได๎น าเสนอรูปแบบของกระบวนการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ ในการอนุรักษ๑ทรัพยากร
ป่าไม๎  อยูํในรูปแบบเครือขํายการเรียนรู๎ที่ประสบความส าเร็จพื้นที่การสร๎าง เครือขํายการเรียนรู๎
กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน ชํวงแรกซึ่ง เครือขํายนี้เกิดขึ้น คือ  การกํอตัวเริ่มจากการสร๎างผู๎น า
ตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากภายในและภายนอกชุมชน ได๎รับการสนับสนุนจากฝ่ายตําง ๆ ให๎เป็นผู๎น า
ในการแก๎ปัญหาของชุมชน ซึ่งเม่ือชุมชนบากันเคยพบกับปัญหา ชุมชนสามารถพัฒนาการแก๎ไข
ปัญหาของชุมชน  ของตนได๎ ท าให๎ชุมชนอื่นที่อยูํใกล๎เคียงเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎ และน ารูปแบบ และ
วิธีการไปประยุกต๑ ใช๎กับชุมชนของตนเอง สํวนตํอมาได๎มีการขยายและเชื่อมประสานเน๎นการสร๎าง
การรวมกลุํมให๎เกิดองค๑กรชุมชนที่เข๎มแข็ง โดยมีกองทุนส านักงานฟื้นฟูเกษตรกร  จังหวัดสตูลเข๎า
รํวมเป็นสํวนหนึ่งในการเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีปฏิสัมพันธ๑  พัฒนามาจากฐานความรู๎เดิม และสร๎างองค๑
ความรู๎ใหมํ  โดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยูํบวกกับวิทยาการสมัยใหมํ ก็คือ  การย่ ากั้งของ
เยาวชน ชุมชนบากันเคยที่เป็นจุดเริ่มต๎นในการจุดประกายศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้ง และรํวมกัน
แก๎ปัญหา  ตลอดจนมีการขยายพื้นที่เครือขํายท่ีสนับสนุน ปรับเปลี่ยน เป็นเครือขํายการจัดตั้ง ซึ่งได๎
สอดคล๎องกับ(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกํน 2540) รูปแบบนี้เกิดจากองค๑กรพัฒนา
ต๎องการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง  จะใช๎ชุมชนเดิมที่ มีประสบการณ๑ และบทเรียนใน
กระบวนการพัฒนา แล๎วเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน  และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ให๎กับชุมชน ที่
องค๑กรพัฒนาเข๎าไปด าเนินงานใหมํ ๆ และองค๑กรภายนอกชุมชนเข๎ามาสร๎างการรวมกลุํมอยํางมี
รูปธรรม 
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3. ผลของการจัดตั้งเครือขํายทางสังคมผํานศูนย๑การเรียนรู๎ธนาคารกั้งของชุมชนบากันเคย 
ท าให๎ทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่เยาวชนและชาวบ๎านตระหนักและได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
คํายเยาวชนอนุรักษ๑ชายฝั่ง คํายเยาวชนอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม การรํวมป้องปราบปรามประมงผิด
กฎหมาย  แนวชายฝั่งทะเลหน๎าบ๎าน  การศึกษาชุมชนและส ารวจทรัพยากรชายฝั่ง  มีการรํวมออก
ทะเลกับชาวประมง   การส ารวจป่าชายเลน และรํวมกันปลูกป่าชายเลน การถอดบทเรียนบริหาร
จัดการองค๑กร การจัดการท าแผนแมํบทชุมชน การพัฒนากลุํมแมํบ๎าน ซึ่งจากการจัดกิจกรรม
ดังกลําวได๎สร๎างจิตส านึกได๎เป็นอยํางดี  ท าให๎การใช๎ทรัพยากรแบบล๎างผลาญลดลง คงเหลือไว๎ใน
การเลี้ยงชีพแบบพึ่งพิงธรรมชาติ  จะใช๎ชุมชนเดิมที่ มีประสบการณ๑ และบทเรียนใน
กระบวนการพัฒนา แล๎วเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน  และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ให๎กับชุมชน ที่
องค๑กรพัฒนาเข๎าไปด าเนินงานใหมํ ๆ และองค๑กรภายนอกชุมชนเข๎ามาสร๎างการรวมกลุํมอยํางมี
รูปธรรมและเป็นสํวนหน่ึงในการขับเคลื่อนเครือขํายภายในชุมชน จากกิจกรรมทุกภาคสํวนท าให๎เกิด
กิจกรรมตํอยอดไปสูํการเกิดที่พักโฮมสเตย๑และแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การสรุปข๎อมูลจากการวิจัยในทุกประเด็นท่ีก าหนดไว๎ และอภิปรายผลท าให๎ได๎รับรู๎วํา  ชุมชน
บากันเคยได๎เกิดเครือขํายขึ้นในรูปแบบ เครือขํายการเรียนรู๎ ท าให๎เครือขํายขาดความตํอเนื่องและ
พลัง ฉะนั้นองค๑กรภายนอกที่เข๎าไปรํวมกลุํมกิจกรรมตําง ๆ ภายในเครือขํายจ าเป็นต๎องมีการ
วางแผนระยะยาวที่ด ารงรักษาเครือขํายนี้เพื่อเป็นแนวทางให๎กับชุมชนอื่น  ๆตํอไป  ตลอดจนมี
ข๎อเสนอแนะจากข๎อค๎นพบของงานวิจัยนี้  จะเป็นประโยชน๑ตํอชุมชน  ข๎อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปสูํการพัฒนาในรูปแบบเครือขําย ในการถํายทอดเสียงสูํสังคมภายนอก  
สํวนข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป ควรจะศึกษาในเรื่องการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ระบบ
กรรมสิทธิ์ เพื่อให๎ชุมชนได๎เข๎าใจในระบบกรรมสิทธิ์ระหวํางคน และแหลํงทรัพยากร  วําควรจะใช๎
รํวมกันอยํางไร เพื่อลดความขัดแย๎งในการแยํงชิงทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนับวําเป็นความท๎าทายใหมํในชํวงชีวิตหนึ่งของผู๎วิจัย  
ความยากและท๎าทายในการเข๎าหากลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลในการลงพื้นที่ภาคสนาม จากการนั่งเรือเพื่อสัมผัส
ชีวิตของชาวประมง ผู๎วิจัยมีสํวนรํวมในการท าการประมง ได๎ทดลองยกไซ ซึ่งได๎สร๎างความตื่นเต๎น
ให๎กับผู๎วิจัยไมํน๎อย อีกทั้งกลุํมเด็กย่ ากั้งที่แสดงวิธีการย่ ากั้งที่ดูเหมือนจะงําย แตํกลับยากส าหรับผู๎ที่
ไมํมีประสบการณ๑ เพราะอาชีพประมงพื้นบ๎านถือได๎วําเป็นอาชีพที่ใช๎โชคเข๎าชํวยและอีกนัยหนึ่ง
ผู๎วิจัยต๎องขอขอบคุณโชคที่น าพาผู๎วิจัยพบกับความมหัศจรรย๑ของวิถีชีวิตที่ตื่นตาตื่นใจของวิถีชีวิต
ของชาวบากันเคย ทุกทํานที่ให๎การต๎อนรับเป็นอยํางดี ขอบคุณ ก านัน อิดริส และทีมกรรมการ
ธนาคารกั้ง ทีคอยให๎ข๎อมูล เปิดทางเข๎าสูํแหลํงข๎อมูลกลุํมเด็กย่ ากั้ง กับวิถีที่ยากแกํการพบเห็น 
ขอบคุณหัวหน๎าส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสตูล คุณนิธิมา บินต ามะ
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หงง ที่จุดประกายในการตั้งชื่อวิจัย อุดังลีปันมหัศจรรย๑ใต๎โคลนตม ที่โยงใยไปสูํความสงสัยและหา
ค าตอบในความส าเร็จ ณ ระดับหนึ่ง ในการสร๎างเครือขํายทางสังคม    

ขอขอบคุณ  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่คอยชี้
ทางไปสูํฝั่งฝันเส๎นทางแหํงความส าเร็จ  ในยามที่ผู๎วิจัยหลงทาง ขัดเกลา และสละเวลาให๎ค าปรึกษา 
กับผู๎วิจัยตลอดระยะเวลาที่อาจารย๑เป็นท่ีปรึกษา   

ขอขอบคุณ ก าลังใจอันยิ่งใหญํของคนตระกูล มะเห ขอบคุณเจ๏ะขวาด และแม๏ะเส๏าะ และ
น๎องสาวตัวดี  รีต๎าที่คอยเคียงข๎างในยามที่ท๎อแท๎และรํวมเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนผู๎วิจัยในทุก
ด๎าน  ขอบคุณครอบครัวตระกูล ศิลปโรจนพาณิช ที่คอยถามไถํ เป็นหํวงเป็นใย น๎องเจิน (น๎องเล็ก)  
กะปิ๊ป และท่ีขาดไมํได๎เลย ก็คือ พี่หนึ่งสามีที่รัก ปลอบประโลมในยามทุกข๑ ให๎ก าลังใจผู๎วิจัยตลอดมา   

ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยเคียงข๎างให๎ค าปรึกษา ไรหนับ ป.ตรี  สาว ป.ตรี ที่ชํวยหาข๎อมูล 
ขอบคุณส าหรับน๎องยุ๎ย น๎องแจ๐วแหว๐ว และนายที่เป็นเพื่อนในยามเก็บข๎อมูล พี่มาท และตาลต๎าล        
ที่คอยเอื้ออ านวยความสะดวกในหลักสูตร   

ขอขอบพระคุณทํานอาจารย๑ ดร.อุทิศ สังขรัตน๑ ที่เป็นประธานสอบ ดร.สุรพงษ๑ ยิ้มละมัย ที่
ชํวยขมวดประเด็นและเก็บรายละเอียดงานจนลุลํวงไปด๎วยดีและหวังเป็นอยํางยิ่งวํา  งานวิจัยชิ้นนี้คง
จะได๎ประโยชน๑กับผู๎อํานในอีกแงํมุมหนึ่งของการสร๎างเครือขํายทางสังคม 
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การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ าใน โครงการอาคารอัดน้ าหนองคูว่าว จังหวัดพัทลุง 
The Participation for Water Users Group in Nongkoowow Water Pressure Tower Project 

in Phatthalung Province 
 

พัณณิตา  วิเศษสินธุ์ 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย๑และสังคม  

คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
 

บทคัดย่อ                
 
  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการของกลุํมผู๎ใช๎
น้ า และเปรียบเทียบความแตกตํางของประชากรในการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการของกลุํมผู๎ใช๎
น้ า ในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ กลุํม
ผู๎ใช๎น้ าที่ได๎ประโยชน๑จากน้ าในโครงการฯ จ านวน 336 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมอาร๑ โดยการหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการ
ทดสอบเอฟ แล๎วทดสอบความแตกตํางรายคูํด๎วยวิธีการของตูกีย๑  
 ผลการวิจัยพบวํา กลุํมผู๎ใช๎น้ าในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง มีสํวนรํวม
ในการบริหารจัดการในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง รวมทั้งมีสํวนรํวมด๎านการปรึกษาหารือ ด๎าน
การวางแผนและตัดสินใจ ด๎านการประสานงานและด าเนินการ และด๎านการรับผลประโยชน๑อยูํใน
ระดับปานกลางเชํนกัน โดยกลุํมผู๎ใช๎น้ าที่แตกตํางกันในด๎านเพศ การศึกษา และอายุ มีสํวนรํวมใน
การบริหารจัดการทั้ง 4 ด๎านท่ีไมํแตกตํางกัน สํวนกลุํมผู๎ใช๎น้ าที่แตกตํางกันในด๎านศาสนา และรายได๎ 
มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทั้ง 4 ด๎านที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุํมผู๎ใช๎
น้ าที่สถานภาพตํางกันมีสํวนรํวมในการบริการจัดการด๎านการรับผลประโยชน๑ที่แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ และกลุํมผู๎ใช๎น้ าที่ใช๎พื้นที่ที่ได๎รับน้ าชลประทานตํางกันมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการด๎านการวางแผนและตัดสินใจท่ีแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  

ค าส าคัญ : การมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ า, อาคารอัดน้ าหนองคูวําว 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the level of participation in the 

management of a group of water users and compare the differences of participation in the 
management of the group of water users  in Nongkoowow Water Pressure Tower Project in 
Phatthalung Province.  The subjects of this study were 336 water users in the project.  The 
data were collected using a questionnaire and analyzed with the R program to determine the 
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mean and standard deviation and perform the t-test and the f-test.  The difference between 
each pair of means was tested with Tukey’s test. 

The results of the study revealed that the overall participatory management of the 
group of water users in Nongkoowow Water Pressure Tower Project in Phatthalung Province 
was at a moderate level.  The level of management participation in each of the following 
aspects was also at a moderate level: consultation and discussion, planning and decision-
making, coordination and operations, and benefit gains.  Water users with different gender, 
educational level and age were not different in the four aspects of participatory 
management. However, water users who were different in religion and income were different 
in management participation in the four aspects of participatory management and the 
difference was statistically significant. Water users with different marital status were 
statistically different in their management participation in terms of benefit gains, and water 
users in different areas of irrigation water were significantly different in their management 
participation in terms of planning and decision-making. 
 

Keywords: Participation for water user groups, Nongkoowow Water Pressure Tower Project 
in Phatthalung  
 

บทน า 
 ปัจจุบันการด าเนินการใดภายใต๎กิจกรรมของหนํวยงานภาครัฐที่กระท าแกํประชาชนหรือ
ชุมชนจะต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีบทบาทหรือเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมนั้นอยํางเปิด
กว๎าง ซึ่งสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ที่ระบุวําประชาชนสามารถเข๎ามามีบทบาท มีสํวนรํวมใน
ด๎านความคิด ตัดสินใจ แก๎ปัญหา ลงมือปฏิบัติ รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข๎อง
กับประชาชน (กรมชลประทาน, 2552) จึงกํอให๎เกิดการเปิดกว๎างให๎ประชาชนเข๎ามาบทบาท มีสํวน
รํวมในกิจกรรมของทางภาครัฐมากขึ้น ซึ่งในหลายประเทศตํางให๎ความส าคัญตํอการเข๎ามามีสํวนรํวม
ของประชาชน เพราะการมีสํวนรํวมของประชาชนจะน ามาซึ่งการระดมทางความคิดและน ามาสูํ
รูปแบบของการพัฒนาอยํางบูรณาการและยั่งยืน (มูลนิธิสาธารณสุขแหํงชาติ, 2554)  

ทั้งนี้การมีสํวนรํวมของประชาชนจะต๎อง เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในทุกขั้นตอน 
ของการพัฒนาทั้งสํวนการแก๎ไขปัญหาและป้องกันปัญหา โดยเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการคิดริเริ่ม 
รํวมก าหนดนโยบาย รํวมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รํวมตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐทุก
ระดับ รํวมติดตามประเมินผลและรับผิดชอบในเรื่องตําง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน ชุมชนและ
เครือขํายทุกรูปแบบในพื้นท่ีนั้น ๆ ซึ่งการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมดังกลําวจะเป็นการ
เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมทางผลประโยชน๑อยํางแท๎จริง โดยอยูํบนพื้นฐานของความ
อิสระทางความคิด พร๎อมมีความรู๎ความสามารถในการกระท าดังกลําวด๎วยความเต็มใจ  ซึ่งสอดคล๎อง

http://www.thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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กับการให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมของประชาชนโดยกรมชลประทาน (2552) และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ((2552) ที่ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็น
กระบวนการสานสัมพันธ๑ระหวํางภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร๎างความเข๎าใจรํวมกันและเพื่อให๎
การพัฒนานโยบายและบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน๑สุขของประชาชนและสนองความ
ต๎องการประชาชนมากขึ้น โดยเน๎นที่กระบวนการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง มีโอกาสเรียนร๎ูท าความเข๎าใจประเด็นนโยบายสาธารณะรํวมกัน เพื่อแสวงหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด ทั้งนี้กระบวนการที่น าประชาชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกภาค
สํวนเข๎ารํวมในการหาวิธีแก๎ไขปัญหาที่ซับซ๎อน รํวมกันหาทางออกส าหรับแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในทาง
ที่สันติเป็นที่ยอมรับหรือเป็นฉันทามติของประชาสังคม และมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจ โดย
น าความเห็นและข๎อเสนอแนะของประชาชนที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนมาเป็นองค๑ประกอบส าคัญในการ
ตัดสินใจและก าหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที่ภาครัฐจะด าเนินการ 

เชํนเดียวกับกรมชลประทานซ่ึงเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่หลักในการจัดหาแหลํงน้ าและพัฒนา
แหลํงน้ า ได๎ด าเนินงานในการจัดหาแหลํงน้ าและพัฒนาแหลํงน้ าโดยน ายุทธศาสตร๑การบริหารจัดการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีสํวนรํวม (Participatory Irrigation Management : PIM) ข๎ามาด าเนินการ
ตามที่พระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งยุทธศาสตร๑
ดังกลําว คือ การจัดการทางชลประทานในโครงการตํางๆ ในด๎านการสํงน้ าและบ ารุงรักษาที่ตัวแทน
ของกลุํมผู๎ใช๎น้ ากับเจ๎าหน๎าที่ชลประทานรํวมกันด าเนินการ ทั้งนี้ควรมีตัวแทนจากองค๑กรท๎องถิ่นไมํ
วําจะเป็นองค๑การบริหารสํวนต าบลหรือองค๑การบริหารสํวนจังหวัด และหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องเข๎า
มารํวมด าเนินการ (กรมชลประทาน 2550) เพื่อกํอให๎เกิดการมีสํวนรํวมขององค๑กรท๎องถิ่นและยัง
เป็นการรํวมด าเนินงานในแบบบูรณาการ การน ายุทธศาสตร๑การบริหารจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีสํวนรํวมมาใช๎ในงานชลประทานนับเป็นยุทธศาสตร๑ที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการบริหาร
จัดการการชลประทานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยยุทธศาสตร๑นี้ได๎อ านวยประโยชน๑ในด๎านการ
ปรับปรุง การบ ารุงรักษาและการใช๎ประโยชน๑ในระบบชลประทานที่เน๎นการพัฒนาองค๑กรของกลุํม
ผู๎ใช๎น้ า ให๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการชลประทานโดยมีวัตถุประสงค๑ของโครงการบริหารจัดการ
ชลประทานโดย ให๎กลุํมผู๎ใช๎น้ ามีสํวนรํวม ดังนี้ สร๎างความรู๎สึกความเป็นเจ๎าของโครงการชลประทาน 
ปรับปรุงระบบการสํงน้ าและการบ ารุงรักษาของโครงการ ความเป็นธรรมในการกระจายน้ า การใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรน้ าที่มีอยูํอยํางคุ๎มคําและประหยัด กระตุ๎นให๎กลุํมผู๎ใช๎น้ ามีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการชลประทานเพื่อก าหนดระยะเวลาการรับน้ าและความถี่ของการรับน้ า
ตามความต๎องการใช๎น้ า เพิ่มผลผลิตทางด๎านการเกษตรโดยใช๎น้ าให๎น๎อยที่สุด และลดความขัดแย๎ง
เกี่ยวกับการใช๎น้ าของกลุํมผู๎ใช๎น้ าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การน ายุทธศาสตร๑การบริหารจัดการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีสํวนรํวมเข๎ามาใช๎นั้นกํอให๎เกิดประโยชน๑ในด๎านตําง ๆ อาทิเชํน เปิด
โอกาสให๎กลุํมผู๎ใช๎น้ าเข๎ามามีบทบาทและอ านาจหน๎าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ชลประทาน มีการปรับปรุงระบบการกระจายน้ าให๎แกํกลุํมผู๎ใช๎น้ าได๎ดี  พร๎อมได๎รับน้ าจากโครงการได๎
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อยํางสะดวกและใช๎งานได๎นาน  ชํวยลดภาระหน๎าที่ของรัฐที่ต๎องเข๎ามาบริหารจัดการระบบ
ชลประทานเพียงฝ่ายเดียวทั้งในด๎านการปรับปรุงและซํอมแซม  กํอให๎เกิดความภาคภูมิใจแกํกลุํม
ผู๎ใช๎น้ าที่ได๎มีสํวนรํวมและสามารถชํวยเหลือตนเอง  สามารถเจรจาเพื่อหาข๎อยุติข๎อพิพาทด๎าน
ชลประทานไดอ๎ยํางเร็วเนื่องจากมีการรวมกลุํมของกลุํมผู๎ใช๎น้ า  สํงเสริมให๎มีการสํงน้ าและบ ารุงรักษา
ที่ดี พร๎อมกํอให๎เกิดรูปธรรมในการจัดตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้ าเนื่องจากมีกฎ ระดับข๎อบังคับที่ชัดเจน สํงเสริม
ให๎มีการสํงน้ าและบ ารุงรักษาที่ดีพร๎อมทั้งมีระบบชลประทานที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ยุทธศาสตร๑การบริหาร
จัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสํวนรํวมจะไมํสามารถด าเนินการได๎ดั่งวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎หาก
ขาดปัจจัยส าคัญ คือ ความรํวมมือของสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎น้ า เม่ือมีการจัดตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้ าขึ้นมาแล๎วยํอม
ต๎องอาศัยหลักการบริหารจัดการที่ดี การมีสมาชิกในกลุํมที่มีประสิทธิภาพ ความสมัครสมานสามัคคี
ในหมํูคณะ เข๎ามาเป็นองค๑ประกอบส าคัญที่จะท าให๎เกิดพลังในการขับเคลื่อนให๎เกิดการบริหาร
จัดการที่เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎วางไว๎ 

จากการน ายุทธศาสตร๑การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสํวนรํวม เข๎ามาใช๎ใน
กิจกรรมของกรมชลประทาน ท าให๎ผู๎ศึกษาเกิดความสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับ “การมีสํวนรํวมของ
กลุํมผู๎ใช๎น้ า” โดยเลือกศึกษาจากกลุํมผู๎ใช๎น้ าในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง  
เนื่องจาก โครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ได๎รับ
เงินสนับสนุนในการด าเนินการกํอสร๎างจากทางรัฐบาล เพื่อกํอให๎เกิดการพัฒนาแหลํงน้ าแกํ
ประชาชนส าหรับกิจกรรมทางการเกษตรเป็นหลัก และเพื่อการอุปโภค บริโภค ตามล าดับ โดยเริ่ม
ด าเนินการกํอสร๎างตั้งแตํปี พ.ศ.2552 และกํอสร๎างแล๎วเสร็จในปี พ.ศ.2553 ซึ่งเกิดจากการประชาชน
ในพื้นที่ได๎ขอความอนุเคราะห๑ให๎ทางกรมชลประทานจัดหาแหลํงน้ าเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
น้ าในชํวงฤดูแล๎งแกํประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากน้ าที่ใช๎ในการด ารงชีพและการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่มีเพียงแหลํงน้ าตามธรรมชาติและน้ าฝนเทํานั้น อีกทั้ งตัวโครงการอาคารอัดน้ า
หนองคูวําว จังหวัดพัทลุง ยังได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กดีเดํน จาก
โครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ ภายใต๎โครงการปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง ประจ าปีงบประมาณ 2553 
จากโครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง ที่ได๎คัดเลือกจากโครงการตําง  ๆ ในพื้นจังหวัดพัทลุง 
(ส านักงานกํอสร๎าง 32 ส านักพัฒนาแหลํงน้ าขนาดกลาง 2553)  ในการศึกษาจะท าการศึกษาจาก
ประชาชนในพื้นที่หมํูที่ 3 หมํูที่ 6 ต าบลหารเทา และหมํูที่ 9 ต าบลดอนประดูํ อ าเภอปากพะยูน 
จังหวัดพัทลุง ที่เป็นกลุํมผู๎ใช๎น้ าโดยตรงจากโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับ
รูปแบบ บทบาทและระดับของการมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าในพื้นที่ที่มีตํอสํวนรวมในด๎านการ
ปรึกษาหารือ การวางแผน การด าเนินการ และการรํวมรับผลประโยชน๑รํวมกัน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาระดับการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการกลุํมผู๎ใช๎น้ าในพื้นที่โครงการอาคารอัดน้ า

หนองคูวําว จังหวัดพัทลุง 
2. เปรียบเทียบความแตกตํางของประชากรในการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการกลุํมผู๎ใช๎น้ า

ในพื้นที่โครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยท าการศึกษาข๎อมูล
ภาคสนามและศึกษาข๎อมูลทางเอกสาร  

1. การเลือกกลุํมตัวอยํางในการศึกษา ใช๎กลุํมตัวอยํางแบบไมํเจาะจงที่เป็นประชาชนที่อาศัย
อยูํในพื้นที่หมํูที่ 3 หมํูที่ 6 ต าบลหารเทา และหมํูที่ 9 ต าบลดอนประดูํ อ าเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งได๎รับประโยชน๑จากน้ าในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําง จังหวัดพัทลุง โดยศึกษาจาก
กลุํมตัวอยํางจ านวน 336 คน   ซึ่งค านวณกลุํมตัวอยํางจากสูตรของ ยามาเน (Yamane Taro 1967) 
และท าการสุํมตัวอยํางแบบแบํงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยก าหนดขนาดของกลุํม
ตัวอยํางแตํละชั้นให๎ได๎สัดสํวน ซึ่งแยกออกเป็นแตํละหมํูบ๎าน หากหมํูบ๎านใดมีประชาชนจ านวนมากก็
จะมีขนาดของกลุํมตัวอยํางจ านวนมาก 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. เครื่องมือวิจัย ใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ทั้งลักษณะค าถามปลายเปิดและปลายปิด โดยแบบสอบถาม แบํง

ออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
          สํวนท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง  
  สํวนที่ 2 ลักษณะค าถามของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ า ใน
ด๎านการปรึกษาหารือ ด๎านการวางแผนและตัดสินใจด๎านการประสานงานและด าเนินการ และด๎าน
การรับผลประโยชน๑   
 สํวนท่ี 3 ลักษณะค าถามแบบปลายเปิดให๎กลุํมตัวอยํางที่ท าการศึกษาได๎แสดงความความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก๎ไขพร๎อมข๎อเสนอแนะ  

3. วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมอาร๑ สถิติที่ใช๎ในการประมวลผล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการทดสอบเอฟ แล๎วทดสอบความแตกตํางรายคูํด๎วยวิธีการ
ของตูกีย๑  

4. เกณฑ๑การให๎คะแนนของแบบสอบถาม ใช๎แบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) มี 
5 ระดับ ซึ่งในค าถามแตํละข๎อจะมีให๎เลือก 5 อันดับ คือ 
   5    หมายถึง    ความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง    ความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 

ตารางที่ 1: แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 

หมู่บ้าน                           จ านวนประชากร         กลุ่มตัวอย่าง 
 หมูํ 3 ต าบลหารเทา                    1,132                    182 
 หมูํ 6 ต าบลหารเทา                      730                            117  
 หมูํ 9 ต าบลดอนประดูํ                   234                              38 
                  รวม                                         2,096                                   336  
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   3   หมายถึง     ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง     ความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อย 
   1   หมายถึง     ความคิดเห็นอยูํในระดับน๎อยท่ีสุด 
 หลักเกณฑ๑ที่ใช๎ในการแปลความหมายของระดับคําเฉลี่ยยึดหลักเกณฑ๑ตามแนวคิดของเบสท๑ 
(1970) 

คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง    ระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง    ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง    ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49   หมายถึง    ระดับน๎อย 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49   หมายถึง    ระดับน๎อยที่สุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัย พบวํา กลุํมตัวอยํางเป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.37  
มีอายุระหวําง 40-50 ปี สูงที่สุด การศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุด คิดเป็นร๎อยละ 48.21 รายได๎
เฉลี่ยเทํากับ 5,767.86 บาท ตํอเดือน และสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธจ านวน 183 คน คิดเป็นร๎อยละ 
54.46 (ดังแสดงในตารางที่ 2) 

 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของประชากร 
  ข๎อมูลทั่วไป      จ านวน(n=336)   ร๎อยละ 
เพศ 
            ชาย       180          53.57 
            หญิง              156                  46.43 
อาย ุ
            ต่ ากวํา 40 ปี                                                     85               25.30 
            40-50 ปี                                                          166          49.40 
           50 ปีขึ้นไป                                                 85            25.30 
         = 45.84       S.D.= 8.19      Max = 75   Min = 18  

สถานภาพ 
 โสด/ หม๎าย/หยําร๎าง                      34     10.12   
 สมรส                 302             89.88 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา             162           48.21 
 มัธยมศึกษาตอนต๎น               127  37.80 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญา                             47    13.99   
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของประชากร (ตํอ) 

 
ตารางที่ 3: แสดงระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ า ในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูว่าว 
จังหวัดพัทลุง ในภาพรวม   

การมีสํวนรํวมของกลํุมผู๎ใช๎น้ า 
ระดับความคิดเห็น 

    S.D. ระดับของการมีสํวนรวํม 

1. การมีสํวนรํวมด๎านการปรึกษาหารือ 
2. การมีสํวนรํวมด๎านการวางแผนและตัดสินใจ 
3. การมีสํวนรํวมด๎านการประสานงานและด าเนินการ 
4. การมีสํวนรํวมด๎านการรับผลประโยชน๑   

2.65 
2.68 
2.70 
2.80 

0.38 
0.40 
0.38 
0.35 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.71 0.31 ปานกลาง 

   

 ข๎อมูลทั่วไป    จ านวน(n=336)  ร๎อยละ 
 

ศาสนา 
 พุทธ             183  54.46 
 อิสลาม             153  45.56 
ที่ดินของทํานได๎รับการจัดสรรน้ า 

เพียงพอ            216         64.29  
         ไมํเพียงพอ                 120  35.71  
รายได๎เฉล่ียตํอเดือน   
         ต่ ากวํา 5,100 บาท            107                  31.85 
         5,100 – 6,300 บาท                131              38.99 
         มากกวํา 6,300 บาท                                                 98          29.17   
        = 5,767.86       S.D.= 1,118.89      Max = 10,000   Min = 3,000 

ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการน้ าชลประทานจากแหลํงข๎อมูลใด 
 เสียงตามสายชุมชน                 77  22.92 
 ผู๎น าชุมชน/เพื่อนบ๎าน          251  74.70 
 เจ๎าหน๎าทีข่องรัฐ                  8           2.38 
รายได๎เฉล่ียตํอเดือน   
         ต่ ากวํา 5,100 บาท            107                 31.85 
         5,100 – 6,300 บาท                131                  38.99 
         มากกวํา 6,300 บาท                                                     98                29.17   
        = 5,767.86       S.D.= 1,118.89      Max = 10,000   Min = 3,000 

ทํานได๎รับข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการน้ าชลประทานจากแหลํงข๎อมูลใด 
 เสียงตามสายชุมชน               77       22.92 
 ผู๎น าชุมชน/เพื่อนบ๎าน     251  74.70 
 เจ๎าหน๎าทีข่องรัฐ                  8                2.38  
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  จากตารางที่ 3 พบวําระดับการมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ า ในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคู
วําว จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เชํนเดียวกับการสํวนรํวมทั้ง 4 ด๎าน คือ ด๎าน
การปรึกษาหารือ ด๎านการวางแผนและตัดสินใจ ด๎านการประสานงานและด าเนินการ และด๎านการรับ
ผลประโยชน๑ที่อยูํในระดับปานกลางเชํนกัน โดยการมีสํวนรํวมด๎านการรับผลประโยชน๑มีคําเฉลี่ยสูง
ที่สุดที่ 2.80 และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 0.35 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ า ในโครงการอาคารอัด
น้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง ด๎านการวางแผนและตัดสินใจ จ าแนกตามพื้นที่ท่ีได๎รับน้ าชลประทาน 

พื้นที่ที่ได๎รับน้ าชลประทาน 
 

   

 
S.D. 

 
n 

t-test 
value prob 

                  ต๎นน้ า 
                  กลางน้ า 
                  ปลายน้ า 

2.65 
2.65 
2.80 

0.40 
0.42 
0.35 

82 
168 
86 

 
4.11* 

 
.017 

       p<.05     SSB = 1.31             MSB= 0.65 
               SSW = 53.01           SSW= 0.16 

จากตารางที่ 4 พบวํา การบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าในโครงการอาคารอัด
น้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง ที่มีพื้นที่ที่ได๎รับน้ าที่ตํางกันมีสํวนรํวมด๎านการวางแผนและตัดสินใจ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 5 : ความแตกตํางรายคูํของการบริหารจัดการอยํามีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าในโครงการ
อาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง ด๎านการวางแผนและตัดสินใจ จ าแนกตามพื้นที่ที่ได๎รับน้ า
ชลประทาน 

คูํที่เปรียบเทยีบ ผลตํางคําเฉล่ีย 
ชํวงความเชื่อมั่น 95% 

ขอบเขตลําง ขอบเขตบน 
กลางน้ า 
ปลายน้ า 
ปลายน้ า 

ต๎นน้ า 
ต๎นน้ า 
กลางน้ า 

-0.01 
0.14 
0.15 

-0.13 
-0.01 
0.02 

0.12 
0.28 
0.27 
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 จากตารางที่ 5  พบวํา ความแตกตํางรายคูํของการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของกลุํม
ผู๎ใช๎น้ าในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง ที่มีพื้นที่ที่ได๎รับน้ าชลประทานในชํวงปลาย
น้ ากับกลางน้ ามีสํวนรํวมด๎านการวางแผนและตัดสินใจที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สํวนคูํอื่นๆ มีสํวนรํวมด๎านการวางแผนและตัดสินใจท่ีไมํแตกตํางกัน 

จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได๎ ดังนี้ 
1. การมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ า ในโครงการอาคารอัดน้ าหนองคูวําว จังหวัดพัทลุง  ใน

ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เชํนเดียวกับการสํวนรํวมด๎านการปรึกษาหารือ ด๎านการวางแผนและ
ตัดสินใจ ด๎านการประสานงานและด าเนินการ และด๎านการรับผลประโยชน๑ที่อยูํในระดับปานกลาง
เชํนกัน ซึ่งสามารถสะท๎อนให๎เห็นได๎วําสมาชิกของกลุํมผู๎ใช๎น้ ามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเข๎า
มามีบทบาทมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางชลประทานได๎เป็นอยํางดีในระดับหนึ่ง แตํยังมีสมาชิกของกลุํม
ผู๎ใช๎น้ าบางคนยังขาดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของการมีสํวนรํวมที่
เพียงพอ จึงสํงผลท าให๎ผลของการประเมินการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าอยูํใน
ระดับปานกลางเทํานั้น  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการมีสํวนรํวม
ของกลุํมผู๎ใช๎น้ าชลประทานในเขตจัดรูปที่ดิน ด๎านการบริหารจัดการการใช๎น้ า : ศึกษากรณีโครงการ
สํงน้ าและบ ารุงรักษาพนมทวน อ าเภอทํามํวง จังหวัดกาญจนบุรี ของ จ าเนียร  โกมลวานิช (2553) 
และผลการศึกษาของ สุรชัย  ถาวรวงศ๑ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานขององค๑กรผู๎ใช๎น้ า
ชลประทานในเขตโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1 (หาดยาง) ที่พบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของ
สมาชิกกลุํมผู๎ใช๎น้ าอยูํในระดับปานกลางเชํนเดียวกัน  
 2. เพศ ศาสนา และรายได๎ ที่แตกตํางกันสํงผลให๎การมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าทั้ง 4 ด๎าน มี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล๎องกับผลงานศึกษา การมีสํวนรํวมของกลุํม
เกษตรกรผู๎ใช๎น้ าชลประทานตํอโครงการอํางเก็บน้ าห๎วยบังพวนอ าเภอทําบํอ จังหวัดหนองคาย ของ
วิเชียร   พงษ๑เมษา (2550) และ วีระยุทธ  เขื่อนแก๎ว (2542) ที่พบวําระดับของการศึกษาที่ตํางกัน
ไมํได๎สํงผลท าให๎การมีสํวนรํวมมีความแตกตํางกันอยํางใด นอกจากนี้การศึกษาของพันธศักดิ์  สัญ
ฉกร (2553) ที่พบวํา เพศ ระดับการศึกษา ที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอระดับการมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎
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น้ าชลประทาน  ทั้งน้ีจะเห็นได๎วํา เพศ อายุ และระดับของการศึกษาไมํใชํเครื่องมือในการชี้วัดวําใคร 
หรือบุคคลใด ต๎องมีการศึกษาอยูํในระดับไหน จึงจะสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมชลประทาน
ได๎  เนื่องจากการสํวนรํวมนั้นเป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในพื้นที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามา
มีบทบาท เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ได๎อยํางอิสระ ทั้งในสํวนของการแสดงออกทางความคิด 
ความสามารถ การกระท า และการรับผลประโยชน๑ เพื่อน ามาสูํการพัฒนาที่ดีย่ิงขึ้นตํอไป 
 3. สถานภาพ ที่ตํางกันท าให๎การมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าด๎านการรับผลประโยชน๑แตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

4. พื้นที่ท่ีได๎รับน้ าชลประทานท่ีตํางกัน ท าให๎การมีสํวนรํวมของกลุํมผู๎ใช๎น้ าด๎านการวางแผน
และตัดสินใจแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากหากพื้นที่ที่ได๎รับน้ าชลประทานได๎รับน้ า
ไมํเพียงพอตํอความต๎องการยํอมสํงผลท าให๎กลุํมผู๎ใช๎น้ าในพื้นที่บริเวณนั้นไมํอยากเข๎ามามีสํวนรํวม
ในกิจกรรมตําง ๆ เพราะมองวําการเข๎ามามีสํวนรํวมไมํได๎ท าให๎พวกเขามีน้ าใช๎ที่เพียงพอตํอความ
ต๎องการ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชาสัมพันธ๑พร๎อมสร๎างความเข๎าใจในการมีสํวนรํวมอยํางตํอเนื่อง แกํกลุํมผู๎ใช๎น้ า

ในพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อกํอให๎เกิดการับร๎ูเกี่ยวกับการเข๎ามามีสํวนรํวมที่ถูกต๎อง  
2. ควรสํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็งภายในองค๑กรของกลุํมผู๎ใช๎น้ า เพื่อสํงเสริมการรํวมเป็น

เจ๎าของรํวมกันในสาธารณะสมบตัิ และเพื่อกํอให๎เกิดความชํวยเหลือเกื้อกูลแกํกันระหวํางกลุํมผู๎ใช๎น้ า
ภายในโครงการฯพร๎อมสร๎างความยั่งยืนขององค๑กรกลุํมผู๎ใช๎น้ า เนื่องจากการกํอตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้ าเน๎น
การพึ่งพาตนเองของสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎น้ าเป็นหลักส าคัญ 
 3. ควรจัดประชุมคณะกรรมการกลุํมผู๎ใช๎น้ าและสมาชิกกลุํมผู๎ใช๎น้ าอยํางสม่ าเสมอ เพื่อระดม
ความคิดและเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ในการบริหารจัดการน้ าและพัฒนาองค๑กรของกลุํมผู๎ใช๎น้ า
ชลประทานให๎ดียิ่งขึ้น 

 4. หนํวยงานท๎องถิ่นควรเข๎ามามีบทบาทสํงเสริมกิจกรรมที่สร๎างสรรค๑ให๎ความรู๎ทางการ
เกษตรแกํประชาชนในพื้นที่ให๎มากขึ้น  
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 “สวัสดีค่ะ...ยินดีให้บริการ: อัตลักษณ์ของพนักงานหญิงในบริบท 
งานบริการลูกค้ามือถือ” 

รตาณา ประสิทธิ์พงศ์ 
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร๑  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

บทคัดย่อ 
 

  เม่ือโลกได๎พัฒนาสูํความทันสมัย บทบาทของผู๎หญิงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ผู๎หญิง
อยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือน พวกเธอได๎น าพาตัวเองออกสูํโลกนอกบ๎านและก๎าวเข๎าสูํพื้นที่ทางสังคม เพื่อ
เรียนรู๎หาพื้นที่และสร๎างพื้นที่ของผู๎หญิงยุคสมัยใหมํ การตํอสู๎ ตํอรอง และชํวงชิงความหมายของ
ผู๎หญิงมีสํวนชํวยผลักดันให๎พวกเธอมีบทบาทบนพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น แตํหากมองย๎อนบน
เส๎นทางการท างานจะพบวํา ผู๎หญิงสํวนใหญํท างานในลักษณะงานบริการมากกวํางานบริหาร  โดย
มองวํา ผู๎หญิงมักใสํใจตํอรายละเอียดเล็กน๎อยและอดทนตํองานที่มีความซ้ าซากจ าเจ ในขณะที่ผู๎ชาย
มีอ านาจเป็นใหญํในการตัดสินใจหรือบังคับบัญชา งานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑
และการตํอรองตัวตนของพนักงานหญิง ภายใต๎บริบทงานบริการลูกค๎ามือถือ โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพศึกษาประเด็นดังกลําว ในพื้นที่ศูนย๑บริการลูกค๎ามือถือแหํงหนึ่งในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 
  จากการวิจัยพบวํา อัตลักษณ๑ในการน าเสนอตัวตนของพนักงานหญิงในบริบทงานให๎บริการ
ลูกค๎ายังตกอยูํภายใต๎โครงสร๎างงานบริการที่ดี เห็นได๎จาก ค าพูด กริยา ทําทาง หรือรูปแบบการ
น าเสนอบริการแกํลูกค๎า ต๎องเป็นไปอยํางสุภาพ อํอนน๎อม อํอนหวาน ให๎เกียรติและเชิดชูลูกค๎า 
เสมือนดั่งลูกค๎าเป็นบุคคลที่ต๎องให๎ความส าคัญ สํงผลให๎พนักงานหญิงถูกปิดกั้นการแสดงออกซึ่ง
ความรู๎สึกนึกคิด ความสามารถในการกระท าการด๎วยโครงสร๎างการท างาน แตํในขณะเดียวกัน
พนักงานหญิงก็มีการตํอรองตัวตนกับโครงสร๎างการท างาน ที่คอยก าหนด ก ากับ และกดทับให๎
พนักงานหญิงมีบทบาทเพียงกรอบงานที่วางไว๎ โดยพนักงานหญิงมีรูปแบบการน าเสนอการ
ให๎บริการที่แตกตํางกันออกไป แสดงให๎เห็นถึงความไมํยอมจ านนติดอยูํกับโครงการท า งานหรือ
กรอบที่คอยก ากับไว๎ พนักงานหญิงในการศึกษาครั้งนี้จึงสะท๎อนให๎เห็นถึงความไมํยอมจ านนติดกับ
โครงสร๎าง และความสามารถเป็นผู๎กระท าการตํอรองกับโครงสร๎าง เพื่อชํวงชิงความหมายและปรับ
ทําทีของความสัมพันธ๑ โดยการสร๎างอัตลักษณ๑ใหมํเพื่อหลุดพ๎นจากกรอบที่จ ากัดพวกเธอไว๎ 
  โดยสรุป โครงสร๎างทางสังคมมิอาจควบคุมการกระท าของมนุษย๑ได๎อยํางเบ็ดเสร็จเสมอไป 
แตํคนที่อยูํภายใต๎โครงสร๎างดังกลําวนั้นสามารถกระท าการได๎ อยํางไรก็ตาม ตัวตนและการเป็น
ผู๎กระท าการของพนักงานหญิงก็ไมํได๎มีลักษณะคงที่ ตายตัว หากแตํมีลักษณะเลื่อนไหล ซับซ๎อน 
และสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่และอ านาจของความสัมพันธ๑ได๎ตลอดเวลา 
 

ค าส าคัญ: อัตลักษณ๑ พนักงานหญิง งานบริการลูกค๎ามือถือ 
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บทน า 
  ภายใต๎อุดมการณ๑ชายเป็นใหญํในสังคมไทยที่ตรึงผู๎หญิงไว๎เพียงพื้นที่บ๎าน เป็นการหลอม
สร๎างอัตลักษณ๑ของผู๎หญิงให๎รับหน๎าที่ดูแลความเป็นอยูํ หุงหาอาหาร อบรมเลี้ยงดูบุตร ปรนนิบัติสามี 
อีกทั้งคอยบรรเทาทุกข๑ บ ารุงสุขของสมาชิกในครอบครัว บทบาทดังกลําวของผู๎หญิงในนามของ
ภรรยาและแมํได๎ถูกเรียกวํา “งานบ๎าน” ซึ่งกลายเป็นงานที่ถูกมองข๎ามและลดคุณคําให๎ด๎อยลงไป 
ดังนั้น เม่ือ “ที่บ๎านคือผู๎หญิง” และ “นอกบ๎านคือผู๎ชาย” ผู๎หญิงจึงขาดโอกาสประสบความส าเร็จใน
ชีวิตการท างาน เนื่องจากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจากโลกแหํงการท างาน ในมุมมองของนักสตรี
นิยม (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 2545, 90-91) กลําวไว๎วํา เหตุปัจจัยที่ท าให๎พื้นที่ของผู๎หญิงถูกจ ากัด สํวน
หนึ่งเกิดจากโครงสร๎างทางสังคมแบบ “ปิตาธิปไตย” (patriarchy) หรือแนวคิดเชิดชูผู๎ชายเป็นใหญํ 
สํงผลให๎เกิดการปิดกั้นความคิดเห็น อารมณ๑ความรู๎สึก การแสดงออกทางปัญญาหรือการกระท าของ
ผู๎หญิง โดยสังคมสร๎างภาพผู๎หญิงให๎เป็นมนุษย๑ที่อํอนแอ อํอนไหว ใช๎ความรู๎สึกมากกวําเหตุผล ตําง
จากผู๎ชายที่เป็นมนุษย๑ที่เข๎มแข๎ง บึกบึน และมีเหตุผล แนวความคิดเชํนนี้ได๎ฝังรากลึกในสังคมและมี
ผลกระทบตํอผู๎หญิงตั้งแตํเริ่มลืมตาดูโลก 
   เมื่อโลกก๎าวสูํความทันสมัยบทบาทของผู๎หญิงได๎เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและพื้นที่ จาก
เดิมที่ผู๎หญิงอยูํกับเหย๎าเฝ้ากับเรือนท าหน๎าที่แมํบ๎าน พวกเธอได๎พาตัวเองออกสูํโลกนอกบ๎านและ
ก๎าวยํางเข๎าสูํพื้นท่ีทางสังคม ผู๎หญิงเรียนรู๎ท่ีจะหาพื้นที่และสร๎างพื้นที่ของผู๎หญิงยุคสมัยใหมํ การตํอสู๎ 
ตํอรอง เพื่อชํวงชิงความหมายตําง ๆ นั้น ชํวยผลักดันให๎ตัวเองมีบทบาทบนพื้นที่สาธารณะมากขึ้น 
ในสภาวะปัจจุบันจ าเป็นต๎องยอมรับวํา ค าจ ากัดความของผู๎หญิงนั้นได๎รับอิทธิพลอยํางมากในเรื่อง
การบริการ การเอาใจใสํดูแล รวมถึงความอํอนน๎อมอํอนหวาน ที่มีมาตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษแล๎ว ท าให๎
ความเป็นผู๎หญิงในสังคมปัจจุบันถูกจ ากัดไว๎ในกรอบที่ถูกก าหนดขอบเขตไว๎ตั้งแตํเริ่มแรกแล๎วนั่นเอง 
สิ่งที่ผู๎หญิงสามารถเข๎าไปสัมพันธ๑หรือเกี่ยวข๎องได๎ก็จะต๎องเหมาะสมกับความเป็นผู๎หญิงตามคํา
ความหมายของคํานิยมที่มีมาแตํดั้งเดิม จึงไมํแปลกอะไรเลยที่สังคมการท างานในปัจจุบันจะได๎ยิน
ค าพูดประโยคติดปากวํา “งานผู๎หญิง” และ “งานผู๎ชาย” ตามทัศนะของ สุคนธา สุขสมล า (2553) มอง
วํา การสร๎างผู๎หญิงผํานงานเป็นอุดมการณ๑ไปแล๎วนั่นเอง ทั้งที่จริงๆแล๎วงานทุกประเภทไมํวําหญิง
หรือชายก็สามารถเข๎ามามีบทบาทได๎ด๎วยกันทั้งสิ้น เพราะการปฏิบัติในเนื้องานแตํละชิ้นพื้นฐานที่
แท๎จริงเกิดจากการที่บุคคลนั้น  ๆ ได๎รับการฝึกฝนอบรมมาให๎ได๎ เรียนรู๎ทักษะจนเกิดเป็น
ความสามารถเฉพาะทางขึ้น หาใชํด๎วยผูกติดกับเพศที่เกิดมาแตํก าเนิดไมํ 
   ทํามกลางระบบโลกที่ “ทันสมัย” และวาทกรรม “การพัฒนา” ที่เกิดขึ้น ผู๎คนเกิดการแขํงขัน
กันในสังคมให๎ได๎มาซึ่งความส าเร็จในหน๎าที่การงานจึงกลายเป็นอีกหนทางที่หลายคนพยายามไปให๎
ถึง ดังเห็นได๎จาก กระแสผู๎หญิงในชํวงปี 2547 เป็นปรากฏการณ๑หนึ่งที่ผู๎หญิงแสดงออกมาในรูปของ
การเป็น “ผู๎หญิงก๎าวหน๎า” ในแทบทุกพื้นที่สาธารณะ ทั้งในด๎านการศึกษา กฎหมาย สิทธิทาง
การเมือง และในสํวนของหน๎าที่การงาน ผลส าเร็จจากการตํอสู๎ของผู๎หญิงท าให๎อุดมคติของ “ผู๎หญิง
เกํง” ได๎เข๎ามาเบียดบังอุดมคติ “แมํศรีเรือน” ออกไป (เสนาะ เจริญพร 2548, 10) และเห็นได๎วํา
ผู๎หญิงเข๎ามามีบทบาทในการท างานนอกบ๎านมากขึ้น 
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   งานบริการด๎านการให๎ข๎อมูลสินค๎าและค าแนะน าในการใช๎งานโทรศัพท๑มือถือ หรือที่เรียกกัน
จนชินหูวํา customer service นั้น ดูจะกลายเป็นปรากฏการณ๑ด๎านอาชีพอยํางชัดเจนเนื่องจากธุรกิจ
โทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีการแขํงขันทางการตลาดสูงมาก ท าให๎โครงสร๎างหลักของธุรกิจเริ่ม
เปลี่ยนไป นอกจากการพัฒนาคุณภาพสัญญาณของโครงขําย การเสริมสร๎างเทคโนโลยี และการปรับ
ลดราคาของสินค๎าแล๎ว การพัฒนาการให๎บริการนับวํามีความส าคัญตํอธุรกิจ ไมํวําจะเป็นการให๎
ข๎อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ๑หรือแม๎แตํบริการหลังการขายอื่น ๆ เพื่อให๎แนํใจวําลูกค๎าจะได๎รับสิ่งที่ดี
ที่สุดกลับมาและคุ๎มคํากับเม็ดเงินที่เสียไป ด๎วยเหตุนี้เองการบริการจึงเป็นกุญแจหลักในการสนับสนุน
การด าเนินการทางด๎านธุรกิจขององค๑กร ซึ่งแนํนอนวําภาพตัวแทนของหนํวยงานที่เข๎ามาจัดการ
รองรับการบริการในสํวนนี้น้ันก็หนีไมํพ๎นภาพลักษณ๑ของผู๎หญิงนั่นเอง ตามทัศนะของ สุคนธา สุขสม
ล า (2553) ได๎กลําวได๎วํา ผู๎หญิงยังไมํหลุดพ๎นจากมายาคติของภาพลักษณ๑ตัวแทนท่ีสํงผลโดยตรงตํอ
การจ ากัดหน๎าที่การงานในธุรกิจนั้น ๆ เพราะถ๎ามองให๎ลึกแล๎วความสัมพันธ๑ของผู๎หญิงตํอองค๑กรก็
เปรียบเสมือนหน๎าดํานหรือหน๎าตาของบริการที่รองรับองค๑กรไว๎เทํานั้น ภาพลักษณ๑ผู๎หญิงกับงาน
บริการด๎าน customer service จึงมีความส าคัญไมํน๎อยไปกวําต าแหนํงอื่น ๆ เพราะถือวําเป็น
ภาพลักษณ๑ที่ดียิ่งของบริษัทวําจะสามารถสร๎างความเชื่อถือให๎กับบุคคลภายนอก ลูกค๎า คูํค๎าธุรกิจ 
หรือแม๎แตํผู๎ถือหุ๎นได๎ เพราะน้ันหมายถึงการชี้ชะตาความอยูํรอดเติบโตขององค๑กรแทบทั้งสิ้น 
   การท าความเข๎าใจถึงอัตลักษณ๑ของพนักงานหญิงในบริบทงานให๎บริการลูกค๎า มือถือจึง
น าไปสูํการค๎นหาค าตอบเกี่ยวกับ “ตัวตน” ของพนักงานหญิงในฐานะ “ผู๎กระท าการ” ที่พยายามก๎าว
ข๎ามภาพชุดบางอยํางที่สังคมก าหนดให๎ ซึ่งแนวคิด “อัตลักษณ๑” จะชํวยท าให๎พนักงานหญิงรับรู๎วํา
ตนเองวําเราคือใคร และเราจะด าเนินความสัมพันธ๑กับคนอื่นๆ ตลอดจนโลกที่แวดล๎อมตัวเองอยูํ
อยํางไร ดังนั้น อัตลักษณ๑ในการศึกษาครั้งนี้ได๎เน๎นแนวคิดเรื่องผู๎กระท าการ (agency) หรือถือ
ความสามารถในการตํอสู๎ ตํอรอง เพื่อบํงชี้ตัวตนของพนักงานหญิงโดยค านึงถึงคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของอัตลักษณ๑ คือ มีหลากหลายมิติ (dimensions) และมีพลวัต (dynamic) โดยอาจจะเคลื่อนไหว
และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ๑ (กาญจนา แก๎วเทพ 2549, 133) 
  จะเห็นได๎วํา ลักษณะการท างานที่ซ้ าซากจ าเจและนําเบื่อกดทับให๎พนักงานหญิงท างานใน
ลักษณะเดิม ๆ และติดอยูํกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เป็นสํวนหนึ่งจากความสัมพันธ๑เชิงอ านาจโดยผู๎หญิง
มิอาจหลุดพ๎นจากการเป็นผู๎ถูกกระท าการ อยํางไรก็ตาม ความสัมพันธ๑เชิงอ านาจอาจเปลี่ยนแปลงได๎
เนื่องจากผู๎กระท าการทางสังคมสามารถท๎าทายกรอบความสัมพันธ๑ในรูปแบบเดิม ท าให๎
ความสัมพันธ๑ไมํตายตัว เลื่อนไหล และปรับเปลี่ยนเป็นตรงกันข๎ามได๎ (จามะรี เชียงทอง 2549, 307) 
ท านองเดียวกันพนักงานหญิงก็สามารถเลือกที่จะสร๎างตัวตนเพื่อบํงบอกต าแหนํงแหํงที่ในการตอบโต๎ 
ตํอสู๎ และตํอรองกับพลังอ านาจนั้น 
  ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีผู๎วิจัยมํุงหมายที่จะสะท๎อนภาพของผู๎หญิงกับความสัมพันธ๑เกี่ยวกับงาน
ด๎านการบริการและการตํอรองตัวตนภายใต๎บริบทการท างานที่แฝงไปด๎วยพลังอ านาจและความ
หลากหลายของลูกค๎า อันจะน าไปสูํความเข๎าใจเรื่องราวของพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎า
ในฐานะมนุษย๑ที่ไมํได๎ยึดติดอยูํกับภาพลักษณ๑ที่ตายตัว ไร๎ซึ่งชีวิตชีวาแตํกลับมีความรู๎สึกนึกคิดที่
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เลื่อนไหล และกลับไปกลับมาได๎ เป็นการชี้ให๎เห็นถึงมุมมองอีกมิติหนึ่งที่มองงานบริการลูกค๎าของ
พนักงานหญิงที่มีความสามารถกระท าการมากกวําการตีตราหรือประเมินคําจากต าแหนํงงานที่ท า 
อีกทั้งเพื่อให๎มองเห็นถึงอ านาจและความหลากหลายในการตํอรองกับโครงสร๎างการปฏิบัติงาน กับ
สถานการณ๑ กับลูกค๎าและบุคคลอื่น  อีกทั้งยังสะท๎อนให๎เห็นถึงความไมํราบเรียบในความสัมพันธ๑ที่มี
ลักษณะที่เป็นพลวัต เลื่อนไหล ไมํหยุดนิ่งและตายตัว 
  ทั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎เลําผํานศูนย๑บริการลูกค๎ามือถือแหํงหนึ่งซึ่งเลือกเป็นภาพตัวแทนของ
การศึกษา เพื่อให๎มองเห็นถึงอ านาจในความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นระหวํางพนักงานหญิงกับพนักงานหญิง 
พนักงานหญิงกับลูกค๎า และพนักงานหญิงกับบริบททางสังคม อันสามารถผูกโยงเป็นเรื่องราวการ
ตํอสู๎ตํอรองในชีวิตการปฏิบัติงาน รวมถึงการตํอรองตัวตนของพนักงานหญิงจากสถานการณ๑ความ
ซ้ าซากจ าเจของบริบทการท างาน แม๎วําพนักงานหญิงผู๎เป็นเจ๎าของเรื่องและเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้จะมิอาจเป็นตัวแทนของพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎าได๎ทั้งหมด แตํอยําง
น๎อยที่สุดก็จะน าไปสูํความเข๎าใจในสํวนหนึ่งของชีวิตพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎า และ
ตระหนักวําบุคคลหรือกลุํมคนที่เรามองเห็น แสร๎งไมํเห็น หรือมองข๎ามไปก็เป็นมนุษย๑คนหนึ่งเฉก
เชํนเดียวกัน 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑และการตํอรองตัวตนของพนักงานหญิงในบริบทงานบริการลูกค๎ามือถือ 
 
ค าถามของการวิจัย 
 อัตลักษณ๑และการตํอรองตัวตนภายใต๎บริบทงานบริการลูกค๎ามือถือของพนักงานหญิงเป็น
อยํางไร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “สวัสดี...ยินดีให๎บริการ: อัตลักษณ๑ของพนักงานหญิงในบริบทงานบริการ
ลูกค๎ามือถือ” ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยศึกษาจากปรากฏการณ๑ทาง
สังคมซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไปตามบริบทตํางๆ ลักษณะของข๎อมูลที่ได๎เกิดจากการสังเกต การ
สัมภาษณ๑ และการเก็บรวบรวมค าพูดแล๎วน ามาตีความและให๎ความหมายแกํปรากฏการณ๑ที่ศึกษา 
ซึ่งให๎ความส าคัญกับแหลํงข๎อมูล การมองปรากฏการณ๑จากทัศนะของผู๎ที่อยูํในปรากฏการณ๑จะชํวย
ให๎เข๎าใจความหมายและเหตุผลวํา อะไรเกิดขึ้น เพราะอะไร ตามตรรกของผู๎ให๎ข๎อมูล (meaning) ซึ่ง
บางครั้งปรากฏการณ๑หรือข๎อมูลมีความหมายลึกซึ้งเกินกวําปรากฏให๎เห็น ผู๎วิจัยจึงพยายามท าความ
เข๎าใจปรากฏการณ๑จากการตีความ (interpretative) เพื่ออธิบายความหมายที่ซํอนอยูํ และเพื่อ
สะท๎อนให๎เห็นถึงความรู๎สึกนึกคิดในฐานะมนุษย๑ที่ด ารงอยูํในสังคม 
  วิธีการเก็บข๎อมูลการศึกษาผู๎วิจัยอาศัยข๎อมูลจาก 2 วิธี โดยวิธีแรกผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูลจาก
เอกสารอันประกอบด๎วยข๎อมูลใน 2 ลักษณะ คือ ข๎อมูลลักษณะแรกเป็นข๎อมูลเอกสารทางวิชาการ 
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บทความ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ๑ โดยมีประเด็นที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับพนักงานหญิง เชํน 
ประเด็นผู๎หญิงกับการท างาน ประเด็นพื้นที่สํวนตัว/พื้นที่สาธารณะ เป็นต๎น สํวนข๎อมูลในลักษณะที่
สองเป็นข๎อมูลเอกสารด๎านแนวคิดทฤษฎีอัตลักษณ๑และโครงสร๎าง-ผู๎กระท าการ การศึกษาข๎อมูลใน
สํวนนี้ชํวยเป็นแนวทางก าหนดกรอบการศึกษาในภาคสนามและในแงํของวิธีคิดที่จะน าไปสูํการ
ค๎นหาค าตอบของการศึกษาได๎ ซึ่งการมองปรากฏการณ๑ทางสังคมนั้น ชยันต๑ วรรธนะภูติ (2544, 49) 
กลําวไว๎วํา แนวความคิดหรือกรอบคิดทางทฤษฎีจะเป็นเครื่องน าทางในการมองหาข๎อมูล และชํวยให๎
ผู๎วิจัยสามารถท าความเข๎าใจกับปรากฏการณ๑ทางสังคมได๎อยํางมีความหมาย ดังนั้น การศึกษาข๎อมูล
จากเอกสารจึงถือเป็นการเตรียมความพร๎อมเบื้องต๎นกํอนการลงสนามวิจัย ซึ่งจะท าให๎การเก็บข๎อมูล
ในภาคสนามเป็นไปอยํางมีทิศทาง 
 ส าหรับวิธีที่สองของการเก็บข๎อมูลเป็นการศึกษาข๎อมูลจากภาคสนามเพื่อให๎มองเห็นความ
ซับซ๎อนในการใช๎ชีวิตของพนักงานหญิงผํานปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นในภาคสนาม และชํวยให๎มองเห็น
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํมบุคคล ในการเก็บข๎อมูลภาคสนามผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีพูดคุย สนทนา 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถานการณ๑ในขณะนั้น โดยมิได๎เลือกก าหนดชํวงเวลาไว๎ลํวงหน๎า
และมิได๎ค๎นหาความจริงจากค าพูด ณ ชํวงเวลาที่พูดคุย หากแตํข๎อ มูลที่ได๎มาเหลํานั้นผู๎วิจัยต๎อง
น าไปวิเคราะห๑ ตีความ เพื่อให๎เห็นวิธีคิดของคนที่ถูกศึกษา เนื่องจากความคิดหรือค าพูดที่เก็บข๎อมูล
มาจากแตํละคนผู๎วิจัยมีความเห็นวํา เป็นความจริงของผู๎ให๎ข๎อมูลที่ได๎พบเจอมา ซึ่งยํอมมีความ
แตกตํางกันไปจึงไมํสามารถค๎นหาความจริงอยํางสิ้นสุดได๎ 
 
สนามการวิจัย 
  ผู๎วิจัยได๎เลือกส านักงานบริการลูกค๎ามือถือแหํงหนึ่งเป็นพื้นที่ในการศึกษา โดยเกิดจากการ
มองเห็นปรากฏการณ๑ความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคลหรือกลุํมบุคคลที่เรียกวํา “พนักงานหญิง” 
ภายใต๎ความสัมพันธ๑นั้นถูกแฝงไว๎ด๎วยอ านาจที่ซ๎อนทับกันอันกํอให๎เกิดการตํอรองตัวตนทํามกลาง
เงื่อนไขตํางๆในบริบทงานให๎บริการลูกค๎ามือถือ ในพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
หญิงคนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นผู๎วิจัยภาคสนามที่พยายามศึกษาและถํายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ฐานะที่ตนเป็นคนใน ท าให๎ผู๎วิจัยได๎มีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆกับกลุํมพนักงานหญิง อันเป็นสิ่งที่
เอื้อตํอการมองเห็นพฤติกรรม ความสัมพันธ๑ และความเคลื่อนไวที่เกิดขึ้นได๎อยํางชัดเจน ซึ่งการเป็น 
“คนใน” นั้นไมํได๎หมายถึง การรู๎จักชื่อ รู๎จักหน๎า รู๎จักวําผู๎ให๎ข๎อมูลท าอะไรเทํานั้น แตํหมายถึงการผูก
มิตรไมตรีจนกระท่ังผู๎ให๎ข๎อมูลเกิดความไว๎วางใจ (สุภางค๑ จันทวานิช 2544, 173-174) 
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ภาพที่ 1 พื้นที่การศึกษา 
 
 การเลือกกลุํมคนศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด๎วย พนักหญิงที่เป็นกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 
โดยเป็นตัวแทนของพนักงานหญิงแผนกให๎บริการลูกค๎า ซึ่งผู๎วิจัยได๎มองเห็นเรื่องราวในแงํมุมตัวตน
ความเป็นผู๎หญิงกับงานบริการ และแงํมุมการตํอรองตัวตนจากการปฏิบัติงาน โดยต๎องการชี้ให๎เห็น
วํา พนักงานหญิงมีตัวตนและการน าเสนอตัวตนความเป็นหญิงในงานบริการอยํางไร และมีการ
ตํอรองตัวตนกับโครงสร๎างการปฏิบัติงานและความหลากหลายของกลุํมคนหรือลูกค๎า และเงื่อนไข
ตําง ๆ ภายใต๎พื้นที่ศูนย๑บริการลูกค๎ามือถืออยํางไร กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลรอง ได๎แกํ กลุํมคนหรือลูกค๎าที่เข๎า
มาใช๎บริการที่ศูนย๑บริการลูกค๎า ซึ่งผู๎วิจัยมองวําการสะท๎อนตัวตนของพนักงานหญิงจ าเป็นต๎องให๎
ความส าคัญจากมุมมอง ความรู๎สึก และประสบการณ๑ของลูกค๎าที่ได๎รับบริการจากพนักงานทํานนั้นๆ
ด๎วย รวมทั้งอัตลักษณ๑และความเป็นตัวตนของพนักงานแตํละบุคคลที่แสดงออกมาในการให๎บริการ
ลูกค๎ามีความแตกตํางกันในมุมมองของลูกค๎าแตํละบุคคล ที่ได๎เข๎ามาใช๎บริการในชํวงเวลา 
สถานการณ๑ และความต๎องการใช๎บริการที่แตกตํางกัน นอกจากนี้ การด าเนินการวิจัยได๎ให๎
ความส าคัญตํอคํานิยม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ๑อันเป็นเงื่อนไขในพื้นที่ศึกษา ซึ่งสามารถน าไปสูํการ
วิเคราะห๑ผลการวิจัยท่ีเชื่อมโยงกันระหวํางผู๎ให๎ข๎อมูลและบริบทงานบริการ 
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ภาพที่ 2 พนักงานหญิงผู๎ซึ่งให๎ข๎อมูล 
 
  การได๎รับข๎อมูลจากพนักงานหญิงโดยเฉพาะผู๎ให๎ข๎อมูลหลักอยูํบนฐานของความสัมพันธ๑ที่
เกิดขึ้นระหวํางผู๎ให๎ข๎อมูลกับผู๎วิจัย ทําทีที่มีตํอกันภายใต๎ระยะเวลาในการศึกษาถือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ปฏิบัติงานรํวมกันโดยหน๎าที่สูํการเป็นคนที่คุ๎นเคยสนิทสนม ใน
ระยะเวลาของการเก็บข๎อมูลผู๎วิจัยพยายามรักษาทําทีและปรับเปลี่ยนไปสูํการเป็นผู๎ได๎รับความ
ไว๎วางใจ โดยผู๎วิจัยยึดหลักส าคัญข๎อหนึ่ง คือ “การเป็นผู๎ฟังที่ดี” ผู๎ให๎ข๎อมูลจึงไมํได๎มองผู๎วิจัยวําเข๎า
มาพูดคุยในฐานะผู๎เก็บข๎อมูล แตํมองผู๎วิจัยเสมือนเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน๎องที่สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หยอกล๎อ หรือแม๎กระทั่งวํากลําวตักเตือนกันได๎ ซึ่งข๎อมูลที่ได๎นั้นล๎วนเป็นความรู๎สึกจริง
ของผู๎ให๎ข๎อมูลที่มิได๎ซํอนเร๎น แอบแฝง หรือเสแสร๎งแตํอยํางใด 
 
ผลการวิจัย 
  การศึกษาเรื่อง “สวัสดี...ยินดีให๎บริการ: อัตลักษณ๑ของพนักงานหญิงในบริบทงานบริการ
ลูกค๎ามือถือ” เป็นการศึกษาเพื่อคลี่คลายเป้าประสงค๑ของการวิจัยในเรื่องอัตลักษณ๑และการตํอสู๎
ตํอรองตัวตนของพนักงานหญิงภายใต๎บริบทงานบริการลูกค๎ามือถือ โดยมีฐานคิดที่วําผู๎หญิงมิใชํเป็น
เพียงผู๎ถูกกระท าการดังเชํนอดีต หากแตํเป็นผู๎กระท าการได๎ และสามารถนิยามตัวตนบนพื้นที่
สาธารณะ ผู๎วิจัยจึงแบํงผลการวิจัยออกเป็นสองประเด็นดังวัตถุประสงค๑ของการวิจัยดังนี้ 
    ประเด็นที่หนึ่ง อัตลักษณ๑ของพนักงานหญิง พบวํา การศึกษาตัวตนของพนักงานหญิงใน
ครั้งนี้ไมํได๎หมายถึงตัวตนในฐานะที่เป็นรํางกาย แตํหมายถึงสิ่งที่หลํอหลอมให๎พนักงานหญิงแสดง
ตัวตนที่แตกตํางกันไป โดยตัวตนของพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎าที่สื่อออกมา สามารถ
รับรู๎ผํานการมองเห็นทําทาง กริยา พฤติกรรม และสัมผัสได๎ถึงความรู๎สึกนึกคิด และยังชํวยให๎ผู๎วิจัย
เข๎าใจในความรู๎สึกนึกคิดของผู๎อื่น (ในที่นี้หมายถึงลูกค๎า) ที่มีตํอพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่บริการ
ลูกค๎ามือถือด๎วย ซึ่งสามารถสะท๎อนให๎เห็น “คํานิยมของสังคม” (social value) โดยแตํละสังคมจะมี
กระบวนการพิจารณาตัดสินตัวตนของปัจเจกบุคคลผํานการมองอยํางเหมารวมจากตัวตนในรูปแบบ
ตําง ๆ ที่แสดงออกมา ในขณะที่อีกด๎านหนึ่งของตัวตนมีนัยสะท๎อนถึงคํานิยมสํวนตัวหรือที่เรียกวํา 
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“คํานิยมของปัจเจกบุคคล” (individual value) ทั้งน้ีคํานิยมของปัจเจกบุคคลอาจมีลักษณะบางอยํางที่
ไมํตรงกับคํานิยมของสังคม เชํน พนักงานหญิงควรจะมีความอํอนโยน เรียบร๎อย ไมํพูดจาก๎าวร๎าว 
หยาบคาย ซึ่งมิอาจเหมารวมได๎วําพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎าทั้งหมดจะเป็นเชํนนั้น 
เพราะแตํละสถานการณ๑ที่แตกตํางกัน ท าให๎คํานิยมและการแสดงออกจึงไมํเหมือนกัน แม๎จะขึ้นชื่อวํา
เป็นพนักงานหญิงและท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎าเหมือนกันก็ตาม อาจกลําวได๎วํา คํานิยมเป็นสิ่ง
สะท๎อนผํานตัวตนของปัจเจกบุคคล ซึ่งตัวตนของพนักงานหญิงที่เกิดขึ้นในบริบทงานบริการลูกค๎ามือ
ถือ ล๎วนอยูํกับประสบการณ๑ สถานการณ๑ รวมถึงบริบททางสังคมที่แวดล๎อมพนักงานหญิงด๎วย 
พนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎าที่ด าเนินชีวิตบนพื้นที่แหํงนี้จ าเป็นต๎องเรียนรู๎ ปรับตัว และ
ตํอสู๎กับกฎเกณฑ๑เงื่อนไขท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงหรือหลีกพ๎นได๎ 
  ประเด็นที่สอง การตํอรองตัวตนของพนักงานหญิงภายใต๎บริบทงานบริการลูกค๎ามือถือ 
พบวํา พนักงานหญิงถูกโครงสร๎างการให๎บริการจ ากัดทางความคิดและความสามารถในการกระท า
การ โดยถูกปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความรู๎สึกนึกคิด ในขณะการให๎บริการลูกค๎าโดยต๎องปฏิบัติไป
ตามกฎระเบียบแบบแผนการให๎บริการลูกค๎าที่ดี มีการค านึงถึงความต๎องการใช๎บริการและความพึง
พอใจของลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการเป็นหลัก ซึ่งภายใต๎กฎระเบียบและโครงสร๎างในการท างานเหลํานั้น 
หากมองความเป็นจริงพนักงานหญิงที่ท าหน๎าที่ให๎บริการลูกค๎าจ าเป็นต๎องปฏิบัติหรือน าเสนอการ
ให๎บริการลูกค๎าตามแบบแผนโครงสร๎างการให๎บริการ แตํพวกเธอมีรูปแบบการท างานหรือรูปแบบ
การน าเสนอที่แตกตํางกันออกไป โดยภายใต๎รูปแบบการน าเสนองานบริการที่แตกตํางกันออกไปนั้น 
พนักงานหญิงยังคงต๎องปฏิบัติภายใต๎กรอบหรือโครงสร๎างที่องค๑กรเป็นผู๎ก าหนด จะเห็นได๎วํา การ
ตํอรองกับโครงสร๎างและการมีสํวนรํวมสามารถซ๎อนทับกันอยูํได๎ ซึ่งมักเป็นความสัมพันธ๑ที่เลื่อนไหล
และไมํได๎เป็นเส๎นตรงแนวเดียวกันเสมอไป ท าให๎การศึกษาพนักงานหญิงในคร้ังนี้แสดงให๎เห็นถึงการ
ปะทะประสานระหวํางผู๎คนและไมํยอมจ านนติดอยูํเพียงงานประจ าที่ท า 
 
สรุป 
 การศึกษาครั้งนี้มีเป้าประสงค๑เพื่อให๎เกิดมุมมองตํอพนักงานผู๎หญิงที่ได๎รับการยอมรับวําเป็น
เพื่อนมนุษย๑คนหนึ่ง ที่มีความรู๎ความสามารถโดยกระท าการตําง ๆ ได๎เฉกเชํนเดียวกัน และเป็น
เสมือนกงล๎อกงหนึ่งที่ขับเคลื่อนให๎องค๑กรก๎าวไปสูํความส าเร็จ  โดยเปิดเผยให๎เห็นถึงอัตลักษณ๑ของ
พนักงานหญิงในแงํมุมที่พนักงานหญิงสามารถเป็นได๎ สิ่งที่พนักงานหญิงอยากจะเป็น รวมถึงสิ่งที่
บุคคลอื่นอยากให๎พนักงานหญิงเป็น ดังนั้น พนักงานหญิงได๎พยายามก๎าวข๎ามเส๎นแบํงการท างาน
โดยผสานความเป็นหญิงและความเป็นชายให๎เป็นหนึ่งเดียวด๎วยการเรียนรู๎คุณลักษณะที่ดีของความ
เป็นชาย เชํน ความเข๎มแข็ง ไมํแสดงอารมณ๑ความรู๎สึก กล๎าตัดสินใจ และรู๎จักใช๎เหตุผล โดยน าเอา
คุณสมบัติเหลํานี้มาพัฒนาบุคคลิกภาพของตนเองเพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย๑ ขณะเดียวกันพนักงาน
หญิงได๎ตระหนักถึงคุณลักษณะที่ดีของความเป็นหญิงในตัวเอง อันได๎แกํ ความอํอนโยน ไมํก๎าวร๎าว 
เอาใจใสํตํอผู๎อื่น ซึ่งกํอให๎เกิดสัมพันธภาพอันดีในการท างาน การสร๎างมิตรไมตรีจิตด๎วยคุณสมบัติ
บางประการดังกลําวมีนัยแฝงไว๎ซึ่งการตํอรองอ านาจในฐานะผู๎อยูํใต๎การบังคับบัญชา และจากการตก



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 143 

 

สังคมศาสตร๑ 
 

เป็นเบี้ยลํางที่ดูราวกับวํายอมจ านนในบริบทงานบริการลูกค๎านั้นยํอมมีการตํอต๎าน ขัดขืน เกิด
ซ๎อนทับได๎ในเวลาเดียวกัน 
  จะเห็นได๎วํา พนักงานหญิงในการศึกษาครั้งนี้จึงสะท๎อนให๎เห็นถึงความไมํยอมจ านนติดกับ
โครงสร๎าง และความสามารถเป็นผู๎กระท าการตํอรองกับโครงสร๎าง เพื่อชํวงชิงความหมายและปรับ
ทําทีของความสัมพันธ๑ โดยการสร๎างอัตลักษณ๑ใหมํเพื่อหลุดพ๎นจากกรอบที่จ ากัดพวกเธอไว๎ 
โครงสร๎างทางสังคมก็มิอาจควบคุมการกระท าของมนุษย๑ได๎อยํางเบ็ดเสร็จเสมอไป แตํคนที่อยูํภายใต๎
โครงสร๎างที่ถูกสร๎างขึ้นมานั้นสามารถกระท าการตํอรองได๎ อยํางไรก็ตาม ตัวตนและการเป็นผู๎กระท า
การของพนักงานหญิงไมํได๎มีลักษณะคงที่หรือตายตัว แตํมีลักษณะเลื่อนไหล ซับซ๎อน และสามารถ
แปรเปลี่ยนไปตามพื้นที่และอ านาจของความสัมพันธ๑ที่เกิดขึ้นได๎ตลอดเวลา จากเรื่องราวของ
พนักงานหญิงในบริบทงานบริการลูกค๎ามือถือได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงความไมํราบเรียบในความสัมพันธ๑
และมีลักษณะที่เป็นพลวัต 
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ภรรยามุสลิม : วิถีชีวิตตามแนวปฏิบัติในบริบทสังคมไทยกับบทบาทการท างานนอกบ้าน 
Muslim wife : The practices  and  life style in  Thai context  

and the role of working woman 
 

สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย๑และสังคม  

คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาบริบทและเงื่อนไขของภรรยามุสลิมไทยที่ท างานนอกบ๎าน 
โดยศึกษาผํานภรรยามุสลิมที่ท างานนอกบ๎านในพื้นที่จังหวัดสตูล ในด๎านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เกิดขึ้น สํงผลตํอบริบท และเป็นเงื่อนไขหรือสํงผลตํอการด ารงวิถีชีวิตของภรรยามุสลิม มีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเป็นเงื่อนไขท่ีสนับสนุน หรือผลักดัน หรือเปิดทางให๎ภรรยามุสลิมท างานนอกบ๎าน 

ผลการศึกษาพบวํา วิถีชีวิตของภรรยามุสลิมที่ท างานนอกบ๎าน ปัจจุบันในสังคมสตูลเกิดการ
ยอมรับ และท าความเข๎าใจในสถานภาพและบทบาทใหมํของภรรยามุสลิมที่แตกตํางไปจากเดิม มี
การปรับเปลี่ยนบทบาทในด๎านความคิด และพฤติกรรมในการยอมรับบทบาทหาเลี้ยงครอบครัว
รํวมกัน ตลอดจนสามีมุสลิมมีการยอมรับ และรับผิดชอบงานในครอบครัวรํวมกับภรรยามากขึ้น 
  

ค าส าคัญ : ภรรยามุสลิม แนวปฏิบัติ การท างานนอกบ๎าน 
 
Abstract 
 This research aimed to investigate the contexts and conditions of  Thai Muslim wives 
who work outside their home. The sample subjects enrolled in this research comprised   Muslim 
wives in  Satun Province. Social changes have affected  the contexts, conditions and lifestyles 
of  Muslim wives. As a result, many  Muslim wives have to go to work outside their home. 
 The result  indicated  that  Satun Province has socially accepted and understood  
the  new status and role of Muslim wives different from the past and has also accepted the 
changes  in the way of thinking and behavior of work together for the family. Furthermore, 
many Muslim husbands have accepted  those changes and help their wives to do house 
works. 
 

Keywords : Muslim wife, practices, work outside the home. 
 

                                                 
 บทความนี้เป็นสํวนหนึ่งของวทิยานิพนธ๑ เรื่อง วิถชีีวิตของผูห๎ญิงไทยมุสลิมทีท่ างานนอกบ๎าน 
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บทน า 
สถานภาพผู๎หญิงมุสลิมอยูํบนพื้นฐานแนวคิดที่เชื่อวําเป็นสิ่งทรงสร๎าง  อันเกิดจากการ

สร๎างสรรค๑ของพระเจ๎า(เอกองค๑อัลลอฮ๑) พระองค๑ได๎ประทานลักษณะอันสมบูรณ๑ที่สุดให๎แกํผู๎หญิงโดยให๎
มีความสอดคล๎องกับผู๎ชาย ซึ่งเป็นสิ่งทรงสร๎างที่ถูกบังเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นคูํของกันและกัน รํวมกันท า
หน๎าที่ตามพระบัญชาแหํง พระองค๑ดังโองการอัลกรุอาน ความวํา “มนุษย๑เอ๐ย! จงส ารวมตนตํอพระผู๎
อภิบาลของสูเจ๎าผู๎ได๎ทรงบังเกิดสูเจ๎าจากอินทรีย๑หนึ่ง และได๎ทรงบังเกิดคูํครองของมันจากอินทรีย๑
เดียวกันนั้น” (4,1) โองการดังกลําวบํงวําผู๎ชายและผู๎หญิง มีก าเนิด และแกํนสารอยํางเดียวกันและถูก
สร๎างขึ้นมาเพื่อกันและกัน  ด๎วยคุณลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของผู๎หญิง  ที่ถูกสร๎าง
ขึ้นมาให๎แตกตํางกับผู๎ชาย ทั้งทางด๎านพื้นฐานแหํงเพศ  ตลอดจนทางด๎านอารมณ๑  เป็นเหตุให๎ผู๎หญิง
และผู๎ชายมีสิทธิ และหน๎าที่เฉพาะที่แตกตํางกัน  ทั้งนี้ไมํได๎หมายความวําคุณคํา และความส าคัญของ
ความเป็นมนุษย๑ระหวํางทั้งสองเพศจะแตกตํางกันไปด๎วย (ปริญญาภรณ๑ กิจบรรทัด 2546,33) เพราะ
ธรรมชาติทางด๎านรํางกายของผู๎หญิง  ประกอบด๎วยโครงสร๎างชนิดตํางๆ ที่มีสํวนส าคัญอยํางยิ่งที่กํอ ให๎
เกิดการสืบทอดเผําพันธุ๑ตลอดจนให๎ความโอบอุ๎มเลี้ยงดูทารก และบุคลิกลักษณะเฉพาะแหํงผู๎หญิงที่มี
ความอํอนโยนก็มีความเหมาะสม ตํอการเป็นที่พักพิงใจแกํผู๎ชาย ซึ่งบทบาททั้งสองของผู๎หญิงนี้ถือ
ได๎วํามีความสอดคล๎องอยํางส าคัญกับธรรมชาติแหํงผู๎หญิงเอง และวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย๑   

หนึ่งในสถานภาพ และบทบาทที่ส าคัญส าหรับผู๎หญิงมุสลิม  ดังที่กลําวมาข๎างต๎น สถานภาพ
ภรรยาเป็นอีกหนึ่งบทบาทส าคัญในชีวิตลูกผู๎หญิง และสถานภาพของภรรยาในอิสลาม ผู๎หญิงมุสลิมเชื่อ
วําได๎รับการจัดวางให๎ด ารงอยูํในต าแหนํงอันทรงเกียรติ ที่ประกอบไปด๎วยสิทธิ และหน๎าที่ส าคัญตํางๆ 
มากมาย  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสมดุลของสัมพันธภาพระหวํางกันของสามีภรรยา ในชีวิต
ครอบครัวตามแนวทางอิสลาม เม่ือชีวิตผู๎หญิงที่ถูกเปลี่ยนสถานภาพด๎วยการแตํงงานตามหลักการ
อิสลามสูํการเป็นภรรยามุสลิม สถานภาพ และบทบาทที่ได๎รับการคาดหวังตามระบบคุณคําทางสังคม
มุสลิมคือ แมํศรีเรือนกับการเปลี่ยนผู๎เลี้ยงดูจากพํอแมํหรือผู๎ปกครองเป็นสามี  ที่ฝ่ายสามีต๎องรับผิดชอบ
คําเลี้ยงดูและชีวิตภรรยาภายหลังแตํงงาน ซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของภรรยามุสลิม   

ส าหรับภรรยาไทยมุสลิมในสังคมไทย สภาพสังคมที่มีการพัฒนามากขึ้น ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง สํงผลให๎ภรรยาไทยมุสลิมมีบทบาทในทางสังคมมากขึ้นกวําเดิม  และสามารถ
พึ่งตนเองในด๎านเศรษฐกิจ แตํสังคมไทยมุสลิมยังคงคาดหวังกับบทบาทเดิมในครอบครัวเชํนเดิม นั่นคือ 
บทบาทภรรยาไทยมุสลิมก็ยังคงต๎องท าทุกอยํางเทําเดิม เทํากับวําผู๎หญิงต๎องท างานหนักเพิ่มเป็น 2 
เทํา ทั้งในสํวนที่เป็นการท างานนอกบ๎านและงานในบ๎านซึ่งผู๎หญิงจ าเป็นต๎องผสานบทบาททั้งสองให๎
เกิดความสมดุล เพื่อความสงบสุขในครอบครัว  

แตํเนื่องจาก ผลของการปรับเปลี่ยนสถานภาพและบทบาทภรรยาไทยมุสลิมในปัจจุบัน อาจ
สํงผลกระทบตํอโครงสร๎างเกี่ยวกับต าแหนํงหน๎าที่ในสังคมได๎  เพราะการท างานนอกบ๎านส าหรับผู๎หญิง
มุสลิมตามหลักการอิสลาม เป็นบทบาทหน๎าที่รองที่สามารถท าได๎ในกรณีที่ไมํผลเสียตํอบทบาทหลัก คือ 
บทบาทหน๎าที่รับผิดชอบภายในครอบครัว เชํน ดูแลปรณนิบัติสามี ดูแลงานบ๎าน ดูแลลูก ซึ่งมี ผลอยําง
ยิ่งตํอระบบความสัมพันธ๑ในครอบครัว การที่ผู๎หญิงมีบทบาทหลายอยํางในเวลาเดียวกัน และทุก
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บทบาทล๎วนถูกคาดหวังให๎ปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ที่ถูกก าหนดขึ้น บางครั้งผู๎หญิงอาจเกิดความสับสน    
และเกิดความคับข๎องใจในการรักษาความสมดุลในบทบาทของตนเอง  จากผลการศึกษาของสุกัญญา  
บุญตานนท๑(อ๎างใน ธงชัย ศรีเมือง 2545,19) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย๎งทางบทบาทของผู๎หญิง
แตํงงานที่ท างานนอกบ๎าน และแนวทางแก๎ปัญหา พบวํา ผู๎หญิงมีความผูกพันเชิงอาชีพสูง  เม่ือ
เผชิญความขัดแย๎งทางบทบาทจะเกิดความละล๎าละลัง  ในการท าตามความคาดหมายทางบทบาทเชิง
อาชีพให๎ได๎สมบูรณ๑หรือจะท าตามความคาดหมายทางบทบาทเชิงครอบครัว ทางออกที่เหมาะสมจึง
เป็นการท างานหนักเพื่อให๎ความคาดหมายที่มีลุลํวงไปได๎ด๎วยดี ไมํใชํเป็นเร่ืองงํายนักที่ผู๎หญิงจะ
สามารถแสดงบทบาทได๎เต็มที่ในทุกบทบาทในเวลาเดียวกัน โดยปราศจากความสับสนในจิตใจ  อัน
เกิดจากความต๎องการที่จะปฏิบัติหน๎าที่ให๎สมบูรณ๑ในทุกบทบาทที่สังคมได๎คาดหวัง  
 ถึงแม๎วิถีชีวิตการท างานนอกบ๎าน  ส าหรับผู๎หญิงที่ต๎องท างานบ๎านควบคูํกัน นับเป็นภารกิจที่
หนัก แตํอัตราการออกท างานนอกบ๎านของผู๎หญิงแตํละปียังสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังข๎อมูล โครงการ
ส ารวจภาวะ การท างานของประชากรระหวําง  พ.ศ.2550-2552 ในจังหวัดสตูล  ปรากฏวํา มีอัตราก าลัง
แรงงานที่เป็นผู๎หญิงท างานนอกบ๎าน ในปี 2550 จ านวน 64,186 คน ในปีพ.ศ. 2551 จ านวน 64,687 
คน และในปี พ.ศ.2552 จ านวน 66,622  คน(ส านักงานสถิติ-แหํงชาติ  2552) จากข๎อมูลดังกลําว 
สามารถสังเกตได๎วําอัตราก าลังแรงงานของผู๎หญิงนั้น มีแนวโน๎มสูงขึ้น ในทางตรงกันข๎าม อัตราการ
ท างานบ๎านของผู๎ชายเพิ่มขึ้นเชํนเดียวกัน ในระหวํางปี พ.ศ.2550 – 2552 ในจังหวัดสตูล  มีอัตราการ
ท างานบ๎านของผู๎ชาย ในปี พ.ศ. 2550 จ านวน 261 คน ในปีพ.ศ. 2551 จ านวน 318  คน และในปี พ.ศ.
2552  จ านวน  593  คน จากข๎อมูลดังกลําว สะท๎อนให๎เห็นวําบทบาทหน๎าที่ที่ถูกคาดหวังในสังคมตํอ
สถานภาพและบทบาทผู๎หญิงนั้นมีการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตการท างานนอกบ๎านของผู๎หญิงไทยมุสลิม
ภายหลังการแตํงงานในสังคมไทย  ตลอดจนความคาดหวังของผู๎หญิงตํอบทบาทของตนเอง และ
สมาชิกในครอบครัว ปรากฏการณ๑นี้ท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่ศึกษาถึงบริบทและเงื่อนไขของผู๎หญิงไทยมุสลิม
เพื่อจะน ามาเป็นข๎อพิจารณาแนวทางในการสํงเสริมสถานภาพและบทบาทที่เหมาะสมกับภรรยาไทย
มุสลิมในสังคมปัจจุบัน กํอให๎เกิดความสงบสุขในครอบครัวมุสลิมเอง และความม่ันคงในสังคมไทย
ตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาบริบทและเงื่อนไขของผู๎หญิงมุสลิมที่ท างานนอกบ๎าน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลและการเลือกผู้ให้ข้อมูล 
          ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
  ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักที่ใช๎ในการวิจัยคือผู๎หญิงไทยมุสลิมที่ท างานนอกบ๎านโดยผู๎วิจัยมีเกณฑ๑ในการ
คัดเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ที่มีลักษณะดังตํอไปนี้ 
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  ผู๎หญิงไทยมุสลิมที่อาศัยอยูํกับครอบครัวในจังหวัดสตูล  และในปัจจุบันได๎มีบทบาทในการ
ออกท างานนอกบ๎านโดยเลือกผู๎หญิงมุสลิมที่มีลักษณะดังนี้คือ เป็นผู๎หญิงไทยมุสลิมที่ท างานนอกบ๎าน
โดยได๎รับการผลักดัน เปิดทาง หรือ สนับสนุน จากครอบครัว มีอายุระหวําง 25–60  ปี มีสถานภาพ 
สมรสแล๎วและมีบุตรอยํางน๎อย 1 คน  

การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
   การวิจัยนี้  สนใจศึกษาวิถีชีวิตของสตรีไทยมุสลิมที่ท างานนอกบ๎าน โดยการศึกษาผําน
ปรากฏการณ๑ทางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิม ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกเก็บข๎อมูลจาก
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักตามหลักการสุํมเชิงทฤษฎี (Theoretical sampling) และเป็นผู๎ที่สามารถเลําถึงการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตสตรีมุสลิม ท าให๎เกิดการผลักดัน เปิดทาง หรือ สนับสนุนสูํการออกท างาน
นอกบ๎านได๎ เม่ือเก็บข๎อมูลในชํวงแรกได๎แล๎ว  ผู๎วิจัยจะท าการวิเคราะห๑เบื้องต๎นเพื่อให๎ได๎มโนทัศน๑ใน
เรื่องตําง ๆ ที่ต๎องการศึกษา อันได๎แกํ บริบททางสังคมของสตรีมุสลิมที่ท างานนอกบ๎านรวมถึงเงื่อนไข
หรือผลของสตรีที่ท างานนอกบ๎าน และเชื่อมโยงมโนทัศน๑ดังกลําว เม่ือได๎ข๎อสรุปเบื้องต๎นแล๎วจึงน า
ข๎อสรุปนี้ไปก าหนดผู๎ให๎ข๎อมูลหลักคนตํอ ๆ ไป ซึ่งจะเลือกผู๎ที่มีคุณลักษณะตํางจากผู๎ให๎ข๎อมูลราย
แรก ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบ ข๎อสรุปที่ได๎ในครั้งแรก การเก็บข๎อมูลในลักษณะนี้จะด าเนินการไป
เรื่อยๆ จนผู๎วิจัยแนํใจวําถึงแม๎จะได๎ข๎อมูลใหมํมาเพิ่มก็ไมํอาจปรับเปลี่ยน ข๎อสรุปที่ได๎ไว๎อีกตํอไป  
หรือกลําวอีกนัยหนึ่ง  ข๎อสรุปเชิงทฤษฎีที่ได๎ถึงจุดอิ่มตัว  ผู๎วิจัยจึงยุติการเก็บข๎อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เก็บข๎อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ๑เชิงลึก (Indepth Interview) แบบมีแนวค าถามการ
สัมภาษณ๑เป็นวิธีการหลัก (Interview Guideline) แนวค าถามการสัมภาษณ๑ครอบคลุมถึงข๎อมูลสํวน
บุคคล ภูมิหลังครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน สังคมการท างานนอกบ๎าน กํอนการน าแนวค าถามไปใช๎
จริง ผู๎วิจัยได๎น าแนวค าถามการสัมภาษณ๑ไปทดลองใช๎กับ  ผู๎หญิงที่มีลักษณะคล๎ายกับผู๎ให๎ข๎อมูลที่
ศึกษา จ านวน 2 ราย เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและความครอบคลุมของเนื้อหา แล๎วน าผลมา
ปรับปรุงแนวค าถามรํวมกับอาจารย๑ที่ปรึกษาอีกครั้ง 
   อุปกรณ๑การบันทึกข๎อมูล ได๎แกํ เครื่องบันทึกเสียง กล๎องถํายรูป แบบบันทึกการสังเกตโดย
ผู๎วิจัยจดข๎อมูลส าคัญสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น เชํน การแสดงสีหน๎า ทําทางลักษณะ 
สภาพแวดล๎อม ที่อยูํอาศัย ลักษณะพฤติกรรม การมีสํวนรํวมในการเข๎ารํวมกิจกรรม รวมทั้งประเด็น
อื่น ๆ ที่นําสนใจ หรือบันทึกยํอขณะสนทนา เพื่อป้องกันการลืมและการสับสนข๎อมูลของแตํละคน 
แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มาบันทึกรายละเอียดเม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณ๑ 

การรวบรวมข้อมูล 
  ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลทั้งการสัมภาษณ๑เชิงลึกและการสังเกต เชํน สังเกตการแสดงสีหน๎า 
ทําทาง บุคลิกภาพ สภาพที่อยูํอาศัย การเข๎ารํวมกิจกรรม ปฏิกิริยาที่ผู๎ให๎ข๎อมูลแสดงออกมาการ
สังเกตมีทั้งการสังเกตแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม ผู๎วิจัยจดรายละเอียดไว๎ทุกครั้งเพื่อป้องกันการ
ลืมและการสับสนข๎อมูลของแตํละคน 
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   การสัมภาษณ๑เชิงลึก ใช๎การสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงตํอ
ราย สํวนหนึ่งต๎องใช๎เวลาในการสร๎างสัมพันธภาพ หลายครั้งไมํสามารถสัมภาษณ๑ให๎จบประเด็น
ภายในครั้งเดียวได๎ ต๎องมีการนัดหมายพูดคุยตํอเนื่องหลายครั้ง เพื่อให๎ให๎ได๎ข๎อมูลที่สมบูรณ๑ ซึ่ง
ผู๎ให๎ข๎อมูลให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี การนัดหมายแตํและครั้งยึดหลักความสะดวกของผู๎ให๎ข๎อมูล  
สถานท่ีสํวนใหญํจะใช๎ท่ีบ๎านของผู๎ให๎ข๎อมูล  

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่องตั้งแตํเริ่มเก็บข๎อมูลจนสิ้นสุดการวิจัยผู๎วิจัย
น าเทปที่ได๎จากการสัมภาษณ๑มาถอดข๎อความค าตํอค า หลังจากมีการตรวจสอบความตรงของข๎อมูล
กับเทปที่บันทึกแล๎ว ผู๎วิจัยจะอํานบทสัมภาษณ๑หลายๆรอบเพื่อท าความเข๎าใจเบื้องต๎นกับเนื้อหาที่ได๎
จากการสัมภาษณ๑ 
   การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) โดยการน าข๎อมูลจากกลุํมผู๎ให๎
ข๎อมูลทุกรายมาจ าแนก จัดกระท าอยํางมีระบบ โดยอาศัยเนื้อหาสาระจากการสัมภาษณ๑เชิงลึก และการ
แปลความหมาย รวมทั้งวิเคราะห๑เชื่อมโยงข๎อมูลที่ได๎จากค าตอบของผู๎ให๎ข๎อมูลแตํละรายและโดย
ภาพรวมของผู๎ให๎ข๎อมูล เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนการอ๎างอิงด๎วยค าพูดของผู๎ให๎ข๎อมูล 
(Quotation) การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูล 3 ตอน คือ 
   1. ภูมิหลังของเมืองสตูลกับการพัฒนา 
   2. ลักษณะสํวนบุคคล และภูมิหลังครอบครัวของผู๎หญิงไทยมุสลิมที่ท างานนอกบ๎าน 
   3. บริบททางสังคมและเงื่อนไขของการออกท างานนอกบ๎านของผู๎หญิงไทยมุสลิม 
ความคิดของผู๎ให๎ข๎อมูลหลักเกี่ยวกับงานที่ท าของตนเอง เกณฑ๑การพิจารณาความก๎าวหน๎าในการท างาน
ของที่ท างาน ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎รํวมงาน และหัวหน๎างานที่เป็นเพศเดียวกัน และตํางเพศ 
บรรยากาศในการท างาน ประกอบกับข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑เกี่ยวกับบริบท เงื่อนไข ความคิด 
ความเชื่อในการท างานวําแตกตํางกันระหวํางเพศอยํางไร เก็บเรื่องราว และสาระส าคัญที่เกี่ยวข๎อง
กับบริบทและเงื่อนไขที่มีผลตํอการท างานของสตรีมุสลิม ในสภาพที่ด ารงอยูํตามปกติ เงื่อนไขที่
ผลักดัน เปิดทาง และสนับสนุนการท างานนอกบ๎านของสตรีมุสลิมนี้มีความส าคัญตามชํว งเวลา
กํอนหลังคือมีจุดเริ่มต๎นมาถึงปัจจุบัน และคาดการณ๑ในอนาคตเกี่ยวกับการท างานนอกบ๎านของสตรี
ไทยมุสลิมได๎ 
   น าเรื่องราวที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ระดับลึกมาวิเคราะห๑แยกแยะออกเป็นหัวข๎อส าคัญวํา
ประกอบด๎วยกฎ กติกาภายใต๎บริบท เงื่อนไข ความคิด ความเชื่ออยํางไรในการท างานนอกบ๎าน เพื่อ
การวิเคราะห๑อยํางละเอียด เป็นการดึงเรื่องราววิถีชีวิตการท างานนอกบ๎านของสตรีมุสลิมที่ มีผลมา
จากเงื่อนไขตํางๆ  องค๑ประกอบและโครงสร๎างการท างาน จะถูกน ามาเปิดผนึก นิยามวิเคราะห๑และ
ตีความตามนัย/ความหมายที่เป็นอยูํในที่ท างาน สร๎างมโนทัศน๑ตามการนิยาม และวิเคราะห๑ จัดเรียง ล าดับ
กระบวนการการท างานในความเกี่ยวโยงหรือสํงผลกระทบตํอผู๎หญิงอยํางไร สร๎างข๎อความจากการ
วิเคราะห๑น ามาเชื่อมโยงเป็นภาพรวมการท างานนอกบ๎านของผู๎หญิงไทยมุสลิมในที่ท างานนี้ 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาวิถีชีวิตของภรรยาไทยมุสลิมที่ท างานนอกบ๎าน ในพื้นที่ซึ่งด ารงอยูํทํามกลาง

สภาพสังคมที่มีทั้งลักษณะที่สอดคล๎อง และแตกตํางจากหลักการอิสลามของบริบททางสังคมสตูล 
กลําวคือ กระแสสังคมที่เปิดทางสนับสนุน หรือผลักดัน ภรรยาไทยมุสลิม ออกสูํสังคมเพื่อเข๎าสูํระบบ
เศรษฐกิจ  ซึ่งแตกตํางจากวิถีอิสลามที่คาดหวังให๎ผู๎หญิงมุสลิมรับผิดชอบบทบาทที่เกี่ยวกับกิจการ
ภายในบ๎านเป็นหลัก โดยบทบาทการออกสูํสังคมเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว  อิสลามได๎คาดหวังให๎เป็น
หน๎าที่ของผู๎ชาย อยํางไรก็ตาม ความจ าเป็นในการแสดงบทบาทนอกบ๎านของภรรยาไทยมุสลิมใน
สังคมปัจจุบัน ภายใต๎เงื่อนไขทางด๎านศีลธรรมของผู๎หญิง และสังคม ถือเป็นบทบาทส าคัญ และได๎รับ
การยอมรับในสังคมไทยมุสลิม สํงผลให๎เกิดการยอมรับ และท าความเข๎าใจในสถานภาพและบทบาท
ใหมํของภรรยาไทยมุสลิมที่แตกตํางไปจากเดิม  ซึ่งเดิมนั้น ในสังคมมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมใน
พื้นที่จังหวัดสตูล  สิทธิที่ภรรยาพึงได๎รับจากสามีนั้นถูกก าหนดขึ้นบนความชอบธรรมของชีวิตสมรส 
เชํน สิทธิได๎รับการเลี้ยงดูในสังคมมุสลิม สามีเป็นผู๎ถูกก าหนดให๎รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว แตํ
ส าหรับบริบททางสังคมสตูล ผลจากการสัมภาษณ๑พบวํา ผู๎หญิงไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล มีสํวนหา
รายได๎เพื่อรับผิดชอบคําใช๎จํายสํวนตัวและครอบครัวรํวมกับสามีเป็นสํวนใหญํ  

 

“รายได๎หลักของบ๎านเงินเดือนทั้งสองฝ่าย  รวมกระเป๋า ไมํแยกแม๎แตํบาทเดียว ถ๎า
แยก เหมือนฝ่ายชายถูกเอาเปรียบ ณ สังคมปัจจุบัน เพราะสังคมปัจจุบัน  คนชายไมํได๎อยูํ
เพียงท างาน ขุดดิน ถางป่า คนชายก็ต๎องออกสังคม เดี่ยวนี้ผู๎ชายก็ซื้ออะไรเหมือนผู๎หญิง  
การแตํงกาย ในอดีต ผ๎าเขาม๎า ผืนหน่ึงใสํได๎ทั้งวัน  ไมํต๎องคิดมาก หน๎าที่เม่ือกํอนต๎องจํายให๎
ลูก ให๎เมีย บางครั้งตัวเองไมํมีเงินก็อยูํได๎ แตํเดียวนี้ อยูํไมํได๎ ถ๎าเมียไมํให๎พอที่ตัวเอง
ต๎องการ ต๎องชวนเราเลิกแนํ” (ก๏ะอ๏ะ.เมษายน 2554 : สัมภาษณ๑) 
 

จากค าพูดดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นถึงการเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันในครอบครัวของผู๎หญิงไทย
มุสลิม ถึงแม๎เธอจะรู๎ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเธอ แตํส าหรับบริบททางสังคมสตูล สิทธิการได๎รับ
การคําเลี้ยงดูโดยผู๎หญิงไมํต๎องท างานก็มีเงินเดือนจากสามี  หรือแม๎กระทั้งภรรยาไทยมุสลิมที่
ต๎องการท างานนอกบ๎านและมีรายได๎แตํรายได๎นั้นเป็นสิทธิของภรรยาแตํเพียงฝ่ายเดียว บทบาท
หน๎าที่ของสามีตํอภรรยา ยังคงต๎องจํายคําใช๎จํายรายเดือนแกํภรรยา สามารถพบเห็นเป็นสํวนน๎อย 
ในกลุํมผู๎เครํงครัดศาสนา ที่มีพื้นฐานครอบครัวให๎ความส าคัญด๎านบทบาทหน๎าที่ภายในครอบครัว 
เชํน กรณีของ ก๏ะยิ้ม ภรรยาหมายเลข 2 ของสามี ที่เธอท างานนอกบ๎านทั้งที่สามียังคงให๎คําใช๎จําย
รายเดือนตํอเธอและลูก  

 

“ส าหรับผู๎หญิงที่มีสามีจํายคําเลี้ยงดู มีบ๎านที่สะดวกสบาย มีลูกที่ต๎องรับผิดชอบเลี้ยงดู
เพียงหนึ่งคน อยํางก๏ะ ก๏ะมองวํา ชีวิตคนเราสมควรมีประโยชน๑ได๎มากกวําหน๎าที่แมํบ๎าน ถ๎ามี
เวลาวํางมาก สามีก็ชอบก๏ะเพราะก๏ะเป็นผู๎หญิงเกํง ก๏ะรู๎สึกมีคําเวลาได๎ออกท างานด๎านสังคม 
อาชีพครูของก๏ะก็ได๎สอนอนาคตของชาติ ธุรกิจขายตรงก็ได๎ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎คนได๎มีสุขภาพ
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พลานามัยที่ดี เม่ือก๏ะมีเวลา ก๏ะอยากใช๎เวลาให๎มีประโยชน๑ และเป็นแบบอยํางให๎ลูกสาว
ของก๏ะ วํามีแมํเกํง และเงินที่ท างานก็จะได๎สร๎างความม่ันคงให๎ลูกสาวนอกเหนือจากเงินของ
สามีให๎มา ก๏ะคิดวําโอกาสดี ๆ ไมํได๎มีกันงํายๆ เม่ือยังมีแรง มีโอกาส ก็ต๎องท าให๎ดีที่สุด (ก๏ะ
ยิ้ม. เมษายน 2554: สัมภาษณ๑) 
 

 ภายใต๎สถานการณ๑การปรับเปลี่ยนบทบาทในด๎านความคิด และพฤติกรรมในการยอมรับ
บทบาทหาเลี้ยงครอบครัวรํวมกัน สามารถพบเห็นได๎ทั่วไปในสังคมสตูล มีรูปแบบการจัดการบริหาร
ทางการเงินและบทบาทหน๎าที่ในครอบครัวของแตํละครอบครัวนั้น ผลของการท างานนอกบ๎านของ
ภรรยาไทยมุสลิม มีความแตกตํางกัน เป็นไปตามข๎อตกลงของแตํละครอบครัว บทบาทหน๎าที่ใน
ครัวเรือน สํวนใหญํยังคงเป็นบทบาทหน๎าที่หลักของภรรยา  

 

Orang  jantan loni plek(แปลก) noh! Kerja sama-sama dia senirai  kita senirai! 
motong  elok balik sapai rumah  dia sapai katil kita kerja hubung! masuk dapur ! nak 
buat macam mana loni orang pakal hukumpakat ! Bak kerja pakat bak kerja rumah 
buat seorang !  tengah kita letih ketar!Dia pun tak gaduh tidur semata! Tengah Kak 
sebut dengan dia kata Ih!nah! Rasa macam teringin nak beranak jadi Jantan saman 
loni  sebab saman dulu jantan mana senang macam ni loni kerja jantan pun betina 
buat boleh! Hoo! Senang la dia! Hoo! Ada malu pi sejurus !    

ความวํา ผู๎ชายสมัยนี้แปลกเนอะ. ท างานก็พร๎อมๆกัน เขากรีดยางหนึ่งแถว เราหนึ่ง
แถว พอกลับถึงบ๎าน เขาก็ถึงเตียง สํวนเราท างานตํอเข๎าครัว  จะท าอยํางไรได๎ สมัยน้ีคนเค๎าใช๎
หลักชํวยเหลือกัน เรื่องท างานนอกบ๎าน  เรื่องท างานนอกบ๎านนํะ ชํวยเหลือกัน แตํเรื่องงาน
บ๎านท าคนเดียว. บางครั้งเราเหนื่อยจนสั่น เค๎าก็ไมํใสํใจ นอนท าไมํรู๎ไมํชี้. บางครั้งกะก็ พูดกับ
เขา(สามี)วํา  รู๎สึกอยากเกิดมาเป็นผู๎ชายในสมัยนี้ เพราะสมัยกํอนผู๎ชายไมํสบายเหมือนผู๎ชาย
สมัยนี้  เดี่ยวนี้งานผู๎ชายก็ผู๎หญิงท าได๎! สบายจริงๆ เกิดมาเป็นผู๎ชาย(สามี)!ก็มีอายไปพักหนึ่ง
(แปลความหมายโดยผู๎วิจัย.ก๏ะมีเน๏าะ.สิงหาคม 2554 : สัมภาษณ๑) 

   
 การเปลี่ยนแปลงระบบคุณคําทางสังคมที่เกิดขึ้น มีการคาดหวังบทบาทแมํบ๎านจากภรรยา 
มากกวําสามี สํงผลให๎หลายครอบครัวการท างานบ๎านยังคงเป็นหน๎าที่ของภรรยาเป็นสํวนใหญํ ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูํกับข๎อตกลง หรือข๎อตํอรองในครอบครัว เชํนครอบครัวของก๏ะอ๏ะ ที่เธอเลําวํา ครอบครัวของ
เธอ งานบ๎านเธอท ารํวมกับสามี พร๎อมกับท างานนอกบ๎านพร๎อมกับสามี  
 

“ถ๎าคนเราสงสารกัน คิดวําหลายๆครอบครัว สามารถชํวยกันที่สามารถชํวยได๎  มีบํน
บ๎างภาษาผู๎ชาย กะต๎องทนกินกับข๎าวที่เค๎าท า เค๎าบํนไปด๎วย ทนกิน นานๆ ก็หน๎าด๎านกินไป
เลย 555 เพราะเราเองรู๎สึกวําเหนื่อยเหมือนกัน ต๎องหน๎าด๎านกินทั้งๆที่ตัวเองไมํได๎ท า” (ก๏ะ
อ๏ะ.เมษายน 2554 : สัมภาษณ๑)  
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 ถึงแม๎วําความจ าเป็นทางด๎านรายได๎ที่ไมํเพียงพอตํอรายจํายในครัวเรือนมีความส าคัญตํอ
โอกาสการออกท างานนอกบ๎านของผู๎หญิงไทยมุสลิม แตํด๎วยคํานิยมที่เปลี่ยนไป ผู๎หญิงไทยมุสลิม
ต๎องการมีบทบาทด๎านสังคมมากขึ้น พร๎อม ๆ กันนั้นด๎วยสถานการณ๑เศรษฐกิจที่ขาดความม่ันคง 
รายได๎ที่หายากในสังคมปัจจุบัน การคาดหวังความม่ันคงในชีวิตครอบครัวของผู๎ชาย สํงผลตํอการ
คาดหวังภรรยาที่ดีและท างานนอกบ๎านรายได๎ดี มีเกียรติในสังคมพร๎อมกัน การท างานนอกบ๎าน
ส าหรับผู๎หญิงไทยมุสลิมกํอนแตํงงานในสังคมสตูลปัจจุบัน ไมํเพียงแตํเพื่อหารายได๎ แตํกลับเป็น
ปัจจัยท่ีเอื้อตํอโอกาสการได๎แตํงงานเร็ว หรือถูกผู๎ชายดีๆ เลือก  
 

แตํเดียวนี้ ถ๎ารออยูํในบ๎านแบบนี้สามีท างานนอกบ๎านอยํางเดียวก็ไมํไหว เดี่ยวนี้
ผู๎ชายบางคนก็ไมํชอบให๎ภรรยาอยูํในบ๎าน ศักดิ์ศรีของเค๎า นี่ถ๎าเค๎าถามเมียเป็นอะไร ตอบวํา
เมียเป็นแมํบ๎าน นี่ถ๎าเกิดวําตัวเองท างานใหญํโตแตํเมียเป็นแมํบ๎าน  แตํถ๎าบอกวําเมียเป็น
ข๎าราชการ เออนะ มันคือหน๎าตาของเค๎า  ที่เค๎ายอมให๎ท างานนอกบ๎านเป็นเหมือนหน๎าตา
ของเค๎า  พี่เองก็ ถ๎าไมํได๎เป็นพยาบาลเค๎าเอง อาจจะไมํชอบพี่นะ  อยํางน๎อยเค๎าก็คงต๎องเอา
มาประดับบารมีของเขาละน๎อ!” (ขัตติยา. เมษายน 2554: สัมภาษณ๑) 

 
ความสัมพันธ๑ในครอบครัวกับการท างานนอกบ๎านของผู๎หญิงมุสลิมปัจจุบัน หากมองโดย

ภาพรวมโดยไมํพิจารณาตามบริบทหรือพื้นฐานครอบครัว  การท าความเข๎าใจบทบาทใหมํที่ส าคัญ
ตํอการขับเคลื่อนสังคมคงเป็นไปได๎ยาก หลายครอบครัวมีความเห็นตรงกันวํา  การท างานนอกบ๎าน
ของภรรยาเป็นสิ่งที่ชํวยให๎ความสัมพันธ๑ในครอบครัวดีขึ้น เพราะถ๎าไมํท างาน ไมํมีรายได๎  ครอบครัว
ล าบาก ปัญหาการทะเลาะก็จะตามมา สํงผลให๎วิถีชีวิตผู๎หญิงไทยมุสลิมในสังคมสตูล ปัจจุบัน เลือก
ท างานนอกบ๎านมากกวําท างานบ๎านเพียงอยํางเดียว โดยการปรับตัว อดทน พยายาม สํงผลให๎วิถี
ชีวิตของภรรยาไทยมุสลิมในบริบททางสังคมไทยปัจจุบัน มีการสานตํอและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให๎
สามารถท างานนอกบ๎านพร๎อม ๆ กับท างานบ๎านอยํางสุดความสามารถ สํงผลตํอการสนับสนุน 
เปิดทาง และผลักดัน และวางแผนตํอวิถีชีวิตของลูกผู๎หญิงสูํการท างานนอกบ๎านไปพร๎อมกับท างาน
บ๎าน โดยหันมาสนับสนุน ด๎านการศึกษามากขึ้น เพื่อคาดหวังหน๎าที่การงานท่ีดีของลูกสาวในอนาคต  

อีกทั้งการท างานนอกบ๎านของภรรยามุสลิม สํงผลให๎หลายครอบครัว สามีพยายามปรับตัว
เพื่อรับมือและชํวยเหลือภรรยาในเรื่องงานบ๎านมากขึ้นและอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สํงผลให๎ งานบ๎านในปัจจุบัน ไมํใชํปัญหาหรืออุปสรรคส าหรับการเรียนรู๎เกี่ยวกับงานบ๎าน
ของสามี ที่จะร๎ูจักซักผ๎าเองด๎วยเครื่องซักผ๎าที่ไมํต๎องใช๎เวลามาก  การหุงข๎าวที่ไมํต๎องกํอไฟ  หรือแม๎
กระทั้ง ภรรยาเองสามารถท างานบ๎านอยํางสบายไมํล าบากเหมือนในอดีต  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยช้ินน้ีสรุปได๎วํา วิถีชีวิตตามแนวปฏิบัติในบริบทสังคมไทยกับบทบาทการท างาน
นอกบ๎านของภรรยาไทยมุสลิม ในสังคมสตูล เกิดการยอมรับ และท าความเข๎าใจในสถานภาพและ
บทบาทใหมํของภรรยามุสลิมที่แตกตํางไปจากเดิม  มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในด๎านความคิด และ
พฤติกรรมในการยอมรับบทบาทหาเลี้ยงครอบครัวรํวมกัน ตลอดจนสามีมุสลิมมีการยอมรับ และ
รับผิดชอบงานในครอบครัวรํวมกับภรรยามากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ  

ผู๎หญิงมุสลิมควรศึกษาเพื่อให๎เข๎าใจถึงสถานภาพและบทบาทที่แท๎จริงของตนเอง ตามหลักการ
ที่อิสลามได๎ก าหนดไว๎อยํางครบถ๎วน เพื่อที่ผู๎หญิงมุสลิมจะสามารถน ามาปรับใช๎ เพื่อก าหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนให๎กับตนเองได๎ทํามกลางสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทั้งในสิ่งที่สอดคล๎องและขัดแย๎งกับ
หลักการอิสลาม และควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของภรรยามุสลิมตํอครอบครัว เพื่อศึกษาถึงปัญหา แนวทางแก๎ไข ตํอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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รองศาสตราจารย๑ วันชัย ธรรมสัจการ  และอาจารย๑ ดร.มณฑนา  พิพัฒน๑เพ็ญ ในการให๎ค าปรึกษา
และให๎ความรู๎ตลอดมา ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่สาขาวิชาพัฒนามนุษย๑และสังคม พี่มาส พี่ตาล ที่ให๎การ
ชํวยเหลือ และให๎ความสะดวกในการท างานวิจัยครั้งนี้  
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องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

Factors Influence on the Decision of High School Students over the Admission to Princess 
of Naradhiwas University: A Case Study in Narathiwas Province. 

 

นลินี  อนรรฆพรรณ 
นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

บทคัดย่อ 
 

การวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อม  
องค๑ประกอบด๎านมหาวิทยาลัย และองค๑ประกอบด๎านผู๎เรียน เพื่อศึกษาองค๑ประกอบที่สํงผลตํอการ
ตัดสินใจเข๎าศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จ านวน 242 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการ
ทดสอบไค-สแควร๑ อัตราสํวนอ๏อด และวิเคราะห๑หารูปแบบการถดถอยพหุโลจีสติก 

ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนที่ตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑คิดเป็นร๎อยละ 
53.30 องค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ ของ
นักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่อยูํในระดับน๎อยคือ องค๑ประกอบด๎านอิทธิพลของบิดา 
และอิทธิพลของมารดา สํวนองค๑ประกอบด๎านความคาดหวังการมีงานท ามีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจ
เข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค าส าคัญ : การตัดสินใจเลือกเข๎าศึกษาตํอ 
 
Abstract 

This study aimed to find the influence of an environment factor, University factor and 
student factor on the decision of high school students over the admission to Princess of 
Naradhiwas University. A questionnaire was used to collect data from 242 sampled students 
in Mueang district, Narathiwas province. Chi-Square Test was used to analyze the data to 
obtain Odds ratio and multiple logistic regression.     

The result revealed that 53.30 % of the sampled students decided to study in Princess 
of Naradhiwas s University. Parents’ comments of the students had less influence on their 
decision. The importance finding was that there was highly significant (P<0.01) relationships 
between the students’ decision on studying in the Princess of Naradhiwas University and the 
expectation to get job after the University.   

 

Keyword: decision to study 
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บทน า 
การศึกษาเป็นการสร๎างคนให๎มีความรู๎ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นมีลักษณะนิสัย

จิตใจที่ดีงามมีความพร๎อมที่จะตํอสู๎เพื่อตนเองและสังคมมีความพร๎อมที่จะประกอบการงานอาชีพได๎ 
การศึกษาชํวยให๎คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ รํางกาย และสังคม การศึกษาจึงเป็นความ
จ าเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความจ าเป็น ด๎านที่อยูํอาศัย อาหารเครื่องนุํงหํม และ
ยารักษาโรค การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต เป็นปัจจัยที่จะชํวยแก๎ปัญหาทุก ๆ ด๎านของชีวิต
และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด๎านวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบให๎วิถีด ารงชีวิตต๎องเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วเชํนเดียวกัน
การศึกษายิ่งมีบทบาทและความจ าเป็นมากขึ้นด๎วยการศึกษาที่จะชํวยให๎ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุข
จะต๎องมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ (พนม พงษ๑ไพบูลย๑, 2554) 

ประการแรกการศึกษาเป็นการให๎ความรู๎ ท าให๎คนเป็นคนฉลาด เป็นคนมีเหตุผล คิดเป็นการ
แก๎ปัญหาเป็นและมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นอยํางเพียงพอ เชํน ความรู๎และทักษะทางด๎านภาษา  การ
คิดค านวณ ความเข๎าใจหลักการทางวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี เป็นต๎น สภาพปัจจุบันมีความ
จ าเป็นต๎องสนับสนุนให๎ทุกคนได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางน๎อย 12 ปี จึงจะเพียงพอกับความ
ต๎องการและความจ าเป็นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการงานอาชีพให๎ดีขึ้น  
ประการท่ีสองการศึกษาต๎องสร๎างนิสัยท่ีดีงาม ให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนโดยเฉพาะนิสัยรักการ เรียนรู๎ และ
นิสัยอื่นๆเชํนความเป็นคนซื่อสัตย๑ขยันอดทนรับผิดชอบ เห็นความส าคัญของประโยชน๑สํวนรวมให๎
ความรํวมมือกับผู๎อื่นในสังคมอยูํรวมกับผู๎อื่นชํวยเหลือผู๎อื่นชํวยสร๎างสังคมที่สงบเป็นสุขรักษา
สิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืนและยังสร๎างความงอกงามทางรํางกายมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ  (2542)ได๎กลําวถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 เป็นการศึกษาระดับตํอจาก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบํงเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต ่ากวําปริญญาและระดับปริญญา มีจุดมํุงหมาย
ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2535 วํา การศึกษาระดับต ่ากวําปริญญา มํุง
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎และทักษะวิชาชีพในระดับกลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเริ่ม
ประกอบการ และการศึกษาระดับปริญญา ซึ่งประกอบด๎วยระดับปริญญาตรีและสูงกวํานั้น การศึกษา
ระดับปริญญาตรีมํุงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎ความสามารถในสาขาวิชาตําง  ๆ ในระดับสูง 
โดยเฉพาะการประยุกต๑ทฤษฎีไปสูํการปฏิบัติ การริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ สํวน
การศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี มํุงสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาความรู๎และทักษะในสาขาวิชาการ
เฉพาะทาง ให๎มีความช านาญมากยิ่งขึ้น มํุงสร๎างสรรค๑ความก๎าวหน๎าและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยเฉพาะการศึกษาค๎นคว๎า วิจัย และพัฒนาองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีการอุดมศึกษาของไทยได๎มี
พัฒนาการมาเป็นล าดับนับตั้งแตํการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแหํงแรกของประเทศ  คือ จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2459 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑และการเมือง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จัดตั้งในระยะตํอมาเพื่อเปิดสอนในสาขาวิชา
เฉพาะทางเพื่อผลิตคนเข๎ารับราชการการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง มีความจ าเป็นมากขึ้น
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ในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนับตั้งแตํปี 2500 เป็นต๎นมา การอุดมศึกษาจึงมี
ความหลากหลายทั้งในด๎านหนํวยงานที่จัด ประเภทของการจัด รูปแบบและเนื้อหาสาระของการจัด 
ท าให๎เกิดความหลากหลายทางด๎านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการบริหารและจัดการ ตลอดจน
กลุํมคนผู๎รับบริการทั้งนี้การอุดมศึกษาได๎มํุงเพื่อการผลิตก าลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเป็นส าคัญ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดับที่ 77  เกิดจากการหลอม
รวมสถาบันการศึกษาที่มีอยูํแล๎วในจังหวัดนราธิวาสจ านวน 4 สถาบัน  คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการ
อาชีพตากใบ  และได๎จัดท าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ พ.ศ.2548  ซึ่งได๎รับ
การประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลํม 122 ตอนท่ี 14  เม่ือวันที่  8 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2548  และ
มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 9 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2548  โดยหลอมรวมทรัพย๑สิน  งบประมาณ  รายได๎  
หนี้สิน  บุคลากรของสถาบันทั้งหมดดังระบุไว๎ข๎างต๎น  โดยมีส านักงานอธิการบดีชั่วคราวตั้งอยูํเลขที่ 
49 ถนนระแงะมรรคา ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาสในปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร๑สุขภาพ และสังคมศาสตร๑ บนพื้นฐานของความเข๎มแข็งของ
งานวิจัย ให๎บริการวิชาการและวิชาชีพแกํชุมชน โดยให๎โอกาสทางการศึกษาและความหลากหลาย
ทางด๎านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในการรับนักศึกษาของมหาวิยาลัยนราธิวาสราช  เป็นการรับ
นักศึกษาประเภทโควต๎าและการรับตรง  โดยมีหลักสูตรระดับต่ ากวําปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี  
ซึ่งประกอบไปด๎วย 6 คณะ และ 1 สถาบัน  โดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 14 หลักสูตร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อม องค๑ประกอบด๎านมหาวิทยาลัย  
และองค๑ประกอบด๎านผู๎เรียน 

2. เพื่อศึกษาองค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
นราธิวาสราชนครินทร๑ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ปีการศึกษา 2554 จ านวน 660 คน ได๎สุํมกลุํมตัวอยํางจากประชากร
ตามตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan,1970 อ๎างถึงใน บุณชม ศรีสะอาด, 
2535:40) ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 242  คน 
 2. เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเองเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบํงออกเป็น 5 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป  8 ข๎อ ตอนที่ 2 องค๑ประกอบด๎านสิ่งแวดล๎อม 25 ข๎อ ตอนที่ 3 องค๑ประกอบ
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ด๎านมหาวิทยาลัย 18 ข๎อตอนที่ 4 องค๑ประกอบด๎านผู๎เรียน 17 ข๎อ และตอนที่ 5 การตัดสินใจเข๎าศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 5 ข๎อ 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นข๎อค าถาม โดยแตํละข๎อมีค าตอบเป็นมาตราสํวน 
ประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับดังนี้  (พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑. 2548) 

5   หมายถึง   เห็นวํามีผลตํอการตัดสินใจศึกษาตํอมากที่สุด 
4   หมายถึง   เห็นวํามีผลตํอการตัดสินใจศึกษาตํอมาก  
3   หมายถึง   เห็นวํามีผลตํอการตัดสินใจศึกษาตํอปานกลาง 
2   หมายถึง   เห็นวํามีผลตํอการตัดสินใจศึกษาตํอน๎อย 
1   หมายถึง   เห็นวํามีผลตํอการตัดสินใจศึกษาตํอน๎อยที่สุด 

3. การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ ได๎น ารํางแบบสอบถามให๎ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทําน เพื่อ
พิจารณาความตรงตามเนื้อหาโดยการหาคํา IOC 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นข๎อค าถาม  โดยแตํละข๎อมีค าตอบเป็นมาตราสํวน
ประมาณคํา (Rating scale)  5 ระดับดังนี้  (ล๎วน สายยศและอังศณา. 2540) 
คําเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายความวํา มากที่สุด 
คําเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายความวํา มาก 
คําเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายความวํา ปานกลาง 
คําเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายความวํา น๎อย 
คําเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายความวํา น๎อยที่สุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอยถามท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลแปรผล  โดยใช๎โปรแกรมประยุกต๑ด๎าน
คอมพิวเตอร๑ส าหรับวิจัยทางสังคมศาสตร๑ คือ  โปรแกรม R แพ็คเกจ R Commander มาชํวยในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลซึ่งรายละเอียด ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้โดยใช๎สถิติภาคบรรยายด๎วยการ
แจกแจงความถี่  (Frequency)  และหาคําร๎อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 วิเคราะห๑ข๎อมูลองค๑ประกอบทั้ง 3 ด๎าน โดยใช๎สถิติภาคบรรยายด๎วยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาคําร๎อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 3 วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑   
โดยใช๎สถิติภาคบรรยายด๎วยการแจกแจงความถี่  (Frequency) และหาคําร๎อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 4 วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยทั้ง 3   ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการแนะแนวหลักสูตร  
อิทธิพลทางด๎านบิดา  อิทธิพลทางด๎านมารดา  ด๎านสถานการณ๑ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎  ด๎านหลักสูตร  ด๎านการแนะแนว  ด๎านคํานิยม  ด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ด๎านความคาดหวัง
การมีงานท า  ด๎านทัศนะคติตํอการเรียน  กับการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร๑  ด๎วยสถิติการทดสอบไค-สแควร๑ (Chi-square) และอัตราสํวนอ๏อด (Odd ratio)  
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ตอนที่ 5 วิเคราะห๑องค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑ ด๎วยสถิติการถดถอยโลจิสติก (Binary logistic regression)  
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป 

  จากกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งน้ี มีแผนการเรียนวิทย๑-คณิต  มากที่สุด จ านวน 190  
คน คิดเป็นร๎อยละ 78.50 นักเรียนมีคะแนนสะสมอยูํระชํวง 2.01-3.00 มากที่สุด จ านวน 115 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 47.52 สถานภาพการสมรสของบิดาและมารดาที่อยูํด๎วยกันมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 
207 คิดเป็นร๎อยละ 85.53 อาชีพรับจ๎างมากที่สุด จ านวน 79 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.64  จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 141 คน  คิดเป็นร๎อยละ 58.26 (ดังแสดงในตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงร๎อยละของข๎อมูลทั่วไป 
แผนการเรียน จ านวน(n=242) ร้อยละ 
1. แผนการเรียน 
            วทิย๑-คณิต 
           ไทย-สังคม 
            ศิลป-์อังกฤษ 

 
190 
11 
33 

 
78.50 
4.50 
13.60 

            ศิลป-์ธุรกิจ 
            ห๎องเรียนพิเศษ  
            วิทยาศาสตร๑ 
2. คะแนนเฉล่ีย 
     ต่ ากวําหรือเทํากบั  2.00 
           2.01-3.00 
            3.01-4.00 

7 
1 
 
 

17 
115 
110 

2.9 
0.4 

 
 

7.02 
47.52 
45.45 

3. สถานภาพของบิดา มารดา 
           อยูํด๎วยกัน 
           หยําร๎าง 
           อื่นๆ 

 
 207 
 17 
 18 

 
 85.53 
 7.02 
  7.44 

4. การศึกษาของบิดา มารดา 
 ไมํได๎ศึกษา 
           ประถมศึกษา 
           มธัยมศึกษา   
           อนุปริญญา                                                       
           ปริญญาตร ี
           สูงกวําปรญิญาตร ี
           อื่นๆ 

 
 3 

134 
119 
62 
141 
23 
2 

  
1.24 
55.37 
49.17 
25.62 
58.26 
9.50 
0.83 
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ตารางที่ 1 แสดงร๎อยละของข๎อมูลทั่วไป (ตํอ) 
แผนการเรียน จ านวน(n=242) ร้อยละ 
5. อาชีพบิดา มารดา 
 รับราชการ 
 พนักงานวิสาหกจิ 
 พนักงานหรือลูกจ๎างเอกชน 
 เจ๎าของผู๎ประกอบการหรือค๎าขาย 
 เกษตรกร 
 รับจ๎าง 
 ไมํประกอบอาชีพ 
 อื่นๆ 

 
 105 
 15 
 18 
 73 
 60 
 151 
 20 
 42 

 
 43.35 
   6.24 
   7.41 
 30.17 
 24.82 
 62.44 
   8.24 
 17.34 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง   3 ด้าน 

องค์ประกอบ X  S.D ระดับความคิดเห็น 
ด๎านส่ิงแวดล๎อม 3.38 0.72 มาก 
ด๎านมหาวทิยาลัย 3.60 0.59 มาก 
ด๎านผู๎เรียน 4.19 0.61 มาก 

รวม 3.78 .43885  

 
 จากตารางที่ 2 พบวํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
เห็นวํา องค๑ประกอบด๎านผู๎เรียน  องค๑ประกอบด๎านมหาวิทยาลัย องค๑ประกอบด๎านผู๎เรียนโดยรวมอยูํ
ในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.78 
   
ตารางที่ 3 วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑   

ต้องการศึกษาต่อ จ านวน ร้อยละ 
ต๎องการ 
ไมํต๎องการ 

129 
113 

53.30 
46.70 

รวม 242 100 

 
 จากตารางที่ 3 พบวํานักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีความต๎องการเข๎าศึกษา
ตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑จ านวน 129 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.30 และนักเรียนที่ไมํ
ต๎องการศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ จ านวน 113 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.70   

4.1 แนะแนวหลักสูตรมีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

4.2 อิทธิพลทางด๎านบิดามีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดย



โครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ 2 161 

 

สังคมศาสตร๑ 
 

นักเรียนที่ได๎รับอิทธิพลจากบิดาในระดับมากและระดับปานกลางมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอ
สูง 13.03 และ 3.05 เทําของนักเรียนท่ีได๎รับอิทธิพลจากบิดาในระดับน๎อย ตามล าดับ 

4.3 อิทธิพลทางด๎านมารดามีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.1 โดยนักเรียนที่ได๎รับอิทธิพลจากมารดาในระดับมากและระดับปานกลางมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎า
ศึกษาตํอสูง 9.01 และ 4.01 เทําของนักเรียนท่ีได๎รับอิทธิพลจากมารดาในระดับน๎อย ตามล าดับ 

4.4.สถานการณ๑ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ไมํมีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจ
เข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 
ตารางที่ 4 วิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการแนะแนวหลักสูตร  
อิทธิพลทางด๎านบิดา อิทธิพลทางด๎านมารดา  ด๎านสถานการณ๑ความรุนแรงสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ด๎านหลักสูตร  ด๎านการแนะแนว ด๎านคํานิยม ด๎านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด๎านความคาดหวังการ
มีงานท า ด๎านทัศนะคติตํอการเรียนกับการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑  
ด๎วยสถิติการทดสอบไค-สแควร๑ (Chi-square) และอัตราสํวนอ๏อด (Odd ratio) 
 

องค์ประกอบ 
การตัดสินใจศึกษาต่อ 

รวม 
ต้องการ ไม่ต้องการ 

ด๎านการแนะแนวหลักสูตร 
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 
อิทธิพลทางด๎านบิดา   
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก    
สถานการณ๑ความรุนแรงสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ๎
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 
ด๎านหลักสูตร 
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 

 
42 (61.8%) 
41 (45.10%) 
46 (55.4%) 

 
55(77.5%) 
50(60.20%) 
24(27.30%) 

 
38(49.40%) 
54(56.20%) 
37(53.60%) 

 
 

62(64.60%) 
41(54.70%) 
26(36.60%) 

 

 
26 (38.2%) 
50 (54.9%) 
37(44.6%) 

 
16(22.50%) 
33(39.80%) 
64(72.7%) 

 
39(50.60%) 
42(43.80%) 
32(46.40%) 

 
 

34(35.40%) 
34(45.30%) 
45(63.40%) 

 

 
68(100%) 
91(100%) 
83(100%) 

 
71(100%) 
83(100%) 
88(100%) 

 
77(100%) 
96(100%) 
69(100%) 

 
 

71(100%) 
75(100%) 
96(100%) 
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องค์ประกอบ 
การตัดสินใจศึกษาต่อ 

รวม 
ต้องการ ไม่ต้องการ 

ด๎านการแนะแนว 
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 
ด๎านคํานิยม 
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 

 
53(66.20%) 
45(51.70%) 
31(41.30%) 

 
46(63%) 

50(54.90%) 
33(42.30%) 

 
27(33.80%) 
42(48.30%) 
44(58.70%) 

 
27(37%) 
41(45%) 

45(57.7%) 

 
80(100%) 
87(100%) 
75(100%) 

 
73(100%) 
91(100%) 
78(100%) 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 
ความคาดหวังการมีงานท า 
     น๎อย 
     ปานกลาง 
     มาก 

 
65(67%) 

39(53.40%) 
25(34.70%) 

 
55(53.40%) 

42(70%) 
32(40.50%) 

 
32(33%) 

34(46.6%) 
47(65.3%) 

 
48(46.60%) 

18(30%) 
47(59.50%) 

 
97(100%) 
73(100%) 
72(100%) 

 
103(100%) 
60(100%) 
79(100%) 

ทัศนคติตํอการเรียน   
     น๎อย 50(54.30%) 42(45%) 

35(38.50%) 
36(61%) 

92(100%) 
91(100%) 
59(100%) 

     ปานกลาง 56(61.5%) 
     มาก 23(9%) 
 

4.5 หลักสูตรมีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 
ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนคิด
วําหลักสูตรสํงผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอระดับมาก และระดับปานกลางมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎า
ศึกษาตํอสูง 3.13 และ 2.08 เทําของนักเรียนที่คิดวําหลักสูตรสํงผลตํอการตัดสินใจในระดับน๎อย 
ตามล าดับ 

4.6 การแนะแนวมีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
นักเรียนที่ได๎รับการแนะแนวระดับมากมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอ 2.77 เทําของนักเรียนที่ได๎รับ
การแนะแนวระดับปานกลางและระดับน๎อย 

4.7 คํานิยมมีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 
ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มี
คํานิยมระดับมากมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอ 2.31 เทําของนักเรียนที่มีคํานิยมระดับปานกลาง
และระดับน๎อย 
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4.8 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระดับมากและระดับปานกลางมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอ
สูง 3.79 และ 2.14 เทํา ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระดับน๎อย ตามล าดับ 

4.9 ความคาดหวังการมีงานท ามีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีความคาดหวังการมีงานท าในระดับปานกลางจะมีโอกาสในการตัดสินใจ
เข๎าศึกษาตํอสูง 3.40 เทําของนักเรียนท่ีมีความคาดหวังการมีงานท าในระดับน๎อย 

4.10 ทัศนคติตํอการเรียนมีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนที่มีทัศนคติตํอการเรียนในระดับปานกลางจะมีโอกาสในการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอสูง 2.49 
เทําของนักเรียนท่ีมีทัศนคติตํอการเรียนในระดับน๎อย 
 

ตารางที่ 5 วิเคราะห๑องค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร๑ ด๎วยสถิติการถดถอยโลจิสติก (Binary logistic regression) 

องค์ประกอบ OR S.E (95%CI) Z test P-value 
L-R 
P-value 

อิทธิพลทางด้านบิดา 
          น๎อย 
          ปานกลาง 
          มาก 

 
(0) 
1.77 
5.76 

 
 
0.41 
0.55 

 
 
0.80-3.93 
1.96-16.87 

 
 
1.398 
3.191 

 
 
0.162 
0.001 

.003 

อิทธิพลทางด้านมารดา 
          น๎อย 
          ปานกลาง 
          มาก 
 
ความคาดหวังการมีงานท า 
          น๎อย 
          ปานกลาง 
          มาก 

 
(0) 
2.63 
2.85 
 
 
(0) 
2.95 
1.47 

 
 
0.38 
0.49 
 
 
 
0.40 
0.34 

 
 
1.25-5.51 
1.08-7.51 
 
 
 
1.34-6.51 
0.75-2.86 

 
 
2.560 
2.123 
 
 
 
2.687 
1.127 

 
 
0.010 
0.034 
 
 
    0.007 
0.260 

.024 
 
 
 
 
.023 

  =0.306                   deviance: 271.45          df : 235           P-value : .000 
 

องค๑องค๑ประกอบการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ ของนักเรียนอ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส  โดยการน าตัวแปรออกจากรูปสมการถดถอยโลจีสติก พบวําตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ มีนัยส าคัญทางสถิตที่
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ระดับ.001 มี 3 ตัวแปรได๎แกํ  อิทธิพลทางด๎านบิดา  อิทธิพลทางด๎านมารดา  และความคาดหวังการมี
งานท า  
 โดยนักเรียนคิดวําองค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจคือ อิทธิพลทางด๎านบิดา อยูํในระดับ
มากมีโอกาสที่จะตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอ 5.76 เทําของนักเรียนที่คิดวําอิทธิพลทางด๎านบิดา อยูํใน
ระดับน๎อย  และ อิทธิพลทางด๎านมารดา  2.85 เทําของ นักเรียนที่คิดวําอิทธิพลทางด๎านมารดาอยูํใน
ระดับน๎อย และนักเรียนมีความคาดหวังการมีงานท าในระดับปานกลาง 2.95 เทําของนักเรียนที่
ตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ที่อยูํในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่ององค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจในการเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร๑ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  มีประเด็นส าคัญส าหรับการ
อภิปรายผล 3 ประการ คือ 
 1. นักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑ โดยได๎รับอิทธิพลจากบิดา  เชํนบิดาต๎องการให๎บุตรศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยที่อยูํใกล๎
บ๎านสามารถเดินทางได๎อยํางสะดวกซึ่งสอดคล๎องกับกนกศักดิ์ ประสงค๑ศิลป์(2545) ได๎ศึกษาปัจจัยใน
การศึกษาตํอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวําสภาพแวดล๎อมด๎านการเรียนและโรงเรียนมีตัว
แปรที่ส าคัญคือ ระดับของผลการเรียนเฉลี่ย การได๎รับการแนะแนว และการมีโรงเรียนใกล๎บ๎าน สํวน
ธวัชชัย แก๎วอนันต๑ (2553) กลําววํา ความสะดวกในการคมนาคมเป็นตัวแปรที่มีแนวโน๎มเป็นของ
กลุํมนักเรียนที่ศึกษาตํอ คือ นักเรียนสามารถเดินทางมายังโรงเรียนได๎สะดวก มีโอกาสได๎ศึกษาตํอ
มากกวํานักเรียนที่เดินทางล าบาก   อิทธิพลของบิดาในเรื่องการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ชลีนุช 
บุญน๎อย (2543) กลําววําปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจนั้นมีความส าคัญอยํางมากตํอโอกาสการศึกษาตํอ
ของนักศึกษา เพราะการศึกษาระดับอุดมศึกษาไมํได๎เป็นการศึกษาภาคบังคับ ผู๎เรียนต๎องเสีย
คําใช๎จํายในการศึกษาเอง ตลอดจนคําใช๎จํายทางด๎านอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวผู๎เรียนเอง ผู๎ปกครองที่มี
ฐานะทางด๎านเศรษฐกิจไมํดีอาจมีปัญหาในการสํงเสียให๎เด็กไมํตลอดได๎ เด็กที่มีโอกาสเกิดมาใน
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีสํวนใหญํจะได๎รับการสนับสนุนทางด๎านการเรียนมาก พํอแมํมักจะ
สํงเสียให๎เรียนสูงๆ เพื่อที่จะได๎มีอาชีพที่ดีภายหน๎า และในขณะที่ก าลังเรียนอยูํก็จะได๎รับการ
สนับสนุนเต็มที่ ไมํวําจะเป็นด๎านอุปกรณ๑การเรียน เงินคําใช๎จํายอื่นๆ สํวนเด็กที่อยูํในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน โอกาสที่จะได๎เรียนตํอก็มีน๎อยเพราะไมํมีเงินทองใช๎จํายอยํางเพียงพอ  
 2. นักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑  โดยได๎รับอิทธิพลจากมารดา เพราะมารดาเป็นผู๎อบรมเลี้ยงดู  และยังชํวยแนะน าสิ่งที่
ดีชํวยให๎นักเรียนได๎รับการขัดเกลาทางสังคมให๎เป็นคนดี  การศึกษานับเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความรู๎
ความสามารถในการชํวยเหลือตัวเองและเอาตัวรอดในสังคมไทยดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ (2542) กลําวํา บิดา มารดา หรือผู๎ปกครองมีหน๎าที่ในการจัดการศึกษาให๎บุคคลในความ
ดูแลให๎ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนต๎องจัดให๎ได๎รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
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บังคับตามความพร๎อมของครอบครัว (มาตรา 11) ดังที่กฤษณา พิมพานุวัตร (2547) กลําววํา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับการศึกษาของมารดาและความคาดหวังในการเปลี่ยน
สายงานเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจศึกษาตํอระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอิทธิพลของ
มารดาประกอบด๎วยการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ดังที่ชูเกียรติ ผุดพรหมราช  (2550) กลําววํา 
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญาตรี  สํวนเทพ 
เหมือนฟู (2542) กลําววํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเลือกเรียนอันดับที่หน่ึงคือคําเทอมและล าดับที่
สองคือ ความสะดวกในการเดินทาง ใกล๎บ๎านมีรถบริการรับ-สํงฟรี และจุฬาภรณ๑ ประจงพงศ๑พันธ๑ 
(2546) กลําววําปัจจัยการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอที่อยูํในระดับมากคือ ด๎านท าเลที่ตั้ง อาคารสถานท่ี  
 3. ความคาดหวังการมีงานท ามีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งประกอบด๎วยความคาดหวังที่จะได๎
ประกอบอาชีพที่ตนเองต๎องการเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัวดังที่สันติพงษ๑ เจริญศรี 
(2543) กลําววําเป้าหมายในการเลือกเรียนวิชาพื้นฐานอาชีพอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือเพื่อน าความรู๎ไปใช๎ในการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นและน าความรู๎ไปใช๎ใน
การท างาน สอดคล๎องกับนิตยา ธรรมพันธ๑ (2543) อ๎างถึงใน(ภัทรพล พรหมมัญ 2549) กลําววํา
นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาตํอในสายอาชีพเพื่อต๎องการน าความรู๎ไปใช๎ในการท างานและการ
เลือกอาชีพของนักเรียนจะเลือกตามความถนัด  และนักเรียนมํุงหวังที่จะมีอาชีพที่มีความม่ันคงและ
ได๎ประกอบอาชีพที่ได๎รับการยกยํองทางสังคมดังที่ อานันท๑  ทาปทา (2533) กลําววํา ความคาดหวัง
การมีงานท า   การมีหน๎าที่การงานที่ดีนับเป็นคํานิยมของสังคมไทยที่ให๎เกียรติคนที่ประกอบอาชีพ
รับราชการ เชํน แพทย๑ ทหาร ต ารวจ ครู  ซึ่งถือวําเป็นอาชีพที่อยูํในระดับสูง  สํวนอาชีพที่ต๎องใช๎
แรงงาน เชํนกรรมกรนั้นถือวําเป็นอาชีพที่อยูํในระดับต่ า คํานิยมทางสังคมเหลํานี้บุคคลจะได๎รับการ
ปลูกฝังทั้งทางตรงและทางอ๎อมท าให๎เกิดความคาดหวังและยอมท าตามบรรทัดฐานที่กลุํมวางไว๎  ซึ่ง
สอดคล๎องกับอุเทน  ปัญโญ (2540) กลําววํานักศึกษามีความคาดหวังหลังจากจบการศึกษาไปแล๎วจะ
มีอาชีพหรือหน๎าที่การงานที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับของสังคม และบุญมี บุญม่ัน (2535) กลําววํา
ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจคือปัจจัยด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปัจจัยด๎านความคาดหวังใน
อาชีพบุตรที่เกี่ยวกับอาชีพรับราชการ และปัจจัยด๎านการกตัญ๒ูกตเวที   
ข้อเสนอแนะ  

1. เชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย 
 1.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวํา อิทธิพลของบิดา อิทธิพลของมารดา เป็นองค๑ประกอบที่สํงผลตํอ

การตัดสินใจในการเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ของนักเรียนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส ดังนั้นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ควรมี 

1.1.1 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต๎องเน๎นคุณภาพของการศึกษาและให๎บิดา 
และมารดาเห็นวําการศึกษานั้นจะชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุตร สังคม ของตนเองได๎ดียิ่งขึ้น 

1.1.2 มอบทุนการศึกษาให๎กับนักศึกษาที่ขาดโอกาสและครอบครัวมีความล าบากทาง 
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ด๎านสถานะทางการเงิน เพื่อเป็นการแบํงเบาภาระของบิดาและมารดา  ก็สามารถเป็นเหตุจูงใจให๎บิดา
และมารดา สํงบุตรเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 

1.1.3 การสร๎างความเชื่อม่ันให๎กับผู๎ปกครองเห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอน เชํน เครื่อง อและอุปกรณ๑ที่มีความทันสมัย 

1.1.4  เปิดโอกาสให๎บิดา มารดา เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชํน 
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นการให๎บิดาและมารดา ได๎รู๎จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวํา ความคาดหวังการมีงานท ามีความสัมพันธ๑ตํอการตัดสินใจ 
เข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ ของนักเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดังนั้น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ควรมี 
 1.2.1 เปิดหลักสูตรที่มีความต๎องการในการประกอบอาชีพที่ได๎รับความนิยม และเม่ือจบไปแล๎ว
สามารถประกอบอาชีพที่มีเกียรติ มีความม่ันคงและสามารถชํวยสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว 
        1.2.2 ในระหวํางการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให๎นักเรียนได๎พบประสบการณ๑จริงในการ
ประกอบอาชีพ เม่ือจบการศึกษาไปแล๎วสามารถน าความรู๎เหลํานั้นมาใช๎ในการท างานและการพัฒนาตนเองให๎
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามรถท างานได๎จริง 
 

2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาองค๑ประกอบที่สํงผลตํอการตัดสินใจเข๎าศึกษาตํอมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร๑ของนักเรียนโดยศึกษาจากกลุํมตัวอยํางในอ าเภออื่น ๆ ของจังหวัดนราธิวาส
หรือในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
 2.2 ควรมีการส ารวจติดตามการศึกษาของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสไป
แล๎วมีการศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นหรือไมํ   
 2.3 ควรมีการส ารวจติดตามภาวการณ๑มีงานท าของบัณฑิตหลังจากจบการศึกษาจาก
มหาวิทยายาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 
  
กิตติกรรมประกาศ 

ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.เกษตรชัย  และหีม  อาจารย๑ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ๑  ที่คอยให๎ค าแนะน า  สละเวลาให๎ค าปรึกษาและข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑  ตลอดจน
ชํวยเหลือแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ  ด๎วยความเอาใจใสํ  และสนับสนุนมาโดยตลอดจนกระทั่งสาร
นิพนธ๑ฉบับน้ีส าเร็จเรียบร๎อย 
 ขอขอบพระคณะผู๎อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาสทุกโรงเรียนที่ให๎
ความรํวมมือในการท างานวิจัยช้ินน้ีและสนับสนุนให๎งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย๑ภาควิชาสารัตถศึกษาทุกทําน  ที่ได๎อบรมสั่งสอนถํายทอดความรู๎
แกํผู๎วิจัย  ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  
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วิทยาเขตหาดใหญํ  ที่ให๎ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกในการศึกษาเลําเรียน  ตลอดจนการ
ด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณทุก ๆ  ก าลังใจจากครอบครัว  บิดามารดา  พี่น๎องรวมถึงผู๎มีพระคุณทุกทําน
ที่ให๎ค าแนะน า  ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและคอยสนับสนุนให๎การศึกษาเลํนเรียนตลอดจน
การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ีตลอดมา 
 สุดท๎ายนี้ส าหรับคุณประโยชน๑ของงานวิจัยฉบับนี้  ผู๎วิจัยขอมอบและระลึกถึงพระคุณบิดา  
มารดา  ครูอาจารย๑  และผู๎มีพระคุณทุกทําน  ที่คอยให๎ความรัก ความอบอุํน  ความเมตตาและให๎การ
สนับสนุนการศึกษาตลอดมา 
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