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ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการเสริมสร้างพลังทาง

สังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ 

เสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

การคร้ังน้ี ท าการเลือกจากประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครจ านวน 1,000 

ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi - Stage Sampling) จาก

 การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.8 อายุ 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 

22.2 สมรสแล้วร้อยละ 50.8 จบประถมศึกษาหรือต่ ากว่าร้อยละ 33.4 เป็นลูกจ้างประจ า ร้อยละ 38.1  

และมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับรายได้เฉล่ียร้อยละ 65.1  

ในเร่ืองของการเสริมสร้างพลังทางสังคมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในความ

เป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึง จะบรรลุถึงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของ

ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 77.3 ในเร่ืองความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 

องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่ามีความเช่ือมั่นบ้าง คิด

เป็นร้อยละ 27.5 และในเร่ืองของความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงรู้สึกอิสระในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.0 

 จากการทดสอบสมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม   

1) ด้านการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง คือ การได้รับ

เงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ การสนับสนุนเงิน
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ร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท าและบทบาทของ

รัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 2) ด้านความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก คือ การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน 

ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของ

รายได้และบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 3) ด้านความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา บทบาทของรัฐบาล

ในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้และบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 
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Abstract 

 
Title of Thesis Factors Related to the Social Empowerment  of People 

in Bangkok Metropolitan Administration  

Author     Miss Itsaraporn Chomchuen 

Degree      Master of Arts (Social Development Administration) 

Year     2013 

   

 The objectives of the study were to examine the condition and level of social 

empowerment of people in Bangkok Metropolitan Administration and the factors 

related to social empowerment of people in Bangkok Metropolitan Administration 

The multi-stage samplings were employed to select the sample of 1,000 people of 18 

years old or more in Bangkok Metropolitan Administration.  

 It was found that most of the respondents were female (56.8%) and were 60 

years old or more (22.2%). About half of them were married (50.8%). 33.4% finished 

primary school or below, 38.1% were regular employees, and 65.1% or 651 people 

earned an average income.  

 With regard to social empowerment, most respondents (77.3%) agreed that it 

was possible for a person to achieve a higher social or economic status with their own 

effort. Also, 27.5% had a certain level of confidence in receiving assistance from the 

government or NGOs when they encountered difficulties. In addition, 37.0% felt that 

they had liberty in expressing their views in public places. 

 When the hypotheses were tested, the factors found to be significantly related 

to each aspect of social empowerment. 1) Raise the social and economic status of the 

individual with their own efforts were receiving of financial assistance because of 

unemployment, disability or other social assistance, the willing to donate 10% of the 

current income to support the job-finding project for the unemployed, and the 

government's role in equal by income distribution. 2) Level of confidence in receiving 

assistance from the government or NGOs when they encountered difficulties were 

receiving of financial assistance because of unemployment, disability or other social 
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assistance, the government's role in equal by income distribution, and the government 

role in responsible for its people. 3) Felt that they had liberty in expressing their views 

in public places were economic status, education, the government's role in equal by 

income distribution, and the government role in responsible for its people. 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง คุณภาพสังคม มิติการเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร น้ันส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ ผู้น าชุมชนและผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือใน

ทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร สากล จริยวิทยานนท์และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ท่ีเสียสละเวลาในการ

เป็นคณะกรรมการสอบในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้ให้

ความรู้และช่วยแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอมา นอกจากน้ี

ผู้เขียนยังได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝ่ัง ท่ีกรุณาช่วยแนะน าข้อบกพร่องของ

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้า 

และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และข้อมูลบางส่วน

ในการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี รวมถึงคณาจารณ์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้

ศึกษา ตลอดจนเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ แนะน า และให้ก าลังใจท่ีดีเสมอมา จนวิทยานิพนธ์

ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ศึกษาขอมอบแด่ นายส าราญ ชมช่ืน และนางสิริกร 

ชมช่ืน ผู้เป็นพลังผลักดันท่ีส าคัญท่ีสุดในชีวิต จนท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ และผู้

ศึกษาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อไป 

 
 

           อิศราภรณ์ ชมช่ืน 

สิงหาคม 2556 

 



(8) 

 

สารบัญ 

 
           หน้า 

 
บทคัดย่อ          (3) 

ABSTRACT           (5) 

กิตติกรรมประกาศ         (7) 

สารบัญ            (8) 

สารบัญตาราง           (10) 

สารบัญแผนภาพ          (14) 

 

บทที่ 1 บทน า            

 1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา       1 

 1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา       4 

 1.3  ขอบเขตของการศึกษา       4 

 1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ       5 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       

 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสังคม       7 

2.2  แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ      12 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ     1 6 

2.4  แนวคิดการเสริมสร้างพลังในชุมชน      28 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดทางสังคม            3 3 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต        4 8  

2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        55 

บทที่ 3 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย        

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา       59 

3.2  สมติฐานในการศึกษา       61 

 



(9) 

 

3.3  นิยามศัพท์          61 
3.4  แหล่งที่มาของข้อมูล        64 
3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       64 
3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา       66 
3.7  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ      66 
3.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล       6 7 
3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล        67 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 
 4.1   ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง        70 

4.2  ข้อมูลด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่าง       72 
4.3  ข้อมูลด้านการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง       73 
4.4  ข้อมูลการเพิ่มพลังทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง     75 
4.5  ผลการทดสอบสมมุติฐาน       77 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 5.1  สรุปผลการศึกษา          1 29 
 5.2   อภิปรายผล         1 37 

5.3  ข้อเสนอแนะ         141 
 

บรรณานุกรม            144 
ภาคผนวก          152 
 ภาคผนวก ก. ข้อมูลการเสริมสร้างพลังทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง  1 53 
 ภาคผนวก ข. แบบสอบถามเร่ืองการเสริมสร้างพลังทางสังคม  
          (Social Empowerment) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  1 74 
 ภาคผนวก ค. หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอเก็บข้อมูล    182 
ประวัติผู้เขียน           189 

 
 
 



(10) 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่              หน้า 
 

3.1  ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ าแนกตามเขตพื้นที่     66 
4.1  แสดงจ านวนและร้อยละ ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม    69

จ าแนกตามรายเขต        
4.2  แสดงจ านวนและร้อยละ ของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง   71 
4.3  แสดงข้อมูลด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่าง       73 
4.4  แสดงข้อมูลด้านการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง      74 
4.5  แสดงร้อยละของการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  75 

ด้วยความพยายามของตนเอง       
4.6  แสดงร้อยละของความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  76 
4.7  แสดงร้อยละของความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  77 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก       
4.8  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการยกสถานะทางสังคมและ   78

        เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง    
4.9  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความเช่ือมั่นในการได้รับ   79 
       ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก  
4.10  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความอิสระในการแสดงออก  80 
          ทางความคิดในที่สาธารณะ       
4.11  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการยกสถานะทางสังคมและ  81 

           เศรษฐกิจของบุคคลด้วยความพยายามของตนเอง     
4.12  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วย  82  

           เหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก   
4.13  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความอิสระในการแสดงออก  84 
         ทางความคิดในที่สาธารณะ 
 

 



(11) 

 

4.14  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับการยกสถานะทางสังคม 85 
           และเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง    

4.15  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับ 87 
           ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความ 

          ยุ่งยาก          
4.16  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความอิสระในการแสดงออก 88 

           ทางความคิดในที่สาธารณะ       
4.17  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์ท างานกับการยกสถานะทางสังคมและ 89 

           เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง     
4.18  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวการณ์ท างานกับความเช่ือมั่นต่อการ  91 

           ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบ 
           ความยุ่งยาก         

4.19  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์ท างานกับความอิสระในการ  92 
           แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ        

4.20  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับการยกสถานะ  94  
         ทางสังคมและเศรษฐกจิด้วยความพยายามของตนเอง  
4.21  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับความเช่ือมั่นต่อการ  95 

           ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบ 
           ความยุ่งยาก     

4.22  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับความอิสระในการ  96 
          แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ      
4.23  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการยกสถานะทางสังคมและ  98 

           เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง     
4.24  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความเช่ือมั่นต่อการได้รับ  99 

           ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความ 
          ยุ่งยาก          
4.25  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความอิสระในการแสดงออกทาง 100 

           ความคิดในที่สาธารณะ        

  
 



(12) 

 

4.26  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมกับ  102  
          การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลด้วยความพยายามของตนเอง  

4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ  103 
 หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วย 
 เหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก   

4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน   104
 ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆกับความอิสระในการ 
 แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ      

4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อ   106 
 สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับการยกสถานะทาง  
 สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง    

4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อ   107 
 สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับความเช่ือมั่นต่อการ  
 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบ  
 ค วามยุ่งยาก         

4.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อ   109 
 สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับความอิสระในการ 
 แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ      

4.32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับ  110 
 ความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  
 ด้วยความพยายามของตนเอง       

4.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับ  111 
 ความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กร  
 พัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก      
              4.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับ  112 
 ความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  

4.35 แสดงบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้มีความ  113 
 สัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความ  
 พยายามของตนเอง        

 



(13) 

 

4.36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียม  115 
 กันของรายได้กับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 
 องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก   

4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียม  116 
 กันของรายได้กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  

4.38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความ   118 
 รับผิดชอบต่อประชาชนกับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  
 ด้วยความพยายามของตนเอง      

4.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบ 119 
 ต่อประชาชนกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 
 องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก     

4.40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบ 120
 ต่อประชาชนกับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  

4.41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งกับการยกสถานะ  121
 ทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง   

4.42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งกับความเช่ือมั่น  122
 ต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ  
 ประสบความยุ่งยาก        

4.43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งกับความอิสระในการ 123
 แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ      

4.44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับการยกสถานะ  124
 ทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง   

4.45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับความเช่ือมั่น  126
 ต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ  
 ประสบความยุ่งยาก        

4.46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับความอิสระ  127
 ในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน      136 

 

 



(14) 

 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที่           หน้า 
 

2.1 แสดงมิติของคุณภาพทางสังคม      9 
2.2 แสดงการเปรียบเทียบล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์กับ   25

 เส้นทางสู่การเสริมสร้างอ านาจ       
3.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา      60  

 



1 

บทที่ 1 

 

บทน า 

 

1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 

ในสภาวการณ์การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และแรงขับเคลื่อนจากระบบเศรษฐกิจ 

ท่ีอิงอยู่กับความมั่งค่ังและการเก็งก าไรจนเสียสมดุล ผลกระทบจากการขยายตัวของระบบตลาดและ

แรงกดดันด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจน้ันย่อมน ามาซ่ึงปัญหาทางสังคม นอกจากน้ันแล้วรัฐบาล

ในหลาย ๆ ประเทศได้ถูกบีบค้ันจากกระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศด้วยการด าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ แต่ในอีกด้านหน่ึง

ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบของการด าเนินนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่น้ัน ก็ได้สร้างแรง

กดดันให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงเพ่ือสร้างดุลยภาพให้เกิดข้ึนในสังคม หรือท่ี Peter Taylor-Gooby 

ศาสตราจารย์ แห่งมหาวิทยาลัย Kent เรียกว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างกระแสการลดบทบาทของ

รัฐและกระแสเรียกร้องให้รัฐเข้ามาแทรกแซงใหม่ (นิธิ เน่ืองจ านงค์, 2553) 

 เท่าท่ีผ่านมา หลาย  ๆ  ประเทศได้ให้ความส าคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ หรือ Gross Domestic Product: GDP  มาเป็นเคร่ืองมือวัดความก้าวหน้าของ

ประเทศ แต่เมื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือวัดความก้าวหน้าทางสังคมแล้วน้ัน GDP ไม่ได้ส่ือให้เห็นถึง

กิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือประเด็นด้านคุณภาพทางสังคม (Costanza, 2009 อ้างถึงใน 

สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553) อีกท้ังแนวคิดหรือทฤษฏีท่ีมีอยู่น้ันก็ไม่สามารถท่ีจะอธิบายหรือให้ค าตอบ

กับปัญหาสังคมโลกท่ีก าลังเผชิญอยู่ได้อย่างครอบคลุม (Bouget, 2001 อ้างถึงใน นิธิ เน่ืองจ านงค์, 

2553) ยกตัวอย่างเช่นแนวคิดคุณภาพชีวิต (Quality of life) ซ่ึงนักคิดกลุ่มน้ีพยายามท่ีจะพัฒนา

ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพลเมือง มุ่งเน้นการวิเคราะห์ในระดับปัจเจกชนมากจนละเลยมิติ

ในระดับสังคม 



2 

 ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าวน้ี ได้ก่อให้เกิดการน าเสนอเร่ืองแนวคิดคุณภาพสังคม 

(Social Quality) คร้ังแรกในปี ค.ศ.1992 โดยคณะกรรมการยุโรป (European Commission)

และได้รับการศึกษาต่อยอด เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะ

อีกมากมายโดยประเด็นหลักของแนวคิดนี้มีด้วยกัน 4 มิติ คือ  

1)  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social-Economic Security)  

2)  การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคล (Social Inclusion)  

3)  ความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ในสังคม (Cohesive Communities)   

4)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)  

หรืออาจจะกล่าวได้ว่า แนวคิดคุณภาพสังคมน้ันเป็นความพยายามท่ีจะปรับปรุงข้อบกพร่องของ

แนวคิดเดิมและแสวงหาจุดสมดุลของการมองในระดับปัจเจกบุคคล และระดับสังคม รวมไปถึง

ความพยายามท่ีจะประนีประนอมความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ และความจ าเป็นทางด้านสังคมอีก

ด้วย (นิธิ เน่ืองจ านงค์, 2553) 

ในปี ค.ศ. 2005 แนวคิดดังกล่าวได้เร่ิมขยายความร่วมมือมายังทวีปเอเชีย โดยมีการเชิญ

ชวนให้มหาวิทยาลัยช้ันน าต่าง ๆ ร่วมมือกันและเป็นจุดเร่ิมต้นของการประชุมปรึกษาหารือและ

ปรับปรุงแนวคิดคุณภาพสังคมส าหรับประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของตัวช้ีวัดต่างๆ 

เพ่ือให้เข้ากับบริบทของเอเชียมากท่ีสุด  

 และในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ประมาณปี ค.ศ. 2007 ได้มีการพูดคุยถึงแนวคิดดังกล่าว

ในหมู่นักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ จนได้มีการก่อต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโดยได้รับความ

ร่วมมือจาก 4 สถาบันช้ันน าของประเทศคือ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการจัด

ประชุมนานาชาติคร้ังท่ี 4 ข้ึนในประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทย เป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมด้านบริบทของ

ประเทศ ส่งผลท าให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงความรู้ เทคโนโลยีและเงินทุนจากภายนอก ท้ังท่ีใน

ความเป็นจริงแล้ว เมื่อดูจากสถิติตัวช้ีวัดการขับเคลื่อนสังคมด้านรายได้ของคนไทยในปี พ.ศ.2550  

พบว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ครัวเรือนไทยท่ัวประเทศมีรายได้เฉล่ียเดือนละ 18,895 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2549 ร้อยละ 6.2 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.8 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) แต่เมื่อ
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น ามาเปรียบเทียบกับระดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) ท่ีในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ

ไทยกลับถูกจัดอยู่ท่ีอันดับ 124 จาก 149 ประเทศ น่ันย่อมหมายความว่าไทยเป็นประเทศท่ีจัดอยู่ใน

กลุ่มท่ีมีความสงบสุขในระดับต่ า (Institute for Economics and Peace, 2010) จากข้อมูล

ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการท่ีประเทศมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนน้ันไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิต

และสังคมในด้านอื่น ๆ จะดีตามไปด้วยดังท่ีเคยคาดการณ์กันไว้ 

ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีแนวทางในการพัฒนา ท่ีเน้นแนวทางการ

สร้างให้เกิดดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวคิดคุณภาพสังคม โดยอาศัยมิติท้ัง 4 ด้าน

ดังท่ีกล่าวไว้แล้วในข้างต้น ซ่ึงส่วนหน่ึงน้ันต้องมาจากการเสริมสร้างพลังทางสังคมของภาค

ประชาชน ท่ีจะต้องมีการสร้างศักยภาพและความสามารถในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความสามารถให้เข้าถึงมิติอื่น ๆ ของ

คุณภาพสังคมได้ 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการท่ีจะศึกษาถึงแนวคิดคุณภาพสังคม ในมิติของการเสริมสร้าง

พลังทางสังคม (Social Empowerment) เน่ืองจากในสังคมปัจจุบัน พบว่ามีความเหลื่อมล้ าใน

หลายๆด้าน อาทิความเหลื่อมล้ าศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อ านาจนายทุน ความเหลื่อมล้ าในเร่ืองของ

รายได้ อ านาจเชิงนโยบายของรัฐบาล ฉะน้ัน ไม่ว่าจะพัฒนาพลังอ านาจรัฐ อ านาจทุนให้ดีเท่าไหร่ 

แต่ถ้าพลังอ านาจทางสังคมไม่เสมอกัน ก็ไม่มีทางท่ีจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนได้ (ประเวศ 

วะสี, 2543) การศึกษาคร้ังน้ีจึงได้ท าการศึกษาในประเด็นของปัจจัยทางด้านต่างๆท่ีมีความสัมพันธ์

ต่อศักยภาพและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม ขอบเขตของการเสริมสร้าง

ความสามารถเฉพาะตัวของปัจเจกบุคคลและศักยภาพในการถ่ายทอดสู่สังคม โดยความสัมพันธ์

ทางสังคมและการเสริมสร้างพลังทางสังคม จะน าไปสู่ความสามารถในการท่ีจะเข้าถึงมิติด้านอื่น ๆ 

ของคุณภาพสังคมได้ โดยกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจและบริการ ตลาดแรงงาน 

รวมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ เป็นพ้ืนท่ีในการศึกษา 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการณ์ของการเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ศึกษาถึงปัจจัยและตัวช้ีวัดในด้านต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

รวมไปถึงสภาพการณ์ของการเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.3.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ท าการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งออกเป็น 

กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ 

 

1.3.3  ขอบเขตด้านประชากร 

การเลือกตัวอย่างในการศึกษาการคร้ังนี้ ท าการเลือกจากประชากร ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง อายุ 18 

ปีขึ้นไป ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครจ านวน 1,000 ตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi 

- Stage Sampling) 

 

1.3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์และเขียนรายงาน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง เมษายน 2555 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1  ผลงานวิจัยครั้งนี้ จะสามารถท าให้สังคมไทยได้รู้จักและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

แนวคิดคุณภาพสังคม โดยเฉพาะการเสริมสร้างพลังทางสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองที่ใหม่และยังไม่มี

ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเร่ืองนี้มากเท่าที่ควร 

1.4.2  ผลการวิจัยในคร้ังนี้ ยังได้ทราบถึงเหตุและปัจจัยในด้านต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การ 

เสริมสร้างพลังทางสังคม เพื่อที่จะพัฒนาเป็นตัวช้ีวัดที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ และ

สภาพสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะตัวช้ีวัดที่ดีนอกจากจะเป็นตัวที่ส่ือให้เห็นถึงความส าเร็จแล้วนั้น ยัง

จะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในขณะนั้น ว่าความเป็นไปอย่างไร มีจุดไหนที่อยู่ในระดับมาตรฐาน 

จุดไหนอยู่ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา

เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และตรงจุดมากที่สุด 

1.4.3  ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการ 

ก าหนดนโยบาย หรือการพัฒนาที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

การเมืองและวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมมากที่สุดในทุก ๆ มิติโดยเฉพาะอย่างย่ิง มิติทางด้าน

การเสริมสร้างพลังทางสังคม ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การเข้าถึงมิติอื่น  ๆ ได้ เพราะ

พลังทางสังคมของภาคประชาชนนั้น เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ หาก

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าประเด็น และข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้ ก็จะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมได้ 

1.4.4  ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดองค์ความรู้ ในประเด็นของ 

คุณภาพสังคม หรือ การเสริมสร้างพลังทางสังคม ส าหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

ผู้ที่สนใจ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยในคร้ังนี้ ได้ท าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพการณ์ของการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม รวมไปถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษา ได้มีการใช้แนวคิดและทฤษฎี เพื่อช่วยสนับสนุน อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสังคม 
 2.2  แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
 2.4  แนวคิดการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
 2.5  แนวความคิดเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดทางสังคม 
 2.6  แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพสังคม 

 

 แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality) เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักวิชาการจาก

ประเทศในทวีปยุโรปในช่วงกลางของทศวรรษท่ี 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและ

สร้างดุลยภาพให้เกิดข้ึนระหว่างการวัดผลการพัฒนา โดยมุ่งเน้นตัวช้ีวัดด้านเศรษฐกิจเพียงด้าน

เดียวมาเน้นท่ีตัวช้ีวัดทางด้านสังคม ซ่ึงในช่วงแรกของการพัฒนาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการ

ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย และเร่ิมมีการสร้างองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมากข้ึนในช่วงต่อมา (สุรสิทธ์ิ 

วชิรขจร, 2553) 

 

2.1.1  ความหมายของคุณภาพสังคม 

Walker (1998: 109 อ้างถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553) กล่าวไว้ คือ เป็นสังคมท่ีสมาชิกมี

ความสามารถและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมท้ังด้านสังคมและเศรษฐกิจ และการ

เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน 

และระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมในชุมชน  

 Beck and others (1997: 3 อ้างถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553) หมายถึง ระดับความสามารถ

ของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้ังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้

เกิดสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มท่ี 

 Maeson (2005: 11-12 อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 2553) ให้ความหมายของคุณภาพสังคมไว้

ว่า เป็นขอบเขตท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังการพัฒนา

ชุมชนภายใต้ความเป็นอยู่ท่ีดีและศักยภาพของตนเอง 

 สรุปแนวคิดคุณภาพสังคม หมายถึง แนวคิดท่ีบูรณาการเร่ืองต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ

มนุษย์ ท้ังความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจน

การพัฒนาของชุมชน ให้เป็นไปตามศักยภาพของแต่ละคน 

 

2.1.2  มิติต่าง ๆ ของคุณภาพสังคม 

2.1.2.1  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) เป็น

เร่ืองท่ีประชาชนมีความมั่นคงทางทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน ท่ีอยู่อาศัย การดูและ

สุขภาพ และการจ้างงาน 

             2.1.2.2  ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) เป็นเร่ืองท่ีประชาชน 
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จ าเป็นต้องเข้าถึงและการเข้าร่วมในสถาบันต่างๆ รวมท้ังความสัมพันธ์ทางสังคม ในชีวิตประจ าวัน 

การเข้าถึงการบริการทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ขาดแคลนทรัพยากร ซ่ึง

ทรัพยากรสามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนให้กลับสู่เส้นทางหลักของสังคมได้อีกคร้ัง ซ่ึงมิตินี้อยู่ใน 

รูปแบบของสิทธิพลเมือง ตลาดแรงงาน (การเข้าถึงระบบว่าจ้าง และระบบบริการทางพลเมือง/ 

วัฒนธรรม) และเครือข่ายสังคม 

  2.1.2.3  ความสมานฉันท์ทางสังคม ( Social Cohesion) เป็นการแสดงถึงความ 

สัมพันธ์ในสังคม ค่านิยม บรรทัดฐานและการยอมรับการท าเพ่ือส่วนรวมท้ังน้ี ความสามัคคีใน

สังคมรวมความไว้วางใจกัน อันประกอบด้วยความไว้วางใจท่ีมีต่อสถาบันต่างๆ นอกจากน้ีความ

สามัคคีในสังคมยังรวมการสร้างเครือข่ายทางสังคม และการมีอัตลักษณ์ 

  2.1.2.4  การเสริมสร้างพลังทางสังคม ( Social Empowerment) การเสริมสร้าง

พลังทางสังคม คือ ศักยภาพท่ีแสดงให้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม 

ขอบเขตการสร้างเสริมความสามารถเฉพาะตัวของปัจเจกบุคคล และศักยภาพในการถ่ายทอดสู่

สังคม โดยความสัมพันธ์ทางสังคม การเสริมสร้างพลังทางสังคม ซ่ึงประกอบด้วยองค์ความรู้และ

ตลาดแรงงาน โดยจะครอบคลุมเร่ืองสัญญาว่าจ้าง โอกาสการย้ายงาน และการแบ่งเวลาให้งานและ

ชีวิตครอบครัว การเสริมสร้างความสามารถของพวกเขาให้เข้าถึงมิติอื่น ๆ ของคุณภาพสังคม 

(Social Quality) เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักวิชาการจากประเทศยุโรปในช่วงกลางของ

ทศวรรษท่ี 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและสร้างดุลยภาพให้เกิดข้ึนระหว่างการวัดผล

การพัฒนา 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงมิติของคุณภาพทางสังคม 

แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า, 2553: 9 

 

2.1.3  บริบทของแนวคิดคุณภาพสังคมในยุโรป 

Denis Bouget (2001 อ้างถึงใน นิธิ เน่ืองจ านงค์, 2553) ได้ต้ังข้อสังเกตว่า การเกิดข้ึนมา 

ของแนวคิดคุณภาพสังคมน้ัน เน่ืองมาจาก “ความไม่เพียงพอ” ของแนวคิดท่ีมีมาก่อนหน้าน้ี ในการ

ให้ค าตอบกับปัญหาสังคมท่ีโลกก าลังเผชิญอยู่ ตัวอย่างของแนวคิดท่ีมาก่อนหน้าน้ี อาทิเช่น แนวคิด

การกีดกันทางสังคม (Social Exclusion) หรือแนวคิดคุณภาพชีวิต (Quality life) แนวคิดนี้

มุ่งหวังท่ีจะเพ่ิมเติมมุมมองมนการวิเคราะห์ “ความเป็นอยู่” ของพลเมือง จากเดิมท่ีมองแต่ในเชิง

เศรษฐกิจ ให้ขยายขอบเขตครอบคลุมประเด็นทางสังคมมากข้ึน และเน่ืองด้วยจากแนวคิดคุณภาพ

ชีวิตมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาความเป็นอยู่ของพลเมือง และประเมิน “คุณภาพ” จากฐานของ “ความพึง

พอใจของปัจเจกชน” จึงท าให้แนวคิดดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอยู่ในระดับ “ปัจเจกชน” มาก

เกินไป และละเลยมิติในระดับ “สังคม” และนอกจากน้ี แนวคิดคุณภาพชีวิตมักจะมองปัจเจกชนว่า

เหมือน “เคร่ืองบันทึก” เหตุการณ์ชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ไม่ได้มองมิติท่ีว่า ปัจเจกชนนั้นเป็นตัว

แสดงท่ีมีความสามารถสร้าง “วิถีชีวิต” ของตนได้ 

คุณภาพสังคม 

กระบวนการ 

ทางสังคม 

ชุมชน/กลุ่ม/

ครอบครัว 
ระบบสถาบัน/

องค์กร 

กระบวนการท่ีเก่ียวข้อง

กับปัจเจกชน 

ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

      -ทรัพยากรทางการเงิน 

      -ที่อยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม 

      -สุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

      -การท างาน 

      -การศึกษา 

     -สิทธิของพลเมือง 

     -ตลาดแรงงาน 

     -การบริการ 

     -เครือข่ายทางสังคม 

การยอมรับเป็นสมาชิก 

ความสมานฉันท์ทางสังคม 

     -ความไว้วางใจ 

     -บรรทัดฐานและค่านิยมอื่นๆ 

     -เครือข่ายทางสังคม 

     -อัตลักษณ์ 

     -ฐานความรู้ 

     -ตลาดแรงงาน 

     -การเปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม 

     -พื้นที่สาธารณะ 

     -ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
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 จากข้อวิจารณ์ดังกล่าวพอจะอนุมานได้ว่า แนวคิดคุณภาพสังคมดูเหมือนจะถูกออกแบบมา

เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องของแนวคิดคุณภาพชีวิต ในขณะท่ีแนวคิดคุณภาพชีวิตจะเน้นการประเมิน

ในระดับปัจเจกชน แต่แนวคิดคุณภาพสังคมพยายามท่ีจะแสวงหาจุดสมดุลย์ระหว่างการมองใน

ระดับปัจเจก (Faits Individual) ตามแนวการศึกษาแบบอัตประโยชน์นิยม ( Utilitarian 

Approach) และแนวทางสังคมวิทยาแบบเดอร์คไคเมียน (Durkheimian Approach) ด้วยเหตุน้ี

แนวคิดคุณภาพสังคมจึงน าเสนอมุมมองในเชิง สัมพันธ์ท่ีช้ีว่าท้ังปัจเจกชนในฐานะตัวแสดงและ

สังคมในฐานะของบริบทน้ัน ส่งซ่ึงกันและกันในสองทิศทาง ในลักษณะท่ีเรียกว่า “การพ่ึงพา

ระหว่างกันท่ีส่งผลซ่ึงกันและกัน” หรือ Constitutive Interdependency (นิธิ เน่ืองจ านงค์, 2553) 

 ในส่วนของบริบททางสังคมน้ัน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์แบบเสรีนิยมใหม่ท่ีได้สร้างแรง

กดดันอย่างมหาศาลต่อการท างานของรัฐสวัสดิการในยุโรป ท่ีได้มีการแปลงสภาพไปในลักษณะ

ต่าง ๆ เช่น การแปลงไปสู่รัฐท่ีสนับสนุนการแข่งขัน ( Competition State) รวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ยุค “หลังอุตสาหกรรม” โดยรัฐได้เปลี่ยนความพยายาม

จากการแยกอาณาบริเวณทางสังคมออกจากระบบตลาดมาเป็นการน าระบบตลาดเข้ามาท่ัวทุกอาณา

บริเวณของรัฐ และนัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพดังกล่าวคือ นโยบายสวัสดิการสังคมต้องอยู่

ภายใต้ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ (นิธิ เน่ืองจ านงค์, 2553) 

นอกจากน้ีแล้วอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ยังช้ีให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและ

สังคมจากยุคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคหลังอุตสาหกรรม (Post-Industrial societies) ซ่ึง Bell 

 (1999 อ้างถึงใน นิธิ เน่ืองจ านงค์, 2553) ได้ต้ังข้อสังเกตไว้ ดังน้ี 

1)  การเปลี่ยนแปลงจากอุตสหกรรมการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมบริการ 

2)  การเปลี่ยนแปลงลักษณะในการจ้างงาน โดยในปัจจุบันมักเป็นการจ้าง  

“ผู้เช่ียวชาญ” หรือ “มืออาชีพ 

3)  การเปลี่ยนแปลงในวิธีการเลื่อนล าดับช้ันทางสังคมจากเดิมท่ีอยู่บนรากฐาน

ของครอบครัวอยู่บนรากฐานของการศึกษามากข้ึน 

4)  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเร่ืองทุน จากเดิมท่ีทรัพยากรมักจะผูกติดกับทุน

ทางการเงิน มาเป็นทุนมนุษย์และทุนทางสังคมมากข้ึน 

5)  ความเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีจากเดิมท่ีเทคโนโลยีจะหมายถึงเคร่ืองจักร  

แต่ปัจจุบันจะหมายถึง เทคโนโลยีทางปัญญา 

6)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการติดต่อส่ือสารจะเข้ามาแทนท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางด้านขนส่ง 

7)  ทฤษฏีว่าด้วยมูลค่าเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีอยู่บนฐานของแรงงานเป็นอยู่บน 
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พ้ืนฐานขององค์ความรู้บริบททางสังคมท่ีส าคัญด้านประชากรในสองลักษณะ คือ การก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุและการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพ น้ันหมายถึงการสร้างแรงกดดันต่องบประมาณ

ด้านสวัสดิการท่ีรัฐจะต้องจัดหาให้แก่คนกลุ่มน้ี 

 แนวคิดคุณภาพทางสังคมในประเทศยุโรปจึงได้เกิดข้ึนทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน

บริบทแวดล้อมดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงสะท้องให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรป ในการท่ีจะรักษาเสถียรภาพ ท้ังความสามารถในการแข่งขัน ความั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และการบูรณภาพของสังคม แนวคิดคุณภาพสังคมจึงเป็นความพยายามอีกคร้ังหน่ึงของยุโรปในการ

หาจุดสมดุลย์ระหว่างแรงกดดันท่ีเผชิญอยู่ 

 จนกระท่ังในปี ค.ศ. 2001 แนวคิดคุณภาพสังคมเร่ิมเป็นท่ียอมรับข้ึนในวงการวิชาการ และ

ได้มีการน าเสนอลงในหนังสือ “The Social Quality of Europe” โดยได้รับการสนับสนุนจาก

มูลนิธิสนับสนุนคุณภาพสังคมแห่งยุโรป (European Foundation on Social Quality) ซ่ึงใน

ปัจจุบันต้ังอยู่ท่ีสถาบันการศึกษาสังคม (Institute of Social Studies) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

มูลนิธิดังกล่าว ได้ร่วมมือกับนักวิชาการต่าง ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุง และยังได้มีการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ลงในหนังสือและวารสารมากมาย 

 

2.1.4  แนวคิดคุณภาพสังคมในประเทศไทย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรจ านวนประมาณ 63 ล้านคน และได้มีหน่วยงานต่าง  ๆ

มากมายท่ีมีการพัฒนาตัวช้ีวัด เพ่ือวัดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต (สศช.) กรมการพัฒนาสังคม กรมพัฒนา

สวัสดิการ โดยตัวช้ีวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยจะเน้นในเร่ืองของความสัมพันธ์ในครอบครัว การ

ส่งเสริมเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ ทุนทางสังคม การปรับตัวและการหลีกเลี่ยงความเส่ียง 

(ถวิลวดี บุรีกุล, 2553) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ท่ีได้ถูกพัฒนาขึ้นนั้น ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะ

สามารถอธิบายสังคมในภาพรวมได้ ดังน้ันจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ท่ีจะช่วยในการวัดระดับ

คุณภาพสังคม 

 ภายหลังจากท่ีแนวคิดดังกล่าวน้ัน ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโดยนักวิชาการในหลาย ๆ

ประเทศท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ ผ่านวารสารท่ีช่ือ 

“European Journal of Social Quality” ในปี ค.ศ. 2005 ได้มีการขยายความร่วมมือมายังภูมิภาค

เอเชีย โดยการเชิญชวนมหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศญ่ีปุ่น จีน อินเดีย ไต้หวัน และอินโดนีเซีย 

โดยได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในประเด็นของแนวคิดหลักของคุณภาพสังคม รวมไปถึงการ
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ปรับประยุกต์ใช้แนวคิดและพัฒนาตัวช้ีวัด เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคเอเชียมาก

ท่ีสุด 

 ในปี ค.ศ. 2007 เร่ิมมีการพูดถึงแนวคิดคุณภาพสังคมในวงการนักวิชาการของประเทศไทย 

โดยได้มีการเข้าร่วมการประชุมเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและเก็บข้อมูลของประเทศไต้หวันและ

เกาหลี และประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติเกี่ยวกับคุณภาพสังคม 

คร้ังท่ี 4 เมื่อวันท่ี 9 -10 ธันวาคม 2552 โดยรับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน คือ สถาบัน

พระปกเกล้า สถาบัณบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีเป้าหมายในการประชุมเพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดการพัฒนาสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์และแนวคิดคุณภาพสังคมว่ามีความเหมือนและแตกต่างกัน

อย่างไร รวมท้ังยังได้มีการน าเสนอผลการเก็บข้อมูล จากตัวช้ีวัดท่ีได้รับการพัฒนาแล้วของประเทศ

ในเอเชียอีกด้วย 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 

 

2.2.1  ความหมายของพลังอ านาจ 

ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ (2554) กล่าวว่า พลังอ านาจ (Power) เป็นความสามารถและศักยภาพ

ของบุคคลท่ีเกิดจากการสร้างสมเพ่ิมพูน โดยประสบการณ์และการเรียนรู้ ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะ

ท่ีมีพลังผลักดันท าให้เกิดการเคลื่อนท่ี (Movement) หรือเปลี่ยนแปลงได้ และกลายเป็นอิทธิพล

ส่งผลต่อบุคคลหรือส่ิงแวดล้อม  

 ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2544: 312 อ้างถึงใน กรภัค จ๋ายประยูร, 2549) กล่าวว่า อ านาจคือ 

ความสามารถของบุคคลในอันท่ีจะหันเหความคิดเห็น บุคคล องค์การ หรือสถานการณ์ของบุคคล 

อื่นให้เบ่ียงเบนไปในทิศทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง มาจากรากศัพท์ Potere ซ่ึงหมายถึง 

ความสามารถ 

 จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2513 : 25 อ้างถึงใน กรภัค จ๋ายประยูร, 2549) ได้ให้แนวคิด

เกี่ยวกับอ านาจไว้ว่าเป็น “ความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้อื่น หรือความสามารถ

ในการป้องกันมิให้ผู้อื่นมามีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของตน” 

 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2532 : 26) กล่าวว่า อ านาจมีอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม กล่าวคือ 

เมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กันแล้ว อ านาจจึงเกิดข้ึน อ านาจไม่อาจเกิดข้ึนได้หากผู้น้ันอยู่คนเดียว 

ดังน้ันการกระท าทางสังคม (Social Act) ท่ีน่ันก็มีอ านาจ อ านาจโดยท่ัวไป หมายถึง ความสามารถ

ในการท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้เสร็จลงไปแล้ว เช่น ใช้ให้ใครท าอะไร หรือห้ามไม่ให้เค้าท าส่ิงใด 
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 สรุปความหมายของอ านาจ คือ โอกาสท่ีมีอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นความสามารถ

และศักยภาพของบุคคล ในการท่ีจะหักเหความสนใจ ทัศนคติของบุคคล หรือกลุ่ม ให้เบ่ียงเบนไป

ในทางท่ีตนเองต้องการ 

 

2.2.2  ประเภทของอ านาจ 

 ประเภทของอ านาจอาจพิจารณาแบ่งได้โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้

อ านาจกับฐานอ านาจ ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของอ านาจได้ดังต่อไปน้ี 

  2.2.2.1  การบังคับ ( Force) เป็นอ านาจอย่างหน่ึงท่ีใช้วิธีการบังคับผู้ร่วมสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เกิดผลข้ึน เช่น ใช้ก าลังบังคับ การหน่วงเหน่ียวเป็นต้น 

  2.2.2.2  ภาวะครอบง า ( Deminance) อ านาจในลักษณะน้ีเกิดข้ึนจากกรณีท่ีผู้มี

อ านาจท าหน้าหน้าท่ีพิเศษหรือมีความช านาญท าให้ผู้อื่นต้องพ่ึงพาอาศัย เช่น ครูบาอาจารย์เป็นท่ีพ่ึง

ของศิษย์ ข้าราชการเป็นท่ีพ่ึงของราษฏร เป็นต้น 

  2.2.2.3  ความต้องตาต้องใจ ( Attraction) เป็นอ านาจชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นอ านาจทาง 

จิตวิทยา เกิดข้ึนเพราะความผูกพันธ์ทางจิตใจระหว่างผู้ร่วมสัมพันธ์ ซ่ึงอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ 

คือ ความผูกพันธ์กับองค์กร หรือสถาบัน ความรู้สึกชอบพอ และบารมี 

  2.2.2.4  สิทธิอ านาจ ( Authority) เป็นอ านาจท่ีมีหรือได้รับความรับผิดชอบ  

(Legitimacy) ผู้ใช้สิทธิอ านาจเป็นผู้ท่ีมีสิทธิท่ีจะใช้อ านาจ เพราะมีผู้มอบให้ ซ่ึงมักเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งส าคัญในสังคม เช่น เป็นต ารวจ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น  

  2.2.2.5  ตามประเพณี ( Tradition) กล่าวคือ เกิดจากการปฏิบัติตามค าส่ังของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงจนเคยชิน และท าให้ผู้ออกค าส่ังมีอ านาจและกลายเป็นอ านาจท่ีได้รับการ

ยอมรับ เช่น ผู้น าเผ่า ผู้อวุโสในชุมชน เป็นต้น 

  2.2.2.6  ตามกฎหมาย ( Law) เมื่อใดท่ีกฎหมายระบุให้อ านาจใดเป็นอ านาจตาม 

กฎหมาย อ านาจน้ันก็จะกลายเป็นสิทธิอ านาจ 

  2.2.2.7  อ านาจตามหลักเหตุผลหรือความเช่ียวชาญ ( Rationality) เป็นอ านาจท่ี

เกิดข้ึนเพราะมีการพิจารณาตามหลักเหตุผลแล้วท าเป็นกฎเกณฑ์ หรือเกิดจากการยอมรับความรู้

ความช านาญเฉพาะอย่างของผู้ใช้อ านาจเช่น หมอ ทนายความ เป็นต้น 

 

2.2.3  ฐานของอ านาจ 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของอ านาจน้ัน French and Raven (1959: 154-160 อ้างถึงใน 

กรภัค จ๋ายประยูร, 2549) ยังได้กล่าวถึงฐานของอ านาจซ่ึงสามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ ดังน้ี 
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  2.2.3.1  อ านาจหน้าท่ี ( Authority) อ านาจหน้าท่ีน้ีมีผู้เรียกว่า อ านาจโดยชอบ

ธรรม (Legitimate Power) หรืออ านาจกฎหมาย (Legalistic Power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจา

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายสถาบัน ขนบธรรมเนียม ค่านิยม หรือวัฒนธรรม ซ่ึงบุคคลส่วนใหญ่

ยอมรับว่าถูกต้องชอบธรรม ควรเช่ือฟัง 

  2.2.3.2  อ านาจบังคับ ( Coercive Power) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากก าลังไม่ว่าจะเป็น

ก าลังกาย ก าลังอาวุธ ก าลังทางใจ (การสะกดจิต) ก็ตาม เช่น การท าให้เจ็บปวด การจองจ า การท าให้

ถึงตาย เป็นต้น อ านาจชนิดนี้เป็นความสามารถท่ีท าให้ถูกบีบค้ันจนต้องยอมตาม หรือเกิดความ

หวาดกลัวผลท่ีเกิดจากอ านาจน้ัน ท้ัง ๆ ท่ียังไม่มีการใช้ก าลังก็ได้ 

  2.2.3.3  อ านาจในการให้รางวัลหรือลงโทษ ( Reward and Punishment Power) 

ต้นก าเนิดของอ านาจชนิดนี้อยู่ท่ีทรัพยากร สิทธิพิเศษ เงิน ความสะดวกสบาย ซ่ึงอาจเรียกส้ัน ๆ ว่า 

ส่ิงท่ีมีค่าในสายตาของผู้ถูกใช้อ านาจ ผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถให้ประโยชน์หรือให้ความดี

ความชอบแก่บุคคลอื่นได้ มักเป็นผู้มีอ านาจ 

  2.2.3.4  อ านาจอ้างอิง ( Referent Power) เป็นอ านาจท่ีข้ึนอยู่กับบุคลิกลักษณะ 

เสน่ห์ดึงดูดความรู้สึกใกล้ชิด ความช่ืนชมศรัทธาท่ีอ้างอิงความเช่ือทางประเพณี ทางศาสนา ทาง

ไสยศาสตร์และอื่นๆ ตลอดจนการอ้างอิงอ านาจจากบุคคลท่ีมีความสามารถ 

  2.2.3.5  อ านาจในฐานะผู้เชียวชาญ ( Expert Power) อ านาจแบบน้ีเป็น

ความสามารถท่ีเกิดจากคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ ความรู้ ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีเกิดจาการ

เรียนรู้ การศึกษา อบรม ประสบการณ์ 

 

2.2.4  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดอ านาจและการสร้างอ านาจให้กับตนเอง 

 ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้เกิดอ านาจและอิทธิพลของผู้น าน้ัน Robert (2003) ได้กล่าวว่า สาเหตุ

ท่ีบุคคลมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงน้ัน เน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี คือ 

  2.2.4.1  บุคคลน้ันมีทรัพยากรทางการเมือง ( Political Resources) อยู่ใน

ครอบครองมากกว่าผู้อื่น 

2.2.4.2  แม้จะมีทรัพยากรทางการเมืองในครอบครองเท่ากัน บุคคลบางคนอาจจะ

ใช้ทรัพยากรทางการเมืองได้มากว่าคนอื่น ท าให้บุคคลมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือกว่าผู้อื่น 

2.2.4.3  แม้จะมีทรัพยากรทางการเมืองในครอบครองเท่ากัน บุคคลบางคน

สามารถใช้ทรัพยากรทางการเมืองได้ช านาญ และมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคคลอื่น (Dahl, 1975:28 

อ้างถึงใน กรภัค จ๋ายประยูร, 2549) การท่ีบุคคลบางคนสามารถใช้ทรัพยากรทางการเมืองได้
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มากกว่าบุคคลอื่น ก็เพราะต้องการผลประโยชน์มากกว่าคนอื่น หรือมีแรงจูงใจบางอย่างมากกว่าคน

อื่น ส่วนสาเหตุท่ีบุคคลมีความช านาญในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองน้อยกว่ากันก็เน่ืองมาจาก 

1)  ความแตกต่างในเร่ืองชาติพันธ์ (Genetic) 

2)  ความแตกต่างในโอกาสท่ีจะเรียนรู้และฝึกฝน (Learn) 

3)  ความแตกต่างในเร่ืองแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ (Incentives) 

อาจกล่าวได้ว่าความแตกต่างในความช านาญในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองอาจข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยทางด้านชีววิทยา เช่น ความแตกต่างทางสมอง เป็นต้น และอาจข้ึนกับความแตกต่างในความ

ต้ังใจฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองด้วย ซ่ึงอาจเกี่ยวเน่ืองมาจาก

แรงจูงใจของบุคคลน้ันด้วย ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ปัจจัยท่ีท าให้บุคคลมีอ านาจและอิทธิพลน้ัน คือ การ

มีทรัพยากรทางการเมือง ความสนใจ และความช านาญในการใช้ทรัพยากรทางการเมือง 

ส าหรับทรัพยากรทางการเมืองน้ัน โรเบิร์ต ดาห์ล ได้กล่าวไว้ เช่น ความมั่งค่ัง ช่ือเสียงวงศ์

ตระกูล ความสามารถในการควบคุมข้อมูลต่างๆ ต าแหน่งในทางสาธารณะ การได้รับความนิยมจาก

ประชาชนอย่างกว้างขวาง การมีพรรคพวกท่ีมีวินัยและจงรักภักดี ตลอดจนการได้ควบคุมหน่วยงาน

ท่ีไวต่อการรับรู้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  

 

2.2.5  อ านาจและพลังทางสังคม 

 ประเวศ วะสี ( 2543) ได้กล่าวถึงอ านาจหรือพลังทางสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

2.2.5.1  พลัง “พลานุภาพ” หมายถึง อ านาจซ่ึงมาจาการใช้ก าลัง เป็นอ านาจของ

การใช้ความรุนแรงเข้าแก้ไขปัญหา พลังชนิดนี้ย่ิงใช้ความรุนแรงมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงเกิดความทุกข์ยาก

มากท้ังฝ่ายท่ีถูกกระท า และฝ่ายกระท า และในท้ายท่ีสุดผู้ใช้ความรุนแรงน้ันก็จะอยู่ได้ (สังคมท่ีใช้

พลังแบบพลานุภาพน้ี เป็นสังคมในแบบท่ีเก่าแก่ท่ีสุด มีมาต้ังแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน มักเป็น

สังคมท่ีล้าหลัง) 

2.2.5.2  พลัง “ธนานุภาพ” หมายถึง พลังท่ีมาจากการใช้อ านาจทางการเมืองแทรก

ซ่ึมเข้ามาในการแก้ปัญหา หรือเข้าแก้ปัญหาโดยตรง อ านาจท่ีมาจากเงินไม่มีสัญชาติ แผ่ซ่านแทรก

ซึมไปได้ท่ัวและซับซ้อน มีความแนบเนียนจนผู้ท่ีถูกใช้อ านาจชนิดนี้ไม่ทันรู้ตัว จึงเป็นอันตรายมาก 

เพราะผู้ถูกกระท าไม่ทันได้รู้ตัวเหมือนกับคนท่ีใช้ความรุนแรงกับเรา 

2.2.5.3  พลัง “สังคมานุภาพ” หมายถึง พลังทางสังคมหรือชุมชน บางทีเรียกว่า 

“ประชานุภาพ” พลังชนิดนี้เช่ือใน “อ านาจของความรู้” ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกัน ร่วมท า และการ

ระดมสมองเพ่ือเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอ านาจในลักษณะของการประสานร่วมมือกัน อันความรู้

น้ีมีความย่ังยืน ส าหรับ “สังคมานุภาพ” น้ีเป็นพลังอ านาจท่ีรวมตัวกันอยู่ในพ้ืนท่ีจริงทางภูมิศาสตร์ 
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หรือทาง Cyber Space ก็ได้ โดยผ่านส่ืออิเล็คทรอนิค ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

พลังเช่นนี้มาจากหลายแหล่งความคิด และมีอ านาจในการแก้ปัญหาทุกชนิด โดยไม่ต้องใช้ความ

รุนแรง 

 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

 

2.3.1  ความหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

 การเสริมสร้างพลังอ านาจ ( Empowerment) เป็นแนวคิดท่ีเป็นท้ังกระบวนการและ

ผลลัพธ์ เป็นการจัดการในการพัฒนาความสัมพันธ์ และปฏิกิริยากับผู้อื่นท่ีมีผลต่อคุณภาพ รวมท้ัง

แนวคิดท่ีมีความซับซ้อนและกว้างขวาง มีขอบเขตครอบคลุมท้ังทางด้านจิตสังคม การเมืองและ

จริยธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ท้ังในด้านพัฒนาบุคคล การพัฒนาคุณภาพงาน การปรับปรุง

คุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชน 

 การเสริมพลังอ านาจมีแนวคิดท่ีหลายมิติ ดังน้ัน ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ

จึงมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป ตามการประยุกต์ใช้กับกลุ่มบุคคล 

 การเสริมพลังอ านาจมาจากศัพศ์ภาษาลาตินว่า “ Potere” มีความหมายว่า มีความสามารถ 

ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Empowerment” หมายถึง การให้อ านาจหรืออ านาจหน้าท่ีเพ่ือให้มี

ความสามารถหรือเป็นการเปิดโอกาสให้ (Gibson, 1991: 355 อ้างถึงใน วิมลวรรณ ศิริวงศ์, 2548) 

 Rodwell (1996) และ Cuttebuck (1995 อ้างถึงใน วิมลวรรณ ศิริวงศ์, 2548) กล่าวถึง

แนวคิดของการเสริมพลังอ านาจท่ีคล้ายคลึงกัน คือ เป็นกระบวนการท่ีจะให้หรือถ่ายโอน มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความเช่ือมั่นท่ีจะเติบโตในหน้าท่ีเคารพ อีกท้ังรอดเวลได้กล่าวไว้ว่า ใน

กระบวนการน้ันประกอบด้วย อ านาจหน้าท่ี การเลือกและการให้อ านาจ 

 Klakovich (1996 อ้างถึงใน วินัย พลสิทธ์ิ, 2547) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลัง

อ านาจในงานว่า เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันต่อบทบาทท้ังผู้น าและผู้ตาม ซ่ึงใช้การ

บรรลุข้อตกลงในช้ันสูง ท้ังเป้าหมาย บุคคลและเป้าหมายองค์กร 

 Kiefter (1984, 354-361) ได้อธิบายความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าคือ

กระบวนการของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วม ตลอดจนความสามารถของบุคคล 
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ในการท่ีจะจัดการกับสภาวะแวดล้อมต่างๆโดยตัดสินใจด้วยตนเอง มุ่งเน้นหาทางออก ทาง

แก้ปัญหามากกว่าท่ีตัวปัญหา เน้นท่ีความแข็งแกร่ง สิทธิและความสามารถของบุคคลมากกว่า

ข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนของบุคคล 

 Blanchard and others (1999 อ้างถึงใน วินัย พลสิทธ์ิ, 2547) กล่าวว่า สาระส าคัญของ 

Empowerment คือ การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจด าเนินภารกิจท่ีส าคัญ โดย

องค์ประกอบท่ีส าคัญของการเสริมพลังคือการเสริมสร้างหรือการปลดปล่อย ความรู้ ประสบการณ์

และพลังแรงจูงใจท่ีเก็บซ่อนอยู่ในตัวบุคคล 

 Simmon and Parsons (1983) ให้ความหมาย Empowerment ว่าหมายถึงการเสริมพลัง

อ านาจกล่าวคือเป็นกระบวนการท่ีท าให้บุคคลมีความสามารถ และรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้

เอื้อต่อความส าเร็จโดยการตัดสินใจด้วยตนเอง ซ่ึงอาจปรากฏให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงของ

บุคคล ระหว่างบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม การเสริมพลังจึงเป็นการ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานโดยเน้นถึงการให้คุณค่า ให้อ านาจ ให้ทางเลือกในการ

ปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกแก่บุคลากร ท าให้บุคลากรสามารถควบคุม จัดการวิถีชีวิตของ

ตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจให้สามารถบรรลุเป้าหมายท้ังในระดับส่วนบุคคลและเป้าหมาย

องค์กร 

 Gibson (1991: 354-361) อธิบายความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าคือ แนวคิดท่ี

อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและช่ืนชมการส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้าง

ความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง ความต้องการของตนเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด ารงค์ชีวิต เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นใน

ตนเอง และความรู้สึกว่าตนเองมีอ านาจ สามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ 

UNESCO (1998: 12-13) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า การให้พลัง

อ านาจแก่บุคคล อันเป็นพลังในความหมายของความเข้มแข็งภายในและความเช่ือมั่นการกล้าเผชิญ

สิทธิในการตัดสินใจกับทางเลือกในชีวิต ความสามารถอันมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคมท่ีจะ

มีผลต่อชีวิตบุคคล และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 นิสดาร์ เวชยานนท์ (2550 : 151) ได้ให้ความหมายว่า การเสริมสร้างพลังจะเป็น

กระบวนการหลายมิติทางสังคม (Multi-dimensional Social Peocess) ท่ีจะช่วยให้คนมีอ านาจ
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ในการด ารงชีวิตให้ความรู้สึกว่าตนเองมีพลัง ซ่ึงมีท้ังมิติทางด้านจิตใจ มิติทางด้านสังคม มีติ

ทางด้านเศรษฐกิจ และอื่นๆ นอกจากน้ันการเสริมพลังยังเกิดได้ในหลายระดับท่ีส าคัญคือ ในระดับ

บุคคล (Individual/Psychology) ระดับองค์กร ( Organization) และระดับสังคมชุมชน 

(Community) ซ่ึงท้ัง 3 ระดับน้ีมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนักวิชาการอย่าง Willson ได้

ช้ีให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลเป็นส่ิงท่ีต้องเกิดก่อน เพ่ือท าให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนต่อไป 

 ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2550 : 92) ได้ให้ความหมายว่า การเสริมพลังเป็นการให้อ านาจการ

ตัดสินใจของสมาชิกในองค์การด้วยตนเอง การตระหนักถึงคุณค่าในการด าเนินวิถีชีวิตของคน การ

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยเป็นกระบวนการสร้างเสริมสมรรถนะ 

ประสบการณ์และการยอมรับความสามารถของบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสภาพ

แวกล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานซ่ึงน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์กร 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  การเสริมสร้างพลังอ านาจน้ัน เป็นกระบวนการ

ทางสังคม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคลในการตอบสนอง จัดการในส่ิงต่างๆ

รวมไปถึงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัยกระบวนการในการเสริมสร้าง ประสบการณ์ โอกาส และ

ทัศนคติ 

 

2.3.2  แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจน้ัน พิจารณาได้ว่า เป็นท้ังกระบวนการและเป็นผลลัพธ์ซ่ึง

สะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณภาพและเอกลักษณ์ของบุคคล อีกท้ังยังเป็นแนวคิดในการด าเนินการ

เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Gibson, 1991: 358 อ้างถึง

ใน วิมลวรรณ ศิริวงศ์, 2548) อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมความมีคุณค่าแห่งตน และความสามารถของตน 

หรือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของบุคคลในทางบวก นอกจากน้ียังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

ส่ิงแวดล้อม แนวคิดในการเสริมสร้างพลังอ านาจจึงมีหลากหลาย อาทิเช่น 

Kieffer (1984: 31) ได้ให้แนวคิดของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่าเป็นการพัฒนา 

กระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมและความเข้าใจระบบการเมืองการ 

ปกครอง โดยเปรียบเทียบได้กับการพัฒนาของมนุษย์ ดังน้ี 
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1)  ระยะการเร่ิมต้น เป็นระยะท่ีบุคคลเร่ิมมีส่วนร่วมในการส ารวจค้นหาปัญหา  

เกิดความไม่แน่ใจ และไม่มีความรู้ในอ านาจหน้าท่ี และโครงสร้างของพลังอ านาจ 

2)  ระยะของความก้าวหน้า เป็นระยะท่ีเป็นโอกาสดีส าหรับความร่วมมือร่วมใจ 

และช่วยเหลือแก้ปัญหาซ่ึงกันและกัน ในระยะน้ีบุคคลมีการพัฒนาและยอมรับทางเลือก มีความ

รับผิดชอบทางเลือก ไดรับการพัฒนาทักษะการด าเนินงาน และอาจได้รับความช่วยเหลือจาก

บุคคลภายนอกของการเป็นพ่ีเลี้ยงผู้ร่วมงาน 

3)  ระยะของความเป็นจริง ระยะน้ีเป็นระยะท่ีมุ่งเน้นการเผชิญหน้าและต่อสู้ 

อุปสรรคยุ่งยากท่ีขัดขวางการตัดสินใจของตนเอง ในระยะน้ีเป็นระยะท่ีบุคคลได้รับการพัฒนาภาวะ

ผู้น า พัฒนาทักษะ และพัฒนาองค์การ และธ ารงรักษาส่ิงต่างๆเหล่านี้ไดเคงอยู่ 

4)  ระยะมีข้อยึดมั่นผูกพัน เป็นระยะท่ีมีการบูรณาการความรู้ใหม่ๆ และทักษะใน 

การเผชิญหน้ากับความเป็นจริง 

 การเสริมสร้างพลังอ านาจของ Kieffer เป็นการมองตามกระบวนการซ่ึงเป็นการถ่ายทอด

กระบวนการช่วยเหลือพัฒนาบุคคลให้ตระหนักถึงต้นเหตุของปัญหาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญ

ปัญหา ตลอดจนหาวิธีการแก้ปัญหา 

 Tebbitt (1993: 18-23) ได้ให้แนวคิดของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ประกอบด้วยแนวคิด

ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1)  วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์การท่ีชัดเจน ซ่ึงจะ

สะท้อนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ รวมถึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การการ

ยอมรับคุณค่าของบุคคล 

2)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความฉลาด (Excellence) และความเช่ียวชาญ 

(Expertise) ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมท้ังส่งเสริมให้

บุคลากรมองเห็นคุณค่าของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่าง

ต่อเน่ือง มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

3)  มีความสามัคคี (Harmony) และความเสมอภาค (Balance) ซ่ึงเกี่ยวข้อง

โดยตรง กับบุคคล และปัญญาต่าง ๆ ในองค์การ ซ่ึงทุกคนในองค์การต้องร่วมมือกันรับผิดชอบและ 

ร่วมกันสร้างความประนีประนอมให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน รวมท้ังองค์การโดยรวม 
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4)  สนับสนุนการจัดการกับความเส่ียง (Reasonable – Risk Taking) และ 

รับผิดชอบต่อความล้มเหลว (Accepts Responsible Failure) โดยจะต้องขจัดความกลัวการเส่ียง 

และความกลัวการล้มเหลวของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกล้าท่ีจะ

เผชิญหน้ากับส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น จนเกิดความผูกพันกับองค์การ ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

ต่อองค์การ 

Zimmerman (1995: 588) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจ ไว้ 3 

ประการ 

1)  องค์ประกอบภายในบุคคล (Intrapersonal Empowerment) หมายถึง การ 

รับรู้ท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์ (Perceived Control) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self - 

Efficacy) รวมถึงการมีแรงจูงใจท่ีจะควบคุมตนเอง (Motivation to Control) 

2)  องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์ (Interaction Component) หมายถึงความรู้ 

ความเข้าใจของบุคคลท่ีมีต่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน เข้าใจกฎเกณฑ์ การเมืองของสังคมน้ัน เพ่ือให้

บุคคลสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมให้ไปในทางท่ีเหมาะสม 

3)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึงการกระท า

ท่ีจะน าไปสู่ผลท่ีต้องการ โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน การมีความเห็นในชุมชน พฤติกรรมการ

จัดการกับปัญหา 

Kinlaw (1995 อ้างถึงใน วินัย พลสิทธ์ิ, 2547) กล่าวว่ารูปแบบการจัดกระบวนการ

เสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment Process Management Model) น้ัน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 

ข้ันตอน (Step) และสารสนเทศน าเข้า (Information Input) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  ข้ันตอน (Step) มี 6 ข้ันตอน ต้ังแต่การวางแผน การเร่ิมต้นและการประเมินผล 

ซ่ึงต้องด าเนินอย่างต่อเน่ืองดังน้ี 

(1)  ก าหนดขอบเขตและเผยแพร่ (Define and Communicate) การเร่ิมต้น

ของการเสริมสร้างพลังอ านาจจ าเป็นท่ีจะต้องมีความชัดเจนในความหมายอย่างแท้จริง หลังจากน้ัน

ต้องเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรรับรู้ 

(2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Goals and Strategies) ในการท างานทุก

ระดับขององค์กร วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการเสริมสร้างพลังอ านาจ คือ การปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร ซ่ึงต้องมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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(3)  ฝึกอบรม (Train) ให้ผู้ปฏิบัติงานมีบทบาทและการปฏิบัติแบบใหม่ 

การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างอ านาจน้ันเป็นการฝึกอบรมเทคนิคในการปรับปรุงและสร้างสรรค์การ

ปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

(4)  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Adjust the Organization’s  

Structure) เพ่ือเพ่ิมอิสระในการท างาน ลดความเป็นทางการและส่ิงท่ีครอบง าการสร้างสรรค์ของ

ผู้ปฏิบติงานโดยพิจารณางานท่ีมีองค์กรและตัดงานท่ีไม่ได้สร้างค่านิยมท่ีดีในองค์กรออกไป 

รวมกลุ่มงานท่ีมีอยู่ในลักษณะเป็นธรรมชาติ แล้ววางรูปแบบเครือข่ายการบริหารให้เหลือช่องว่าง

น้อยท่ีสุด 

(5)  ปรับปรุงระบบต่างๆขององค์กร (Adjust the Organization’s  

System) โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละระบบท่ีต้องมีความชัดเจน ทุกคนรับรู้และสามารถท่ี

จะควบคุมและจัดการได้ ประการส าคัญคือ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างพลัง

อ านาจ เช่น ระบบการวางแผน การให้รางวัลชมเชย การฝึกอบรม เป็นต้น 

(6)  ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluate and Improve) เป็นการ 

ประเมินขั้นตอนต่างๆดังท่ีกล่าวมาโดยวัดจากการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของ

ผู้ปฏิบัติงานแล้ว น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

2)  สารสนเทศน าเข้า (Information Input) 

(1)  นัยของการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Meaning of Empowerment)  

เป็นการเสริมสร้างศุกยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วย มีความยึดมั่นผูกพันธ์ มีความสามารถ

และจริยธรรม 

(2)  ส่ิงตอบแทน (Payoffs) ท่ีคาดหวังและเช่ือมั่นว่าจะได้รับจากการ 

เสริมสร้างพลังอ านาจ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมี 3 ระดับ คือ ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน น าไปสู่ระดับท่ีสอง คือ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบของ

องค์กร เช่น บรรยากาศการท างาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพของผลลัพธ์ กระบวนการ 

ท างาน เป็นต้น และระดับสามคือ องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
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(3)  กลุ่มเป้าหมายการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Targets for 

 Empowerment) มุ่งเน้นท่ีผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และทีมงานในองค์กร โดยเสริมสร้างสภาพการ

ปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ขยายแนวคิด แก้ปัญหา ปรับปรุง

การปฏิบัติงานและมีความสามารถในการจัดการงานในหน้าท่ี 

(4)  กลยุทธ์การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Strategies for Empowerment) 

ท่ีส าคัญ 3 ประการคือ การให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างานกับผู้ปฏิบัติงาน การสร้างและพัฒนาการ

ท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกระดับ กล่าวคือ ในระดับบุคคลระหว่างบุคคล 

ทีมงาน และระดับองค์กร 

(5)  การควบคุมการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Controls for  

Empowerment) แตกต่างจากการควบคุมแบบด้ังเดิมแต่ควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

(6)  บทบาทและการปฏิบัติงาน (Toles and Function) หมายถึง การ 

เปลี่ยนแปลงบทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงานจากแบบเก่าไปสู่แบบใหม่ท่ีมีความ

ชัดเจนและมีมาตรฐานสูงข้ึน 

วรรณพร ไกรเลิศ, ผู้แปล (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจไว้ 

3 ประการ 

1)  แบ่งปันข้อมูลกับคนในกลุ่มทุกคน เร่ิมต้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

กับบุคคลน้ัน การมีข้อมูลจะท าให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของตนเองมากข้ึน ท าให้สมาชิกในกลุ่มรู้สึกว่า

มีส่วนร่วมและได้รับความไว้วางใจ ผู้ท่ีไม่มีข้อมูลจะไม่สามารถท างานอย่างมีความรับผิดชอบได้ 

เพราะเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ดี การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารจึงท าให้กระบวนการกระจายอ านาจ

เร่ิมต้นขึ้น 

2)  ให้ความเป็นอิสระด้วยการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ต้องสร้างความ 

เป็นอิสระด้วยการก าหนดเขตแดนท่ีชัดเจน จะต้องให้ทุกคนรู้ว่าการกระท า หรือพฤติกรรมท่ีพวก

เขาควรกระท าโดยอิสระ ช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะท าอะไรอย่างไร สามารถ

ขยายและเจาะลึกในตัวโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือช่วยให้คนมีระดับอ านาจในการควบคุมและความ 

รับผิดชอบมากข้ึน 

3)  พัฒนากลุ่มให้เข้ามาแทนท่ีสายงาน ต้องท างานประสานกับการให้อิสระโดย 
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การก าหนดขอบเขตรับผิดชอบ ช้ีน าตนเองโดยอาศัยข้อ มูลความคิดของทุกคน เพื่อให้เกิดการ

ตัดสินใจที่มีประสิทธิผล และในการปฏิบัติการตัดสินใจนี้ก็จ าเป็นต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจ

จากกลุ่มเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา กลุ่มจะท าการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติและมีความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 

2.3.3  ความส าคัญของการได้รับการเสริมพลังอ านาจ 

ในภาวะความไม่แน่นอนของโลกทุกวันนี้  การประสบความส าเร็จขององค์การเป็นสิ่งที่

เกิดขึ้นได้ยากและไม่มั่นคง เนื่องจากผู้รับบริการมีความต้องการในเร่ืองคุณภาพและคุณค่ามากขึ้นมี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่รวดเร็ว  มีภาวะการแข่งขันสูง  ท าให้องค์การนั้นต้องการ

เสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่บุคลากรของเขา  เพื่อให้บุคลากรของเขาคิดสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทาง

ใหม่ ๆ มาปรับปรุงผลผลิตและบริการ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและดีที่สุด  และเพื่อให้

เขาต่อสู้กับภาวะคุกคามของการแข่งขัน  องค์การพยาบาลเป็นองค์การส าคัญของโรงพยาบาล  และ

เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงต่อผู้รับบริการ  ฉะนั้นหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลต้องเตรียมรับกับ

สถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานที่เหมาะสม กล่าวว่า หนทางที่จะไปสู่

คุณภาพการดูแล คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานให้บุคคลโดยให้เขาได้ให้บริการที่ต้องมีการ

ตัดสินใจบ่อย  ๆ บางองค์การมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้เสริมสร้างพลังอ านาจในงานให้กับ

บุคลากร ซึ่งอาจจะประสบผลส าเร็จ แต่ในไม่ช้าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเลือนหายไป จนในที่สุดอาจ

เกิดภาวะที่เลวร้ายกว่าคร้ังแรก การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง  บุคลากรจะต้อง

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เขาคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงที่เขาท าสิ่ง  พิจารณาว่าอ านาจเป็น

ปัจจัยที่ส าคัญของโครงสร้าง  ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมองค์การ  ทัศนคติ  และสิ่งที่เกิดตามมาคือการมี

ประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานให้กับบุคลากรแล้ว  จะเกิดผลประโยชน์ต่อ

ทุกคนในองค์การ ได้แก่ 

 2.3.3.1  ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานให้แก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้การท างานในหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย  ดังนั้นจึงเกิดความภูมิใจใน

ความส าเร็จ  เกิดความพึงพอใจในงานและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและบุคลากรอื่น
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นอกจากน้ียังท าให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจและทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน จากการได้มีโอกาสมอง

ในส่ิงท่ีแตกต่างของบุคคลท่ีได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน 

    2.3.3.2  ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อได้รับการถ่ายโอนอ านาจจาก

ผู้บังคับบัญชาท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มมากข้ึน รู้สึกพึงพอใจต่อความ

รับผิดชอบในการบรรลุความส าเร็จของงาน มีความรู้สึกว่าได้ท าบางส่ิงท่ีคุ้มค่า ยินดีจากการได้

ติดต่อส่ือสารและมีส่วนร่วม 

 

2.3.4  แนวทางสู่การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ในการเปลี่ยนแปลงสภาพการท างานในองค์การเพ่ือพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตและสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการน้ัน ผู้บริหารจักต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ

ท างานจากระบบการควบคุมมาเป็นระบบการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างพลังอ านาจแก่

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การ ให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว แก้ปัญหาได้ฉับไวและมี

ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ

การท างาน พัฒนาทักษะในการท างาน อาทิเช่น การท างานเป็นทีม เป็นต้น พัฒนาระบบการ

ส่ือสารให้เปิดกว้าง นอกจากน้ี องค์การก็มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้มีการเสริมสร้างพลังอ านาจ

แก่ผู้ปฏิบัติงานเช่นกัน ด้วยการให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการท างานแก่บุคลากรใน

องค์การ มีการให้รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จัดสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภัย ซ่ึงเป็นแรงจูงใจ

ในการท างาน 

Maslow (1954) ได้กล่าวถึง ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเร่ิมจากการตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ในด้าน

กายภาพ จนถึงความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงล าดับขั้นความต้องการน้ีสามารถ

เปรียบเทียบได้กับเส้นทางสู่การเสริมสร้างพลังอ านาจ เน่ืองจากถ้าการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็น

พฤติกรรมท่ีบุคลากรทุกคนมุ่งหวังท่ีจะได้รับ ก่อนอื่นต้องได้รับการสนองตอบในด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยมั่นคงในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การยกย่องใน

องค์การเสียก่อน ซ่ึงได้อธิบายไว้ดังน้ี 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงการเปรียบเทียบล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์กับเส้นทางสู่การเสริมสร้าง

อ านาจ  

แหล่งที่มา: Maslow, 1954: 254   

 

จากภาพท่ี 2.2 จะเห็นได้ว่าความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ตามแนวคิดของ Maslow 

คือ ความต้องการทางด้านกายภาพหรือด้านร่างกาย เปรียบเทียบได้กับความต้องการได้รับการ

ตอบสนองในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความสะอาด ความปลอดภัย ความ

สะดวกสบายในการท างาน ดังน้ัน ส่ิงแรกในการท่ีจะเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การน้ันผู้บริหารจักต้องให้ความส าคัญกับภายภาพของส่ิงแวดล้อมในการท างาน เช่น การให้

ความปลอดภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องเข้าเวรบ่าย ดึก ด้วยการจัดหาท่ีพักให้ การจัดสถานท่ีท างาน

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานพึงจะได้รับ

จากผู้บริหารและองค์การ 

เมื่อความต้องการข้ันแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นต่อไปก็เกิดข้ึน น่ันคือ

ความต้องการความปลอดภัย เปรียบเทียบได้กับความปลอดภัยมั่นคงในองค์การ กล่าวคือ

สภาพแวดล้อมในการท างานน้ันปราศจากการถูกข่มขู่ ผู้ปฏิบัติงานต่างท างานด้วยเหตุผล ใช้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน เพราะถ้า

หากผู้ปฏิบัติงานขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกันการเสริมสร้างพลังอ านาจก็มิอาจเกิดข้ึนได้ 

ความต้องการทางสังคมของเปรียบเทียบได้กับวัฒนธรรมองค์กรซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง

ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานในการยอมรับองค์การ รู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ

ความส าเร็จในชีวิต 

การได้รับการยกย่อง 

ความต้องการทางสังคม 

ความต้องการความปลอดภัย

ม่ันคง 
ความต้องการทางกายภาพ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ความปลอดภัยม่ันคงในองค์กร 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

วัฒนธรรมองค์กร 

การยกย่องในองค์กร 
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รวมถึงความรู้สึกผูกพันธ์กับองค์การ ดังน้ัน วัฒนธรรมองค์การจึงต้องมีลักษณะเปิดกว้าง พร้อมท่ี

จะให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ตลอดเวลา ส่งเสริมความกล้าเส่ียง เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพงาน 

ความต้องการการยกย่อง เปรียบเทียบได้กับการได้รับการยกย่องในองค์การ บุคคลแต่ละ

คนในองค์การต่างต้องการได้รับรางวัล การยอมรับ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ท่ีดี ซ่ึงได้รับ

การยกย่องจากองค์การน้ี ผู้บริหารหรือองค์การสามารถกระท าได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การกล่าว

ค าขอบคุณ การให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกคน เป็นต้น การกระท าน้ีแสดงให้

ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อประสบกับความล้มเหลว 

การท่ีผู้บริหารยังคงให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีประสบกับความล้มเหลว และพยายามท่ีจะพัฒนา

ปรับปรุงตนเองด้วยการให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ จะเป็นการสร้างความไว้วางใจให้เกิดข้ึน 

เน่ืองจากหากองค์การใดก็ตามท่ีผู้ร่วมงานขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ย่อมเป็นการยากย่ิงท่ีจะ

มีการเสนอความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอกระบวนการท างานใหม่ ๆ และย่ิงเป็นการยากในการท่ีจะ

เสริมสร้างพลังอ านาจแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ความต้องการข้ันสูงสุด คือ ความส าเร็จในชีวิต ซ่ึงมีเป้าหมายเช่นเดียวกับการเสริมสร้าง

พลังอ านาจ คือ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ความต้องการข้ันพ้ืนฐานในล าดับต้น ๆ ได้รับการ

ตอบสนอง ซ่ึงจะส่ง ผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการท างานบนพ้ืนฐานของความปลอดภัยและ

ความมั่นคง มีความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อพันธกิจขององค์การ  รับรู้ว่าถ้าประสบ

ความส าเร็จในงานก็จะได้รับรางวัลตอบแทน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ เมื่อผู้บริหารหรือ

องค์การสามารถปฏิบัติงานได้เช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง ตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบ

ของตนเองต่อองค์การ น าไปสู่การสนองความต้องการของผู้รับบริการและองค์การสร้างความพึง

พอใจให้เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการ 

 

2.3.5  ระดับของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

Bowen and Lawer (1995) ได้จ าแนกการเสริมสร้างพลังอ านาจออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 1)  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความ 
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คิดเห็นอย่างเป็นทางการ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึน ผู้บริหารยังคงมีอ านาจส่ังการ

เช่นเดิม 

  2)  การมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมใน 

การท างานมีอิสระในการท างาน ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ทักษะท่ีตนมีอยู่ในการปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูล

ย้อนกลับมากกว่าผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในการควบคุม แต่การตัดสินใจในระดับสูงข้ึนไปซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

โครงสร้างองค์การ อ านาจ และการให้รางวัลผลตอบแทน ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร

อาวุโส 

 3)  การมีส่วนร่วมในระดับสูง องค์การยินยอมให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเข้ามา 

เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์การได้รับข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกันมี

โอกาสได้พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในระดับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์

ร่วมกันและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

Isarel and other (1994 อ้างถึงใน อลิสสา มหาสวัสด์ิ, 2550) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลัง

อ านาจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ คือ 

1)  การเสริมสร้างพลังอ านาจในบุคคล เป็นความสามารถของบุคคลในการ 

ตัดสินใจและควบคุมตนเองหรือควบคุมการด าเนินชีวิตของตนเอง เป็นการพัฒนาอัตมโนทัศน์หรือ

ความสามารถของบุคคล และการมีส่วนร่วมในกรตัดสินใจ 

2)  การเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์การ เป็นการพิจารณาแบบประชาธิปไตย  

โดยสมาชิกทุกคนมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและอ านาจด้วยกัน ตัดสินใจร่วมกัน และการก าหนด

รูปแบบการน าไปปฏิบัติและการควบคุม เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 

3)  การเสริมสร้างพลังอ านาจในชุมชน เป็นการใช้ทักษะและแหล่งประโยชน์ 

ร่วมกันเพ่ือสนองความต้องการของชุมชน โดยการสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน ควบคุมคุณภาพ

ชีวิตในชุมชนของตน 
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2.4  แนวคิดการเสริมสร้างพลังในชุมชน 

 

2.4.1  ความหมายของการเสริมสร้างพลังในชุมชน 

Raeburn (1993 อ้างถึงใน อลิสสา มหาสวัสด์ิ, 2550: 50) ได้ให้ความหมายการเสริมสร้าง

พลังในชุมชนไว้ว่า การเสริมสร้างพลังในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน ท่ีมีระยะเวลายาวนาน อย่างน้อยคือมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยท่ัวไปอยู่ท่ี 7 ปี หรือมากกว่านั้น 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2546: 83-85 อ้างถึงใน อลิสสา มหาสวัสด์ิ, 

2550: 50) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังในชุมชนว่า เป็นการระดมพลังจากทรัพยากร

ภายในชุมชน การเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับภายนอก อ านาจของชุมชนไม่ได้มาจาก

รัฐบาล 

ธีระ พิทักษ์ประเวช (2546) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจว่า การสร้าง

พลังชุมชน (Community Empowerment) เป็นระบบคุณค่า และเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทาง

สังคม ท่ีส่งเสริมให้บุคคล และชุมชน น าศักยภาพของตนเอง และภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 อ้างถึงใน อลิสสา มหา

สวัสด์ิ, 2550) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนว่า  เป็นกระบวนการ

เสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนให้แก่ชุมชนท่ีต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจ าวัน และรู้สึกว่าชุมชน

อ่อนแอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือแม้แต่ชุมชนท่ีต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน

สวัสดิการสังคมของชุมชนให้ดีย่ิงข้ึนนั้น ก็สามารถท่ีจะน ากระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจมา

ประยุกต์ใช้ร่วมด้วยได้ 

จากความหมายของการเสริมสร้างพลังในชุมชนท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปนิยามของ

การเสริมสร้างพลังในชุมชน คือ กระบวนการเสริมพลังให้แก่ชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชน

สามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน และ

ชุมชนโดยรวม 
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2.4.2  กระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน 

ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง (2545: 30) ได้กล่าวถึงกระบวนการการเสริมสร้างพลังในชุมชน

ออกเป็น 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

1)  การเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  

จิตใจสังคม สุขภาพ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม การเมือง 

2)  การเช่ือมโยงเครือข่ายของความร่วมมือ ให้เกิดพลังความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 

3)  การท่ีภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นฐานะของผู้อ านวย 

ความสะดวก (Facilitator) ในการน าการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นและเช่ือมประสานให้ประชาชนใน

ชุมชน เกิดความต่ืนตัว มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของรัฐเพ่ือน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล 

4)  การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ความเช่ือและบรรทัดฐานในการด ารงชีวิต 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2546: 83-84 อ้างถึงใน อลิสสา มหาสวัสด์ิ, 2550: 

51) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้แทนชุมชนได้สรุป กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเป็น 3 

กระบวนการ ดังน้ี 

1)  การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้ระบบการเกษตร 

แบบพอเพียง เพ่ือให้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนของการเกษตรระบบตลาด จัดต้ังกองทุนท่ี

สนับสนุนทางสังคม และปลูกฝ่ังวัฒนธรรมอันดีงาม 

2)  การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพ่ือต่อรองความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภายนอก เพ่ือชุมชนมีอ านาจต่อรองกับหน่วยงามท่ีท าให้ชุมชนเกิดปัญหา 

3)  การเสริมสร้างอ านาจและเครือข่ายชุมชนเพ่ือเรียกร้องและพิทักษ์สิทธิของ 

ชุมชน สร้างเครือข่ายเพ่ือการสนับสนุนทางสังคม ก่อให้เกิดพลังในการจัดการ และต่อรอง 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 อ้างถึงใน อลิสสา มหา

สวัสด์ิ, 2550: 51) ได้ระบุถึงกระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน แบ่งออกเป็น 9 ข้ันตอน ดังน้ี 

1)  การมีความรู้สึกร่วมในความเป็นชุมชน อาจเป็นด้วยชุมชนในมิติเชิงพ้ืนท่ี คือ 

มีพ้ืนท่ีชุมชนอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ผูกพันมาเป็นระยะเวลาหน่ึง หรือในมิติของประวัติศาสตร์ ท่ี

ชุมชนมีความเก่าแก่ และอยู่กันมายาวนาน หรือมีส่ิงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เช่น บรรพ
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บุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร และช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 

2)  การมีทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติของ 

ชุมชนจะเป็นอีกปัจจัยที่สามารถท าให้คนในชุมชนมารวมตัวกันได้ โดยเร่ิมจากการสร้างจิตส านึก 

ของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชุมชน รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร 

ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันจัดการกับปัญหานั้น ๆ 

3)  การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน คนในชุมชนมีการ 

รวมกลุ่มคิดแก้ปัญหาในลักษณะประชาคม  โดยใช้ทรัพยากรและฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม  ผนวกกับ

ลองผิดลองถูกในการบริหารจัดการ  หรือไปศึกษาดูงานจากที่อื่นแล้วมาลองปฏิบัติ  โดยมีพื้นฐาน

จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น ร้านค้าชุมชน 

4)  การที่คนในชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือ เมื่อมีการด าเนินงานต่าง ๆ  

ผ่านชุมชนแล ะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด  และเป็นรูปธรรม  ท าให้คนในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ และร่วมตรวจสอบ  เมื่อมีปัญหา  คนในชุมชนก็

จะมีการพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างจิตส านึก ท าประชาคม  ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ทุกคนปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด  เมื่อคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมก าหนดกฎเกณฑ์นั้น  คนในชุมชนจะเพิ่มความ

ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎที่ร่วมกันวางเอาไว้อย่างเต็มใจมากขึ้น 

5)  การมีผู้น าที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้น าที่เป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เจ้าอาวาส  

หมอครูใหญ่  รวมทั้งผู้น าที่ไม่เป็นทางการ  เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ  ซึ่ง

ต้องมีภาวะความเป็นผู้น า  มีความเสียสละ  ซื่อสัตย์  และเป็นแบบอย่างที่ดี  และต้องให้คนในชุมชน

ตระหนักอยู่เสมอว่า แม้จะมีผู้น าที่ดีอย่างไรก็ตาม  แต่ผู้ที่มีความส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร

จัดการในทุกกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนนั้นก็คือชุมชนเอง  ผู้น าคนเดียวไม่สามารถพัฒนา

ชุมชนได้ 

6)  กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความเช่ียวชาญ เป็นกระบวนการทางสังคมที่ 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนผ่านกลุ่มต่าง  ๆ ท าให้สามารถสร้างระบบการบริหารงาน

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับความร่วมมือและให้อภัยกัน  รวมทั้งการ

เรียนรู้จากความผิดพลาดของการพัฒนาของภาครัฐที่ผ่านมา  และเรียนรู้จากชุมชนอื่นที่ประสบ
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ความส าเร็จแล้วน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับชุมชนตนเอง นอกจากน้ัน ยังควรมีการติดอาวุธทาง

ปัญญาคือ การเสริมสร้างการศึกษาและสารสนเทศให้แก่คนในชุมชน เช่น ห้องสมุด หรือศูนย์

อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้จักตนเอง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

7)  การมีระบบการส่ือสารท่ีดี เป็นการส่ือสารกับคนในชุมชนผ่านเวทีประชาคม  

โดยใช้วิทยุกระจายเสียง หรือระบบเสียงตามสาย หรือผ่านการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

ต่าง ๆรวมท้ังการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การมีระบบการส่ือสารดี ท าให้

คนในชุมชนทุกคนมีการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานของชุมชนตลอดเวลา กลายเป็นพลังร่วมท่ีขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้มี

ส่วนร่วมกับทุกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน 

8)  การมีภาคีท่ีหลากหลาย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เช่น จังหวัด อ าเภอ องค์การ 

บริหารส่วนต าบล และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ร่วมมือกันกับคนในชุมชนด้วย 

9)  การมีระบบติดตามประเมินผลและตรวจสอบท่ีดี โดยอาจจะมีผู้น าชุมชนเป็น 

ผู้น าในการตรวจสอบ และคนในชุมชนให้ความร่วมมือ ท าให้สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของ

ชุมชน น่าอยู่ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สุปาณี สนธิรัตน์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า ช่วงทศวรรษ 1980 – 1990 นักวิชาการได้น า

ความคิดการเสริมสร้างพลังไปศึกษาโดยเฉพาะด้านพัฒนาชุมชน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นท่ี

กระบวนการ และผลของการสร้างเสริมพลังโดยสร้างรูปแบบการพัฒนา หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เพ่ือให้ชุมชนมีการด าเนินชีวิตท่ีดีข้ึน เช่น วางกรอบให้ชุมชนเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิต เช่ือมต่อ

ประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการร่วมกันวางแผน (Collaborative Planning) การ

ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Community Action) การร่วมกับรับผลของการเปลี่ยนแปลง  

(CommunityCapacity and Outcomes) และร่วมกันปรับตัวให้เหมาะสม และพร้อมท่ีจะพัฒนา

อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

2.4.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน 

Hamilton (1992: 84-86) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี 

1)  ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) โดยกล่าวถึง ความเข้าใจของ 
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สมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขา สถานภาพทางสังคม เง่ือนไขของบริบทท่ีเกี่ยวข้อง และ

เหตุผลของเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

สิทธิของหน้าท่ีพลเมืองเป็นต้น 

2)  จิตวิทยา (Psychological Component) โดยกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของความ

เข้าใจในสภาพอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และระบบความเช่ือ ซ่ึงจะสัมพันธ์กับความเช่ือมั่น 

3)  ในพลังความสามารถ (Self - Esteem) ของเขา ส่ิงส าคัญท่ีนักวิจัยเสนอไว้คือ 

ไม่มีใครสามารถสอนความเช่ือมั่นในตนเองและสอนพลังความสามารถให้แก่คนอื่นได้ 

4)  เศรษฐศาสตร์ (Economic Component) ได้กล่าวถึงความคิดริเร่ิมหรือ 

พัฒนากิจกรรมท่ีเน้นผลิตภาพ (Productivity) ซ่ึงจะท าให้พลเมืองพัฒนาส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไขทาง

การเงินของเขา ซ่ึงเง่ือนไขเหล่านี้จะสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคลหรือไม่ก็ชุมชน  โดยปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตร์จะมีความส าคัญเป็นพิเศษกับชุมชนท่ีมีรายได้น้อย ด้วยความเช่ือท่ีว่าประชาชนจะ

อุทิศพลังความสามารถของเขาเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจกับระดับความต้องการในการยังชีพ

ก่อนท่ีเขาจะไปสู่ระดับของความต้องการท่ีสูงข้ึน 

จากการศึกษาของ อลิสสา มหาสวัสด์ิ (2550) โดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของ 

Fawcett and others (1995 อ้างถึงใน อลิสสา มหาสวัสด์ิ, 2550) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผู้น า

ชุมชน และครอบคลุมการเสริมสร้างพลังในชุมชนท้ังหมด สามารถนิยามการเสริมสร้างพลังใน

ชุมชน ตามแนวคิดของ Fawcett คือ กระบวนการท่ีท าให้ชุมชน เกิดการเข้าร่วมของคนในชุมชน

ทุกข้ันตอนการด าเนินการ ต้ังแต่ร่วมกันวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ร่วมรับผล

ท่ีได้จากการกระท าน้ัน และการร่วมกันปรับตัวจากแนวทางท่ีดีท่ีสุด โดยผู้น าชุมชน ควรส่งเสริม 

สนับสนุน เปิดโอกาสในการเข้าร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอน อาจก่อให้เกิดพลังท้ังในตัวบุคคล 

กลุ่ม และชุมชน 

จากการค้นคว้าการเสริมสร้างพลังในชุมชน หมายถึง กระบวนการท่ีท าให้ชุมชนเกิดการ

เข้าร่วมของคนในชุมชนทุกข้ันตอนการด าเนินการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1)  การเปิดโอกาสให้ร่วมคิดและวางแผน คือ การท่ีผู้น าชุมชนให้โอกาส หรือ 

กระตุ้นคนในชุมชนร่วมกันคิด วางแผนต่อเหตุการณ์ โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุม กระจาย

ข่าวโดยเสียงตามสาย 
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2)  การสนับสนุนการร่วมปฏิบัติ คือ การท่ีผู้น าชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชน 

ร่วมกันปฏิบัติโดยวิธีการจูงใจต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงข้อดีในการ

ร่วมกันปฏิบัติ 

3)  การสนับสนุนให้ร่วมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง คือ การท่ีผู้น าชุมชนสนับสนุน 

คนในชุมชนให้ร่วมกันแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ ช้ีแนะให้ชุมชนเห็น 

ถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีท่ีเคยปฏิบัติ ให้ก าลังใจแก่คนในชุมชนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 

4)  การเปิดโอกาสให้ร่วมรับผล คือ การท่ีผู้น าชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนใน 

ชุมชนสามารถร่วมรับผลจากการปฏิบัติท้ังผลทางบวก และผลทางลบ โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัด

กฎเกณฑ์ในการรับผลประโยชน์ และการช้ีน าให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีติดลบ 

5)  การสนับสนุนการร่วมกันปรับตัว คือ การท่ีผู้น าชุมชนส่งเสริมให้คนใน 

ชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางท่ีดีท่ีสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์วิธีทางท่ีถูกต้อง ให้แรง

เสริมทางบวกแก่ผู้ท่ีก าลังปรับตัวและปรับตัวส าเร็จ 

 

2.5  แนวความคิดเก่ียวกับตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดทางสังคม 

 

2.5.1  ความหมายของตัวช้ีวัด (Indicators) 

 ตัวช้ีวัด ตัวบ่งช้ี หรือ ดัชนี หมายถึงสารสนเทศ ซ่ึงใช้บ่งบอกสภาวะ หรือสะท้อนลักษณะ

ของส่ิงท่ีมุ่งวัด มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมิน

สภาพท่ีต้องการศึกษาได้ มีการบูรณาการในรายละเอียดครบทุกมิติ ในประเด็นท่ีศึกษา และใช้ใน

การเปรียบเทียบระหว่างจุดเวลาและช่วงเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผ่านกระบวนการศึกษา 

และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีผู้ให้ความหมายของตัวช้ีวัดไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ส่ิงท่ีบ่งช้ีหรือ

บอกทิศทางไปยังส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือกลุ่มของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีจะวัดสภาวะอย่างหน่ึงออกเป็น

ปริมาณ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้ทราบถึง ระดับ ขนาด 

และความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังสภาพการท่ีต้องการวัด หรือหมายถึงตัวประกอบ ตัวแปร หรือ

ค่าส่ิงท่ีสังเกตได้ ใช้บ่งบอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะการด าเนินงาน หรือผลการด าเนินงาน

ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง โดยท่ีตัวช้ีวัดใด ๆ น้ัน ต้องไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดท่ีคิดขึ้นเอง 
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แต่ต้องต้ังอยู่บนหลักการและแนวทางท่ีเป็นตัวช้ีวัดสะท้อนศักยภาพ และจิตส านึกของชุมชน ไม่ใช่

สะท้อนตัวช้ีวัดท่ีผู้วัดอยากจะได้ อยากจะรู้ เพ่ือสนองความพอใจตามวิชาชีพ ( Webster’s 

Dictionary, 1983 อ้างถึงใน ธนัช กนกเทศ, 2549)  

 Jonstone (1981: 78-80 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ, 2552) 

ตัวบ่งช้ีหรือตัวช้ีวัดหมายถึง ข้อมูลท่ีบ่งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ์หรือสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวัดในเวลา

ใดเวลาหน่ึงโดยไม่จ าเป็นต้องบ่งบอกสภาวะท่ีเจาะจงหรือชัดเจน แต่บ่งบอกหรือสะท้อนภาพของ

สถานการณ์ท่ีเราสนใจเข้าไปตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ หรือให้ภาพเชิงสรุปโดยท่ัวไป ซ่ึงอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

 ธนัช กนกเทศ (2549) ได้ให้ความหมายของตัวช้ีวัดว่า หมายถึง สารสนเทศ ซ่ึงใช้บ่งบอก 

สภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวัด หรือสะท้อนลักษณะรวม ท้ังปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน มีความ

ชัดเจนเพียงพอท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือประเมินสภาพท่ีต้องการศึกษา 

มีการบูรณาการในรายละเอียดครบทุกมิติ ในประเด็นท่ีศึกษา และใช้เปรียบเทียบระหว่างจุดเวลา 

ช่วงเวลา สามารถปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ โดยผ่านกระบวนการศึกษาและพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ 

 วรรณี แกมเกตุ ( 2545) ตัวช้ีวัด คือ ตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบท่ีมีค่าแสดงถึง

ลักษณะหรือปริมาณของสภาพท่ีต้องการศึกษา ณ จุดเวลาหรือช่วงเวลาหน่ึง ค่าของตัวบ่งช้ี แสดง 

ระบุ บ่งบอกถึงสภาพท่ีต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ แต่มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะใช้ใน

การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพท่ีต้องการศึกษาได้ และใช้ในการ

เปรียบเทียบระหว่างจุดเวลา ช่วงเวลาท่ีต่างกัน เพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพท่ี

ต้องการศึกษาได้ หรือสารสนเทศ หรือค่าท่ีสังเกตได้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงใช้บ่งบอก

สภาวะท่ีมุ่งวัด หรือสะท้อนลักษณะรวมท้ังปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน ในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึง 

 เมธี ครองแก้ว (2540 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ, 2552) 

ตัวช้ีวัดเป็นเคร่ืองมือบอกทิศทางว่าการพัฒนาหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายสาธารณะของ

รัฐในแต่ละเร่ืองได้ไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน ซ่ึงเป็นเร่ืองของการดู

สัมฤทธ์ิผลของงานหรือระบุผลส าเร็จของงาน 
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สรุปได้ว่า ตัวช้ีวัดหมายถึง เคร่ืองมือท่ีบ่งบอกสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวัด ทิศทางในการด าเนิน

กิจกรรม รวมไปถึงเป้าหมาย ว่าได้ไปถึงจุดใด บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน สามารถ

วัดได้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ียังสามารถสะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคของการ

ด าเนินงานอีกด้วย 

ตัวช้ีวัดไม่ได้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา เป็นเพียงแต่เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ

ความส าเร็จว่าผลเป็นอย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 

1)  แสดงปัจจัยน าเข้า (Input Indicator) ใช้วัดเมื่อจะด าเนินการพัฒนา 

2)  แสดงการกระท าท่ีเกิดขึ้น (Process or Performance Indicator) ใช้ด าเนิน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

3)  แสดงผลท่ีได้รับ (Output Indicator) ใช้วัดผลงานเมื่อโครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว โดยเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและความครอบคลุม  

4)  แสดงผลส าเร็จ (Outcome Indicator) ใช้วัดความส าเร็จเมื่อแผนงานหรือ 

โครงการดังกล่าวส้ินสุด โดยเทียบกับจุดมุ่งหมายระยะยาวของโครงการ หรือผลกระทบด้านต่าง ๆ 

ของโครงการท่ีนอกเหนือไปจากเป้าหมาย 

5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้วัดผลผลิตตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี 

ต้องการ 

6)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ใช้วัดค่าใช้จ่ายท่ีลงทุนเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี 

เกิดข้ึน  

7)  ผลกระทบ (Impact) ใช้วัดผลท่ีเกิดจากนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ี 

จัดท าขึ้น 

 และจะต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

1)  ตัวช้ีวัดจะต้องสามารถให้ค่า หรือบ่งบอกคุณลักษณะของส่ิงท่ีท าการวัดว่า มี 

ปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไร ส่วนจะมีความหมายอย่างไร จะต้องน าไปตีค่า หรือเปรียบเทียบ

เกณฑ์ หรือมาตรฐาน จึงจะทราบได้ว่า ส่ิงน้ันมีค่าสูงหรือต่ า ได้มาตรฐานหรือไม่ เพียงใด 

2)  ค่าหรือคุณลักษณะท่ีได้จากตัวช้ีวัดมีความหมายภายใต้เง่ือนไข 2 ประการ คือ  

(1)  เง่ือนไขของเวลา กล่าวคือ ตัวช้ีวัดจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ี 



36 

มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง เช่น ระยะเวลา 1 สัปดาห์, 3 เดือน, 1 ปี ข้ึนอยู่กับระยะเวลาท่ีเก็บ

รวบรวมข้อมูลมาใช้และการตีความหมาย 

(2)  เง่ือนไขของสถานท่ี กล่าวคือ ตัวช้ีวัดจะบ่งบอกสถานภาพของ 

ส่ิงท่ีมุ่งวัด เฉพาะในเขตพ้ืนท่ี หรือบริเวณ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบท่ีตรวจสอบ เช่น ระดับ

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ด้านปัจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ์ เป็นต้น 

ในการประเมินตัวช้ีวัด จะถูกพัฒนาขึ้นมาจากประเด็นท่ีต้องการประเมิน โดยตัวช้ีวัดน้ี จะ

แสดงให้ทราบถึงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ หรือเกิดข้ึนในประเด็นท่ีต้องการประเมิน ตัวช้ีวัดท่ี

พัฒนาขึ้นมานั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับประเด็นท่ีต้องการประเมินสามารถวัดได้แม่นย า ถูกต้อง 

และท่ีส าคัญต้องก าหนดเกณฑ์ หรือเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุส าหรับตัวช้ีวัดน้ัน ๆ 

 

2.5.2  คุณสมบัติของตัวช้ีวัดท่ีดี 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) กล่าวถึงคุณสมบัติท่ีดีของตัวช้ีวัดไว้ ดังน้ี  

1)  ความตรง (Validity) ตัวช้ีวัดท่ีดี จะต้องบ่งช้ีได้ตามคุณลักษณะท่ีต้องการวัด 

ได้อย่างถูกต้องแม่นย า ซ่ึงมีลักษณะส าคัญดังน้ี  

(1)  มีความตรงประเด็น (Relevant) ตัวช้ีวัดต้องช้ีวัดได้ ตรงประเด็น มี 

ความเช่ือมโยงสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด เช่น GPA ใช้เป็นตัวช้ีวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยท่ัวไป  

(2)  มีความเป็นตัวแทน (Representative) ตัวช้ีวัด จะต้องมีความเป็น 

ตัวแทนคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด หรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ีส าคัญของคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด

อย่างครบถ้วน เช่น อุณหภูมิร่างกายเป็นตัวช้ีวัดสภาวะการมีไข้ของผู้ป่วย  

2)  ความเท่ียง (Reliability) ตัวช้ีวัดท่ีดี จะต้องบ่งช้ีคุณลักษณะท่ีมุ่งวัดได้อย่าง 

น่าเช่ือถือ คงเส้นคงวา หรือบ่งช้ีได้คงท่ีเมื่อท าการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงมีลักษณะส าคัญดังน้ี  

(1)  มีความเป็นปรนัย (Objectivity) ตัวช้ีวัดต้องช้ีวัดได้อย่างเป็นปรนัย  

การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าของตัวช้ีวัดควรข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเป็นอยู่ หรือคุณสมบัติของส่ิงน้ันมากกว่า

ท่ีจะข้ึนอยู่กับความรู้สึกตามอัตวิสัย  
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(2)  มีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum Error) ตัวช้ีวัด ต้องช้ีวัดได้อย่าง

มีความคลาดเคลื่อนต่ า ค่าท่ีได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  

1)  ความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวช้ีวัดท่ีดี จะต้องบ่งช้ีด้วยความเป็นกลาง

ปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โน้มเอียงเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ช้ีน า โดยการเน้นการบ่งช้ี

เฉพาะลักษณะความส าเร็จ หรือความล้มเหลวหรือความไม่ยุติธรรม  

2)  ความไว (Sensitivity) ตัวช้ีวัดท่ีดี จะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะท่ีมุ่งวัด  

สามารถแสดงความผันแปร หรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน โดยตัวช้ีวัด 

จะต้องมีมาตรและหน่วยวัดท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 

3)  สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) ตัวช้ีวัดท่ีดีจะต้องสะดวกในการ 

น าไปใช้ ซ่ึงมีลักษณะส าคัญดังน้ี 

(1)  เก็บข้อมูลง่าย (Availability) ตัวช้ีวัดท่ีดี จะต้องสามารถนาไปใช้วัด  

หรือเก็บข้อมูลได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได้ง่าย 

(2)  แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตัวช้ีวัดท่ีดี ควรให้ค่าการวัด

ท่ีมีจุดสูงสุด และต่ าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย 

สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2539) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีเป็นคุณสมบัติท่ีดีของตัวช้ีวัดไว้

ดังน้ี 

1)  ความเป็นกลางของตัวช้ีวัด (Neutrality) หมายถึง ความไม่ล าเอียง (Bias) ของ

ตัวช้ีวัดท่ีผลของการประเมินอาจเกื้อกูลต่อกิจกรรมหรือโครงการหรือแผนงานท่ีเป็นประเภท

เดียวกัน แต่จัดท า โดยหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 

2)  ความเป็นวัตถุวิสัยของตัวช้ีวัด (Objectivity) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับค่า

ตัวช้ีวัดมิได้เกิดจากการคิดเอาเองความรู้สึกของผู้ประเมินท่ีเรียกว่าตามจิตวิสัย (Subjectivity) แต่

อยู่กับสภาวะท่ีเป็นอยู่หรือเป็นรูปแบบของคุณสมบัติท่ีผู้ประเมินต้องการประเมิน 

3)  ความไวต่อความแตกต่างของตัวช้ีวัด (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถ

ของตัวช้ีวัดท่ีวัดความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  เช่น ในการประเมินผล

โครงการท่ีให้ประชาชนร่วมประเมิน เช่น เร่ือง อัตราความพึงพอใจ แทนท่ีให้ระบุเพียงความพอใจ
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หรือไม่พอใจ ซ่ึงมีการผันแปรแคบมากคือ 1 เท่านั้น ควรให้กลุ่มท่ีมีความพอใจและไม่พอใจน้ัน

บอกว่ามีความพอใจ ไม่พอใจมากน้อยเพียงใด 

4)  ค่าของมาตรวัดหรือตัวช้ีวัดท่ีได้ ควรมีความหมายหรือตีความหมายได้อย่าง 

สะดวก (Meaningfulness and Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต ่า

สุดง่ายแก่ความเข้าใจ 

5)  ความถูกต้องในเน้ือหาของตัวช้ีวัด ท่ีน า มาใช้ในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน (Content Validity) ไม่มีปัญหาส า หรับการประเมินส่ิงท่ีเป็นกายภาพ แต่เป็นปัญหา 

ค่อนข้างมากในการประเมินผลโครงการเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเอง (Self Reliance) อะไรคือเน้ือหา 

ของการพ่ึงพาตนเอง 

6)  ความถูกต้องในการสร้างตัวช้ีวัด (Construct Validity) เป็นประเด็นปัญหา 

ตัวช้ีวัดหรือการน า เอาตัวแปรหลายตัวเหล่านี้มารวมกัน วิธีการรวมตัวแปรหลายตัวเช้าด้วยกัน ไม่

ว่าจะน า มาบวกกัน หารกัน หรือคูณกันนั้นถูกต้องหรือไม่ และตีความได้อย่างไร 

 

2.5.3  การพัฒนาตัวช้ีวัด 

 ในส่วนของกระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัดน้ัน นงลักษณ์ วิรัชชัย (2541) กล่าวว่ามีข้ันตอน

คล้ายกับข้ันตอนในกระบวนการวัดตัวแปร แต่มีข้ันตอนเพ่ิมมากข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกับการรวมตัว

แปรเข้าเป็นตัวช้ีวัด และตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาขึ้น  โดยก าหนดให้

กระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัดท้ังหมด 6 ข้ันตอน ดังน้ีคือ 

 ข้ันท่ี 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purposes) 

 ข้ันตอนแรกของการพัฒนาตัวช้ีวัด คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวช้ีวัด 

นักวิจัยต้องก าหนดล่วงหน้าว่าจะน าตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเร่ืองอะไร และอย่างไร 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนย่อมส่งผลให้ได้ตัวช้ีวัดท่ีมีคุณภาพสูงและเป็น

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

ข้ันท่ี 2 การนิยามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดเป็นองค์ประกอบท่ีประกอบด้วยตัวแปรย่อย ๆ รวมกันเพ่ือแสดงสารสนเทศท่ี

ต้องการช้ีวัด หรือคุณลักษณะของส่ิงท่ีต้องการช้ีวัด ดังน้ันในขั้นตอนของการนิยามตัวแปรน้ัน 
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นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามในลักษณะเดียวกับการนิยามตัวแปรในการวิจัยท่ัวไปแล้วผู้วิจัยยัง

ต้องก าหนดด้วยว่าตัวช้ีวัดประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวช้ีวัดได้อย่างไร 

การนิยามตัวช้ีวัด นงลักษณ์ วิรัชชัย (2541 อ้างถึงใน บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ และคณะ, 2547) อธิบาย

ว่าท าได้ 3 วิธี คือการนิยามเชิงประจักษ์ การนิยามเชิงทฤษฎี และการนิยามเชิงประจักษ์ ซ่ึงแต่ละวิธี

มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และวิธีการในการพัฒนาตัวช้ีวัดแตกต่างกันไป รายละเอียดมีดังน้ี 

1)  การนิยามตัวช้ีวัดโดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) เป็นนิยามท่ี

ใช้ในกรณีท่ีมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดไว้พร้อมแล้ว  มี

ฐานข้อมูลแล้วหรือมีการสร้างตัวประกอบจากตัวแปรย่อย ๆ หลายตัวไว้แล้ว นักวิจัยเพียงแต่ใช้

วิจารณญาณคัดเลือกตัวแปรจากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่และน ามาพัฒนาตัวช้ีวัดการศึกษา  โดยก าหนด

วิธีการรวมตัวแปรย่อยและก าหนดน ้าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อย วิธีการก าหนดนิยามตัวช้ีวัด

การศึกษาวิธีน้ีอาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยเท่านั้น  ซ่ึงอาจท าให้ได้นิยามท่ี

ล าเอียง เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่อย่างไร นิยาม

เชิงปฏิบัติจึงเป็นนิยามท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับนิยามแบบอื่น และไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ ใน

กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้นักวิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบความ สัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร หรือการใช้กรอบทฤษฎีประกอบกับวิจารณญาณในการเลือกตัวแปรและก าหนด

นิยาม 

2)  การนิยามตัวช้ีวัด โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) นิยามเชิง

ทฤษฎีเป็นนิยามท่ีนักวิจัยใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอด  และใช้

วิจารณญาณของนักวิจัยน้อย มากกว่าการนิยามแบบอื่น การนิยามตัวช้ีวัดการศึกษาโดยใช้การนิยาม

เชิงทฤษฎีน้ัน นักวิจัยอาจท าได้สองแบบ แบบแรกเป็นการใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็น

พ้ืนฐานสนับสนุนท้ังหมดต้ังแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการ

ก าหนดน ้าหนักตัวแปรย่อย น่ันคือ นักวิจัยใช้โมเดลหรือสูตรในการสร้างตัวช้ีวัดการศึกษาตามท่ีมี

ผู้พัฒนาไว้แล้วท้ังหมด แบบท่ีสอง เป็นการใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนใน

การคัดเลือกตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านั้น ส่วนในขั้นตอนการก าหนด

น ้าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัวน้ัน นักวิจัยใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญประกอบใน

การตัดสินใจ วิธีแบบน้ีใช้ในกรณีท่ียังไม่มีผู้ใดก าหนดสูตรหรือโมเดลตัวช้ีวัดการศึกษาไว้ก่อน 
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3)  การนิยามตัวช้ีวัดโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) นิยามเชิง

ประจักษ์เป็นนิยามท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎีเพราะเป็นนิยามท่ีนักวิจัยก าหนดว่า

ตัวช้ีวัดประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตัวแปรให้ได้ตัวบ่งช้ีโดย

มีทฤษฎี เอกสารวิชาการ หรืองานวิจัยเป็นพ้ืนฐาน แต่การก าหนดน ้าหนักของตัวแปรแต่ละตัวท่ีจะ

น ามารวมกันในการพัฒนาตัวช้ีวัดการศึกษานั้นมิได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง  แต่อาศัยการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การนิยามแบบน้ีมีความเหมาะสมและเป็นท่ีนิยมใช้กันอยูมาจนถึงทุก

วันนี้ 

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการนิยามตัวช้ีวัดท้ัง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้นเปรียบเทียบกับวิธีการนิยามตัว

แปร 2 วิธีท่ีใช้ในการวิจัยท่ัวไป จะเห็นได้ว่า วิธีการนิยามตัวช้ีวัดท้ัง 3 วิธีให้ความส าคัญกับการ

นิยามระดับนามธรรมตามทฤษฎีหรือการนิยามท่ีมีทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการ

นิยาม โดยเฉพาะการนิยามตัวช้ีวัดโดยใช้นิยามเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ล้วนแต่ต้องมีทฤษฎีเป็น

หลักท้ังส้ิน การก า หนดน ้าหนักความส า คัญของตัวแปร สามารถท าได้โดยวิธีการ 4 วิธีคือ 

วิธีท่ี 1 การก าหนดน ้าหนักโดยใช้ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ (Expert Judgment) ซ่ึง 

อาจเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีต้องการศึกษาในฐานะนักวิจั ย หรือนักวางแผนโดยให้

ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่าน ได้พิจารณาลงความเห็นให้ค่าน ้าหนักความส า คัญของตัวแปรแต่ละตัว 

จากน้ันจึงน าผลมาวิเคราะห์ โดยการใช้ค่าเฉล่ียหรืออาจมีการใช้ร้อยละของผู้เห็นด้วยกับน ้าหนักใน

ระดับต่าง ๆ นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังสามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยการใช้เทคนิคเดล

ฟาย (Delphi Technique) เป็นต้น 

วิธีท่ี 2 การก าหนดน ้าหนักโดยการวัดความส าคัญของตัวแปร (Measure effort required)  

ในการวัดความส าคัญของตัวแปร อาจพิจารณาจาก 2 ส่ิงคือ  

1)  พิจารณาช่วงเวลา (TimeTaken) ในการท า กิจกรรมน้ัน ๆ  

2)  พิจารณาค่าใช้จ่าย (Cost) ในการท า กิจกรรมน้ัน ๆ หากกิจกรรมใดใช้เวลา 

และค่าใช้จ่ายสูงก็ควรให้น ้าหนักความส าคัญมากกว่าตัวอื่น 

วิธีท่ี 3 การก าหนดน ้าหนักโดยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน (To use Agreed to Standards) ท่ี

ได้มีผู้ท าการศึกษาและได้มีการก าหนดไว้แล้วอย่างชัดเจน 

วิธีท่ี 4 การก าหนดน ้าหนักโดยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) เป็นวิธีการ 
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ก าหนดค่าน ้าหนักความส าคัญของตัวแปรโดยใช้วิธีการทางสถิติ เช่น ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็น

ต้น 

อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้วิจัยจะเลือกใช้การก าหนดค่าน ้าหนักความส าคัญของตัวแปรวิธีใดน้ัน 

ข้ึนอยูกั่บการพิจารณาเหตุผลหลายประการ เพราะธรรมชาติของตัวแปรท่ีน ามาศึกษามีความ

แตกต่างกัน ดังน้ันคงไม่มีวิธีการหรือรูปแบบใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับการพัฒนาตัวช้ีวัด 

ข้ันท่ี 3 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)  

ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูลในกระบวนการพัฒนาตัวช้ีวัด การด าเนินการวัดตัวแปรย่อย 

ได้แก่ การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการทดลองใช้ และการปรับปรุงเคร่ืองมือ ตลอดจนการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือ การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกภาคสนามเพ่ือใช้เคร่ืองมือ

เก็บข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลท่ีเป็นตัวแปรย่อยซ่ึงน า  มารวมเป็นตัวช้ีวัด

การศึกษาในขั้นตอนนี้มีวิธีการด า เนินงานคล้ายกับกระบวนการวัดตัวแปรท่ีได้กล่าวแล้ว 

ข้ันท่ี 4 การสร้าง (Construction)  

ตัวช้ีวัดในขั้นตอนนี้นักวิจัยสร้างสเกลตัวช้ีวัด (Scaling) โดยน าตัวแปรย่อยท่ีได้จากการ

รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตัวช้ีวัด โดยวิธีการรวมตัวแปรย่อยหลังจากการก าหนดน ้า

หนักตัวแปรย่อยตามท่ีได้นิยามตัวช้ีวัดไว้ 

ข้ันท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัด  

ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดน้ัน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้ โดย

บางท่านได้อธิบายการตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัดอย่างละเอียด เช่น จอห์นสโตน (Johnstone) 

และบางท่านก็อธิบายเพียงแนวคิดหลัก ๆ เช่น อิเวลและโจนส์ (Ewell and Jones) และ นงลักษณ์ 

วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวานิช (2541 อ้างถึงใน บุญศรี พรหมมาพันธ์ุ และคณะ, 2547) ดังน้ันจึงขอ

สรุปประเด็นส า คัญต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพตัวช้ีวัด ดังน้ี  

จอห์นสโตน ได้เน้นการตรวจสอบตัวช้ีวัด 2 ประเด็นคือ 

1)  การตรวจสอบความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) เป็นการพัฒนา

ตัวช้ีวัดเพ่ือให้เกิดความเท่ียงตรงภายใน จุดส าคัญท่ีสุดคือ ผู้วิจัยจะต้องควบคุมให้การก าหนดนิยาม

เชิงปฏิบัติการ (Operational definition) ของตัวแปรท่ีน ามาสร้างตัวช้ีวัดเป็นดังน้ี 



42 

(1)  การนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต้องมีความชัดเจน และครอบคลุม  

องค์ประกอบของส่ิงท่ีต้องการศึกษาท้ังหมด 

(2)  นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ึนต้องมี 

ลักษณะท่ีสามารถท าการตรวจวัดได้ในสภาพจริง 

  (3)  ตัวแปรท่ีน ามาสร้างตัวบ่งช้ีท้ังหมด ต้องเป็นตัวแทนของส่ิงท่ีเรา

ต้องการศึกษาจากการท่ีผู้พัฒนาตัวช้ีวัดการควบคุมการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรต่าง 

 ๆอย่างดีแล้ว ตัวช้ีวัดท่ีสร้างข้ึนก็จะมีความถูกต้องชัดเจนและ ครอบคลุมในส่ิงท่ีต้องการวัดและส่ิง

เหล่านี้ก็จะท าให้เกิดการเพ่ิมความเท่ียงตรงภายในให้แก่ตัวช้ีวัดท่ีสร้างข้ึน 

2)  การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ตัวช้ีวัดท่ีดีต้องมีความเช่ือมั่น  

โดยเฉพาะความเช่ือมั่นแบบคงเส้นคงวาในการวัด (The Consistency of Measurement) ซ่ึง

วิธีการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่น 3 ประการ มีดังน้ี  

(1)  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวช้ีวัดต้องถูกต้องชัดเจนตรง 

ความเป็นจริง 

(2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีกระบวนการท่ีดีและถูกต้อง  

(3)  เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลต้องเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีและ  

(4)  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลต้องถูกต้องตามหลักการ 

 

5.2.4  แนวความคิดในการก าหนดตัวช้ีวัดทางสังคม (Social Indicators) 

ในการก าหนดตัวช้ีวัด จะถูกพัฒนาขึ้นมาจากประเด็นท่ีต้องประเมิน โดยตัวช้ีวัดน้ีจะแสดง

ให้ทราบถึงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ หรือท่ีเกิดข้ึนในประเด็นท่ีต้องการประเมิน ตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาขึ้นมา

น้ันจะต้องมีความเหมาะสมกับประเด็นท่ีต้องการประเมิน สามารถวัดได้แม่นย า ถูกต้อง และท่ี

ส าคัญต้องก าหนดเกณ์ หรือเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุส าหรับตัวช้ีวัดน้ัน ๆ 

การพัฒนาตัวช้ีวัด ใช้เป็นเคร่ืองมือบอกถึงระดับการพัฒนาน่ันเอง เดิมการพัฒนาประเทศมี

จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังน้ันจึงใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross 

National Product) หรือ GNP วัดการพัฒนา แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจ
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จะมีผลควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมเสมอ การใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเพียงตัว

เดียวไม่สามารถบอกถึงสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 

ยุคต่อมาของการพัฒนา มุ่งพิจารณาท่ีประชากรเป้าหมายของการพัฒนา ว่าควรมีคุณภาพ 

ชีวิต (Quality of Life) ท่ีดีข้ึน หรืออีกแนวทางหน่ึงจะใช้ค าว่า ความเป็นอยู่ท่ีดี (Well Being) เร่ิม

มีการแยกแยะประเด็นต่างๆ ท่ีแสดงถึง คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ท่ีดี ท าให้ตัวช้ีวัดผลการ

พัฒนาเกิดข้ึนมากมาย 

ส่ิงท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตท่ีกล่าวมา คือ เคร่ืองช้ีวัดเหล่านั้นจะถูก

เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงเป็นระยะตลอดมา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เคร่ืองช้ีวัดท่ีจัดท าขึ้นไม่ได้

เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่สามารถใช้ได้ทุกระยะเวลา ท้ังน้ีเพราะใน

ลักษณะของการพัฒนาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา เคร่ืองช้ีวัด หรือตัวช้ีวัดท่ีสร้าง

ข้ึนจึงควรมีลักษณะยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับระยะเวลา และบริบทของพ้ื นท่ี

เป้าหมาย (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

5.2.5  ความหมายของตัวช้ีวัดทางสังคม 

Drewnowaki (1986: 44-45) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ตัวช้ีวัดทางสังคมได้ใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีวัด

สาระทางสังคม ซ่ึงยากจะก าหนดในเชิงปริมาณ เช่น ระดับของการด าเนินชีวิต สภาพของ

ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต จึงเสนอว่าส่ิงเหล่านี้ควรได้รับการประยุกต์เข้ามาในเร่ืองของคุณภาพ

ของสังคม ซ่ึงคุณภาพของสังคมก็คือผลผลิตของการพัฒนาจากสังคม  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2546 อ้างถึงใน ธนัช กนกเทศ, 2549) 

หมายถึง ตัวช้ีวัดสาระทางสังคม ซ่ึงต้องมีการก าหนดในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ระดับของการ

ด าเนินชีวิต สภาพของส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ซ่ึงควรมีการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ของสังคมซ่ึงส่งผลต่อผลผลิตของการพัฒนาสังคมในทุกระดับ คือ ระดับกายภาพ ( Phusical) 

ระดับจิตใจ (Mental) ระดับสติปัญญา (Wisdom)  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2552) ตัวช้ีวัดทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงออกเป็นตัว

เลขท่ีใช้วัดแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวความคิดทางสังคม ซ่ึงเป็นเชิงนามธรรมให้เป็นตัวแปร

เชิงรูปธรรมท่ีสามารถ วัดได้ภายใต้ระบบสารสนเทศท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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สรุปได้ว่า ตัวช้ีวัดทางสังคม หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วัดส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม ท้ังใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิต สภาพส่ิงแวดล้อม ว่ามีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในแต่ละด้านในระดับใดบ้าง ซ่ึงควรมีการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสังคม 

เพราะคุณภาพสังคมก็คือผลผลิตของการพัฒนาจากสังคม  

 

 5.2.6  ชนิดของตัวช้ีวัดทางสังคม  

ตัวช้ีวัดทางสังคมได้มีการจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงความแตกต่าง

ของตัวช้ีวัดอยู่ท่ีความพอใจท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือจุดประสงค์อื่น ๆ ซ่ึงได้แบ่งตัวช้ีวัดออกเป็น 4 

ประเภท คือ (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

    5.2.6.1  Direct and By-Product Data เป็นข้อมูลเชิงสถิติ หรือรายงานทาง

สังคมท่ีส านักงานต่าง ๆ เก็บรวบรวมเอาไว้ แม้จะต้องเพ่ิมเติมข้อมูลท่ีมีอยู่ ก็เสมือนเป็นผลพลอยได้ 

ขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดโดยตรง เพราะบางอย่างเป็นผลจากการส ารวจ

สภาพสังคม ซ่ึงได้วางแผนในการเก็บรวบรวมไว้แล้ว 

5.2.6.2  Input and Output Indicators เป็นข้อมูลเชิงสถิติท่ีส านักงานน าไป

ประยุกต์เพ่ือวัดประเด็นทางด้านสวัสดิการ ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวป้อนส าหรับ

ผลผลิตน้ัน เกี่ยวข้องกับเร่ืองการพัฒนามนุษย์ ซ่ึงกิจกรรมสังคมเกือบทุกอย่างต้องการตัวป้อนต่าง 

 ๆเพ่ือจะท าให้เกิดผลผลิตด้วย 

5.2.6.3  Objective and Subjective Indicators ข้อมูลตัวช้ีวัดทางสังคม

ส่วนมากเป็นการวัดเชิงวัตถุวิสัย รวมถึงรายงานพฤติกรรมต่าง ๆ สภาพส่ิงแวดล้อม รายะเอียดทาง

สรีระ ซ่ึงได้จากผู้สังเกตท่ีผ่านการอบรมอย่างดีและเช่ือถือได้ ส่วนการวัดเชิงจิตวิสัย ข้ึนอยู่กับ

รายงานในสาระต่าง ๆ การประเมินผล การบอกเล่าตามความรู้สึก อารมณ์ ความต้ังใจของปัจเจก

บุคคล ซ่ึงเป็นข้อมูลจากการส ารวจ การสัมภาษณ์ และ อื่น ๆ 

5.2.6.4  System and Aggregated Indicators เป็นตัวช้ีวัดท่ีเป็นระดับสากล ใน

ลักษณะรายงานเกี่ยวกับมนุษยชาติหรือส่ิงแวดล้อมโดยรวมมากกว่าสถิติข้อมูล หรือสภาพของกลุ่ม 

หรือปัจเจกบุคคล คือ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสาระต่าง ๆ ทางสังคม 
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 5.2.7  ลักษณะตัวช้ีวัดทางสังคม โดยท่ัวไปลักษณะของตัวช้ีวัดท่ีดีจะต้องประกอบด้วย

คุณสมบัติ ดังน้ี (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540)   

5.2.7.1  มีความตรง สามารถวัดส่ิงท่ีต้องการจะวัดได้ 

    5.2.7.2  มีความไว สามารถแสดงความแตกต่างได้ แม้สถานการณ์ท่ีวัดจะ

เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย 

    5.2.7.3  มีความเฉพาะเจาะจง จะเปลี่ยนแปลงแต่เฉพาะสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ตัวแปรน้ัน โดยตรงเท่านั้น 

    5.2.7.4  มีความเช่ือถือได้ ค่าท่ีได้ท้ังปริมาณและคุณภาพควรจะเท่ากัน ถ้าวัดในส่ิง 

เดียวกัน ไม่ว่าผู้วัดจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม 

นอกจากน้ีลักษณะของตัวช้ีวัดท่ีดีจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอยต่าง ๆ ได้แก่ มีความถูก

ต้อง (Plausible) เป็นอิสระ (Independent) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ตรงประเด็น 

(Targeted) สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) และมีความครอบคลุม (Comprehensive)  

 

5.2.8  การพัฒนาตัวช้ีวัดทางสังคม การพัฒนาตัวช้ีวัดทางสังคมมีอยู่หลายวิธี และในแต่ละ

วิธีการส่วนใหญ่จะเน้นการด าเนินการใน 4 ประเด็นหลัก คือ (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ, 2540) 

 1)  ก าหนดนิยามเคร่ืองช้ีวัด  

 2)  การคัดเลือกตัวแปลท่ีเป็นองค์ประกอบของส่ิงท่ีมุ่งศึกษา  

 3)  ก าหนดวิธีการรวมตัวแปร  

 4)  ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร  

ซ่ึงสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการพัฒนาตัวช้ีวัดมี 3 ประการ คือ 

 1)  จ านวนตัวช้ีวัด จะต้องก าหนดและเลือกว่าแต่ละแนวคิดนั้นจะใช้ตัวช้ีวัดกี่ตัว  

แนวความคิดหรือตัวแปรหน่ึง ๆ น้ัน อาจใช้ตัวช้ีวัดตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้  

  2)  การพัฒนาตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดจะพัฒนาขึ้นได้ โดยวิเคราะห์จากผลงานวิจัยของคน  

อื่นท่ีท าไว้แล้ว หรือวิเคราะห์จากหนังสือ ต ารา หรืออาจจะส ารวจอย่างไม่เป็นทางการกับตัวอย่าง

จ านวนน้อย ๆ เพ่ือน าค าตอบมาใช้ก าหนดตัวช้ีวัดต่อไป 
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  3)  จ านวนและรูปแบบค าถามการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดจะต้องค านึงด้วยว่าจะใช้  

จ านวนค าถาม เท่าใด และจะใช้ค าถามในรูปแบบอย่างไรจึงจะท าให้สามารถวัดแนวความคิดในการ

วิจัยน้ันได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องมากท่ีสุด 

 

5.2.9  การใช้ตัวช้ีวัดทางสังคม ตัวช้ีวัดทางสังคมสามารถน าไปใช้ในกรณีต่างๆ คือ  

(ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

 1)  การใช้เพ่ือการวางแผนในระดับมหภาค ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจและสังคมได้  

น ามาใช้ในการวิเคราะห์การพัฒนา และการวางแผนโครงสร้างประชากร นิยามเป้าหมายเพ่ือลด

ความยากจน การออกแบบและด าเนินการโครงการทางสังคมอย่างกว้างขวาง การวิเคราะห์ความล้า

หลังของภูมิภาคและเขตต่าง ๆ การสร้างรูปจ าลอง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมในระดับเขต การ

วางแผนหรือผสมผสานในเร่ืองรูปแบบหรือวิธีการวางแผนระดับต่างๆ 

  2)  การใช้ตัวช้ีวัดในการวางแผนระดับหน่วยงานและโครงการ งานพัฒนาจ านวน  

มากใช้ตัวช้ีวัดทางสังคม ช่วยในการด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ดังน้ัน ตัวช้ีวัดจึงอาจสนองตอบต่อ

การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานด้านสุขภาพ และท่ีอยู่อาศัย หรือการบริหารท่ี

หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น นโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัว หรือปัญหากลุ่มพิเศษ 

ตัวช้ีวัดจ านวนมากท่ีปรากฏในด้านต่าง ๆ รวมท้ังตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวป้อน (ทรัพยากรและส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ) เช่นเกี่ยวกับผลผลิต (Output) ในลักษณะของพฤติกรรมและผลท่ีเกิดข้ึน 

(Result) แผนงานจ านวนมากจึงรวมเอาตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ทางสังคม และโครงการ

ทางสังคมจ านวนมากไว้ด้วย 

  3)  การใช้ตัวช้ีวัดในระดับภาคและท้องถ่ิน มีสองลักษณะคือ การใช้ตัวช้ีวัด  

เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือวัดความแตกต่างระหว่างชนบท เมือง ของระดับภาคและใช้เคร่ืองช้ีวัด

เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือวิเคราะห์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 

ในระดับท้องถ่ิน เช่น ในเร่ืองการพัฒนาชนบทหรือพัฒนาโครงการส าหรับกลุ่มต่าง ๆ  
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5.2.9  การประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดทางสังคมในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้แนวความคิด “การพัฒนาสังคม” โดยจัดท า “เคร่ืองช้ีภาวะ

สังคม” (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2540) 

 1)  ปี 2518 ประกอบด้วย หมวดประชากร หมวดรายได้ หมวดสาธารณสุข หมวด 

การศึกษาและการเผยแพร่ข่าวสาร หมวดการมีงานท า และหมวดความปลอดภัย 

  2)  ปี 2532 ประกอบด้วย หมวดประชากร หมวดสาธารณสุข หมวดการศึกษา 

และการเผยแพร่ข่าวสาร หมวดการมีงานท า หมวดความปลอดภัย หมวดการเคหะ หมวดเศรษฐกิจ

สังคม หมวดสวัสดิการสังคม หมวดสถาบันครอบครัว และหมวดมลภาวะ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้แนวความคิด “การ

พัฒนาชนบท” โดยจัดท า “ตัวช้ีวัดสภาพหมู่บ้าน กชช.2ค” 

 1)  ปี 2529 ประกอบด้วย หมวดโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดการประกอบอาชีพ  

ผลผลิตและรายได้ หมวดสาธารณสุขและการอนามัย หมวดแหล่งน้ า และหมวดความรู้ การศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

  2)  ปี 2535 ประกอบด้วย หมวดสภาพพ้ืนฐาน หมวดผลผลิต รายได้และการมี 

งานท า หมวดสาธารณสุขและการอนามัย หมวดแหล่งน้ า หมวดความรู้ การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม และหมวดทรัพยากรธรรมชาติ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้แนวความคิด 

“Basic Minimum Needs” โดยจัดท า “เคร่ืองช้ีวัดความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ.” 

  1)  ปี 2528 ประกอบด้วย หมวดอาหาร หมวดท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  

หมวดโอกาสเข้าถึงบริการสังคมข้ันพ้ืนฐาน หมวดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หมวดการผลิตและหาอาหาร หมวดวางแผนครอบครัว หมวดการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

หมวดการพัฒนาจิตใจ 

  2)  ปี 2540 ประกอบด้วย หมวดสุขภาพดี หมวดมีบ้านอาศัย หมวดศึกษาถ้วนท่ัว  

หมวดครอบครัวอยู่สบาย หมวดรายได้มาก หมวดอยากร่วมพัฒนา หมวดพาสู่คุณธรรมและหมวด

บ ารุงส่ิงแวดล้อม 
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 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้แนวความคิด  

“ความอยู่ดีมีสุข Well–Being” โดยจัดท า “เคร่ืองช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข” ประกอบด้วยหมวดสุขภาพ

อนามัยและโภชนาการ หมวดการศึกษา หมวดชีวิตการท างาน หมวดชีวิตครอบครัว หมวดการ

พัฒนาเศรษฐกิจ หมวดส่ิงแวดล้อม หมวดความปลอดภัย ในชีวิต และหมวดประชารัฐ 

 เดิมการพัฒนาประเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ดังน้ัน จึงใช้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) วัดการพัฒนา แต่ในสภาพความ 

เป็นจริงแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจจะมีผลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมเสมอ การใช้ผลิตภัณ 

ฑ์มวลรวมประชาชาติเพียงตัวเดียวไม่สามารถบอกถึงสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้ ยุคต่อมา

ของการพัฒนาจึงมุ่งพิจารณาท่ีประชากรเป้าหมายของการพัฒนาว่า ควรมีคุณภาพชีวิต (Quality of 

Life) ท่ีดีข้ึน หรืออีกแนวทางหน่ึงจะใช้ค าว่า ความเป็นอยู่ท่ีดี (Will Being) เร่ิมมีการแยกแยะ

ประเด็นต่างๆท่ีแสดงถึง คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ท่ีดี ท าให้ตัวช้ีวัดผลการพัฒนาเกิดข้ึนอย่าง

มากมาย 

 แม้แต่ในภาคเอกชนก็พบว่า มีหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญกับการจัดท าเคร่ืองมือช้ีวัด

คุณภาพชีวิต และสังคม ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือนหญิง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

เพ่ือการสาธารณสุขมูลฐาน สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น  

 ส่ิงท่ีน่าสนในเกี่ยวกับเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตท่ีกล่าวมา คือ เคร่ืองช้ีวัดเหล่านั้นจะถูก

เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงเป็นระยะตลอดมา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เคร่ืองช้ีวัดท่ีจัดท าขึ้นนั้นไม่ได้

เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่สามารถใช้ได้ทุกระยะเวลาท้ังน้ีเพราะ ใน

ลักษณะของการพัฒนาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา เคร่ืองช้ีวัด หรือตัวช้ีวัดท่ีสร้าง

ข้ึนจึงควรมีลักษณะยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับระยะเวลา และบริบท 

 

2.6  แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

 

 คุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป็นค าท่ีใช้กันมาอย่างแพร่หลายในช่วงเวลาประมาณสาม

ทศวรรษท่ีผ่านมา ซ่ึงน ามาใช้เพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศใน

ปัจจุบัน ดังน้ันเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาทุกด้านจึงมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของประชากร 
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คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีมีผู้สนใจกันมานานแล้ว แม้ว่าได้มีนักปรัชญา นักศาสนา และนักเขียนได้พูด

ถึงว่า การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (Good Life) และการกินอยู่ดีมีสุข (Will Being) ซ่ึงก็หมายถึงการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีมานานนับทศวรรษก็ตาม แต่คุณภาพชีวิตก็ยังคงมีความคลุมเครือ ยังหาความหมาย

ท่ีแน่นอนไม่ได้ และในปัจจุบันได้มีนักวิชาการต่าง ๆ พยายามศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตกันมาก 

อีกท้ังยังให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปอีกด้วย (สัมพันธ์ รอดพ่ึงครุฑ, 2540) 

 

2.6.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต 

UNESCO (1998) ได้ให้ค านิยามค าว่า คุณภาพชีวิตไว้ในชุดฝึกอบรมทางการศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ระดับความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม และระดับความพึงพอใจในความ

ต้องการส่วนหน่ึงของมนุษย์  

Hang and Folmar (1986 อ้างถึงใน จรูญ คุณมี, 2529) ได้สรุปว่า คุณภาพชีวิตหมายถึง 

การท่ีบุคคลประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การมีสุขภาพดี มีรายได้เพียงพอ ไม่มีความ

ผิดปกติด้านจิตใจ และการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอื่นๆ  

Campbell (1976) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตหมายถึง มิติท่ีมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยู่กับความสุข

และความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่กับ

สถานการณ์ท่ีอยากให้เป็น 

สวัสด์ิ ภู่ทอง (2546) ได้สรุปความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า คุณภาพชีวิตหมายถึง 

สภาวะของการมีระดับชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุข มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของ

ตนเอง โดยสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคม และส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ในการด าเนิน

ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ร่างกายและจิตใจ 

สัมพันธ์ รอดพ่ึงครุฑ (2540) คุณภาพชีวิต หมายถึง “การมีชีวิตท่ีสามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุขและท าให้คนอื่นเป็นสุขด้วย”  

สุพรรณี ไชยอ าพร และสนิท สมัครการ (2534) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการ

ด ารงค์ชีวิตในสังคมท่ีเจ้าของชีวิตมีความพึงพอใจในช่วงเวลาหน่ึง และความพึงพอใจน้ีสามารถวัด

หรือประเมินได้ท้ังทางด้านจิตใจและวัตถุ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในช่วงเวลานั้น 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของส่วนตัวหรือสังคมก็ตาม 
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วิภาพร มาพบสุข (2543) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีความสุขท้ัง

ทางร่างกาย และจิตใจ อันเน่ืองมาจากได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ อย่าง

เพียงพอ และเหมาะสม ได้แก่ 1) ความสุขทางกาย ได้แก่ การมีอาหาร เส้ือผ้า ท่ีอยู่อาศัย เคร่ือง

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพฐานะ 2) ความสุขทางจิตใจ ได้แก่ การได้รับ

ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับ และความมั่นคงทางจิตใจ 

สิงหา กรจับ (2550 อ้างถึงใน สุรชัย ปิดทองค า, 2550) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ว่า 

หมายถึง ชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ สามารถด ารงชีวิตให้ 

สอดคล้องตามสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สภาพแวดล้องในการด าเนินชีวิต 

และทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

 จากการศึกษา สรุปว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสุขท้ังทางด้านร่างกายและ

จิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและบุคคลรอบข้าง รวมไปถึงมีความสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูล สารสนเทศ และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานได้ 

 

2.6.2  เกณฑ์และองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพชีวิต 

 การประเมินคุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญ จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา และรับรู้ส าหรับแต่

ละบุคคล แต่ละครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชากรในสังคม เพราะจะช่วยให้เราได้รู้จักตัวเราและสังคมของเราว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ

ใด 

 Sharma (1978 อ้างถึงใน สัมพันธ์ รอดพ่ึงครุฑ, 2540) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับการ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมต่าง ๆ ไว้ 2 ประเภท ดังน้ี 

1)  ปริมาณและคุณภาพ ของส่ิงท่ีสนองความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ ซ่ึง 

ได้แก่ อาหาร อากาศบริสุทธ์ิ น้ าสะอาดบริสุทธ์ิ บ้านท่ีอยู่อาศัย เส้ือผ้า เป็นต้น 

2)  ปริมาณและคุณภาพ ของส่ิงท่ีสนองความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรม 

ของมนุษย์ ซ่ึงได้แก่ โอกาสทางการศึกษาและการมีงานท า การบริการทางการแพทย์ สุขภาพ

อนามัย สภาพการท างาน ความปลอดภัย การขนส่งและการคมนาคม อิสรภาพ และเสรีภาพ 

นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 
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 Donaldson (1976 อ้างถึงใน สัมพันธ์ รอดพ่ึงครุฑ, 2540) กล่าวถึงตัวก าหนดคุณภาพชีวิต

ไว้ดังน้ี 

  1)  การมีงานท า  

  2)  การพักผ่อนหย่อยใจ  

  3)  การรับทานอาหาร  

  4)  การนอนหลับ  

  5)  การติดต่อทางสังคม  

  6)  การมีครอบครัว  

  7)  รายได้  

  8)  ความรัก  

  9)  ส่ิงแวดล้อม  

  10)  การยอมรับตนเอง  

Campblell (1976) จ าแนกองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้ 3 ประการ คือ 

 1)  องค์ประกอบด้านกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านมลภาวะ ความ  

หนาแน่นของประชากร สภาพท่ีอยู่อาศัย 

  2)  องค์ประกอบด้านสังคม ได้แก่ องค์ประกอบทางการศึกษา สุขภาพอนามัย  

ความมั่นคงของครอบครัว 

  3)  องค์ประกอบด้านจิตวิทยา ได้แก่ องค์ประกอบด้านความพึงพอใน  

ความส าเร็จ ความผิดหวัง และความคับข้องใจในชีวิต 

เย็นใจ เลาหวณิช (2523 อ้างถึงใน สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, 2550) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตแบ่ง 

องค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ส่ิงจ าเป็นระดับพ้ืนฐาน คือส่วนท่ีท าให้พอมีชีวิตอยู่ได้ ประกอบด้วย เสรีภาพใน 

ขอบเขตแห่งกฎหมายหรือประเพณีของสังคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ 

 ส่วนท่ี 2 ส่ิงจ าเป็นต่อการเพ่ิงคุณภาพชีวิต เป็นส่วนท่ีเพ่ิมเติมจากสภาพพออยู่ได้กลายเป็น

อยู่ดี คือสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการเพ่ิมคุณภาพ  ได้แก่สภาพแวดล้อมท่ีไม่มี

มลภาวะ สงบ เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาตนเอง และอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากท่ีสุด คุณสมบัติท่ี
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เหมาะสมท่ีท าให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล ได้แก่ การมีจุดมุ่งหมายในชีวิต การมี

ความสามารถในการตัดสินใจ การมีพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม และการมีความ

พยายามอุตสาหะและอดทน คุณสมบัติท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก่ การมีความมัก

น้อย ไม่โลภ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การมีระเบียบวินัย และการมีจริยธรรมอื่นๆท่ีสังคมยอมรับ  

องค์การอนามัยโลกได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชิวิต ไว้ 6 ด้าน คือ ร่างกาย ด้านจิตใจ 

ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านความ

เช่ือส่วนบุคคล (WHO QOL Group, 1996 อ้างถึงใน สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล, 2550) ต่อมาในปี ค.ศ. 

1995 ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ได้จัดองค์ประกอบใหม่ โดยรวมเอา

องค์ประกอบบางด้านเข้าด้วยกัน คือด้านร่างกายกับด้านความเป็นอิสระส่วนบุคลและด้านจิตใจกับ 

ความเช่ือส่วนบุคคล จึงเหลือเพียง 4 ด้าน ดังน้ี 

  1)  ด้านร่างกาย คือการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผลต่อ  

ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรักษาทางแพทย์ การรับรู้

พละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพักผ่อนนอนหลับ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และการ

ท างาน 

  2)  ด้านจิตใจ คือการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง ได้แก่การรับความรู้สึกทางบวก  

ท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจใน 

ตนเอง การรับรู้ถึงความเช่ือด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและความเช่ืออื่น ๆ 

ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต และการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

  3)  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือการรับรู้ด้านความสัมพันธ์ของตนเองกับ  

บุคคลอื่น การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้

ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมถึงการรับรู้ในอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ 

  4)  ด้านส่ิงแวดล้อม คือการรับรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น  

การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย ม่ันคงในชีวิต การได้รับรู้ว่าได้อยู่ใน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี การคมนาคมท่ีสะดวก มีแหล่งประโยชน์ทางด้านการเงิน มีสถาน

บริการสุขภาพ สถานบริการด้านสังคม การรับรู้ว่าตนมีโอกาสได้รับข่าวสาร ได้มีกิจกรรม

นันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย ได้จัดต้ังโครงการ

พัฒนาสังคมข้ึนในปี พ.ศ. 2523 เพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาสังคม และได้น าเสนอแนว

ทางการพัฒนาความจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับประชาชนข้ึน โดยมีการก าหนดเน้ือหาสาระ หรือ

เป้าหมายของส่ิงท่ีเรียกว่า “ความจ าเป็นขึ้นพ้ืนฐาน” (จปฐ.) และลักษณะพึงประสงค์ของสังคมไทย

และคนไทยข้ึน รวมท้ังได้ต้ังไว้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคมในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 ความจ าเป็นพ้ืนฐานดังกล่าว จึงถือเป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

ข้ึนต่ า ตามแนวทางของการพัฒนาสังคมไทย และองค์ประกอบดังกล่าวก็ได้เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

ประเมินคุณภาพชีวิตของคนไทย 

โดยในปัจจุบันเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของคนไทย (จปฐ.) ได้มีการปรับปรุง

และจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน โดยมี 9 หมวด (37 ตัวช้ีวัด) 

ดังน้ี (สัมพันธ์ รอดพ่ึงครุฑ, 2540) 

  1)  อาหารดี  

  2)  มีบ้านอาศัย  

  3)  อนามัยถ้วนท่ัว  

  4)  ครอบครัวปลอดภัย  

  5)  ได้ผลผลิตดี  

  6)  ไม่มีลูกมาก  

  7)  อยากร่วมพัฒนา  

  8)  พาสู่คุณธรรม  

  9)  บ ารุงส่ิงแวดล้อม  

 

2.6.3  การวัดคุณภาพชีวิต 

 การสร้างเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตจะมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับแนวคิดและวัตถุประสงค์

ของการศึกษาในแต่ละเร่ือง 

Spitzer and Other (1981 อ้างถึงใน สมชัย วงษ์นายะ, 2547) ได้สรุปเคร่ืองมือท่ืใช้ในการ 

วัดคุณภาพชีวิตท่ีดีว่า ควรจะประกอบด้วยหลักการ 9 ประการ ดังน้ี 
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  1)  ข้อความส้ัน เข้าใจง่าย และน าไปใช้ได้สะดวก  

  2)  ครอบคลุมองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแต่ละด้าน  

  3)  เน้ือหาสอดคล้องกับกลุ่มชนนั้น ๆ  

  4)  ควรเป็นปริมาณท่ีวัดได้  

  5)  ควรจะสามารถน าไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ โดยไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับอายุ  

เพศ อาชีพ และชนิดโรคท่ีเจ็บป่วย 

  6)  ควรได้รับการตรวจสอบความเช่ือมั่นก่อนน าไปใช้  

  7)  ต้องเป็นท่ียอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิ  

  8)  ควรไวต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะต่าง ๆ ของผู้ถูกวัด  

  9)  มีเหตุผลท่ีดี  

Zhan (1992 อ้างถึงใน สมชัย วงษ์นายะ, 2547) ได้เสนอแนวทางในการประเมินคุณภาพ 

ชีวิตว่าควรประเมินท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และให้ครอบคลุม 4 ด้าน ดังน้ี 

  1)  ด้านความพึงพอใจในชีวิต ( Life Satisfaction) เป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ถึงส่ิงท่ีตน

ครอบครองอยู่ ระหว่างความปรารถนาท่ีต้ังไว้และความส าเร็จท่ีได้รับ ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้จาก

อิทธิพลของปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภูมิหลังของแต่ละบุคคล ลักษณะเฉพาะ ส่ิงแวดล้อมและภาวะ

สุขภาพ 

  2)  อัตมโนทัศน์ ( Self Concept) เป็นความเช่ือและความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ 

ตนเองในช่วงเวลาหน่ึงจากการรับรู้ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอื่นท่ีมีต่อตนเอง รวมถึง

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และภาพลักษณ์ของตนเองด้วย 

  3)  ด้านสุขภาพและการท างานของร่างกาย ( Health and Functioning) เป็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและส่ิงแวดล้อม สุขภาพจะสะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตได้ท้ังเชิงวัตถุ

วิสัยและจิตวิสัย ซ่ึงไม่ได้ประเมินทางคลินิกเท่านั้น ยังประเมินการรับรู้สุขภาพของบุคคล ส่ิงท่ี

เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ความสัมพันธ์กับครอบครัว สังคม และภาวะร่างกาย 

  4)  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ( Social-Economic Factors) สถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมถูกก าหนดมาเป็นมาตรฐานทางสังคมได้ 3 ประการ คือ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย 
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2.7  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

วินัย พลสิทธ์ิ ( 2547) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยใช้

แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ านาจ และแบบสอบถามประสิทธิผลของสถานศึกษา จ านวน 

320 คน พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีการเสริมสร้าง

พลังอ านาจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อลิสสา มหาสวัสดิ์ ( 2550) ได้ท าการศึกษาในเร่ืองของอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย

ชุมชน และความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของผู้น าชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน:  

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย  โดยใช้แบบสอบถาม กับ

ชุมชนที่ท าหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคใต้ จ านวน 285 คน พบว่า นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคใต้มีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและการเสริมสร้าง

พลังในชุมชนอยู่ในระดับสูง ทั้งในด้านความสามารถในการควบคุมการแพร่กระจายของปัญหา 

ความอดทนต่อปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเสริมพลัง

ชุมชนโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และวาระการด ารงค์ต าแหน่งมีอิทธิพลต่อการ

เสริมสร้างพลังในชุมชนโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 กรภัค จ๋ายประยูร ( 2549) ได้ศึกษาเร่ือง การน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างพลังอ านาจภาคประชาชนด้านความเป็นประชาธิปไตย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า พลังอ านาจภาค

ประชาชนก่อตัวขึ้นจากภายในชุมชน ไม่ใช่จากภายนอกน าเข้าไป โดยมีเงื่อนไขที่จ าเป็นคือ ความ

พอเพียง การพ่ึงตนเองได้ การมีผู้น าที่เสียสละ ฐานความรู้ มโนส านึกและมีการกระท าร่วมกัน ซึ่ง

จะเกิดได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน โดยควรยึดหลักเคารพศักดิ์ศรีและเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ 

 นิยม บุญพิค า และคณะ  (2549) ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนจนในเขต

เมืองใหม่ ด้วยพลังชุมชน: กรณีศึกษาอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของ
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ความยากจนคือ การขาดที่ดินท ากิน ไม่มีทุน เป็นแรงงานรับจ้าง ค่าจ้างต่ า เมื่อวิเคราะห์พลังชุมชนที่

จะน ามาแก้ไขปัญหาความยากจน จะเห็นได้ว่า ชาวบ้านมีพลังชุมชน 3 ด้านคือ พลังของคน 

พลังการรวมกลุ่ม และพลังเอ้ืออาทร ส่วนอีกสามด้านที่ควรได้รับการสนับสนุนจาก อบต.หรือ

รัฐบาลคือ พลังการเรียนรู้ พลังทุน และพลังทางธุรกิจ 

 เจียมจิตต์ ธรรมพิชัย ( 2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง กระบวนการเสริมสร้าง และการเกิดพลัง

อ านาจในตนเองของสตรี: กรณีศึกษาในศูนย์ธารชีวิต (เพื่อสตรี) พัทยา จ.ชลบุรี เป็นการศึกษาแบบ

ส ารวจ ศึกษาจากโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามกับสตรีที่มาใช้บริการศูนย์ธารชีวิต 

จ านวน 150 คน พบว่า กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่จัดในรูปแบบการสนับสนุนทางด้าน

อารมณ์ ได้แก่ การยอมรับ การได้รับก าลังใจ และความเอาใจใส่อยู่ในระดับสูง ด้านการสนับสนุน

ข้อมูลข่าวสารได้แก่ การได้รับความรู้ทางด้านภาษา วิชาชีพ สุขภาพ การท างานในต่างประเทศ 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการเกิดพลังอ านาจในตนเองของสตรีพบว่า สามารถเผชิญปัญหา

ด้านการเข้าสังคม/กลุ่ม ด้านสุขภาพ การพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ ด้านการตัดสินใจ การมีทัศนคติที่ดี

ในตนเอง และมีทักษะในวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจที่จัดอยู่ใน

รูปแบบกิจกรรมการสนับสนุนทางอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสารและการบริการต่างๆมีความสัมพันธ์

กับการเกิดพลังอ านาจในตนเองของสตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 วรรณวิสา แสงจันทร์ ( 2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจพลังประชาชนในชุมชนชนบท

ไทย กรณีศึกษาเฉพาะต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้

แบบสอบถามกับตัวอย่างจ านวน 356 ครัวเรือน  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดีมาก 

ในรายละเอียด การมีส่วนร่วมในความรู้สึกเป็นเจ้าของอยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วมทางกาย

และการมีส่วนร่วมทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอยู่ในระดับปาน

กลาง การทดสอบสมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาและระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน มีผลใน

ทางบวกต่อระดับพลังประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ชฎาภรณ์ บุตรบุรี ( 2550) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างพลังชุมชนเพื่อจัดตั้งระบบการเฝ้าระวัง

โรคไข้หวัดนกโดยชุมชน เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคไข้วัดนกของ

ชุมชน โดยใช้กระบวนการสร้างพลังชุมชนในแกนน าจ านวน 35 คน และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

ขอลชุมชน ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบว่า ทักษะการส่ือสารและภาวะผู้น าของแกนน า
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ชุมชนภายหลังการด าเนินการสร้างพลังชุมชนสูงกว่าก่อนการสร้างพลังชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.001) ความรู้เร่ือง และการปฏิบัติในการป้องกันโรค รวมไปถึงความรุนแรง การรับรู้

ประโยชน์ของการปฏิบัติตามค าแนะน า ของประชาชนในชุมชนหลังกระบวนการสร้างพลังชุมชน

ดีกว่าก่อนสร้างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ยกเว้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค

ไข้หวัดนกของประชาชนก่อนและหลังการสร้างพลังชุมชนไม่แตกต่างกัน 

 สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ตัวช้ีวัดความเข้มแข็งของชุมชน

และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดความ

เข้มแข็งของชุมชน และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางใน

การก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข็มแข็งของชุมชนประกอบด้วย ปัจจัย

ภายในชุมชน ได้แก่ การมีแหล่งเผลแพร่ข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมในชุมชน การส่งเสริมการออม 

และการลดภาระหน้ีของครัวเรือน กระบวนการท่ีมีรากฐานจากชุมชน ได้แก่ การท่ีสมาชิกใน

ครัวเรือนไปประกอบอาชีพนอกชุมชนและส่งรายได้กลับมา การย้ายกลับมาประกอบอาชีพใน

ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการสนับสนุนจากภายนอก ได้แก่ การมี

งบประมาณและความช่วยเหลือด้านต่างๆให้แก่องค์กรและกลุ่มในชุมชน 



1 

 

บทที่ 3 
  

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
 
 วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับคุณภาพสังคมในมิติของการเสริมสร้างพลังทางสังคม ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  สมติฐานในการศึกษา 
3.3  นิยามศัพท์ 
3.4  แหล่งที่มาของข้อมูล 
3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.7  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.8  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร (Variable) ในการวิเคราะห์ ดังน้ี 

3.1.1  ตัวแปรต้นได้แก่ 

3.1.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 

1)  เพศ   

     2)  อายุ  

     3)  สถานภาพสมรส  

     4)  ภาวการณ์ท างาน   

     5)  ฐานะทางเศรษฐกิจ  

     6)  ระดับการศึกษา  

3.1.1.2  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

        1)  ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือเงินช่วยเหลือ

ทางสังคมอื่นๆ 

        2)  การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือ

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า 

        3)  ความภูมิใจในความเป็นคนไทย    

  3.1.1.3  ปัจจัยทางด้านการเมือง  

       1)  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้   

       2)  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน  

        3)  การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 

       4)  ความสนใจทางการเมือง  

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การเสริมสร้างพลังทางสังคมในประเด็น

ดังต่อไปน้ี 

3.1.2.1  การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของ  

ตนเอง 
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3.1.2.2  ความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

  3.1.2.3  ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

 

 

 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 

    1.1 เพศ   

    1.2 อาย ุ

    1.3 สถานภาพสมรส 

    1.4 ภาวการณ์ท างาน  

    1.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ 

    1.6 ระดับการศึกษา 

 

    1.5    1.6 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน A95 

 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม  

    - การยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเอง 

   - ความเช่ือม่ันต่อการได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กร

พัฒนาเอกชนเม่ือประสบความยุ่งยาก 

    - ความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในที่สาธารณะ 

     

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

     2.1 ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือ

เงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ       

     2.2 การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพื่อ

ช่วยเหลือโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า 

     2.3 ความภูมิใจในความเป็นคนไทย    

 

 
3. ปัจจัยทางด้านการเมือง 

    3.1 บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความเท่าเทียมของรายได ้ 

    3.2 บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความรับผิดชอบต่อ

ประชาชน  

    3.3 การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

    3.4 ความสนใจทางการเมือง 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

 

สมมติฐานท่ี 1 เพศมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 2 อายุมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 4 ภาวการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

สมมติฐานท่ี 5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทาง

สังคม  

สมมติฐานท่ี 6 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

สมมติฐานท่ี 7 การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

สมมติฐานท่ี 8 การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วย

คนว่างงานให้หางานท ามีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 9 ความภูมิใจในความเป็นคนไทยมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทาง

สังคม 

สมมติฐานท่ี 10 บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ มีความสัมพันธ์กับ

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 11 บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความสัมพันธ์

กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 12 การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

สมมติฐานท่ี 13 ความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

 

3.3  นิยามศัพท์ 

 

คุณภาพสังคม หมายถึง ขอบเขตท่ีประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนาชุมชนภายใต้ความเป็นอยู่ท่ีดีและศักยภาพของตนเอง ประกอบด้วยมิติท้ัง 4 

ด้าน คือ  

 1)  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  (Social-Economic Security)  
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 2)  การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคล  (Social Inclusion)  

 3)  ความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ในสังคม  (Cohesive Communities)  

 4)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม  (Social Empowerment) 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม หมายถึง การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของ 

ประชาชนในการไปมีส่วนร่วมในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เป็นการเสริมสร้าง

ความสามารถให้เข้าถึงมิติต่างๆของคุณภาพสังคมได้ 

อ านาจ หมายถึง โอกาสท่ีมีอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นความสามารถและศักยภาพ 

ของบุคคล ในการท่ีจะหักเหความสนใจ ทัศนคติของบุคคล หรือกลุ่ม ให้เบ่ียงเบนไปในทาง 

ท่ีตนเองต้องการ 

เพศ หมายถึง ประชาชนเพศชาย และเพศหญิง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

อายุ หมายถึง อายุของประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพทางการสมรสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ โสด/ไม่เคยสมรส สมรส หย่า หม้าย แยกกันอยู่ และอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 

ฐานะทางเศรษฐกิจ หมายถึง ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมานคร 

ได้แก่ เก็บออมได้ พอใช้ไม่มีเงินออม ได้ใช้เงินออมไปบ้าง ใช้เงินออมไปและกู้ยืม 

ภาวการณ์ท างาน หมายถึง ภาวการณ์ท างานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างรายวัน  

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ไม่ได้รับการศึกษา ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาแต่ไม่จบการศึกษา จบประถมศึกษา ได้เข้าเรียน

ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่จบการศึกษา จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าเรียนในช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา(ปวช./ปวส.) จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าเรียนในช้ัน

ปริญญาตรีแต่ไม่จบการศึกษา จบช้ันปริญญาตรี ได้เข้าเรียนในช้ันปริญญาโทแต่ไม่จบการศึกษา 

และจบช้ันปริญญาโท 

การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ 

หมายถึง ประวัติการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคม

อื่นๆ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือโครงการช่วยคนว่างงานให้

หางานท า หมายถึง ความเต็มใจการสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือ

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท าในของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความภูมิใจในความเป็นคนไทย หมายถึง ระดับความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความเท่าเทียมกันของรายได้ หมายถึง ความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้ 

ว่ารัฐบาลควรที่จะท าให้ประชาชนมีรายได้ที่เท่าเทียมกันทุกคน หรือ ควรจะท าให้ทุกคนมีรายได้ 

ที่แตกต่างกันมาก ๆ เพื่อให้เกิดความพยายามในการหารายได้มากขึ้น 

บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความรับผิดชอบต่อประชาชน หมายถึง ความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน  

ว่ารัฐบาลความที่จะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น หรือ ประชาชนความที่จะรับผิดชอบต่อ

ตนเองมากขึ้น 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลด้วยความพยายามของตนเอง หมายถึง 

ความเช่ือมั่นในความสามารถในการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลด้วยความพยายาม

ของตนเอง เช่น การเรียนหนังสือหนักขึ้น เพื่อที่จะได้เรียนในชั้นเรียนที่ดีขึ้น หรือรวบรวมความรู้

ทางวิชาชีพและเทคนิคมากขึ้น ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

หมายถึง ความเช่ือมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในการ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก  เช่น ถูกให้ออกจากงาน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

หรือเกิดการพิการทางร่างกาย 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ หมายถึง ระดับความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ และ/หรือการส่ือสารมีอิสระหรือถูกกดดันจากอิทธิพล

ภายนอก ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.4  แหล่งและท่ีมาของข้อมูล 

 

 ในการศึกษาในคร้ังน้ีจะแบ่งลักษณะของข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเอกสาร และข้อมูล

จากการถอดแบบสอบถาม 

 3.4.1  ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิชาการ  

เอกสารวิจัย และวิทยานิพนธ์ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลบางส่วนจากสถาบันพระปกเกล้า 

  3.4.2  ข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาโดยใช้วิธีให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง อายุ 18 ปีข้ึนไป

ในเขตกรุงเทพฯ 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

 

การเลือกตัวอย่างในการศึกษาการคร้ังน้ี ท าการเลือกจากประชากรผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังอายุ 18 

ปีข้ึนไป ท่ีอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครจ านวน 1,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 

(Multi - Stage Sampling) ดังน้ี 

3.5.1.  ท าการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random 

Sampling) เลือกพ้ืนท่ีท่ีจะท าการศึกษา 6 เขต จากพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขต ได้แก่ 

(ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2551)  

  3.5.1.1  กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง 

  3.5.1.2  กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบาง

คอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา เขต

ประเวศ 

  3.5.1.3  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซ่ือ เขตลาดพร้าว เขต

หลักส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน 
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  3.5.1.4  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึง

กุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา  

  3.5.1.5  กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง 

เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา 

  3.5.1.6  กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต

บางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ 

3.5.2  ท าการสุ่มตัวอย่างเลือกชุมชน 1 ชุมชน เพื่อท าการศึกษาจากพื้นที่ในแต่ละเขต ดังนี้ 

3.5.2.1  แบ่งช้ันชุมชน ตามลักษณะชุมชนของกรุงเทพมหานคร 5 ประเภท  

ประกอบด้วย ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง ชุมชนจัดสรร เคหะชุมชน และชุมชนแออัด 

3.5.2.2  ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่เป็นอิสระเลือกชุมชน 1 ชุมชนจากแต่ 

ละเขตพื้นที่ (เพื่อให้ได้ลักษณะชุมชนครบทุกประเภทของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร) ยกเว้น

ชุมชนแออัด สุ่มตัวอย่างโดยเลือกชุมชนแออัดจ านวน 2 ชุมชน จากพื้นที่ 2 เขต เนื่องจากสัดส่วน

ของชุมชนแออัดมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.74 ของชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร  

3.5.2.3  ส าหรับชุมชนประเภทอื่นที่เหลือ สุ่มตัวอย่างเลือกเขตละหนึ่งชุมชน ซึ่ง
จะได้ชุมชนที่ท าการศึกษาทั้งสิ้น 6 ชุมชน ครอบคลุมชุมชนทั้ง 5 ประเภท 
 3.5.3  ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเลือกครัวเรือนในแต่ละชุมชน จากบัญชีเลขที่ครัวเรือน
และแผนที่ครัวเรือนจากส านักงานเขต  
 3.5.4  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ค านวณตามสัดส่วนของจ านวนประชากรใน
ชุมชนนั้น ๆ ผลการสุ่มตัวอย่างปรากฏดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ าแนกตามเขตพ้ืนท่ี 

 

3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพทางสังคมของประชากร

ไทย พ.ศ. 2552 (Standard Questionnaire for Social Quality: SQSQ) ประกอบด้วยค าถาม

ดังต่อไปน้ี 

3.5.1  ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

3.5.2  การเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน (Social Empowerment) 

 

3.7  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 แบบสอบถามคุณภาพสังคมของประชากรท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี เป็น

เคร่ืองมือท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนโดยเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพสังคมแห่งเอเชีย ซ่ึงเป็นความ

เขต ชุมชน/ 

ประเภทชุมชน 

จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 

กลุ่มกรุงเทพกลาง    

- เขตพญาไท 

กลุ่มกรุงเทพใต้ 

- เขตสวนหลวง 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

- เขตบางเขน 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 

- เขตบึงกุ่ม 

กลุ่มกรุงธนเหนือ 

       -      เขตบางพลัด 

กลุ่มกรุงธนใต้ 

- เขตภาษีเจริญ 

อินทามระ 

(แออัด) 

เอื้ออารีย์ 

(แออัด) 

ร่วมพัฒนา 33 

(เมือง) 

สุวรรณนิเวศน์ 

(จัดสรร) 

จรัญ 66/1 

(เคหะชุมชน)หมู่บ้าน

พัฒนา ม.1 คลองขวาง 

(ชานเมือง) 

333 

 

718 

 

1,448 

 

950 

 

617 

 

1,541 

59 

 

128 

 

258 

 

950 

 

110 

 

275 

5.94 

 

12.80 

 

25.83 

 

16.95 

 

11.00 

 

27.48 

รวม  5,607 1,000 100 
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ร่วมมือของนักวิชาการจากหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาในหลายประเทศในเอเชีย 

สามารถใช้ตรวจวัดระดับคุณภาพสังคมของประเทศสมาชิกเครือข่ายได้อย่างเป็นมาตรฐานมีช่ือ

เรียกว่า “Standard Questionnaire for Social Quality: SQSQ” เน้นการตรวจวัดคุณภาพสังคม 

4 ด้าน คือ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic security) การยอมรับเป็น

สมาชิกของสังคม (Social inclusion) ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social cohesion) และการ

เสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน (Social empowerment) 

 

3.8  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

3.8.1  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบัญชีเลขท่ีครัวเรือน แผนท่ีครัวเรือน และ

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังส านักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา 

3.8.2  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังประธานชุมชนท่ีได้

จากการสุ่มตัวอย่าง 

3.8.3  เมื่อได้รับความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถาม  

3.8.4  ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลเบ้ืองต้นในภาคสนาม และท าการ

ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ังหลังการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือความถูกต้องในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

3.8.5  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ของข้อมูล รวมท้ังการวิเคราะห์ข้อมูลรวมท้ังส้ินเป็นเวลา 6 เดือน 

 

3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ด าเนินการ

วิเคราะห์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามแยกได้ดังน้ี 
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3.9.1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับข้อปัจจัยมูลส่วนบุคคล ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม ข้อมูลปัจจัยด้านสิทธิเสรีภาพในสังคม และ

ข้อมูลปัจจัยด้านการเมือง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ( Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) 

3.9.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square Test)  
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง “การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถามดับประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางเขน เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตพญาไท เขตบึงกุ่ม 

และเขตสวนหลวง รวมท้ังส้ิน 1,000 คน ผู้ศึกษาน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และ

ก าหนดการน าเสนอผลการศึกษา ดังน้ี 

 4.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

  4.2  ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง 

  4.3  ข้อมูลด้านการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง 

4.4  ข้อมูลการเพ่ิมพลังทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

4.5  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละ ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายเขต 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เขต   

        บางเขน 258 25.8 

        บางพลัด 110 11.0 

        ภาษีเจริญ 275 27.5 

        พญาไท   59   5.9 

        บึงกุ่ม 170 17.0 

        สวนหลวง 128 12.8 

         รวม 1000 100.0 
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4.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

 

ข้อมูลพื้นฐานของตัวแทนครัวเรือนในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ 

สถานภาพสมรส การศึกษา ภาวการณ์ท างาน ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 

เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และ

เป็นเพศชาย จ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2  

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มตัวอย่างอายุ 30-39 ปี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6  กลุ่มตัวอย่างอายุ 40-
49 ปี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 กลุ่มตัวอย่างอายุ 18-29 ปี จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.8 และน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างอายุ 50-59 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 

สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 508คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.8 รองลงมา สถานภาพโสด จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3และสถานภาพอื่นๆ 

(หม้าย, อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน, แยกกันอยู่) จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ไม่ได้รับ

การศึกษา , เข้าเรียนประถมศึกษาแต่ไม่จบ , จบประถมศึกษา , เข้าเรียนมัธยมต้นแต่ไม่จ บ) จ านวน

334 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคือ จบปริญญาตรีขึ้นไป (จบปริญญาตรี , ปริญญาโท) จ านวน 

298  คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาตอนต้น , เข้าเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายแต่ไม่จบ) จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/

อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./ปวท.)(จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย , เข้าเรียนปริญญาตรีแต่ไม่จ บ) จ านวน 

180 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 

ภาวการณ์ท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวการณ์ ลูกจ้างประจ า  จ านวน 381 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมาคือ ไม่ได้ท างาน (เกษียณ, เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน , นักเรียน นักศึกษา)  

จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 น้อยที่สุดคือ เป็นลูกจ้างช่ัวคราวจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.2  

ฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับรายได้เฉลี่ย

จ านวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมาคือ ต่ ากว่าระดับรายได้เฉลี่ย จ านวน 170 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 17.5 น้อยที่สุดคือสูงกว่าระดับรายได้เฉลี่ยจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ดังปรากฏใน

ตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละ ของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

       ชาย 432 43.2 

       หญิง 568 56.8 

       รวม 1,000 100.0 

อายุ   

       18-29 ปี 198 19.8 

       30-39 ปี 206 20.6 

       40-49 ปี 202 20.2 

       50-59 ปี 172 17.2 

       60 ปีขึ้นไป 222 22.2 

       รวม 1,000 100.0 

สถานภาพสมรส   

       โสด/ไม่เคยสมรส 323 32.3 

       สมรส 508 50.8 

       อื่นๆ (หม้าย,แยกกันอยู่,หย่า,อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน) 

       รวม 

 169 

1,000 

  16.9 

100.0 

ระดับการศึกษา   

       ประถมศึกษาหรือต่ ากว่าประถมศึกษา(ไม่ได้รับการศึกษา, 

      เข้าเรียนป.แต่ไม่จบ,จบประถมศึกษา,เข้าเรียนมัธยมต้นไม่จบ) 

      จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (จบม.ต้น,เข้าเรียนม.ปลายไม่จบ) 

      จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(จบ ม.ปลาย,เข้าเรียนปริญญาตร ี

      แต่ไม่จบ) 

 

334 

188 

180 

 

 

33.4 

18.8 

18.0 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

      จบปริญญาตรีข้ึนไป(จบปริญญาตรี,ปริญญาโท)    

      รวม 

ภาวการณ์ท างาน   

       ลูกจ้างประจ า  

       เป็นลูกจ้างช่ัวคราว     

      ท างานของตนเอง       

       ไม่ได้ท างาน(เกษียณ, เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,นักเรียน นักศึกษา)  

       รวม    

ฐานะทางเศรษฐกิจ 

298 

1,000 

 

381 

42 

284 

293 

1,000 

 

29.8 

100.0 

 

38.1 

4.2 

28.4 

29.3 

100.0 

 

       ต่ ากว่าระดับรายได้เฉลี่ย 170   17.5 

       ระดับรายได้เฉลี่ย 651   67.2 

       สูงกว่าระดับรายได้เฉลี่ย 148   15.3 

       รวม 969 100.0 

 
 

4.2  ข้อมูลด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

 

เมื่อสอบถามถึงการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ตอบว่าได้รับ กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 821 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 ตอบว่า ไม่ได้รับ  

เมื่อสอบถามถึงทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองการสนับสนุน

โครงการช่วยเหลือคนว่างงานให้หางานท า โดยให้ท่านเสียสละเงินร้อยละ 10 ของรายได้ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเต็มใจ (เต็มใจมาก, ค่อนข้างเต็มใจ) จ านวน 668 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีไม่เต็มใจ (ไม่ค่อยเต็มใจ,ไม่เต็มใจเลย) จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 

เมื่อสอบถามถึงความภูมิใจในการเป็นคนไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่า ภูมิใจ (ค่อนข้างภูมิใจ-ภูมิใจมาก) จ านวน 987 คน คิดเป็นร้อยละ 
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98.8 รองลงมาคือ ไม่ภูมิใจ (ไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลย) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ดังปรากฏ

ในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงข้อมูลด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลด้านสังคม จ านวน ร้อยละ 

การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน 

       ได้รับ 

       ไม่ได้รับ    

        รวม 

 

141 

821 

962 

 

14.7 

85.3 

100.0 

การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือ

โครงการช่วยคน ว่างงานให้หางานท า 

       เต็มใจ (ค่อนข้างเต็มใจ-เต็มใจมาก) 

       ไม่เต็มใจ (ไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลย) 

        รวม 

ความภูมิใจในความเป็นคนไทย     

       ภูมิใจ (ค่อนข้างภูมิใจ-ภูมิใจมาก) 

       ไม่ภูมิใจ (ไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลย) 

       รวม 

 

 

668 

278 

946 

 

987 

12 

999 

 

 

70.6 

29.4 

100.0 

 

98.8 

1.2 

100.0 

   

4.3  ข้อมูลด้านการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 เมื่อสอบถามถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ในเร่ืองของบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่า

เทียมของรายได้ นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ตอบว่าควรให้ทุกคนมี

รายได้ที่เท่าเทียมกัน และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 ตอบว่า ควรท าให้ทุกคน

มีรายได้ที่แตกต่างกันมากๆ เพื่อจูงใจให้เกิดความพยายามในการหารายได้ 

 ส่วนในเร่ืองของบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน  พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 634 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 ตอบว่า รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมาก
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ข้ึน และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 ตอบว่า ประชาชนควรมีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองมากข้ึน  

 ส่วนการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 864 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 ไปใช้สิทธ์ิ

ในการเลือกต้ังท่ีผ่านมา และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ไม่ได้ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ังในคร้ังท่ีผ่านมา 

 ความสนใจด้านการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สนใจ (ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่-ไม่

สนใจเลย) จ านวน 461 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ไม่สนใจ (ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่-ไม่
สนใจเลย) จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 ดังปรากฏในตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงข้อมูลด้านการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลด้านการเมือง จ านวน ร้อยละ 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้  

        ควรให้ทุกคนมีรายได้ท่ีเท่าเทียมกัน 

        ควรท าให้ทุกคนมีรายได้ท่ีแตกต่างกันมากๆ  

        เพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามในการหารายได้ 

        รวม 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 

        รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากข้ึน 

        ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน 

        รวม 

 การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 

       ไป 

      ไม่ไป 

       รวม 

ความสนใจด้านการเมือง 

      สนใจ (สนใจมาก-ค่อนข้างสนใจบ้าง)       

      ไม่สนใจ (ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่-ไม่สนใจเลย) 

      รวม 

 

568 

432 

 

1,000 

 

634 

366 

1,000 

 

864 

136 

1,000 

 

461 

524 

985 

 

56.8 

43.2 

 

100.0 

 

63.4 

36.6 

100.0 

 

86.4 

13.6 

100.0 

 

46.8 

53.2 

100.0 
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4.4  ข้อมูลการเสริมสร้างพลังทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 4.4.1  การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  

เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึง จะบรรลุถึงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจ

ท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองน้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 744 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 

ตอบว่า เป็นไปได้ (เป็นไปได้มาก-เป็นไปได้นิดหน่อย) รองลงมาคือไม่ท้ังเป็นไปได้ และเป็นไป

ไม่ได้ จ านวน 167 คิดเป็นร้อยละ 17.4 และน้อยท่ีสุดคือ เป็นไปไม่ได้ (เป็นไปไม่ค่อยได้-เป็นไป

ไม่ได้เลย) จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ดังปรากฏในตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงร้อยละของการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเอง 

 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 
จ านวน ร้อยละ 

      เป็นไปได้ (เป็นไปได้มาก-เป็นไปได้นิดหน่อย) 

      ไม่ท้ังเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ 

      เป็นไปไม่ได้ (เป็นไปไม่ค่อยได้-เป็นไปไม่ได้เลย) 

       รวม 

744 

167   

51 

962 

77.3 

17.4 

5.3 

100.0 

 

หมายเหตุ: Missing 38 

 

4.4.2  ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือ

ประสบความยุ่งยาก 

 เมื่อสอบถามถึงการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบ

กับความยุ่งยาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบมีความเช่ือมั่นมาก-มีบ้าง จ านวน 397 คิดเป็นร้อยละ 41.5 

รองลงมาคือ มีความเช่ือมั่นน้อย-น้อยมาก จ านวน 337 คิดเป็นร้อยละ 35.2 น้อยท่ีสุดคือ ตอบมี

ความเช่ือมั่นปานกลาง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ35.2 ดังปรากฏในตารางท่ี 4.6 
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 ตารางที่ 4.6  แสดงร้อยละของความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กร    

พัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เม่ือประสบกับความยุ่งยาก จ านวน ร้อยละ 

มีความเช่ือม่ันมาก-มีบ้าง 

มีความเช่ือม่ันปานกลาง (ไม่มากก็น้อย) 

มีความเช่ือม่ันน้อย-น้อยมาก 

รวม 

397 

223 

337 

957 

41.5 

22.3 

35.2 

100.0 

 

หมายเหตุ: Missing 43 

 

4.4.3  ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

 เมื่อสอบถามถึงการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ และ/หรือ การส่ือสารมีอิสระ 

หรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบมากท่ีสุดคือ รู้สึกอิสระระดับ

ปานกลางจ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ รู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 324 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.4 และน้อยท่ีสุดคือรู้สึกอิสระระดับมาก จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 30.6 ดังปรากฏ

ในตารางท่ี 4.7  
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ตารางที่ 4.7  แสดงร้อยละของความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ  จ านวน ร้อยละ 

รู้สึกอิสระระดับน้อย-น้อยมาก 

รู้สึกอิสระระดับปานกลาง 

รู้สึกอิสระระดับมาก-มากท่ีสุด 

รวม 

324 

370 

306 

1000 

32.4 

37.0 

30.6 

100.0 

 

หมายเหตุ: รู้สึกอิสระระดับน้อย-น้อยมาก หมายถึง ความรู้สึกอิสระในการแสดงความคิดที่ระดับ 1-3 

      รู้สึกอิสระระดับปานกลาง หมายถึง ความรู้สึกอิสระการในแสดงความคิดที่ระดับ 4-7  

     รู้สึกอิสระระดับมาก -มากที่สุด หมายถึง ความรู้สึกอิสระในการแสดงความคิดที่ระดับ 8-10 

 

4.5  ผลการทดสอบสมติฐาน  

 

4.5.1  สมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.5.1.1  เพศมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 ในการทดสอบความสัมพันธ์เพศกับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพ

ทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองนั้น พบว่า เพศชาย คิดว่าเป็นไปได้ จ านวน 324 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7 8.5 คิดว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 1 6.5 คิดว่า

เป็นไปไม่ได้ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ส าหรับเพศหญิงนั้น ตอบว่า เป็นไปได้ จ านวน 420 

คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 คิดว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 1 8.0 คิด

ว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 30 คน ร้อยละ 5. 5 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้

ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 0.513 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.774 พบว่าเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางที่  

4.8 
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ตารางที่ 4.8  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

เพศ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

ชาย 

 

หญิง 

324 

(78.5) 

420 

(76.5) 

68 

(16.5) 

99 

(18.0) 

21 

(5.1) 

30 

(5.5) 

413 

(100.0) 

549 

(100.0) 

รวม 744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =0.513, p = 0.774, Missing 38 

 

4.5.1.2  เพศมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก 

รัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก พบว่า เพศชายคิดว่าจะได้รับการ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับมาก จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6  ตอบว่าปานกลาง จ านวน 

93 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตอบว่าน้อย จ านวน 150 คนคิดเป็นร้อยละ36.1 ส าหรับเพศหญิงน้ัน 

ตอบว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับมาก จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ตอบว่า

ปานกลาง จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0  ตอบว่าน้อยจ านวน 187  ร้อยละ 34.6 และเมื่อ

ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 0.433 ค่านัยส าคัญทางสถิติ

เท่ากับ 0.805 พบว่าเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากดังปรากฏในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

เพศ 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ชาย 

 

หญิง 

173 

(41.6) 

224 

(41.4) 

93 

(22.4) 

130 

(24.0) 

150 

(36.1) 

187 

(34.6) 

416 

(100.0) 

541 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.2) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =0.433, p = 0.805, Missing 43 

 

4.5.1.3  เพศมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ี 

สาธารณะ 

  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะในประเด็นของ การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ หรือ การส่ือสาร

มีอิสระ หรือ ถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกภายเพียงใด พบว่า เพศชายตอบว่า อิสระมากจ านวน 

129 คิดเป็นร้อยละ 29.9 ตอบอิสระปานกลาง จ านวน 168 คิดเป็นร้อยละ 38.9 และตอบว่า อิสระ

มาก จ านวน 135 คิดเป็นร้อยละ 31.2 ส่วนเพศหญิงน้ัน ตอบว่าอิสระน้อยจ านวน 195 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.3 ตอบว่ามีอิสระปานกลาง จ านวน 202 คนคิดเป็นร้อยละ 35.6 และตอบว่าอิสระมาก

จ านวน 171 คน คิดร้อยละ 55.9 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคส

แควร์เท่ากับ 2.352 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.309 พบว่าเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความอิสระ

ในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ี

สาธารณะ 

 

เพศ ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ชาย 

 

หญิง 

129 

(29.9) 

195 

(34.3) 

168 

(38.9) 

202 

(35.6) 

135 

31.2 

171 

(55.9) 

432 

(100.0) 

568 

(100.0) 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 2.352, p = 0.309 

 

4.5.2  สมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.2.1  อายุมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของบุคคล ในประเด็นของความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึน

ด้วยความพยายามของตนเอง น้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในกลุ่มอายุ 18-29 ปี ตอบว่าเป็นไปได้ 

จ านวน 149 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.8 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.8 ตอบว่า เป็นไปไม่ได้จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 กลุ่มอายุ 30-39 ปี ตอบว่าเป็นไป

ได้จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.3 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 กลุ่มอายุ 40-49 ปี ตอบว่าเป็นไป

ได้จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 20.3 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 6 คน ร้อยละ 3. กลุ่มอายุ 50-59 ปี ตอบว่า เป็นไปได้

จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 24 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 14.6 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 กลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไป ตอบว่า 

เป็นไปได้จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 39 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และเมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 6.037 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.643 ดังน้ัน อายุจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลด้วย

ความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.11  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

อายุ 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

18-29 ปี 

 

30-39 ปี 

 

40-49 ปี 

 

50-59 ปี 

 

60 ปีข้ึนไป 

149 

(78.8) 

151 

(76.6) 

149 

(76.6) 

129 

(78.7) 

166 

(77.2) 

28 

(14.8) 

40 

(20.3) 

40 

(20.3) 

24 

(14.6) 

39 

(18.1) 

12 

(6.3) 

6 

(10.4) 

6 

(3.0) 

11 

(6.7) 

10 

(4.7) 

189  

(100.0) 

197 

 (100.0) 

197 

(100.0) 

164 

(100.0) 

215 

(100.0) 

รวม 

 

744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 6.037, p = 0.643, Missing 38 
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4.5.2.2  อายุมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก 

รัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

  เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความเช่ือมั่นในการได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่

ในกลุ่มอายุ 18-29 ปี มีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 ระดับปานกลาง

จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ระดับน้อยจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 3 7.6 กลุ่มอายุ 30-39 ปี 

ตอบว่าระดับมากจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 4 2.6 ระดับปานกลางจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.6 ระดับน้อยจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 3 3.8 กลุ่มอายุ 40-49 ปี ตอบว่าระดับมากจ านวน 85 

คน คิดเป็นร้อยละ 4 3.6 ตอบระดับปานกลางจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 2 2.6 ตอบระดับน้อย

จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 กลุ่มอายุ 50-59 ปี ตอบระดับมากจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.6 ตอบระดับปานกลางจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ตอบระดับน้อย จ านวน 50 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29. 8 และส าหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ตอบระดับมากจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 3 7.1 

ตอบระดับปานกลางจ านวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 2 3.3 ตอบระดับน้อยจ านวน  85 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39.9 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 6.967 ค่า

นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.540 ดังนั้นอายุจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ดังปรากฏในตารางที่ 4.12 

 

ตารางที่ 4. 12  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

อายุ 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

18-29 ปี 

 

30-39 ปี 

 

70 

(37.6) 

83 

(42.6) 

46 

(24.7) 

46 

(23.6) 

70 

(37.6) 

66 

(33.8) 

186 

(100.0) 

195 

(100.0) 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

 

อายุ 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

 

40-49 ปี 

 

50-59 ปี 

 

60 ปีข้ึนไป 

85 

(43.6) 

80 

(47.6) 

79 

(37.1) 

44 

(22.6) 

38 

(22.6) 

49 

(23.3) 

66 

(33.8) 

50 

(29.8) 

85 

(39.9) 

195 

(100.0) 

168 

(100.0) 

213 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.2) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 6.967, p = 0.540, Missing 43 

 

4.5.2.3  อายุมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ี 

สาธารณะ 

 เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะน้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในกลุ่มอายุ 18-29 ปี รู้สึกอิสระน้อยจ านวน 69 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 และรู้สึกอิสระมาก

จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 กลุ่มอายุ 30-39 ปี รู้สึกอิสระน้อยจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.5 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 และรู้สึกอิสระมากจ านวน 60 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.1 กลุ่มอายุ 40-49 ปี รู้สึกอิสระน้อย จ านวน  57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รู้สึกอิสระ

ปานกลางจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รู้สึกอิสระมาก จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ36.6 กลุ่ม

อายุ 50-59 ปี รู้สึกอิสระน้อยจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 61 คิด

เป็นร้อยละ 35.5 รู้สึกอิสระมากจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 กลุ่มอายุ 60 ปีข้ึนไปรู้สึกอิสระ

น้อยจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รู้สึก
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อิสระมากจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า 

ไคสแควร์เท่ากับ 11.855 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.158 ดังน้ันอายุจึงไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ี

สาธารณะ 

 

อายุ ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

18-29 ปี 

 

30-39 ปี 

 

40-49 ปี 

 

50-59 ปี 

 

60 ปีข้ึนไป 

 

69 

(34.8) 

69 

(33.5) 

57 

(28.2)  

48 

(27.9) 

81 

(36.5) 

77 

(38.9) 

77 

(37.4) 

71 

(35.1)  

61 

(35.5) 

84 

(37.8) 

52 

(26.3) 

60 

(29.1) 

74 

(36.6) 

63 

(36.6) 

57 

(25.7) 

198 

 (100.0) 

206 

 (100.0) 

202 

 (100.0) 

172 

(100.0) 

222 

(100.0) 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 11.855, p = 0.158 

 

4.5.3  สมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.3.1  สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 
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 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับการยกสถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ในประเด็นของความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ 

หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองน้ันพบว่า ผู้ท่ีโสด/ไม่

เคยสมรสตอบว่าเป็นไปได้ จ านวน 240 ร้อยละ 78.4 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 

48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ผู้ท่ีสมรสแล้วตอบว่า

เป็นไปได้จ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 95 คน 

คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และผู้ท่ีอยู่ในกลุ่ม อื่น ๆ 

(หย่า,หม้าย,แยกกันอยู่,อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน,ไม่สามารถเลือกได้)น้ัน ตอบว่า เป็นไปได้จ านวน 

124 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.2  ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้

สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 2.858 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.582 ดังน้ันสถานภาพ

สมรสจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเอง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับการยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

สถานภาพสมรส 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

โสด/ไม่เคยสมรส 

 

สมรส 

 

อื่นๆ (หย่า,หม้าย,

แยกกันอยู่,อยู่

ด้วยกันโดยไม่

แต่งงาน) 

240 

(78.4) 

380 

(76.3) 

124 

(78.5) 

48 

(15.7) 

95 

(19.1) 

24 

(15.2) 

18 

(5.9) 

23 

(4.6) 

10 

(6.3) 

 

306  

(100.0) 

498 

(100.0) 

158 

 (100.0) 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 

 

 

สถานภาพสมรส 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

รวม 

 

744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 2.858, p = 0.582, Missing 38 

 

4.5.3.2  สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความเช่ือมั่นในการได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากน้ันพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีโสด/ไม่เคยสมรสมีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.1 ระดับปานกลาง

จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระดับน้อยจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 กลุ่มตัวอย่างท่ี

สมรสแล้วตอบว่า มีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ระดับปานกลาง

จ านวน 115 ร้อยละ 23.2 ระดับน้อยจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ใน

กลุ่มอื่นๆ(หย่า,หม้าย,แยกกันอยู่,อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน,ไม่สามารถเลือกได้)น้ัน ตอบว่า มีความ

เช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ระดับปานกลาง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย

ละ18.4 ระดับน้อยจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ

ไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 3.872 ค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.424 ดังน้ัน สถานภาพสมรสจึงไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ

ประสบความยุ่งยาก ดังปรากฏในตารางท่ี 4.15 

 

 



87 

ตารางที่ 4.15  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความเช่ือมั่นในการได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

สถานภาพสมรส 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

โสด/ไม่เคยสมรส 

 

สมรส 

 

อื่นๆ (หย่า,หม้าย,

แยกกันอยู่,อยู่

ด้วยกันโดยไม่

แต่งงาน) 

122 

(40.1) 

202 

(40.8) 

73 

(46.2) 

79 

(26.0) 

115 

(23.2) 

29 

(18.4) 

103 

(33.9) 

178 

(36.0) 

56 

(35.4) 

304 

(100.0) 

495 

(100.0) 

158 

(100.0) 

 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.2) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =3.872, p = 0.424, Missing 43 

 

4.5.3.3  สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทาง 

ความคิดในท่ีสาธารณะ 

 เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะน้ันพบว่า ผู้ท่ีโสด/ไม่เคยสมรสน้ันรู้สึกอิสระน้อยจ านวน 105 

คน ร้อยละ 32.6 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รู้สึกอิสระมากจ านวน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 27.14 ผู้ท่ีสมรสแล้วรู้สึกอิสระน้อยจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 รู้สึก

อิสระปานกลางจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รู้สึกอิสระมากจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในกลุ่มอื่นๆ (หย่า,หม้าย,แยกกันอยู่,อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน,ไม่

สามารถเลือกได้)น้ันตอบว่า รู้สึกอิสระน้อยจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และรู้สึกอิสระปาน
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กลางจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 รู้สึกอิสระมากจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ30.1 และเมื่อ

ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 4.945 ค่านัยส าคัญทางสถิติ

เท่ากับ 0.293 ดังน้ันสถานภาพสมรสจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

สถานภาพสมรส ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

โสด/ไม่เคยสมรส 

 

สมรส 

 

อื่นๆ (หย่า,หม้าย,

แยกกันอยู่,อยู่

ด้วยกันโดยไม่

แต่งงาน) 

105 

(32.6)  

166 

(32.5) 

53 

(31.5) 

131 

(40.7)  

175 

(34.3) 

64 

(38.1) 

86 

(26.7)  

169 

(33.1) 

51 

(30.4) 

322 

 (100.0)  

510 

 (100.0) 

168 

 (100.0) 

 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 4.945, p = 0.293 

 

4.5.4  สมติฐานที่ 4 ภาวการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

4.5.4.1  ภาวการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

  เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์ท างานกับการยกสถานะทางสังคม

และเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ 
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หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองนั้นพบว่า ผู้ที่เป็น

ลูกจ้างเต็มเวลานั้นตอบว่าเป็นไปได้จ านวน 280 คน ร้อยละ 75.3 ทั้งเป็นไปได้และไม่ได้จ านวน 62 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 เป็นไปไม่ได้จ านวน 30 คน ร้อยละ 8.1 ส่วนผู้ที่ท างานช่ัวคราวนั้นตอบว่า

เป็นไปได้จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ตอบทั้งเป็นไปได้และไม่ได้จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย

ละ 24.3 ผู้ที่ท างานของตนเอง ไม่มีนายจ้างนั้นตอบว่าเป็นไปได้จ านวน 210 คน ร้อยละ 7 8.4 ทั้ง

เป็นไปได้และไม่ได้จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 1 8.7 เป็นไปไม่ได้จ านวน 8 คน ร้อยละ 3.0 ผู้ที่

ไม่ได้ท างาน (เกษียณ,เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,นร.นศ.) นั้นตอบว่าเป็นไปได้จ านวน 226 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.3 ตอบทั้งเป็นไปได้และไม่ได้จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคส

แควร์เท่ากับ 12.363 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.054 ดังนั้นภาวการณ์ท างานจึงไม่มีความสัมพันธ์

กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏใน

ตารางที่ 4.17 

 

ตารางที่ 4. 17  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์ท างานกับการยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

ภาวการณ์ท างาน 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

เป็นลูกจ้างเต็มเวลา 

 

ท างานช่ัวคราว 

 

ท างานของตนเอง 

 

280 

(75.3) 

28 

(75.7) 

 210 

(78.4) 

 

62 

(16.7) 

9 

(24.3)  

50 

(18.7) 

 

30 

(8.1) 

0 

(0.0)  

8 

(3.0) 

 

372 

(100.0) 

37 

(100.0)  

158 

 (100.0) 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ)  

 

 

ภาวการณ์ท างาน 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

ไม่ได้ท างาน 

(เกษียณ,เป็น

พ่อบ้านแม่บ้าน, 

นร.นศ.) 

226 

(79.3) 

46 

(16.1) 

13 

(4.6) 

285 

(100.0) 

 

รวม 744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 12.363, p =0.054, Missing 38 

 

4.5.4.2  ภาวการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวการณ์ท างานกับความเช่ือมั่นในการได้รับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากน้ัน พบว่า ผู้ท่ีเป็น 

ลูกจ้างเต็มเวลาตอบว่า ได้ความช่วยเหลือในระดับมากจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 ตอบ 

ระดับปานกลางจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ระดับน้อยจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ผู้ 

ท่ีท างานช่ัวคราว ตอบว่า มีความคาดหวังในระดับมากจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ระดับ

ปานกลางจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ระดับน้อยจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ35.0 ผู้ท่ีท างาน

ของตนเองไม่มีนายจ้าง ตอบว่ามีความคาดหวังในระดับมากจ านวน 117 คน ร้อยละ 42.9 ระดับปาน

กลางจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3  ระดับน้อยจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ผู้ท่ีไม่ได้

ท างาน (เกษียณ,เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,นร.นศ.)ตอบว่า มีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 113 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.4 ระดับปานกลางจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ระดับน้อยจ านวน 104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.1 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 1.185 

ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.978 ดังน้ันภาวการณ์ท างานจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นต่อ
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การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ดังปรากฏ

ในตารางท่ี 4.18 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวการณ์ท างานกับความเช่ือมั่นในการได้รับ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

สภาวการณ์ท างาน 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

เป็นลูกจ้างเต็มเวลา 

 

ท างานช่ัวคราว 

 

ท างานของตนเอง 

 

ไม่ได้ท างาน 

(เกษียณ,เป็น

พ่อบ้านแม่บ้าน, 

นร.นศ.) 

150 

(41.2) 

17 

(42.5) 

117 

(42.9) 

113 

(40.4) 

90 

(24.7) 

9 

(22.5) 

61 

(22.3) 

63 

(22.5) 

121 

(34.1) 

14 

(35.0) 

95 

(34.8) 

104 

(37.1) 

364 

(100.0) 

40 

(100.0) 

158 

(100.0) 

280 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.2) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =1.185, p = 0.978, Missing 43 

 

4.5.4.3  ภาวการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทาง 

ความคิดในท่ีสาธารณะ 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์ท างานกับความอิสระในการแสดง 
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ออกทางความคิดในท่ีสาธารณะในประเด็นของ การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ หรือการ

ส่ือสารมีอิสระ หรือ ถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกน้ัน พบว่า ผู้ท่ีเป็นลูกจ้างเต็มเวลานั้น รู้สึกอิสระ

น้อยจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 

รู้สึกอิสระมากจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ผู้ท่ีท างานช่ัวคราว รู้สึกอิสระน้อยจ านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.5 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รู้สึกอิสระมากจ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ผู้ท่ีท างานของตนเอง ไม่มีนายจ้างรู้สึกอิสระน้อยจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.5 อิสระปานกลางจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รู้สึกอิสระมากจ านวน 9 คน ร้อยละ 

34.5 ผู้ท่ีไม่ได้ท างาน (เกษียณ,เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน,นร.นศ.) ตอบว่า รู้สึกอิสระน้อยจ านวน 95 คน 

ร้อยละ 32.4 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 111 คน ร้อยละ 37.9 รู้สึกอิสระมากจ านวน 87 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.7 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 8.413 ค่า

นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.209 พบว่าภาวการณ์ท างานไม่มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.19 

 

ตารางที่ 4.19  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวการณ์ท างานกับความอิสระในการแสดงออก 

ความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

สภาวการณ์ท างาน ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

เป็นลูกจ้างเต็มเวลา 

 

ท างานช่ัวคราว 

 

ท างานของตนเอง 

 

ไม่ได้ท างาน (เกษียณ, 

เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน, 

นร.นศ.) 

117 

(30.7) 

17 

(40.5) 

95 

(33.5) 

95 

(32.4) 

150 

(39.4) 

18 

(42.9) 

91 

(32.0) 

111 

(37.9) 

114 

(29.9) 

7 

(16.7) 

9 

(34.5) 

87 

(29.7) 

381 

 (100.0) 

42 

 (100.0) 

284 

 (100.0) 

293 

(100.0) 
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ตารางที่ 4.19  (ต่อ) 

 

สภาวการณ์ท างาน ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =8.413, p = 0.209 

 

4.5.5  สมติฐานที่ 5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคม  

4.5.5.1  ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับการยกสถานะทางสังคม 

และเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเองในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ 

หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเอง พบว่า กลุ่มคนท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจต่ ากว่ารายได้เฉล่ียมีความคิดเห็นว่า เป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึง

สถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 ตอบ

ว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับรายได้เฉล่ีย ตอบว่า เป็นไปได้จ านวน 496 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 

ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ  5.2 ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าระดับรายได้

เฉล่ีย ตอบว่าเป็นไปได้จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ตอบว่าไม่ได้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 5.862 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.210 ดังน้ันฐานะทางเศรษฐกิจจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.20 
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ตารางที่ 4.20  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับการยกสถานะทางสังคมและ 

          เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความ

พยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

ต่ ากว่าระดับรายได้เฉลี่ย 

ระดับรายได้เฉลี่ย 

 

สูงกว่ารายได้เฉลี่ย 

 

114 

(71.2) 

496 

(78.2) 

117 

(82.4) 

36 

(22.5) 

105 

(16.6) 

19 

(13.4) 

10 

(8.4) 

33 

(5.2) 

6 

(4.2) 

160 

(100.0) 

634 

(100.0) 

142 

 (100.0) 

รวม 727 

(77.7) 

160 

(17.1) 

49 

(5.2) 

936 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =5.862, p = 0.210, Missing 64 

 

4.5.5.2  ฐานะทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับความเช่ือมั่นในการได้รับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก พบว่า ผู้ท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจต่ ากว่าเฉล่ียมีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลมากจ านวน 73 คน คิด

เป็นร้อยละ 45.9 ตอบระดับปานกลางจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ตอบระดับน้อยจ านวน 48 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับรายได้เฉล่ียมีความตาดหวังว่าจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับมากจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ตอบระดับปานกลางจ านวน 

154 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ตอบระดับน้อยจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ผู้ท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจสูงกว่าระดับรายได้เฉล่ียมีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับ
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มากจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 ตอบระดับปานกลางจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 

ตอบระดับน้อยจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคส

แควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 8.562 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.073 ดังน้ันฐานะทางเศรษฐกิจ จึง

ไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากดังปรากฏในตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจ กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ     

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ต่ ากว่าระดับรายได้เฉลี่ย 

 

ระดับรายได้เฉลี่ย 

 

สูงกว่ารายได้เฉลี่ย 

 

73 

(45.9) 

243 

(38.6) 

72 

(49.7) 

38 

(23.9) 

154 

(22.4) 

26 

(17.9) 

48 

(30.2) 

233 

(37.0) 

47 

(32.4) 

159 

(100.0) 

630 

(100.0) 

158 

(100.0) 

รวม 388 

(41.5) 

218 

(23.3) 

328 

(35.2) 

934 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =8.562, p = 0.073, Missing 66 

 

4.5.5.3  ฐานะทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทาง 

ความคิดในท่ีสาธารณะ  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ฐานะทางเศรษฐกิจกับความอิสระในการแสดง 

ออกทางความคิดในท่ีสาธารณะในประเด็นของการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ หรือการ

ส่ือสารมีอิสระหรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอก พบว่า ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ ากว่ารายได้เฉล่ีย 
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รู้สึกอิสระในระดับน้อยจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ตอบรู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 

80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ผู้ท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจระดับรายได้เฉล่ีย  รู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 อิสระระดับ

ปานกลางจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.6 ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าระดับรายได้เฉล่ีย รู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 52 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.1 รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รู้สึกอิสระระดับมาก

จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์

เท่ากับ 9.823 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.044 ดังน้ันฐานะทางเศรษฐกิจ จึงมีความสัมพันธ์กับ

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะโดยมีแนวโน้มว่า ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ระดับรายได้เฉล่ียจะรู้สึกอิสระในระดับปานกลางในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ

มากกว่าผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจกลุ่มอื่นๆ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.22 

 

ตารางที่ 4.22  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับความอิสระในการแสดงออกทาง 

ความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

สถานะทางเศรษฐกิจ ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ต่ ากว่าระดับรายได้เฉลี่ย 

 

ระดับรายได้เฉลี่ย 

 

สูงกว่ารายได้เฉลี่ย 

48 

(28.2) 

212 

(32.6) 

52 

(35.1) 

80 

(47.1) 

227 

(34.9) 

50 

(33.8) 

42 

(24.7) 

212 

(32.6) 

46 

(31.1) 

170 

 (100.0) 

651 

 (100.0) 

148 

 (100.0) 

รวม 312 

(32.2) 

357 

(36.8) 

300 

(31.0) 

969 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =9.823, p = 0.044, Missing 31 
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4.5.6  สมติฐานที่ 6 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  
4.5.6.1  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการยกสถานะทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเองในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่ง

จะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองนั้น พบว่าผู้ที่จบ

ประถมศึกษา หรือ ต่ ากว่าประถมศึกษา  ตอบว่ามีความเป็นไปได้จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 

76.1 ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 18. 9 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ตอบว่ามีความเป็นไปได้จ านวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 7 6.5 ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.6 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4. 9 ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ตอบว่ามี

ความเป็นไปได้จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 7 9.4 ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 

28 คน คิดเป็นร้อยละ 1 6.5 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ผู้ที่จบปริญญาตรี

ขึ้นไป ตอบว่ามีความเป็นไปได้จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 เมื่อ

ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 3.084 ค่านัยส าคัญทางสถิติ

เท่ากับ 0.798 ดังนั้นการศึกษา จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางที่ 4.23  
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ตารางที่ 4.23  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ 

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

ระดับการศึกษา 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า

ประถมศึกษา 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

จบช้ันปริญญาตรีข้ึนไป 

 

245 

(76.1) 

140 

(76.5) 

135 

(79.4) 

224 

(78.0) 

61 

(18.9) 

34 

(18.6) 

28 

(16.5) 

44 

(15.3) 

16 

(5.0) 

9 

(4.9) 

7 

(4.1) 

19 

(6.6) 

322 

(100.0) 

183 

(100.0) 

170 

 (100.0) 

287 

(100.0) 

รวม 744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

932 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =3.084, p = 0.798, Missing 38 

 

4.5.6.2  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความเช่ือมั่นในการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากพบว่า ผู้ท่ีจบช้ัน

ประถมศึกษา และต่ ากว่าประถมศึกษานั้นตอบว่ามีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือใน

ระดับมากจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ตอบระดับปานกลางจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.8 ตอบระดับน้อยจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ผู้ท่ีจบมัธยมศึกษาตอนต้นน้ัน ตอบว่ามี

ความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ตอบระดับปานกลางจ านวน 36 คน คิด
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เป็นร้อยละ 20.0 ตอบว่าระดับน้อยจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผู้ท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

น้ัน ตอบว่ามีความเช่ือมั่นในระดับมาก 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ตอบระดับปานกลางจ านวน 43 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ตอบระดับน้อยจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 ผู้ท่ีจบปริญญาตรีข้ึนไป

ตอบว่ามีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ตอบระดับปานกลางจ านวน 

70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตอบระดับน้อยจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 7.812 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.252 ดังน้ันการศึกษา จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ดังปรากฏในตารางท่ี 4.24 

 

ตารางที่ 4.24  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือ 

 จากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

ระดับการศึกษา 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า

ประถมศึกษา 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

จบช้ันปริญญาตรีข้ึนไป 

 

145 

(44.8) 

84 

(46.7) 

65 

(38.5) 

103 

(36.3) 

74 

(22.8) 

36 

(20.0) 

43 

(25.4) 

70 

(24.6) 

105 

(32.4) 

60 

(33.3) 

61 

(36.1) 

111 

(39.1) 

324 

(100.0) 

180 

(100.0) 

169 

(100.0) 

284 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.2) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =7.812, p = 0.252, Missing 43 
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4.5.6.3  การศึกษามีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดใน

ที่สาธารณะ 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความอิสระในการแสดงออกทาง 

ความคิดในที่สาธารณะในประเด็นของการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ หรือการส่ือสารมี

อิสระหรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอก พบว่า ผู้ที่จบช้ันประถมศึกษา และต่ ากว่าประถมศึกษานั้น

ตอบว่ารู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 3 4.9 รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 

104 คน คิดเป็นร้อยละ 3 4.9 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ผู้ที่จบ

มัธยมศึกษาตอนต้นนั้นตอบว่ารู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 2 5.0 รู้สึกอิสระ

ระดับปานกลางจ านวน 69 คน คิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 3 6.7 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 72  คน คิด

เป็นร้อยละ 3 8.3  ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นตอบว่า รู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 59 คน คิด

เป็นร้อยละ 32.8  รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รู้สึกอิสระระดับมาก

จ านวน 41 คน จ านวนร้อยละ 22.8  ผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปตอบว่ารู้สึกอิสระในระดับน้อยจ านวน 

114 คน คิดเป็นร้อยละ 3 4.1 ตอบรู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35. 0 

รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคส

แควร์ ได้ค่า ไคสแควร์ เท่ากับ 14.737 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.022 ดังนั้น การศึกษา จึงมี

ความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  โดยมีแนวโน้มว่า ผู้ที่จบ

ช้ันปริญญาตรีขึ้นไปรู้สึกมีความอิสระในระดับปานกลางในการแสดงออกทางความคิดในที่

สาธารณะ มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ ดังปรากฏในตารางที่ 4.25 

 

ตารางที่ 4.25  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับความอิสระในการแสดงออกทางความคิด 

ในที่สาธารณะ 

 

ระดับการศึกษา ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 

ประถมศึกษา 

 

104 

(34.9)  

 

104 

(34.9) 

 

90 

(30.2) 

 

298 

(100.0) 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 

 

ระดับการศึกษา ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

จบช้ันปริญญาตรีข้ึนไป 

47 

(25.0) 

59 

(32.8) 

114 

(34.1) 

69 

(36.7) 

80 

(44.4) 

117 

(35.0) 

72 

(38.3) 

41 

(22.8) 

103 

(30.8) 

118 

 (100.0) 

180 

 (100.0)  

334 

 (100.0) 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =14.737, p = 0.022 

 

4.5.7  สมติฐานที่ 7 การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือเงินช่วยเหลือ

ทางสังคมอื่นๆมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

4.5.7.1  การได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทาง 

สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการท่ีครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือจากการ 

ว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเองในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึง

สถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองน้ัน พบว่า ผู้ท่ีเคยได้รับเงินช่วยเหลือคิด

ว่าเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเอง

จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.7 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ 

ตอบว่าเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของ

ตนเองจ านวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ตอบว่า ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 144 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 7.419  ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.024 ดังน้ันการท่ีครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเองโดยมีแนวโน้มว่าผู้ท่ีไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมน้ันเห็นด้วยกับประเด็นท่ีว่าคน 

 ๆหน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเอง มากกว่าผู้ท่ีเคย

ได้รับเงิน ดังปรากฏในตารางท่ี 4.26 

 

ตารางที่ 4.26  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมกับการยกสถานะทาง

          สังคมและเศรษฐกิจของบุคคลด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

การได้รับเงินช่วยเหลือทาง

สังคม 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

ได้รับ 

 

ไม่ได้รับ 

 

188 

(84.9) 

598 

(75.7) 

19 

(13.7) 

114 

(18.2) 

2 

(1.4) 

48 

(6.1) 

139 

(100.0) 

790 

(100.0) 

รวม 716 

(77.1) 

163 

(17.5) 

50 

(5.4) 

929 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =7.419 p = 0.024, Missing 71 

 

4.5.7.2  การได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการ 

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความ 

พิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆกับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 

องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากพบว่า ผู้ท่ีเคยได้รับเงินช่วยเหลือน้ันตอบว่ามีความ
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เช่ือมั่นว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตอบระดับปานกลางจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตอบระดับน้อยจ านวน 

62 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6  และ ผู้ท่ีไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมน้ัน ตอบว่ามีความคาดหวัง

ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 336 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.5 ตอบระดับปานกลางจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ตอบระดับน้อยจ านวน 

264 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์

เท่ากับ 7.558  ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.023 ดังน้ันการท่ีครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือจากการ

ว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ  จึงมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นต่อการ

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากโดยมีแนวโน้ม

ว่า ผู้ท่ีไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ มีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กร

พัฒนาเอกชนในระดับมาก มากกว่าผู้ท่ีเคยได้รับเงิน ดังปรากฏในตารางท่ี 4.27 

 

ตารางที่ 4.27  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงิน 

 ช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆกับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

 หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

การได้รับเงินช่วยเหลือทาง

สังคม 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ได้รับ 

 

ไม่ได้รับ 

 

48 

(35.3) 

336 

(42.5) 

26 

(19.1) 

190 

(24.1) 

62 

(45.6) 

264 

(33.4)  

136 

(100.0) 

790 

(100.0) 

รวม 384 

(42.5) 

216 

(24.1) 

326 

(33.4) 

926 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =7.558 p = 0.023, Missing 74 
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4.5.7.3  การได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการ 

แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความ

พิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆกับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ

ในประเด็นของการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ หรือการส่ือสารมีอิสระหรือถูกกดดันจาก

อิทธิพลภายนอกนั้น พบว่า ผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมนั้นรู้สึกอิสระในระดับน้อยจ านวน 

50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ตอบอิสระระดับปานกลางจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ตอบรู้สึก

อิสระระดับมากจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 คน ผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมนั้น 

ตอบว่ารู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 อิสระระดับปานกลางจ านวน 303 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 275 คิดเป็นร้อยละ 31.3 เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 2.421 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.298 ดังนั้นการที่ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆ จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะใน

ประเด็นของการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ หรือการส่ือสารมีอิสระหรือถูกกดดันจาก

อิทธิพลภายนอก ดังปรากฏในตารางที่ 4.28 

 

ตารางที่ 4.28  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือ 

 เงินช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆกับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่ 

 สาธารณะ 

 

การได้รับเงินช่วยเหลือทาง

สังคม 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ได้รับ 

 

ไม่ได้รับ 

 

50 

(35.5) 

261 

(31.8) 

56 

(39.7) 

303 

(36.9) 

35 

(24.8) 

275 

(31.3) 

141 

 (100.0) 

821 

 (100.0) 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 

 

การได้รับเงินช่วยเหลือทาง

สังคม 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

รวม 311 

(32.3) 

359 

(37.3) 

292 

(30.4) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square =2.421 p = 0.298, Missing 38 

 

4.5.8  สมติฐานที่ 8 การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือโครงการ

ช่วยคน ว่างงานให้หางานท ามีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.8.1  ความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุนโครงการช่วยคน 

ว่างงานให้หางานท า มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความ

พยายามของตนเอง 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือ 

สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 

ด้วยความพยายามของตนเอง พบว่าผู้ท่ีเต็มใจ-เต็มใจมากมีความคิดว่าเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะ

บรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองจ านวน 531 คน คิดเป็นร้อยละ 

81.2 ตอบท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้

จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ผู้ท่ีไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลยในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือ

สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า ตอบว่า เป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึง

สถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 ท้ัง

เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9  ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 19 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.3 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 14.059 

ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 ดังน้ันความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุน

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท าจึงมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง โดยมีแนวโน้มว่า ผู้ท่ีมีความเต็มใจ-เต็มใจมากในการเสีย
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เงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนว่างงานให้หางานท า คิดว่ามีความเป็นไปได้ท่ี

คน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมด้วยความพยายามของตนเอง มากกว่าผู้ท่ีไม่ค่อยเต็ม

ใจ-ไม่เต็มใจเลย ดังปรากฏในตารางท่ี 4.29 

 

ตารางที่ 4.29  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุน 

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ  

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

ความเต็มใจในการเสียเงินร้อย

ละ 10 เพื่อสนับสนุนโครงการ

ช่วยคนว่างงานให้หางานท า 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้  ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

เต็มใจ-เต็มใจมาก 

 

ไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลย 

 

531 

(81.2) 

183 

(69.8) 

95 

(14.5) 

60 

(22.9) 

28 

(4.3) 

19 

(7.3) 

654 

(100.0) 

262 

(100.0) 

รวม 714 

(77.9) 

155 

(16.9) 

47 

(5.1) 

916 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 14.059, p = 0.001, Missing 84 

 

4.5.8.2  ความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุนโครงการช่วยคน 

ว่างงานให้หางานท ามีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 

องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือ 

สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก พบว่า ผู้ท่ีเต็มใจ-เต็มใจมากในการเสีย

เงินเพ่ือสนับสนุนโครงการดังกล่าวน้ันมีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อ
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ประสบกับความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ตอบระดับปานกลาง

จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตอบระดับน้อยจ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ผู้ท่ีตอบว่า

ไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลย มีความคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับ

ความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ตอบระดับปานกลางจ านวน 59 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.1 ตอบระดับน้อยจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์

โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 2.473 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.290 ดังน้ันความ

เต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท าจึงไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยาก 

ดังปรากฏในตารางท่ี 4.30  

 

ตารางที่ 4.30  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุน 

 โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือ 

 จากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

ความเต็มใจในการเสียเงิน

ร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุน

โครงการช่วยคนว่างงานให้

หางานท า 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

เต็มใจ-เต็มใจมาก 

 

ไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลย 

 

263 

(40.6) 

123 

(46.1) 

149 

(23.0) 

59 

(22.1) 

235 

(36.3) 

85 

(31.8)  

647 

(100.0) 

267 

(100.0) 

รวม 386 

(42.2) 

208 

(22.8) 

320 

(35.0) 

914 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 2.473, p = 0.290, Missing 86 
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4.5.8.3  ความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยคน  

ว่างงานให้หางานท ามีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อ

สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่

สาธารณะในประเด็นของการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ หรือการส่ือสารมีอิสระหรือถูก

กดดันจากอิทธิพลภายนอกนั้น พบว่า ผู้ที่ตอบว่าเต็มใจ -เต็มใจมากในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อ

สนับสนุนโครงการดังกล่าว ตอบว่ารู้สึกอิสระในระดับน้อย จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 

ตอบอิสระระดับปานกลางจ านวน 232 ร้อยละ 34.7 ตอบอิสระระดับมากจ านวน 214 ร้อยละ 32.0 ผู้

ที่ตอบว่าไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลยในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ตอบ

ว่ารู้สึกอิสระในระดับน้อยจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ตอบอิสระระดับปานกลางจ านวน 

117 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ตอบอิสระระดับมากจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 4.562 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.102 ดังนั้นความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางาน

ท าจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ ดังปรากฏใน

ตารางที่ 4.31 
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ตารางที่ 4.31  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุน 

 โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท ากับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดใน 

 ท่ีสาธารณะ 

 

ความเต็มใจในการเสียเงิน

ร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุน

โครงการช่วยคนว่างงานให้

หางานท า 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ  

รวม  

อิสระน้อย 

 

อิสระปานกลาง 

 

อิสระมาก 

เต็มใจ-เต็มใจมาก 

 

ไม่ค่อยเต็มใจ-ไม่เต็มใจเลย 

 

222 

(33.2) 

82 

(29.5) 

232 

(34.7) 

117 

(42.1) 

214 

 (32.0) 

79 

(28.4) 

668 

 (100.0) 

278 

 (100.0) 

รวม 304 

(32.1) 

349 

(36.9) 

293 

(31.0) 

946 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 4.562, p = 0.102, Missing 54 

 

4.5.9  สมติฐานที่ 9 ความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความสัมพันธ์กับระดับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.9.1  ความภูมิใจในความเป็นคนไทยมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับการยก

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  ในประเด็นของความ

เป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเอง น้ัน 

พบว่า ผู้ท่ีภูมิใจ-ภูมิใจมากในความเป็นคนไทยตอบว่ามีความเป็นไปได้จ านวน 737 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77.5 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตอบว่าเป็นไป

ไม่ได้จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ส าหรับผู้ท่ีไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลยในความเป็นคนไทย

ตอบว่า เป็นไปได้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน   
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1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และเมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 4.492 ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.106 

พบว่า ความภูมิใจในความเป็นคนไทยของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.32 

 

ตารางที่ 4.32  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับความสัมพันธ์กับการ 

ยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

ความภูมิใจในความเป็นคน

ไทย 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

ภูมิใจ-ภูมิใจมาก 

 

ไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลย 

 

737 

(77.5) 

7 

(70.0) 

165 

(17.4) 

1 

(10.0) 

49 

(5.2) 

2 

(20.0) 

951 

(100.0) 

10 

(100.0) 

รวม 744 

(77.4) 

166 

(17.3) 

51 

(5.3) 

961 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 4.492, p = 0.106, Missing 39 

 

4.5.9.2  ความภูมิใจในความเป็นคนไทยมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการ 

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับความเช่ือมั่น 

ในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากน้ัน พบว่า 

ผู้ท่ีภูมิใจ-ภูมิใจมากในความเป็นคนไทยมาก มีความเช่ือมั่นว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับมากจ านวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ตอบว่าระดับปลานกลาง
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จ านวน 223 ร้อยละ 23.6 ตอบว่าระดับน้อยจ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ผู้ท่ีไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่

ภูมิใจเลยในความเป็นคนไทย ตอบว่ามีความเช่ือมั่นมากจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ตอบ

ระดับน้อยจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ 

ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 3.815 ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.148 พบว่า ความภูมิใจในความเป็นคนไทย

ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 

องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ดังปรากฏในตารางท่ี 4.33 

 

ตารางที่ 4.33  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับความเช่ือมั่นในการ 

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

ความภูมิใจในความเป็นคน

ไทย 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ภูมิใจ-ภูมิใจมาก 

 

ไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลย 

391 

(41.4) 

5 

(45.5) 

223 

(23.6) 

0 

(0.00) 

331 

(35.0) 

6 

(54.5)  

945 

(100.0) 

11 

(100.0) 

รวม 396 

(41.4) 

223 

(23.3) 

337 

(35.3) 

956 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 3.815, p = 0.148, Missing 44 

 

4.5.9.3  ความภูมิใจในความเป็นคนไทยมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการ 

แสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับความอิสระ 

ในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะน้ัน พบว่า ผู้ท่ีมีความภูมิใจ-ภูมิใจมากในความเป็นคน 
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ไทย ตอบว่ารู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รู้สึกอิสระระดับปานกลาง

จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ผู้ท่ีไม่

ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลยในความเป็นคนไทย ตอบว่ารู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 41.7  รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 

0.498 ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.780 พบว่า ความภูมิใจในความเป็นคนไทยของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 

4.34 

 

ตารางที่ 4.34  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจในความเป็นคนไทยกับความสัมพันธ์กับ 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

ความภูมิใจในความเป็นคน

ไทย 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ภูมิใจ-ภูมิใจมาก 

 

ไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลย 

 

318 

 (32.2) 

5 

(41.7) 

366 

(37.1) 

4 

(33.3) 

303 

 (30.7) 

3 

(25.0) 

987 

 (100.0) 

12 

 (100.0) 

รวม 323 

(32.3) 

370 

(37.0) 

206 

(30.6) 

999 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 0.498, p = 0.780, Missing 1 

 

4.5.10  สมติฐานที่ 10 บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ มีความสัมพันธ์

กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.10.1  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้มีความสัมพันธ์ 

กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  
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 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกัน

ของรายได้มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเอง ในประเด็นของความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น

ด้วยความพยายามของตนเองนั้น พบว่า ผู้ที่ตอบว่า ควรท าให้ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันมีความ

เป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง 

จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 7 6.3 ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.8 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ส าหรับผู้ที่มีความคิดว่าควรท าให้ทุกคน

มีรายได้แตกต่างกันมาก ๆ เพื่อจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ ตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่คน ๆ 

หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองจ านวน 329 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.7  ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ตอบว่า

เป็นไปไม่ได้จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้

ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 1.843 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.398 ดังนั้น บทบาทของรัฐบาลในเร่ือง

ความเท่าเทียมกันของรายได้จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางที่ 4.35 

  

ตารางที่ 4.35  แสดงบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้มีความสัมพันธ์กับการ 

ยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่า

เทียมกันของรายได้ 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

ควรท าให้ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกัน 

 

ท าให้ทุกคนมีรายได้แตกต่างกันมากๆ 

เพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ 

415 

(76.3) 

329 

(78.7) 

102 

(18.8) 

65 

(15.6) 

27 

(5.0) 

24 

(5.7) 

544 

(100.0) 

418 

(100.0) 
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ตารางที่ 4.35  (ต่อ) 

 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่า

เทียมกันของรายได้ 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

รวม 744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 1.843, p = 0.398, Missing 38 

 

4.5.10.2  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้มีความสัมพันธ์ 

กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความ

ยุ่งยาก 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกัน

ของรายได้กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ

ประสบความยุ่งยากในประเด็นของ การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

เมื่อประสบกับความยุ่งยากน้ัน ผู้ท่ีคิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยาก ในระดับมากจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

ระดับปานกลางจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ระดับน้อยจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 

ส าหรับผู้ท่ีคิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้แตกต่างกันมากๆเพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้

น้ัน คิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 196 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 ระดับปานกลางจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดับน้อยจ านวน 118 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 

17.124 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ดังน้ัน บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของ

รายได้จึงมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากโดยมีแนวโน้มว่า ผู้ท่ีคิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้ท่ีเท่าเทียมกันนั้น
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จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับน้อยมากกว่าผู้ท่ีคิดว่าควรท า

ให้ทุกคนมีรายได้แตกต่างกันมากๆเพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ ดังปรากฏในตารางท่ี 

4.36 

 

ตารางที่ 4.36  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้ 

                       กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยาก 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่า

เทียมกันของรายได้ 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ควรท าให้ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกัน 

ท าให้ทุกคนมีรายได้ท่ีแตกต่างกันมากๆ 

เพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ 

201 

(37.5) 

196 

(46.6) 

116 

(21.6) 

107 

(25.4) 

219 

(40.9)  

118 

(28.0) 

536 

(100.0) 

421 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.3) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 17.124, p = 0.000, Missing 43 

 

4.5.10.3  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้มีความสัมพันธ์ 

กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ  

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกัน 

ของรายได้กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะในประเด็นของการ

แสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะน้ัน พบว่า ผู้ท่ีคิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกัน รู้สึก

อิสระระดับน้อยจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 225 คน คิด

เป็นร้อยละ 39.6 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และส าหรับผู้ท่ีคิดว่าท า

ให้ทุกคนมีรายได้แตกต่างกันมากๆเพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้น้ัน รู้สึกอิสระระดับน้อย
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จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 

รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคส

แควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 33.086 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ดังน้ัน บทบาทของรัฐบาล

ในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้จึงมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิด

ในท่ีสาธารณะโดยมีแนวโน้มว่า ผู้ท่ีคิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้ท่ีเท่าเทียมกัน รู้สึกอิสระระดับ

ปานกลางกับการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ มากกว่าผู้ท่ีคิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้ท่ี 

แตกต่างกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 4.37 

 

ตารางที่ 4.37  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมกันของรายได้ 

กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่า

เทียมกันของรายได้ 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ี

สาธารณะ 

 

รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ควรท าให้ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกัน 

 

ท าให้ทุกคนมีรายได้แตกต่างกันมากๆ 

เพ่ือจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ 

 

210 

 (37.0) 

114 

(26.4) 

225 

(39.6) 

145 

(33.6) 

133 

 (23.4) 

173 

(40.0) 

568 

 (100.0) 

432 

 (100.0) 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 33.086, p = 0.000 
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4.5.11  สมติฐานที ่11 บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความรับผิดชอบต่อประชาชนมี

ความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.11.1  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความสัมพันธ์ 

กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ 

ประชาชนกับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  ใน

ประเด็นของความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความ

พยายามของตนเองนั้น พบว่า ผู้ที่คิดว่ารัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น ตอบว่า มี

ความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของ

ตนเองจ านวน 444 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ส าหรับผู้ที่คิดว่า

ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้

ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองจ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 

ตอบทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 21.4 คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 

19.632 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000 ดังนั้น บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความความรับผิดชอบ

ต่อประชาชนได้จึงมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความ

พยายามของตนเองโดยมีแนวโน้มว่า ผู้ที่คิดว่าประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น คิด

ว่ามีความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของ

ตนเอง มากกว่าผู้ที่คิดว่ารัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น ดังปรากฏในตารางที่  

4.38  
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ตารางที่ 4.38  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 

กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความ

ความรับผิดชอบต่อประชาชน 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้ 

รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อ 

ประชาชนมากข้ึน 

ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองมากข้ึน 

444 

(73.0) 

300 

(84.7) 

130 

(21.4) 

37 

(10.5) 

34 

(5.6) 

17 

(4.8) 

608 

(100.0) 

354 

(100.0) 

รวม 744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 19.632, p = 0.000, Missing 38 

 

4.5.11.2  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความสัมพันธ์ 

กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความ

ยุ่งยาก 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

ประชาชนกับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ

ประสบความยุ่งยาก พบว่า ผู้ท่ีคิดว่า รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากข้ึนน้ัน ตอบว่า

จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับมาก จ านวน 265 คน คิดเป็น

ร้อยละ 265 ตอบระดับปานกลาง จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 149 คน ตอบระดับน้อยจ านวน 

189 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และผู้ท่ีคิดว่า ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึนน้ัน 

ตอบว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 132 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.3  ตอบระดับปานกลางจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ตอบระดับน้อยจ านวน 
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148 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 

12.218 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.005 ดังน้ัน บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

ประชาชนได้จึงมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กร

พัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากโดยมีแนวโน้มว่า ผู้ท่ีคิดว่ารัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อ

ประชาชนมากข้ึน คิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับ 

มาก มากกว่า ผู้ท่ีคิดว่า ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน ดังปรากฏในตารางท่ี 4.39 

 

ตารางที่ 4.39  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 

กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน 

เมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความความ

รับผิดชอบต่อประชาชน 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อ 

ประชาชนมากข้ึน 

ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองมากข้ึน 

265 

(43.9) 

132 

(37.3) 

149 

(24.7) 

74 

(20.9) 

189 

(31.3) 

148 

(41.8)  

603 

(100.0) 

354 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.3) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 10.707, p = 0.005, Missing 43 

 

4.5.11.3  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความสัมพันธ์ 

กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความความ

รับผิดชอบต่อประชาชนกับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ พบว่า ผู้ท่ีคิด
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ว่ารัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากข้ึน รู้สึกอิสระระดับน้อยในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 267 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 และส าหรับผู้ท่ีคิด

ว่าประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน รู้สึกอิสระระดับน้อยในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 103 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 19.928 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.000 ดังน้ัน บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนได้จึงมีความสัมพันธ์กับ

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะโดยมีแนวโน้มว่า ผู้ท่ีคิดว่ารัฐบาลควรมี

ความรับผิดชอบต่อประชาชนมากข้ึน รู้สึกอิสระระดับปานกลางในการแสดงออกทางความคิดในท่ี

สาธารณะมากกว่า ผู้ท่ีคิดว่าประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน ดังปรากฏในตารางท่ี 

4.40  

 

ตารางที่ 4.40  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 

 กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความความ

รับผิดชอบต่อประชาชน 

ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อ 

ประชาชนมากข้ึน 

ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อ 

ตนเองมากข้ึน 

193 

 (30.4) 

131 

(35.8) 

267 

(42.1) 

103 

(28.1) 

174 

 (27.4) 

132 

(36.1) 

634 

 (100.0) 

366 

 (100.0) 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 19.928, p = 0.000 
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4.5.12  สมติฐานที่ 12 การไปใช้สิทธิ์เลือกต้ังมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

4.5.12.1  การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกับการยกสถานะทาง 

สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง พบว่า ผู้ท่ีไปใช่สิทธ์ิในการเลือกต้ัง คิด

ว่ามีความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึงจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของ

ตนเองจ านวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 ตอบว่า ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 150 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตอบเป็นไปไม่ได้จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ังน้ันตอบว่า เป็นไปได้จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 81.4 ตอบว่าท้ังเป็นไปได้และเป็นไป

ไม่ได้จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตอบเป็นไปไม่ได้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 เมื่อ

ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 1.822 ค่านัยส าคัญทางสถิติ

เท่ากับ 0.402 ดังน้ันการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังจึงไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางท่ี 4.41 

 

ตารางที่ 4.41  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกับการยกสถานะทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

ไป 

 

ไม่ไป 

639 

(76.7) 

105 

(81.4) 

150 

(18.0) 

17 

(13.2) 

44 

(5.3) 

7 

(5.4) 

833 

(100.0) 

129 

(100.0) 

รวม 744 

(77.3) 

167 

(17.4) 

51 

(5.3) 

962 

(100.0) 

หมายเหตุ: Chi-square = 1.822, p = 0.402, Missing 38 
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4.5.12.2  การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกับความเช่ือมั่นในการ 

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากน้ัน พบว่า ผู้ท่ีไป

ใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 เช่ือมั่นในระดับ

ปานกลางจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 เช่ือมั่นในระดับน้อยจ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.9 ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีความเช่ือมั่นในระดับมากจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.7 เช่ือมั่นในระดับปานกลางจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 เช่ือมั่นในระดับน้อยจ านวน 48 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 

3.316 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.191 ดังน้ัน การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังจึงไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความ

ยุ่งยาก ดังปรากฏในตารางท่ี 4.42 

 

ตารางที่ 4.42  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับความ 

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ไป 

 

ไม่ไป 

338 

(40.8) 

59 

(45.7) 

201 

(24.3) 

22 

(17.1) 

289 

(34.9) 

48 

(37.2)  

828 

(100.0) 

129 

(100.0) 

รวม 397 

(41.5) 

223 

(23.3) 

337 

(35.3) 

957 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 3.316, p = 0.191, Missing 43 
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4.5.12.3  การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออก 

ทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกับความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ น้ันพบว่า ผู้ท่ีไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังรู้สึกอิสระระดับน้อย

ในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะจ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 รู้สึกอิสระระดับ

ปานกลางจ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.2 ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังน้ัน ตอบว่า รู้สึกอิสระระดับน้อยในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 53 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.0 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์เท่ากับ 1.269 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 

0.530 ดังน้ันการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 4.43 

 

ตารางที่ 4.43  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังกับความอิสระในการแสดงออก 

ทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ไป 

 

ไม่ไป 

277 

 (32.1) 

47 

(34.6) 

317 

(36.7) 

53 

(39.0) 

270 

 (31.2) 

36 

(26.5) 

864 

 (100.0) 

136 

 (100.0) 

รวม 324 

(32.4) 

370 

(37.0) 

306 

(30.6) 

1000 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 1.269, p = 0.530 
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4.5.13  สมติฐานที ่13 ความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 

4.5.13.1  ความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับการยกสถานะ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง นั้นพบว่า ผู้ที่ค่อนข้างสนใจ-สนใจ

มากมีความคิดว่าเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความ

พยายามของตนเองจ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 ตอบว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้

จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตอบว่าเป็นไปได้จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนผู้ที่ไม่

ค่อยสนใจ-ไม่สนใจเลยในการเมืองนั้น ตอบว่าเป็นไปได้จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ  75.4 ตอบ

ว่าทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตอบว่าเป็นไปไม่ได้จ านวน 33 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแวร์เท่ากับ 4.973 

ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.083 ดังนั้น ความสนใจทางการเมืองจึงมีความสัมพันธ์กับการยก

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่มี

ความสนใจทางการเมืองในระดับมาก มีความคิดว่าเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพ

ทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง ดังปรากฏในตารางที่ 4.44 

 

ตารางที่ 4.44  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับการยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

 

ความสนใจทางการเมือง 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

ค่อนข้างสนใจ-สนใจมาก 

 

ไม่ค่อยสนใจ-ไม่สนใจเลย 

369 

(80.3) 

376 

(75.4) 

72 

(16.0) 

90 

(18.0) 

17 

(3.8) 

33 

(6.6) 

451 

(100.0) 

499 

(100.0) 
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ตารางที่ 4.44  (ต่อ) 

 

 

ความสนใจทางการเมือง 

การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  

ด้วยความพยายามของตนเอง 

 

รวม 

เป็นไปได้ ท้ังเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ 

รวม 738 

(77.7) 

162 

(17.1) 

50 

(5.3) 

950 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 4.973, p = 0.083, Missing 50 

 

 4.5.13.2  ความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับความเช่ือมั่นใน

การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากน้ัน พบว่า ผู้

ท่ีค่อนข้างสนใจ-สนใจมากทางการเมืองมีความเช่ือมั่นว่าจะได้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากในระดับมากจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 

เช่ือมั่นในระดับปานกลางจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 เช่ือมั่นในระดับน้อยจ านวน 169 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.7 ส่วนผู้ท่ีไม่ค่อยสนใจ-ไม่สนใจเลยในการเมืองน้ันตอบเช่ือมั่นระดับมากจ านวน 

215 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ตอบระดับปานกลางจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตอบระดับ

น้อยจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า 

ไคสแวร์เท่ากับ 2.652 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.266 ดังน้ัน ความสนใจทางการเมืองจึงไม่มี

ความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ

ประสบความยุ่งยาก ดังปรากฏในตารางท่ี 4.45 
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ตารางที่ 4.45  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับความเช่ือมั่นต่อการได้รับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

 

ความสนใจทางการเมือง 

ความเช่ือม่ันในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือประสบกับความยุ่งยาก 

 

รวม 

มาก ปานกลาง น้อย 

ค่อนข้างสนใจ-สนใจมาก 

 

ไม่ค่อยสนใจ-ไม่สนใจเลย 

179 

(40.0) 

215 

(43.3) 

100 

(22.3) 

119 

(24.0) 

169 

(37.7) 

162 

(32.7)  

448 

(100.0) 

496 

(100.0) 

รวม 394 

(41.7) 

219 

(23.2) 

331 

(35.1) 

944 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 2.652, p = 0.266, Missing 56 

 

4.5.13.3  ความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออก 

ทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

เมื่อทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับความอิสระใน 

การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะน้ัน พบว่า ผู้ท่ีค่อนข้างสนใจ-สนใจมากทางการเมืองใน

ระดับมาก รู้สึกอิสระระดับน้อยในการแสดงออกทางความคิดจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 

รู้สึกอิสระระดับปานกลางจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 142 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนผู้ท่ีไม่ค่อยสนใจ-ไม่สนใจเลยรู้สึกอิสระระดับน้อยจ านวน 173 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.0 รู้สึกอิสระปานกลางจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รู้สึกอิสระระดับมากจ านวน 

162 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9  เมื่อทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่า ไคสแควร์

เท่ากับ 0.200 ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.905 ดังน้ันความสนใจทางการเมืองจึงไม่มี

ความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ ดังปรากฏในตารางท่ี 

4.46 
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ตารางที่ 4.46  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางการเมืองกับความอิสระในการแสดงออก

ทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

ความสนใจทางการเมือง ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวม 

อิสระน้อย อิสระปานกลาง อิสระมาก 

ค่อนข้างสนใจ-สนใจมาก 

 

ไม่ค่อยสนใจ-ไม่สนใจเลย 

147 

 (31.9) 

173 

(33.0) 

172 

(37.3) 

189 

(36.1) 

142 

 (30.8) 

162 

(30.9) 

461 

 (100.0) 

524 

 (100.0) 

รวม 320 

(32.5) 

361 

(36.6) 

304 

(30.9) 

985 

(100.0) 

 

หมายเหตุ: Chi-square = 0.200, p = 0.905, Missing 15 



1 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ 

 

 ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพสังคม ในประเด็นของ “การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social 

Empowerment) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

  1)  เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ของการเสริมสร้างพลังทางสังคมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ เสริมสร้างพลังทางสังคมของ  

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการศึกษาครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังทางสังคม ซ่ึงเป็นมิติหน่ึงใน

ตัวช้ีวัดคุณภาพสังคม (Social Quality) และครอบคลุมประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่  การยกสถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ความเช่ือมั่นต่อการได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก และความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ รวมท้ังตัวแปรอิสระเพ่ือในทดสอบความสัมพันธ์กับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภาวการณ์ท างาน ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ระดับการศึกษา การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคม

อื่นๆ การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วยคนว่างงานให้หา

งานท า ความภูมิใจในความเป็นคนไทย บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้และ 

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังและความสนใจ

ทางการเมือง 

ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแบบสอบถามตัวช้ีวัด

คุณภาพสังคม (Social  Quality) กับประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ได้แก่ เขตพญาไท เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด และเขตภาษีเจริญ รวมท้ังส้ิน 

1,000 คน ผลการศึกษาโดยสรุป และข้อเสนอแนะ ปรากฏดังต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

ในการสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี คณะผู้ศึกษาสามารถสรุปผลตามประเด็นท่ีส าคัญ 

ตามล าดับดังต่อไปน้ี 

 

5.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ เขตพญาไท (คิดเป็นร้อยละ 5.9) 

เขตสวนหลวง (คิดเป็นร้อยละ 12.8) เขตบางเขน (คิดเป็นร้อยละ 25.8) เขตบึงกุ่ม (คิดเป็นร้อยละ 

17.0) เขตบางพลัด (คิดเป็นร้อยละ 11.0) และเขตภาษีเจริญ (คิดเป็นร้อยละ 27.5) พบผลการศึกษา 

ดังน้ี  

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 56.8) 

มากกว่าเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 43.2)   

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 60 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 

22.2) รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 30-39 ปี (คิดเป็นร้อยละ 20.6) และช่วงอายุของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุด คือ อายุระหว่าง 50-59 ปี (คิดเป็นร้อยละ 17.2) 

สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด

(คิดเป็นร้อยละ 50.8) รองลงมาคือสถานภาพโสด/ไม่เคยสมรส (คิดเป็นร้อยละ 32.3)   

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ ประถมศึกษา

หรือต่ ากว่าประถมศึกษาไป(คิดเป็นร้อยละ 33.4)  รองลงมาคือ จบปริญญาตรีข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 

29.8) และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุด คือ จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (คิดเป็น

ร้อยละ 18) 

ภาวการณ์ท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวการณ์ลูกจ้างประจ า (คิดเป็นร้อยละ 

38.1) รองลงมาคือ ไม่ได้ท างาน (เกษียณ, เป็นพ่อบ้านแม่บ้าน, นักเรียน นักศึกษา) (คิดเป็นร้อยละ 

29.3) น้อยท่ีสุดคือ เป็นลูกจ้างช่ัวคราว (คิดเป็นร้อยละ 4.2)  

ฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับรายได้เฉล่ีย      
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 ( คิดเป็นร้อยละ 65.1) รองลงมาคือ ต่ ากว่าระดับรายได้เฉลี่ย (คิดเป็นร้อยละ 17.0) น้อยที่สุดคือสูง

กว่าระดับรายได้เฉลี่ย (คิดเป็นร้อยละ 14.8) 

 

 5.1.2  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

5.1.2.1  ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือเงินช่วยเหลือทาง 

สังคมอื่น ๆ  

 เ มื่อสอบถามถึงการได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ  หรือเงิน

ช่วยเหลือทางสังคมอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 14.1) ตอบว่าได้รับ กลุ่มตัวอย่าง (คิด

เป็นร้อยละ 82.1) ตอบว่า ไม่ได้รับ  

  5.1.2.2  การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการ

ช่วยคนว่างงานให้หางานท า 

 เมื่อสอบถามถึงทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในเร่ืองการ

สนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนว่างงานให้หางานท า โดยให้ท่านเสียสละเงินร้อยละ 10 ของรายได้ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความเต็มใจ (เต็มใจมาก, ค่อนข้างเต็มใจ) (คิดเป็นร้อยละ 70.6) กลุ่มตัวอย่าง

ที่ไม่เต็มใจ (ไม่ค่อยเต็มใจ, ไม่เต็มใจเลย) (คิดเป็นร้อยละ 29.4) 

  5.1.2.3  ความภูมิใจในความเป็นคนไทย    

 เมื่อสอบถามถึงความภูมิใจในการเป็นคนไทยของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบว่า ภูมิใจ (ค่อนข้างภูมิใจ -ภูมิใจมาก) (เป็นร้อย

ละ 98.8) รองลงมาคือ ไม่ภูมิใจ (ไม่ค่อยภูมิใจ-ไม่ภูมิใจเลย) (คิดเป็นร้อยละ 1.2)  

  

 5.1.3  ข้อมูลด้านการเมือง 

5.1.3.1  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้  

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

(คิดเป็นร้อยละ 56.8) ตอบว่าควรให้ทุกคนมีรายได้ที่เท่าเทียมกัน และกลุ่มตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 

43.2) ตอบว่า ควรท าให้ทุกคนมีรายได้ที่แตกต่างกันมากๆ เพื่อจูงใจให้เกิดความพยายามในการหา

รายได้ 
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5.1.3.2  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน 
บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่  (คิดเป็นร้อยละ 63.4) ตอบว่า รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น และ
กลุ่มตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 36.6) ตอบว่า ประชาชนควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น  

5.1.3.3  การไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 
การไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 86.4) ไป 

ใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้งที่ผ่านมา และกลุ่มตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 13.6) ไม่ได้ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งใน

ครั้งที่ผ่านมา 

5.1.3.4  ความสนใจทางการเมือง 

ความสนใจด้านการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สนใจ (ไม่ค่อยสนใจ 

เท่าไหร่-ไม่สนใจเลย) (คิดเป็นร้อยละ 46.8) รองลงมาคือ ไม่สนใจ (ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ -ไม่สนใจ

เลย) (คิดเป็นร้อยละ 53.2)  

 

5.1.4  ข้อมูลด้านการเพิ่มพลังทางสังคม 

5.1.4.1  การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของ

ตนเอง 

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุถึง 

สถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ 77.3) ตอบว่า เป็นไปได้ (เป็นไปได้มาก-เป็นไปได้นิดหน่อย) รองลงมาคือไม่

ทั้งเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้  (คิดเป็นร้อยละ 17.4) และน้อยที่สุดคือ เป็นไปไม่ได้ (เป็นไปไม่

ค่อยได้-เป็นไปไม่ได้เลย) (คิดเป็นร้อยละ 5.3) 

5.1.4.2  ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันในสังคม 

 เมื่อสอบถามถึงความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือองค์กร

พัฒนาเอกชนเมื่อประสบกับความยุ่งยาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบมีความเช่ือมั่นมาก-มีบ้าง (คิดเป็น

ร้อยละ 41.5) รองลงมาคือ มีความเช่ือมั่นน้อย -น้อยมาก (คิดเป็นร้อยละ 35.2) น้อยที่สุดคือ ตอบมี

ความเช่ือมั่นปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 35.2) 
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  5.1.4.3  ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

  เมื่อสอบถามถึงความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ และ/หรือ 

การส่ือสารมีอิสระ หรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุดคือ 

อิสระระดับปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 37.0) รองลงมาคือ รู้สึกอิสระระดับน้อย (คิดเป็นร้อยละ 

37.0) และน้อยที่สุดคือรู้สึกอิสระระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ 30.6) 

 

 5.1.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วย
ความพยายามของตนเอง ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา
เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

สมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า อายุของประชาชน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วย
ความพยายามของตนเอง ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา
เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

สมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้าง

พลังทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความ

พยายามของตนเอง ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน

เมื่อประสบความยุ่งยากและมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่

สาธารณะ  

สมติฐานที่ 4 ภาวการณ์ท างานมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า สภาวการณ์ท างาน มีไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลัง

ทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเอง ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ

ประสบความยุ่งยากและมีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  
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สมติฐานที่ 5 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลัง

ทางสังคม  

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับ

การเสริมสร้างพลังทางสังคมในด้านความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะและ

ไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของ

ตนเอง และความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อ

ประสบความยุ่งยาก 

โดยมีแนวโน้มว่า ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับรายได้เฉลี่ยจะรู้สึกอิสระในระดับปาน

กลางในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะมากกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจกลุ่มอื่น ๆ 

สมติฐานที่ 6 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า  การศึกษามีความสัมพันธ์กับความอิสระในการแสดงออก

ทางความคิดในที่สาธารณะ  และไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของ

บุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง และความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 

องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปรู้สึกมีความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในที่สาธารณะในระดับปานกลาง มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ 

สมติฐานที่ 7 การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่าการได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมมีความสัมพันธ์กับระดับ

การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในเร่ืองของ  การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วย

ความพยายามของตนเอง, ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและไม่มีความสัมพันธ์กับ ความอิสระในการแสดงออกทางความคิด

ในที่สาธารณะ 

โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมนั้นเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่าคน ๆ 

หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง และมีความเช่ือมั่นว่า

จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับมาก มากกว่าผู้ที่เคยได้รับเงิน  
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สมติฐานที่ 8 การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วย

คน ว่างงานให้หางานท ามีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่าการความเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อสนันสนุน 

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า  มีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม ใน

เร่ืองของ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  

และไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก และความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

โดยมีแนวโน้มว่า โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่เต็มใจ -เต็มใจมากในการเสียเงินร้อยละ 10 เพื่อ

สนับสนุนโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า มีความคิดเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะ

บรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง มากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยเต็มใจ -ไม่

เต็มใจเลย 

สมติฐานที่ 9 ความภูมิใจในความเป็นคนไทย มีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่าความภูมิใจในความเป็นคนไทยไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ

การเสริมสร้างพลังทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล 

ด้วยความพยายามของตนเอง, ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กร

พัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

สมติฐานที่ 10 บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ มีความสัมพันธ์กับ

ระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ มี

ความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม ในเร่ืองของความเช่ือมั่นในการได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก และความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ และไม่มีความสัมพันธ์กับการยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง 

โดยมีแนวโน้มว่า ผู้ที่คิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้ที่เท่าเทียมกันนั้นจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับน้อย และรู้สึกอิสระระดับปานกลางกับการ



135 

แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ มากกว่าผู้ที่คิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้แตกต่างกันมาก ๆ 

เพื่อจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ 

สมติฐานที่ 11 บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่าบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชนมี

ความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  ในเร่ืองของ การยกสถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง, ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก และความอิสระในการแสดงออกทาง

ความคิดในที่สาธารณะ 

โดยมีแนวโน้มว่า ผู้ที่คิดว่ารัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น มีความ

เป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง และ

คิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบกับความยุ่งยากในระดับมาก  รวมไปถึง รู้สึก

อิสระระดับปานกลางในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ มากกว่าผู้ที่คิดว่าประชาชนควร

มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น 

สมติฐานที่ 12 การไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า  การไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วย

ความพยายามของตนเอง, ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

สมติฐานที่  13 ความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับการเสริมสร้างพลังทาง

สังคม 

ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่าความสนใจทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการ

เสริมสร้างพลังทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วย

ความพยายามของตนเอง, ความเช่ือมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนา

เอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังปรากฏในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 

การยกสถานะทาง

สังคม 
ความเช่ือม่ันในการ

ได้รับความช่วยเหลือ 
ความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิด 
Chi. Sig. Chi. Sig. Chi. Sig. 

เพศ   0.513 0.774 0.433 0.805 2.352 0.309 
อายุ 6.037 0.643 6.967 0.540 11.855 0.158 
สถานภาพสมรส 2.858 0.582 3.872 0.424 4.945 0.293 

ภาวการณ์ท างาน 12.363 0.054 1.185 0.978 8.413 0.209 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 5.862 0.210 8.562 0.073 9.823 0.044* 
ระดับการศึกษา 3.084 0.798 7.812  0.252 14.737 0.022* 
ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน 
ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทาง 
สังคมอื่นๆ   

7.419 0.024* 7.558 0.023* 2.421 0.298 

การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของ
รายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการ
ช่วยคนว่างงานให้หางานท า     

14.059 0.001* 2.473 0.290 4.562 0.102 

ความภูมิใจในความเป็นคนไทย    4.492 0.106 3.815 0.148 0.498 0.780 

 
บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความเท่า
เทียมของรายได้ 

1.843 0.398 17.124 0.000* 33.086 0.000* 

บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อประชาชน 

19.632 0.000* 10.707 0.005* 19.928 0.000* 

การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1.822 0.402 3.316 0.191 1.269 0.530 
ความสนใจทางการเมือง 4.973 0.083 2.652 0.266 0.200 0.905 
 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.2  อภิปรายผล 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้น าปัจจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นของ การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง ความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ 

องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยากและ ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ี

สาธารณะ โดยมีปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่  

 ปัจจัยพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภาวการณ์ท างาน ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และระดับการศึกษา  

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือ

เงินช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือ

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า และความภูมิใจในความเป็นคนไทย  

 ปัจจัยทางด้านการเมือง ได้แก่ บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้   

บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง และความสนใจ

ทางการเมือง 

 โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทางสังคม ได้แก่  ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ระดับการศึกษา การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือเงินช่วยเหลือทาง สังคม

อื่น ๆ การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วยคนว่างงานให้หา

งานท า  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ และบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อประชาชน  

 1)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน  มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทาง

สังคมโดยการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มระดับรายได้เฉล่ีย มีความ

อิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะในระดับปานกลาง มากกว่ากลุ่มผู้มีฐานะทาง

เศรษฐกิจในระดับอื่น ๆ ท้ังน้ีเน่ืองจาก ในการแสดงออกทางความคิดอะไรก็ตามในท่ีสาธารณะน้ัน 

ต้องค านึงถึงส่ิงท่ีจะตามมา นอกจากน้ีแล้ว ยังข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก ท้ังทางด้านการเมือง และ

อิทธิพลของพ้ืนท่ี กลุ่มคนในกลุ่มน้ี เป็นผู้ท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถหาเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยไม่ต้อง
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พึ่งพาปัจจัยอื่น ๆ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือมากนัก จึงท าให้คนกลุ่มนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

อิสระ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช ป้อมเปิ้น (2550) เร่ือง บทบาทการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหัวดง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ระดับ

รายได้มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการบริหารงานในเทศบาลต าบลแตกต่าง

กัน 

 2)  ระดับการศึกษา  จากการศึกษาพบว่า  มีความสัมพันธ์กับความอิสระในการ

แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ  โดยมีแนวโน้มว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

รู้สึกมีความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะในระดับปานกลาง มากกว่าผู้ที่จบ

การศึกษาในระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่จะสามารถศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนั้นส่วนหนึ่ง

จะต้องมีองค์ความรู้ที่สั่งสมมา และพร้อมที่จะน าองค์ความรู้นั้นๆมาต่อยอด โดยในการศึกษาระดับ

ดังกล่าวนั้น จะเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการสร้าง

พื้นฐานการเรียนรู้ด้วยตนเองต้ังแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู้แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะส าคัญในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและ

ส่งสาร มีความรุ้ ความเข้าใจและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมไปถึงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญานและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่

การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการที่

จะกล้าแสดงออกเพิ่มมากย่ิงขึ้น เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็จะมีการเน้นการคิดและ

วิเคราะห์โดยตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้ที่คุณลักษณะดังกล่าวถูกดึงออกมาใช้ในการเรียนรู้ใน

ระดับนี้มากขึ้น 

 3)  การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน, ความพิการ, หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคมนั้นเห็นด้วยกับประเด็น

ที่ว่าคน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง ทั้งนี้เป็น

เพราะว่า การได้รับความช่วยเหลือทางสังคมไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็ตามนั้น อาจจะเป็นปัจจัยเสริม
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ท่ีจะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีคนจะมีสถานภาพทางสังคมท่ี

สูงข้ึน ก็ต้องมาจากความพยายามในการแสวงหาความรู้ของตนเองเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ชาญชัย อาจินสมาจารย์ (2554) ซ่ึงได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ว่า ความ

ต้องการของการท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองท่ีเป็นอยู่ ให้มีความรู้ ความสามารถ

เพ่ิมข้ึน เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนให้ดี

ข้ึนท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เป็น

ประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข แต่ในทางกลับกันผู้ท่ีไม่เคยได้รับ

เงินช่วยเหลือทางสังคมน้ันยังคงมีความคาดหวังให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในระดับมาก 

มากกว่าผู้ท่ีเคยได้รับเงินช่วยเหลือทางสังคม ท้ังน้ีเน่ืองมากจากกลุ่มตนเหล่านี้ มีความคาดหวังให้

ช่วยเหลือในเร่ืองท่ีไม่สามารถรับมือได้จริง ๆ เท่านั้น ดังน้ันจึงมีความคาดหวังว่าเมื่อพวกเขา

ประสบปัญหาต่างๆท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็น ตกงาน เจ็บป่วย ก็สมควรท่ีจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน 

 4)  การสนับสนุนเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วยคน 

ว่างงานให้หางานท า จากการศึกษา พบว่า ผู้ท่ีเต็มใจในการเสียเงินร้อยละ 10 เพ่ือสนับสนุน

โครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดับท่ี

สูงกว่าหรือเท่ากับรายได้เฉล่ีย ดังน้ันจึงมีความเต็มใจในการท่ีจะให้โอกาสช่วยเหลือผู้ว่างงานให้

สามารถหางานท า ถึงแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเห็นด้วยกับความเป็นไปได้ท่ีว่า คน ๆ หน่ึงจะสามารถ

บรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองก็ตาม ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ เกียรติศักด์ิ เจริญคงธรรม (2546) เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม ของสมาชิกสโมสรไลออนส์สากลภาค 310- D พบว่า สมาชิกของ

สโมสรไลออนส์ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า นักธุรกิจ ท่ีเต็มใจในการช่วยเหลือสังคม โดยด าเนิน

โครงการกิจกรรมต่างๆ โดยมีมูลเหตุและปัจจัยมาจาก ความคาดหวังต่อประโยชน์ท่ีจะได้รับ

หลังจากท่ีให้ความช่วยเหลือแล้วไม่ว่าจะเป็น ช่ือเสียง การได้รับการยกย่อง นับหน้าถือตาอยู่ใน

ระดับสูง รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวอีกด้วย 

 5)  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความเท่าเทียมของรายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ท่ี

คิดว่าควรท าให้ทุกคนมีรายได้ท่ีเท่าเทียมกัน มีความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อประสบปัญหาในระดับน้อย มากกว่าผู้ที่คิดว่าท าให้ทุกคนมีรายได้

แตกต่างกันมาก ๆ เพื่อจูงใจให้เกิดความพยายามหารายได้ รวมไปถึง ยังรู้สึกอิสระระดับปานกลาง

ในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากการที่จะท าทุกคนในสังคมมีรายได้ที่เท่า

เทียมกันนั้น ต้องเร่ิมจากการพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพให้แก่กลุ่มคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า

เกณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถยกระดับความสามารถและรายได้ รวมไปถึงความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะที่เท่าเทียมกับผู้อื่น รวมไปถึงการได้รับความช่วยเหลือ หรือ

สวัสดิการต่าง ๆ ทางสังคมนั้นจะต้องมีความเท่าเทียมกันด้วย โดยงานวิจัยของ ช้ันทอง มีโพธ์ิ 

(2549) ได้ท าการศึกษาในเร่ือง ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพ่ึงตนเองของ

ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ต าบลหนองพิกุล อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า 

จากการระดมความคิดสร้างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการพ่ึงตนเองของประชน

ชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้ 5 ยุทธศาสตร์คือ  

  (1)  การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ  

  (2)  การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ  

  (3)  การเสริมสร้างให้ประชาชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

  (4)  การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพประหยัดและการอดออมรณรงค์ให้

ประชาชนมีความระเอียดรอบครอบการใช้จ่ายภายในครัวเรือน เพื่อลดในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง  

  (5)  การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะ

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แต่จะต้องได้รับการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและอยู่ได้ในสังคม โดยเน้นหลักของการมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดของประชาชนใน

พื้นที่เป็นหลัก 

  6)  บทบาทของรัฐบาลในเร่ืองความรับผิดชอบต่อประชาชน จาก

การศึกษาพบว่าที่คิดว่ารัฐบาลควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเองมากขึ้น เห็นด้วยกับความคิด

ที่ว่า มีความเป็นไปได้ที่คน ๆ หนึ่งจะบรรลุได้ถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายาม

ของตนเอง และมีความคาดหวังในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อประสบความยุ่งยาก

ในระดับมาก รวมไปถึงมีความอิสระในระดับปานกลาง ในการแสดงความคิดในที่สาธารณะ 
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มากกว่าผู้ที่คิดว่าประชาชนควรที่จะมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ส าหรับคนในกลุ่มนี้นั้น 

เป็นกลุ่มที่มีความคิดว่าในการดูแลเร่ืองความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนั้น ควรที่จะเป็นหน้าที่ของ

รัฐบาล ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผลของนโยบายประชานิยม หรือการบริหารพัฒนาประเทศที่ขาดความมี

ส่วนร่วมของประชาชน จึงท าให้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือโดยปราศจากการมีส่วนร่วมนั้น 

เคยตัวกับการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้ให้เพียงฝ่ายเดียว ดังการศึกษาของ 

วินัย ผลเจริญ (2546) เร่ือง ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ไทย  พบว่า การเอาเงินจ านวนมากกระจายลงไปในพื้นที่ต่างๆ ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมอุปถัมภ์

ให้แข็งแกรงขึ้นด้วย ประชาชนย่อมคาดหวังที่จะได้รับบริการสินเช่ือจากรัฐต่อไปเร่ือยๆ ท าให้

นักการเมืองกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ แม้จะไม่ได้อุปถัมภ์ด้วยเงินเหมือนกับการใช้เงินซื้อเสียง แต่เป็น

การอุปถัมภ์โดยนโยบาย ที่เอาเงินเป็นตัวต้ัง นโยบายประชานิยมจึงเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้

วัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์เติบโตขึ้นในระบบของทุนนิยม ซ่ึงในที่สุดวัฒนธรรมนี้ก็จะยังคงเป็นปัจจัย

ในการกัดกร่อนความเข้มแข็งของสังคมต่อไป 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

   5.3.1.1  การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของ

ตนเองนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเป็นไปได้มาก -เป็นไปได้นิดหน่อยถึงร้อยละ 77.3 ดังนั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่

ในตัวบุคคล โดยหน่วยงานดังกล่าวนั้นมีหน้าที่แค่เพียงเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา ที่จะช่วยในการดึง

เอาองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือชุมชนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการบริหารการ

จัดการความรู้ โดยเน้นหลักของความย่ังยืน และพึ่งตนเอง สอนให้ประชาชนเข้าใจ และสามารถที่

จะปรับประยุกษ์ทักษะนั้นๆได้เองได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยรับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลเท่าที่จ าเป็น เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นพลัง

ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ให้ไปสู่สังคมที่มีคุณภาพต่อไป 
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  5.3.1.2  ในประเด็นเกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ และ/หรือ 

การส่ือสารมีอิสระ หรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกนั้น ประชาชนยังรู้สึกอิสระในระดับน้อย -

ปานกลางอยู่ คิดเป็นร้อยละ 32.4 และ 37.0 ตามล าดับซึ่งในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างประเทศ

ไทย ที่เน้นความเสมอภาคของคนทุกชนชั้น เร่ืองของความกดดันดังกล่าวไม่น่าที่จะเกิดขึ้น แต่ใน

สังคมไทยทุกวันนี้ ที่เต็มไปด้วยขัดแย้งทางความคิด การแบ่งฝ่ายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนจนบางครั้งจึง

น าไปสู่ความรุนแรงท าให้การแสดงออกทางความคิดของประชาชนในปัจจุบันเต็มไปด้วยความ

หวาดระแวง ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะต้องเร่ิมจากการให้ความส าคัญไป

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องมีหน้าที่เสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชน หรือสังคมนั้นๆ 

กล้าที่จะคิด และกล้าที่จะพูด โดยยึดหลักของความเสมอภาค ซ่ึงจะต้องสร้างบรรยากาศในการ

แสดงความคิดเห็นให้เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน การท าประชาพิจารณ์เมื่อมีโครงการ หรือนโยบายใดๆลงมา ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้

ประชาชนรู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเป็นเร่ืองที่พึงกระท า และไม่มีความผิดหาก

การแสดงความคิดเห็นนั้นอยู่ในกรอบที่เหมาะสม  

  5.3.1.3  ในการศึกครั้งนี้ยังพบว่า ผู้ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปรู้สึกมีความอิสระ

ในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจาก

ในการศึกษาระดับปริญญาโทนั้นเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ รวมถึง

มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางด้านกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะแสดงออก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรที่พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มีความชัดเจนมาก 

ย่ิงขึ้น และปลูกฝังค่านิยมให้ผู้เรียนมีความกล้าคิดและกล้าแสดงออกในสังคมประชาธิปไตย ต้ังแต่ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โดยข้อเสนอที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น จะต้องอยู่บนหลักของการมีส่วนร่วม เนื่องจาก 

ไม่ว่าจะแก้ไข ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์กรใดๆก็ตาม ถ้าเป็นไปในลักษณะของการท า

ให้ หยิบย่ืนให้เพียงฝ่ายเดียว ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ก่อให้เกิด

ความย่ังยืน ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่จะเข้ามา

ช่วยเหลือนั้น จะต้องค านึงถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนว่านโยบายหรือโครงการที่
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จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปในทิศทางที่สงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ เพื่อ

เสริมสร้างพลังทางสังคมที่แท้จริงให้เกิดขึ้น 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

ในการศึกษาทางด้านคุณภาพสังคมนั้น ยังไม่เป็นที่แพร่หลายและยังไม่มีงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องในประเด็นนี้เท่าที่ควร หากแต่เป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก ส าหรับการพัฒนาสังคมให้ไปใน

ทิศทางที่ถูกต้อง ก็ควรที่จะมีการขยายการศึกษาในประเด็นต่างๆของคุณภาพสังคม ให้ครอบคลุม

ทุกภาค ของประเทศไทย ไม่เฉพาะเพียงแต่ในสังคมเมืองเท่านั้น แต่จะต้องลงลึกถึงชุมชนและ

ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นรากฐานที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของสังคม 

อีกประการหนึ่งก็คือ ในการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ รู้แต่เพียงข้อมูลที่

วิเคราะห์โดยตัวเลข แต่ไม่สามารถรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของตัวเลขนั้นๆได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิด

การศึกษาที่เจาะลึกแล้วนั้น ควรที่จะน าผลการวิจัยในประเด็นที่หน้าสนใจ ในการน าไปต่อยอด

การศึกษาทางด้านการวิจัยแบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลการเสริมสร้างพลังทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลการเสริมสร้างพลังทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

1. การยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายามของตนเอง  

เมื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ท่ีคน ๆ หน่ึง จะบรรลุถึงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจ

ท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเองน้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 501 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1 

ตอบว่า เป็นไปได้ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตอบว่าเป็นไปได้นิดหน่อย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 กลุ่มตัวอย่างจ านวน ตอบว่าไม่ท้ังเป็นไปได้และ

เป็นไปไม่ได้ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 4.0 ตอบว่า เป็นไปไม่ค่อยได้ กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตอบว่า เป็นไปไม่ได้เลย และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.8 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 

ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ด้วยความพยายาม

ของตนเอง 

 

ความเป็นไปได้ในการบรรลุถึงสถานภาพทางสังคม 

หรือเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนด้วยความพยายามของตนเอง 
จ านวน ร้อยละ 

       เป็นไปได้มาก 

      เป็นไปได้นิดหน่อย 

      ไม่ท้ังเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ 

      เป็นไปไม่ค่อยได้ 

      เป็นไปไม่ได้เลย 

      ไม่ทราบ 

       รวม 

501 

243 

167   

40 

11 

38 

1,000 

50.1 

24.3 

16.7 

4.0 

1.1 

3.8 

100.0 

 

 

 

 



2. ความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 

 เมื่อสอบถามถึงการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ และ/หรือ การส่ือสารมีอิสระ 

หรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกเพียงใด พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 

ตอบว่าอิสระระดับ 1 (กดดันอย่างมาก) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตอบอิสระ

ระดับ 2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตอบอิสระระดับ 3 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตอบอิสระระดับ 4 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 204 คิดเป็นร้อยละ 20.4 ตอบ

อิสระระดับ 5 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 166 คิดเป็นร้อยละ 16.6 ตอบอิสระระดับ 6 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตอบอิสระระดับ 7 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 

ตอบ อิสระระดับ 8 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตอบ อิสระระดับ 9 และกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตอบอิสระระดับ 10 (อิสระมาก) 

 

ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของความอิสระในการแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ 

 

การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ และ/หรือ 

การส่ือสารมีอิสระ หรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกเพียงใด 
จ านวน ร้อยละ 

ระดับ 1 (กดดันอย่างมาก) 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

ระดับ 5 

ระดับ 6 

ระดับ 7 

ระดับ 8 

ระดับ 9 

ระดับ 10 (อิสระมาก) 

รวม 

76 

48 

122 

78 

204 

166 

119 

101 

43 

43 

1,000 

7.6 

4.8 

12.2 

7.8 

20.4 

16.6 

11.9 

10.1 

4.3 

4.3 

100.0 

   



3. ความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กรพัฒนาเอกชนเม่ือ 

ประสบความยุ่งยาก 

 เมื่อสอบถามถึงการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบ

กับความยุ่งยาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตอบว่า มาก กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ตอบว่า มีบ้าง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 

ตอบ ปานกลาง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตอบ น้อย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตอบ น้อยมาก และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตอบ 

ไม่ทราบ 

 

ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของความเช่ือมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ องค์กร

พัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก 

 

การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เม่ือประสบกับความยุ่งยาก จ านวน ร้อยละ 

มาก 

มีบ้าง 

ปานกลาง (ไม่มากไม่น้อย) 

น้อย 

น้อยมาก 

ไม่ทราบ 

รวม 

122 

275 

223 

129 

208 

43 

1,000 

12.2 

27.5 

22.3 

12.9 

20.8 

4.3 

100.0 

 

4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน 

เมื่อถามถึงประเด็น สหภาพมีความส าคัญมากส าหรับความมั่นคงด้านการจ้างงานของ

ลูกจ้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตอบว่า เห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ตอบว่า เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 449 คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.9 ตอบว่า เฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่ม



ตัวอย่างจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตอบว่าไม่เห็นด้วยเลย และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 95 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.5 ตอบว่า ไม่สามารถตอบได้ 

และเมื่อถามถึงประเด็น ปราศจากสหภาพแรงงาน การจ้างงานของคนงานจะไม่เลวร้าย

มากกว่าที่เป็นอยู่  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตอบว่า เห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ตอบว่าเห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 517 คิดเป็นร้อย

ละ 51.7 ตอบว่า เฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยเลย และกลุ่มตัวอย่างจ านวน  104 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตอบว่า ไม่สามารถตอบได้ 

 

ตารางที่ 4  แสดงร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน 

 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

    สหภาพมีความส าคัญมากส าหรับความม่ันคงด้านการจ้างงานของลูกจ้าง  

       เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

       เหน็ด้วย 

       เฉยๆ   

       ไม่เหน็ด้วย 

       ไม่เหน็ด้วยเลย 

       ไม่สามารถเลอืกได ้

       รวม 

ปราศจากสหภาพแรงงาน การจ้างงานของคนงานจะไม่เลวร้ายมากกว่าที่เป็นอยู่ 

       เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

       เหน็ด้วย 

       เฉย  ๆ

      ไม่เห็นด้วย 

       ไม่เหน็ด้วยเลย 

       ไม่สามารถเลอืกได ้

        รวม 

 

106 

283 

449 

52 

15 

95 

1,000 

 

45 

186 

517 

120 

28 

104 

1,000 

 

10.6 

28.3 

44.9 

5.2 

1.5 

9.5 

100.0 

 

4.5 

18.6 

51.7 

12.0 

2.8 

10.4 

100.0 



5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

 เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  ใน

ประเด็นของ นักการเมืองฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตอบ ระดับ 1 (ไม่ส าคัญเลย) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.8 ตอบระดับ 2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตอบระดับ 3 กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตอบระดับ 4 กลุ่มตัวอย่างจ านวน  163 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 

ตอบระดับ 5 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตอบระดับ 6 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

490 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ตอบระดับ 7 (ส าคัญมาก) และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.8 ตอบ ไม่สามารถเลือกได้ 

 

ตารางที่ 5  แสดงร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตย (จากสเกล 1-7 โดย 1 คือ ไม่ส าคัญเลย และ 7 คือ ส าคัญมาก) 

 

นักการเมืองฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ 1 (ไม่ส าคัญเลย) 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4  

ระดับ 5 

ระดับ 6 

ระดับ 7 (ส าคัญมาก) 

ไม่สามารถเลือกได้ 

17 

8 

24 

95 

163 

195 

490 

8 

1.7 

0.8 

2.4 

9.5 

16.3 

19.5 

49.0 

0.8 

รวม 1,000 100.0 

 

6.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจ 

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนสิทธิของประชาชนในเร่ือง

เศรษฐกิจในประเด็นของ ธุรกิจได้ฟังความเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจที่ส าคัญนั้น พบว่า 



กลุ่มตัวอย่างจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตอบ ระดับ 1 (ไม่ส าคัญเลย) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอบระดับ 2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตอบระดับ 3 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6ตอบระดับ 4 กลุ่มตัวอย่างจ านวน  178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.8 ตอบระดับ 5 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตอบระดับ 6 กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 473 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 ตอบระดับ 7 (ส าคัญมาก) และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตอบ ไม่สามารถเลือกได้ 

 

ตารางที่ 6  แสดงร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเร่ือง 

 

ธุรกิจได้ฟังความเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจท่ีส าคัญ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ 1 (ไม่ส าคัญเลย) 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ระดับ 4  

ระดับ 5 

ระดับ 6 

ระดับ 7 (ส าคัญมาก) 

ไม่สามารถเลือกได ้

รวม 

14 

20 

29 

106 

178 

168 

473 

12 

1,000 

1.4 

2.0 

2.9 

10.6 

17.8 

16.8 

47.3 

1.2 

100.0 

 

7.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 

 เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าช่ือ เรียกร้องทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตอบว่า เคยท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 

ตอบว่า อาจจะท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 625 คนคิดเป็นร้อยละ 62.5 ตอบว่า ไม่ท าแน่นอน กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตอบว่า ไม่ทราบ 

  เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมต่อต้านทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 59 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.9 ตอบว่า เคยท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตอบว่า อาจจะท า กลุ่ม



ตัวอย่างจ านวน 662 คนคิดเป็นร้อยละ 66.2 ตอบว่า ไม่ท าแน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 71 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.1 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมเดินขบวน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ตอบว่า เคยท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ตอบว่า อาจจะท า กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 679 คนคิดเป็นร้อยละ 67.9 ตอบว่า ไม่ท าแน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย

ละ 6.9 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมประท้วงทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 57 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.7 ตอบว่า เคยท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตอบว่า อาจจะท า กลุ่ม 

ตัวอย่างจ านวน 686 คนคิดเป็นร้อยละ 68.6 ตอบว่า ไม่ท าแน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 66 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมด าเนินการทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตอบว่า เคยท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 

ตอบว่า อาจจะท า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 684 คนคิดเป็นร้อยละ 68.4 ตอบว่า ไม่ท าแน่นอน กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 

ตารางที่ 7  แสดงร้อยละของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 

 

 

 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

   เข้าชื่อ เช่น การร้องเรียนต่างๆ 

     เคยท า 

     อาจจะท า 

     ไม่ท าแน่นอน 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

 

77 

228 

625 

70 

1,000 

 

7.7 

22.8 

62.5 

7.0 

100.0 



ตารางที่ 7  (ต่อ) 

 

 

 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

  ร่วมต่อต้าน (บอยคอท) 

     เคยท า 

     อาจจะท า 

     ไม่ท าแน่นอน   

ไม่ทราบ 

     รวม 

ร่วมเดินขบวน 

     เคยท า 

     อาจจะท า 

     ไม่ท าแน่นอน 

    ไม่ทราบ 

     รวม 

ร่วมประท้วง 

     เคยท า 

     อาจจะท า 

     ไม่ท าแน่นอน 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

ด าเนินการทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

     เคยท า 

     อาจจะท า 

     ไม่ท าแน่นอน 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

 

59 

208 

662 

71 

1,000 

 

60 

192 

679 

69 

1,000 

 

57 

191 

686 

66 

1,000 

 

45 

196 

684 

75 

1000 

 

5.9 

20.8 

66.2 

7.1 

100.0 

 

6.0 

19.2 

67.9 

6.9 

100.0 

 

5.7 

19.1 

68.6 

6.6 

100.0 

 

4.5 

19.6 

68.4 

735 

100.0 



8.  ความรู้สึกถูกคุกคาม เพราะการกระท าของต ารวจ ทหาร หรือความเป็นไปได้ที่จะถูก

ลงโทษ 

 เมื่อถามถึงความรู้สึกถูกคุกคาม เพราะการกระท าของต ารวจ ทหาร หรือความเป็นไปได้ที่

จะถูกลงโทษ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเข้าช่ือเรียกร้องทางการเมือง พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ตอบว่า รู้สึก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 

ตอบว่า ไม่รู้สึก และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 163 คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านทางการเมือง พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 333 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตอบว่า รู้สึก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 495 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 ตอบว่า ไม่รู้สึก 

และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 172 คิดเป็นร้อยละ 17.2 ตอบว่า ไม่ทราบ 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดินขบวน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.4 ตอบว่า รู้สึก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ตอบว่า ไม่รู้สึก และ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 คิดเป็นร้อยละ 17.5 ตอบว่า ไม่ทราบ 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดินประท้วง พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 328 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 32.8 ตอบว่า รู้สึก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 ตอบว่า ไม่รู้สึก และ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 170 คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตอบว่า ไม่ทราบ 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด าเนินการทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า  กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ตอบว่า รู้สึก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 518 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.8 ตอบว่า ไม่รู้สึก และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 184 คิดเป็นร้อยละ 18.4 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 8  แสดงร้อยละของความรู้สึกถูกคุกคาม เพราะการกระท าของต ารวจ ทหาร หรือความ

เป็นไปได้ที่จะถูกลงโทษ 

 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

  เข้าชื่อ เช่น การร้องเรียนต่างๆ 

     รู้สึก 

     ไม่รู้สึก 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

ร่วมต่อต้าน (บอยคอท) 

     รู้สึก 

     ไม่รู้สึก 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

ร่วมเดินขบวน 

     รู้สึก 

  ไม่รู้สึก 

    ไม่ทราบ 

     รวม 

ร่วมประท้วง 

     รู้สึก 

     ไม่รู้สึก      

     ไม่ทราบ 

     รวม 

ด าเนินการทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

     รู้สึก 

     ไม่รู้สึก 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

 

326 

511 

163 

1,000 

 

333 

495 

172 

1,000 

 

344 

481 

175 

1,000 

 

328 

502 

170 

1,000 

 

298 

518 

184 

1,000 

 

32.6 

51.1 

16.3 

100.0 

 

33.3 

49.5 

17.2 

100.0 

 

34.4 

48.1 

17.5 

100.0 

 

32.8 

50.2 

17.0 

100.0 

 

29.8 

51.8 

18.4 

100.0 



9.  กิจกรรมในเวลาว่าง 

 เมื่อถามกิจกรรมในเวลาว่าง ในการดูทีวี  ดีวีดี วีดีโอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 807  คน 

คิดเป็นร้อยละ 80.7 คน ตอบว่าดูทุกวัน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตอบว่า ดู

หลายครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อเดือน 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อปี หรือนานๆคร้ัง กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตอบว่า ไม่เคยดู และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.3 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 ส่วนกิจกรรม ไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 76 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.6 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตอบว่า 

ดูหลายครั้งต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อปี หรือ

นานๆคร้ัง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ตอบว่า ไม่เคยดู และ กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตอบว่า ไม่ทราบ 

ส่วนกิจกรรม ไปฟังดนตรีคลาสสิค พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อ

ปี หรือนานๆคร้ัง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 757 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ตอบว่า ไม่เคยดู และ กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตอบว่า ไม่ทราบ 

ส่วนกิจกรรม ไปนิทรรศการศิลปะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

ตอบ ดูหลายครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อ

เดือน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อปี หรือนานๆคร้ัง 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 747 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 ตอบว่า ไม่เคยดู และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตอบว่า ไม่ทราบ 

ส่วนกิจกรรม ไปดูพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตอบ ดูหลายครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.9 ตอบว่า ดูหลายครั้งต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ตอบว่า ดูหลาย

ครั้งต่อปี หรือนานๆคร้ัง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 611 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 ตอบว่า ไม่เคยดู และ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตอบว่า ไม่ทราบ 



ตารางที่ 9  แสดงร้อยละของกิจกรรมที่ท าในเวลาว่าง 

 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

     ดูทีวี ดีวีดี วีดีโอ 

     ทุกวัน 

     หลายครั้งต่อสัปดาห ์

     หลายครั้งต่อเดือน 

     หลายครั้งต่อปี หรือนานๆครั้ง 

     ไม่เคย 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

ไปดูภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์ 

     ทุกวัน 

     หลายครั้งต่อสัปดาห ์

     หลายครั้งต่อเดือน 

     หลายครั้งต่อปี หรือนานๆครั้ง 

     ไม่เคย 

      ไม่ทราบ 

      รวม 

ไปฟังดนตรีคลาสสิค  

     ทุกวัน 

     หลายครั้งต่อสัปดาห ์

     หลายครั้งต่อเดือน 

     หลายครั้งต่อปี หรือนานๆครั้ง 

     ไม่เคย 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

 

 

807 

145 

27 

8 

10 

3 

1,000 

 

- 

76 

182 

230 

499 

13 

1,000 

 

- 

- 

51 

92 

836 

21 

1,000 

 

 

80.7 

14.5 

2.7 

0.8 

1.0 

0.3 

100.0 

 

- 

7.6 

18.2 

23.0 

49.9 

1.3 

100.0 

 

- 

- 

5.1 

9.2 

83.6 

2.1 

100.0 

 

 



ตารางที่ 9 (ต่อ) 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 

    ไปดูคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีท่ีทันสมัย  

     ทุกวัน 

     หลายครั้งต่อสัปดาห ์

     หลายครั้งต่อเดือน 

 หลายครั้งต่อปี หรือนานๆครั้ง 

     ไม่เคย 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

ไปดูนิทรรศการศิลปะ 

     ทุกวัน 

     หลายครั้งต่อสัปดาห ์

     หลายครั้งต่อเดือน 

     หลายครั้งต่อปี หรือนานๆครั้ง 

     ไม่เคย 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

ไปดูพิพิธภัณฑ์หรือสถานท่ีมรดกทางวัฒนธรรม 

     ทุกวัน 

     หลายครั้งต่อสัปดาห ์

     หลายครั้งต่อเดือน 

     หลายครั้งต่อปี หรือนานๆครั้ง 

     ไม่เคย 

     ไม่ทราบ 

      รวม 

 

- 

- 

47 

181 

757 

15 

1,000 

 

- 

14 

47 

179 

747 

13 

1,000 

 

- 

16 

59 

303 

611 

11 

1,000 

 

- 

- 

4.7 

18.1 

75.7 

1.5 

100.0 

 

- 

1.4 

4.7 

17.9 

74.7 

1.3 

100.0 

 

- 

1.6 

5.9 

30.3 

61.1 

1.1 

100.0 

 

 

 



10.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของชีวิต 

 เมื่อถามถึงความคิดเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 233 คน คิด

เป็นร้อยละ 23.3 ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ตอบว่า 

เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตอบว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 33 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตอบว่า ไม่เห็น

ด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

417 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ตอบว่า เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตอบ

ว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.4 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่าง ที่ถูกบังคับให้ท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

133 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตอบว่า เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตอบ

ว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

348 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.9 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่าง ที่ถูกกีดกันออกจากสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 21 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.1 ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ตอบว่า 

เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ตอบว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300  

คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตอบ

ว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่าง ที่ทุกวันนี้ชีวิตกลายเป็นเร่ืองซับซ้อนจนแทบไม่สามารถหา

แนวทางของตนเองได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ตอบว่า เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 308 คน คิด



เป็นร้อยละ 30.8 ตอบว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่รู้สึกว่าคุณค่าของส่ิงที่ท่านท านั้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

177 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ตอบว่า เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตอบ

ว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

160 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.0 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อถามถึงกลุ่มตัวอย่าง ที่โดนดูถูก พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 

ตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ิง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ตอบว่า เห็นด้วย กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ตอบว่าเฉยๆ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.1 ตอบว่า ไม่เห็นด้วย  

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 1.4 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 

ตารางที่ 10  แสดงร้อยละของความคิดเห็นในการด าเนินชีวิต 

 

ข้อความ จ านวน ร้อยละ 

ท่านมีความคิดเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     เห็นด้วย 

     เฉย  ๆ

     ไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     ไม่สามารถเลือกได้   

 

233 

474 

238 

33 

9 

13 

 

23.3 

47.4 

23.8 

3.3 

0.9 

1.3 

 



ตารางที่ 10  (ต่อ) 

 

ข้อความ จ านวน ร้อยละ 

     รวม 

โดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ีต้องการ 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     เห็นด้วย 

     เฉย  ๆ

     ไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     ไม่สามารถเลือกได ้

     รวม 

ปัจจุบันน้ีท่านถูกบังคับให้ท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     เห็นด้วย 

     เฉย  ๆ

     ไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     ไม่สามารถเลือกได ้

     รวม 

ท่านรู้สึกถูกกีดกันออกจากสังคม 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     เห็นด้วย 

     เฉยๆไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     ไม่สามารถเลือกได ้

     รวม 

ทุกวันนี้ชีวิตกลายเป็นเร่ืองซับซ้อนจนท่านแทบไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้  

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง     

1,000 

 

116 

417 

316 

120 

27 

4 

1,000 

 

23 

133 

243 

344 

248 

9 

1,000 

 

21 

151 

340300 

182 

6 

1,000 

 

53 

241 

100.0 

 

11.6 

41.7 

31.6 

12.0 

2.7 

0.4 

100.0 

 

2.3 

13.3 

24.3 

34.4 

24.8 

0.9 

100.0 

 

2.1 

15.1 

34.030.0 

18.2 

0.6 

100.0 

 

5.3 

24.1 



ตารางที่ 10  (ต่อ) 

 

ข้อความ จ านวน ร้อยละ 

          เหน็ด้วย 

     เฉย  ๆ

     ไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     ไม่สามารถเลือกได ้

     รวม 

ท่านไม่รู้สึกว่าคุณค่าของส่ิงท่ีท่านท านั้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่น  

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     เห็นด้วย 

     เฉย  ๆ

     ไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     ไม่สามารถเลือกได ้

     รวม 

บางคนก็ดูถูกท่าน 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

     เห็นด้วย 

     เฉย  ๆ

     ไม่เห็นด้วย 

     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ไม่สามารถเลือกได ้

     รวม 

308 

238 

150 

10 

1,000 

 

25 

177 

381 

247 

160 

10 

1000 

 

49 

297 

300 

181 

159 

14 

1000 

30.8 

23.8 

15.0 

1.0 

100.0 

 

2.5 

17.7 

38.1 

24.7 

16.0 

1.0 

100.0 

 

4.9 

29.7 

30.0 

18.1 

15.9 

1.4 

100.0 

 

 

 

 



11.  ความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

 เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

เกี่ยวกับงานที่ท า และงานที่ได้รับค่าตอบแทน พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 

ตอบว่า มากไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 663 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ตอบว่า ถูกต้องแล้ว กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตอบว่า น้อยไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.8 ตอบว่า ไม่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

เกี่ยวกับการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน หรือที่อื่น พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตอบว่า มากไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 770 คน คิดเป็นร้อย

ละ 77.0 ตอบว่า ถูกต้องแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตอบว่า น้อยไป กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตอบว่า ไม่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.6 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

เกี่ยวกับการติดต่อกับสังคมอื่นๆที่ไม่ใช่ครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.4 ตอบว่า มากไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 705 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ตอบว่า ถูกต้องแล้ว กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตอบว่า น้อยไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.8 ตอบว่า ไม่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอบว่า ไม่ทราบ 

เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

เกี่ยวกับงานอดิเรกที่สนใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตอบว่า มากไป 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ตอบว่า ถูกต้องแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 243 คน  

คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตอบว่า น้อยไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตอบว่า ไม่ 

เกี่ยวข้อง และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 เมื่อสอบถามถึงความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  

เกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาสมัคร หรือกิจกรรมทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตอบว่า มากไป กลุ่มตัวอย่างจ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 

ตอบว่า ถูกต้องแล้ว กลุ่มตัวอย่างจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ตอบว่า น้อยไป กลุ่มตัวอย่าง



จ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ตอบว่า ไม่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.9 ตอบว่า ไม่ทราบ 

 

ตารางที่ 11  แสดงร้อยละของความเหมาะสมกับการใช้เวลาไปกับเร่ืองที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จ านวน ร้อยละ 

  การติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยในครัวเรือนเดียวกัน หรือที่อื่น  

     มากไป  

     ถูกต้องแล้ว 

     น้อยไป 

     ไม่เกี่ยวข้อง 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

การติดต่อกับสังคมอื่นๆ (ไม่ใช่ครอบครัว) 

     มากไป  

     ถูกต้องแล้ว  

     น้อยไป 

     ไม่เกี่ยวข้อง 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

งานอดิเรกที่ท่านสนใจ 

     มากไป  

     ถูกต้องแล้ว  

     น้อยไป 

     ไม่เกี่ยวข้อง 

     ไม่ทราบ 

     รวม 
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ตารางที่ 11  (ต่อ)  

12.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 เมื่อสอบถามเร่ืองความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.0 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 230 

คน คิดเป็นร้อยละ  23.0 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างดี กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับไม่ค่อยดี กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับ ไม่ดี

เลย และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอบไม่ทราบ 

 

 

 

เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จ านวน ร้อยละ 

  เป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาสมัคร หรือ กิจกรรมทางการเมือง  

     มากไป  

     ถูกต้องแล้ว  

     น้อยไป 

     ไม่เกี่ยวข้อง 

     ไม่ทราบ 

     รวม 

งานของท่าน/งานท่ีได้รับค่าตอบแทน 

     มากไป  

     ถูกต้องแล้ว  

     น้อยไป 

     ไม่เกี่ยวข้อง 

     ไม่ทราบ 

     รวม 
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ตารางที่ 12  แสดงร้อยละของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน ร้อยละ 

ดีมาก 

ค่อนข้างดี 

ไม่ค่อยดี 

ไม่ดีเลย 

ไม่ทราบ 

40 
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20 
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 รวม 1000 100.0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

แบบสอบถามเร่ืองการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
               ล าดับท่ีแบบสอบถาม 

 

การศึกษาการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

(ให้  ใน  ของหมายเลขท่ีเป็นค าตอบ) 

1. เพศ                      

  1) ชาย   2) หญิง   3) ไม่สามารถระบุได้                  

2. ท่านอายุเท่าไร ...................... ปี (เกิด พ.ศ. .....................)                

3. ระดับการศึกษาสูงสุด (ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ระบุรหัสระดับการศึกษาท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จ) 

  1) ไม่ได้รับการศึกษา 

  2) ได้เข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาแต่ไม่จบการศึกษา 

  3) จบประถมศึกษา 

  4) ได้เข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่จบการศึกษา 

  5) จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

  6) ได้เข้าเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช./ ปวส./ ปวท.) แต่ไม่จบการศึกษา 

  7) จบมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช./ ปวส./ ปวท.) 

  8) ได้เข้าเรียนในช้ันปริญญาตรีแต่ไม่จบการศึกษา 

  9) จบปริญญาตรี 

  10) ได้เข้าเรียนในช้ันปริญญาโทแต่ไม่จบการศึกษา 

  11) จบปริญญาโท 

  12) ไม่สามารถเลือกได้ 

4. สถานภาพสมรสของท่านเป็นอย่างไร        

  1) โสด/ไม่เคยสมรส 

  2) สมรส 

  3) หย่า 

  4) หม้าย 

  5) แยกกันอยู่ 

  6) อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 

  7) ไม่สามารถเลือก 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5. ขณะน้ีท่านมีงานท าหรือไม่? ถ้ามี ท่านท างานก่ีช่ัวโมงต่อสัปดาห์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา   

(ถ้ามีงาน มากกว่า 1 งาน ให้ระบุเฉพาะงานหลัก) 

ท างานท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทน 

 1) เป็นลูกจ้างเต็มเวลา (40 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า)    

 2) ท างานช่ัวคราว (Part-time) (น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

  3) ท างานของตนเอง (ไม่มีนายจ้าง) 

 4) ท างานส าหรับครอบครัว 

ไม่ได้ท างานท่ีมีรายได้ (ถ้าตอบ ข้อ 5 – ข้อ 9 ให้ข้ามไปถามข้อ BC.39) 

 5) เกษียณอายุ/รับบ านาญ    

 6) เป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้าน ไม่มีการท างานอื่นๆ 

  7) นักเรียน นักศึกษา 

 8) ไม่ได้ท างาน 

 9) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................... 

 

6. ก่อนการหักภาษีและรายการหักอื่นๆ รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของท่านเป็นเท่าไร     
(โดยรวมรายได้หลัก โบนัส และรายรับอื่นๆเช่น เบ้ียเลี้ยง)    

 1) < 1,500 บาท   6) 15,001-30,000 บาท  

 2) 1,501-3,000 บาท   7) 30,001-50,000 บาท  

  3) 3,001-5,000 บาท   8) 50,001-100,000 บาท  

 4) 5,001-10,000 บาท   9) > 100,000 บาท 

 5) 10,001-15,000 บาท   
 

7. ข้างล่างน้ีคือสเกลของรายได้ ซ่ึง 1 คือ “กลุ่มรายได้ต่ าสุด” และ 10 คือ “กลุ่มรายได้สูงท่ีสุด”  

ในประเทศของท่านครอบครัวของท่านอยู่ในกลุ่มใด กรุณาระบุตัวเลขท่ีเหมาะสม นับจ านวนค่าจ้าง 

เงินเดือน และรายได้อื่นๆท่ีได้รับ (ให้  ใน  ท่ีตรงกับรายได้ของครัวเรือนของท่านมากท่ีสุด) 

กลุ่มต่ าสุด                                                                                 กลุ่มสูงสุด                                                        
                1            2            3            4            5            6            7            8            9            10     
                                                                                              

 

8. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่านเป็นอย่างไร    

 1) เก็บออมได้  

 2) พอใช้ ไม่มีออม 

  3) ได้ใช้เงินออมไปบ้าง 

 4) ใช่เงินออมไป และกู้ยืม 

 5) ไม่ทราบ 
 
 



 

 
 
 
 

9. แหล่งท่ีมาของรายได้ใดท่ีเป็นแหล่งรายได้ท่ีใหญ่ท่ีสุด                       

 1) ค่าจ้าง เงินเดือน  

 2) รายได้จากการจ้างงานตนเองหรือท าการเกษตร  

 3) บ านาญ   

 4) เงินช่วยเหลือบุตร  

  5) เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน เงินช่วยเหลือจากการใช้ความสามารถ หรือผลประโยชน์ทางสังคมอื่นๆ 

  6) รายได้อื่นๆ (เช่น การออม สินทรัพย์ หรือหุ้น เป็นต้น)    

 7) ปฏิเสธท่ีจะตอบ 

 8) ไม่ตอบ     
 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 

10. สมมุติว่ามีโครงการท่ีท่านสามารถช่วยคนว่างงานให้หางานท า (หรือเพ่ือช่วยคนจน)   

โดยท่านเสียเงินร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันของท่าน ท่านเต็มใจท่ีจะสนับสนุนโครงการน้ีหรือไม่?
  

 1) เต็มใจมาก     4) ไม่เต็มใจเลย 

  2) ค่อนข้างเต็มใจ    5) ไม่ทราบ 

  3) ไม่ค่อยเต็มใจ  

 

11. ในครัวเรือนของท่าน ท่านมีคนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นประจ า     

 (เช่น พิการทางร่างกาย จิตใจ หรือความชรา) หรือไม่ 

 1) มี   2) ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ IC.34)   3) ไม่ทราบ 

 

12. ท่านเคยใช้การบริการของสถานบริการเร่ืองการดูแลพวกเขานอกบ้าน     

(เช่น สถานพยาบาลผู้ป่วยหรือคนชรา)       

  

 1) ขณะน้ีก าลังใช้บริการสถานท่ีเหล่าน้ันอยู่     

 2) เคยใช้มาก่อนแต่เลิกไปเพราะราคาสูงเกินไป 

  3) เคยใช้มาก่อนแต่เลิกไป เพราะการบริการไม่น่าพึงพอใจ 

 4) เคยใช้มาก่อนแต่เลิกไป เพราะมันเป็นสิทธิทางศีลธรรม/วัฒนธรรมท่ีครอบครัวจะต้องดูแลพวกเขา 

  5) ไม่เคยลองใช้ เพราะราคาแพงไป 

  6) ไม่เคยใช้ เพราะสถานบริการให้บริการท่ีไม่น่าพอใจ 

 7) ไม่เคยใช้  เพราะมันเป็นสิทธิทางศีลธรรม/วัฒนธรรมท่ีครอบครัวจะต้องดูแลพวกเขา 

 8) อื่นๆ : ระบุ ......................................................................... 

 9) ไม่สามารถเลือกได้ 
 

 



 

13. ท่านภูมิใจในการเป็นคนไทยเพียงไร        

 1) ภูมิใจมาก     4) ไม่ค่อยภูมิใจ  

  2) ค่อนข้างภูมิใจ    5) ไม่ทราบ  

  3) ไม่ค่อยภูมิใจ 

 

ตอนท่ี 3 ปัจจัยทางด้านการเมือง 

14. ท่านมีความสนใจการเมืองมากน้อยเพียงใด       

 1) สนใจมาก    

 2) ค่อนข้างสนใจบ้าง 

  3) ไม่ค่อยสนใจเท่าไร 

 4) ไม่สนใจเลย 

  5) ไม่สามารถเลือกได้ 
 

15. เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือไม่     

  1) ไป  2) ไม่ไป  3) ไม่มีสิทธิ์  4) ไม่ทราบ 
 

ตอนท่ี4 การเพิ่มพลังทางสังคม 

16. ท่านคิดว่าเป็นไปได้แค่ไหน ท่ีคนๆ หน่ึง จะบรรลุได้ถึงการมีสถานภาพทางสังคม   

หรือเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง (เช่น เรียนหนังสือหนักขึ้น เพ่ือท่ี 

จะได้ไปเรียนช้ันเรียนท่ีดีข้ึน, รวบรวมความรู้ทางวิชาชีพและเทคนิคมากข้ึน)   

  

 1) เป็นไปได้มาก     5) เป็นไปไม่ได้เลย 

  2) เป็นไปได้นิดหน่อย     6) ไม่ทราบ 

  3) ไม่ท้ังเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ 

  4) เป็นไปไม่ค่อยได้ 
 

17. ท่านคิดว่าในประเทศไทย การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ และ/หรือการสื่อสาร  

มีอิสระหรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอก (เช่น อ านาจทางการเมือง) เพียงใด 

(ให้  ในช่อง  ตามสเกลท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 
  กดดันอย่างมาก                                                                               อิสระมาก                                                        

                      1            2            3            4            5            6            7            8            9            10     
                                                                                                   

 

18. สมมุติว่าท่านเกิดมีความยุ่งยาก เช่น ถูกให้ออกจากงาน, ถูกล่วงละเมิดทางเพศ, หรือเกิดการ  

พิการทางร่างกาย ท่านคาดว่า หรือท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากองค์กร 

พัฒนาเอกชนเพียงใด            

 1) มาก      4) น้อย    

 2) มีบ้าง      5) น้อยมาก 

 3) ปานกลาง (ไม่มากก็น้อย)    6) ไม่ทราบ 

 



 

19. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมากแค่ไหนกับข้อความต่อไปน้ี 

 (ให้  ใน  ท่ีตรงกับระดับความเห็นของท่าน) 

ข้อความ 

ระดับความเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

(1) 

เห็นด้วย 

 
(2) 

เฉยๆ 

 
(3) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(4) 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

(5) 

ไม่สามารถ

เลือกได้ 

(6) 

1) สหภาพมีความส าคัญมากส าหรับความม่ันคง 

    ด้านการจ้างงานของลูกจ้าง 
      

2) ปราศจากสหภาพสภาพการจ้างงานของคนงาน   

    จะไม่เลวร้ายมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 
      

 

20. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร   

จากสเกล 1 ถึง 7 ซ่ึง 1 คือ ไม่ส าคัญเลย และ 7 คือ ส าคัญมาก : 

(ให้  ใน  ตามสเกลท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 
                                                                                                   ไม่ส าคัญเลย                                                   ส าคัญมาก     ไม่สามารถ

เลือกได้ 

                                                                                                            1              2        3        4        5        6             7                          8 

นักการเมืองฟังความเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจ                                                               
 

21. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในเร่ืองเศรษฐกิจอย่างไร    

จากสเกล 1 ถึง 7 ซ่ึง 1 คือ ไม่ส าคัญเลย และ 7 คือ ส าคัญมาก : 

(ให้  ใน  ตามสเกลท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด) 
                                                                                                   ไม่ส าคัญเลย                                                   ส าคัญมาก     ไม่สามารถ

เลือกได้ 

                                                                                                            1              2        3        4        5        6             7                          8 

ธุรกิจได้ฟังความเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจท่ีส าคัญ                                                        
(เช่น การย้ายท่ีต้ังบริษัท และการปิดโรงงาน) 

 

22. ท่านเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใดบ้าง หรือไม่ ตามข้างล่างน้ี ถ้าท่านเคยกรุณาบอก 

ถึงประสบการณ์ของท่านด้วย 

 (ให้  ใน  ตามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและประสบการณ์ของท่าน) 

กิจกรรม 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 

ท่านรู้สึกถูกคุกคามหรือท่านคิดว่าจะ

ถูกคุกคาม เพราะการกระท าของ

ต ารวจ/ทหาร หรือมีความเป็นไปได้ท่ี

จะถูกลงโทษหรือไม่ 

เคยท า อาจจะ

ท า 

ไม่ท า

แน่นอน 

ไม่ทราบ รู้สึก ไม่รู้สึก ไม่ทราบ 

1) เข้าช่ือ เช่น ร้องเรียนต่างๆ        

2) ร่วมการต่อต้าน (บอยคอท)        

3) ร่วมเดินขบวน        

4) ร่วมประท้วง        

5) ด าเนินการทางการเมืองโดย 

     ใช้อินเตอร์เน็ต 
       



 

 

23. ท่านเคยท ากิจกรรมต่อไปน้ีในเวลาว่างบ่อยแค่ไหน 

 (ให้  ใน  ตามความถี่ในการท ากิจกรรม) 
กิจกรรม ความถี่ในการท ากิจกรรม 

ทุกวัน หลายครั้ง

ต่อสัปดาห์ 

หลายครั้ง

ต่อเดือน 

หลายๆครั้งต่อปี 

หรือนานๆครั้ง 

ไม่เคย ไม่ทราบ 

1) ดูทีวี, ดีวีดี, วิดีโอ       

2) ไปดูภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์       

3) ไปฟังดนตรีคลาสสิค (รวมโอเปร่าและคอรัส)       

4) ไปดูคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีท่ีทันสมัย       

5) ไปดูนิทรรศการศิลปะ       

6) ไปดูพิพิธภัณฑ์หรือ/สถานท่ีมรดกทาง 

     วัฒนธรรม 
      

 

24. กรุณาบอกผม/ดิฉัน ว่าท่านเห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย เฉยๆ หรือไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 

อย่างย่ิง ในแต่ละข้อความต่อไปน้ี 

 (ให้  ใน  ตามความคิดเห็น) 

ข้อความ 

ความเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

(1) 

เห็นด้วย 

 
(2) 

เฉยๆ 

 
(3) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(4) 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

(5) 

ไม่สามารถ

เลือกได้ 

(6) 

1) ท่านมีความคิดเห็นเป็นบวกเก่ียวกับอนาคต       

2) โดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ีต้องการ       

3) ปัจจุบันนี้ท่านถูกบังคับให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 

    เพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต 
      

4) ท่านรู้สึกถูกกีดกันออกจากสังคม       

5) ทุกวันนี้ชีวิตกลายเป็นเรื่องซับซ้อนจนท่านแทบ 

    ไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้ 
      

6) ท่านรู้สึกว่าคุณค่าของส่ิงท่ีท่านท านั้นได้รับการ 

    ยอมรับจากผู้อื่น 
      

7) บางคนก็ดูถูกท่าน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25. ผม/ดิฉันก าลังอ่านในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันซ่ึงท่านสามารถใช้เวลาของท่านบอกผมหรือดิฉัน ถ้าท่าน

คิดว่าท่านใช้เวลามากไป น้อยไป หรือใช้เวลาถูกแล้วในแต่ละเรื่อง 

 (ให้  ใน  ตามการใช้เวลา) 

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

การใช้เวลา 

มากไป 

(1) 

ถูกต้องแล้ว 

(2) 

น้อยไป 

(3) 

ไม่เก่ียวข้อง 

(4) 

ไม่ทราบ 

(5) 

1) งานของท่าน/งานท่ีได้รับค่าตอบแทน      

2) การติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัย 

     ในครัวเรือนเดียวกัน หรือท่ีอื่น 
     

3)       

4)       

5) เป็นส่วนหนึ่งของงาน อาสาสมัครหรือกิจ 

    กรรมทางการเมือง 
     

 

26. ท่านอ่านภาษาอังกฤษดีเพียงใด       E30 

  1) ดีมาก 

  2) ค่อนข้างดี 

 3) ไม่ค่อยดี 

 4) ไม่ดีเลย 

 5) ไม่ทราบ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอเก็บข้อมูล 
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