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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ความครอบคลุมทางสังคมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการศึกษาในครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพทางสังคม

ของประชากรไทย พ.ศ. 2552 (Standard Questionnaire for Social Quality: SQSQ) ซึ่งมีข้อคําถามที่

เกี่ยวข้องในมิติความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) การเลือกตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทํา

การเลือกจากประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจํานวน 1,000  ตัวอย่าง 

จํานวน 6 เขต ได้แก่ เขตพญาไท เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด และเขตภาษี

เจริญ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ทั้งสิ้น 1,000 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square Test) 

ผลการศึกษา พบว่า  

1)  ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 30-39 ปี 40-49 ปี 

18-29 ปี และ 50-59 ปี ตามลําดับ มีระดับการศึกษาโดยจบประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา นับถือ

ศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรสแล้ว มีสุขภาพดี มีภาวะความสุขในชีวิต มีความเต็มใจในการบริจาคเงิน

ร้อยละ 10 ของรายได้ และความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับมาก 



(4) 

2)  ขอ้มูลดา้นความครอบคลุมทางสังคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

ไม่มีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคม ไม่เห็นดว้ยในการใหสิ้ทธิกบั

ผูอ้พยพใหม้าเป็นผูน้าํทางการเมืองหรือผูบ้ริหารประเทศ และเห็นดว้ยท่ีควรใหโ้อกาสนกัเรียนไทยก่อน

นักเรียนอพยพในเร่ืองการศึกษา รวมไปถึงมีความเห็นเฉย ๆ ท่ีผูช้ายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่า

ผูห้ญิง และประชาชนไดรั้บการยอมรับในการกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน  

3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับ (1)  สิทธิพลเมือง ได้แก่ 

สถานภาพสมรส (2) การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคม ไดแ้ก่ ภาวะความสุขในชีวิต 

และความความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล (3)  การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

อพยพเขา้ประเทศ ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส สุขภาพ ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 และความ

คาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล (4)  การศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 และความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล (5) การ

เป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ไดแ้ก่ เพศ ศาสนา ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 และความ

คาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล (6)  การไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือ

สถาบนัทางการเงิน ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส สุขภาพ ภาวะความสุขในชีวิต ความเตม็ใจในการบริจาค

เงินร้อยละ 10 และความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

4)  ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา  ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้

ความสาํคญักบัระบบการศึกษา อาทิเร่ืองการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีสมควรไดรั้บตามกฎหมาย 

ทั้งยงัควรมีแนวทางในการสนบัสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสาํนึก จากสถาบนัครอบครัวเร่ืองการรู้จกั

หนา้ท่ีของตน และเคารพความเสมอภาคของบุคคลอ่ืนในสังคม ทั้งยงัควรมีการบริหารจดัการในเร่ือง

การใชบ้ริการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ อาทิเช่น การกูเ้งิน การขนส่งสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นควรมีการกาํหนดนโยบายท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อใหเกิดความ

มัน่คงในการพฒันาประเทศสืบไป 
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The purpose of the study was twofold: 1)  to examine the condition of social inclusion of people 
in Bangkok Metropolitan Administration, and 2) to identify the factors related to their social inclusion. 
 This quantitation research employed the standard questionnaire for social quality (SQSQ) 

constructed in 2009.  This questionnaire included questions related to social inclusion.  The sample 

selected from 1,000 samples who were 18 years old or more, living in six districts in Bangkok 

Metropolitan Administration.  Frequency and percentage were used to describe the data and Chi-square 

test to find out the relationship between variables. 

 The findings were briefly stated as follows:  

1)  Background information.  Most of the respondents were females who were aged in the 60 

years or more.  Most of them finished elementary school or below, were Buddhist and were married. 

They were healthy and led a happy life. They were willing to donate 10 % of their income to support the 

project of helping the unemployed to find a job.  They were highly confident that if they were in trouble, 

e.g. dismissal from the job, sex abuse or becoming disabled, they could seek helps from the government 

or an non-government organizations (NGO.)   

2)  Social inclusion information.  Most of the respondents used their right to vote.  They had no 

experience in social segregation in terms of social status.  They disagreed with granting the right for 



(6) 

refugees to become political leaders or to rule country.  Next, they agreed that Thai students should be 

given a better opportunity than refugees’ children to study in public universities.  In addition, the 

respondents did not believe that a political leader had to be male rather than female, and that they never 

experienced bank rejection when they made borrowings from the bank or the financial institution.  

3)  When the hypotheses were tested, it was found that the civil rights was related to marital 

status.  Next, the discrimination in terms of social status was related to happiness in life and expectation 

of assistance from the government or NGOs. In addition, being political leader of the immigrants was 

related to marital status, health condition, and willingness to donate 10 percent of the income to an 

organization that helped the poor and expectation of assistance from the government or NGOs.  Also, 

education of immigrant students in Thailand was related to willingness to donate 10 percent of the 

income to an organization that helped the poor, and expectation of assistance from the government or 

NGOs.  Moreover, woman leadership was selected to sex, religion, willingness to donate 10 percent of 

the income to an organization that helped the poor and expectation of assistance from the government or 

NGOs.  Lastly, experience in using services of a bank or other financial institutions was related to age, 

marital status, health condition, happiness in life, willingness to donate 10 percent of the income to an 

organization that helped the poor and expectation of assistance from the government or NGOs.   

4)  Based on the findings, the following were recommended: (1) The government should 

improve the country’s educational system, with emphasis on the legal rights of Thai citizens.  (2)  The 

government or the agency concerned should find some ways to support, promote the family to discipline 

their children so that they would know their roles and social responsibility and respect equality of all 

people in society.  Also, the government should set a policy that favor different aspects of sexual 

equality.  (3)  The government and the private sectors, including organizations related to management 

and administration of services to the public, such as financial institutions and banks, should have an 

appropriate and efficient management system.   



กติตกิรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสงัคม (Social Inclusion)

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดีสืบเน่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บ

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านท่ีใหค้าํปรึกษาและ

ขอ้เสนอแนะ ทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีเกิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรสิทธ์ิ วชิรขจร รองศาสตราจารย ์ดร.สากล 

จริยวิทยานนท ์และดร.ถวิลวดี บุรีกลุ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ี

กรุณาเสียสละเวลา ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํวทิยานิพนธ์

เล่มน้ีตลอดมา รวมไปถึงอาจารยค์ณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้การช้ีแนะ

ต่อการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสมอมา และขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูล

บางส่วนในการทาํวิทยานิพนธ์  

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอด

ความรู้ ประสาทวิชาให้แก่ผูเ้ขียน ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเขตพญาไท เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตบาง

พลดั และเขตภาษีเจริญทุก ๆ ท่าน ผูน้าํชุมชน นอ้ง ๆ นกัศึกษาทุกคนท่ีมาช่วยเก็บขอ้มูล รวมไปถึง

เพื่อน ๆ พี่ ๆ ท่ีรักทุกคน สาํหรับกาํลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีมาใหโ้ดยตลอด 

 สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ และขอมอบความสาํเร็จทั้งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีแด่ 

ครอบครัวปัญญามีและครอบครัวอูบแกว้ ท่ีเป็นผูช่้วยส่งเสริม สนบัสนุน และเป็นกาํลงัใจ แรงใจท่ี

สาํคญัยิง่มาโดยตลอด จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีประสบผลสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว ้และผูเ้ขียนหวงั

เป็นอยา่งยิง่วา่วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจต่อไป     

 

ทิพยป์ริญญ ์ปัญญามี 
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บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 

 ในปัจจุบนัสังคมโลกตอ้งเผชิญหนา้กบัปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมาก

ข้ึน ปัญหาหลากหลายอย่างสะทอ้นให้เห็นถึงการพฒันาท่ีก้าวกระโดด และสร้างเง่ือนไขท่ีไม่

สามารถเป็นการพฒันาท่ีแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยนื ดงันั้นแลว้เราจึงไม่อาจปฏิเสธถึงวิกฤตทางการพฒันา

ท่ีเกิดข้ึนตามมาได ้ซ่ึงการพฒันาท่ีเกิดข้ึนมานั้น ลว้นแต่พยายามสร้างวิถีชีวิตของประชาชนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเป็นบรรทดัฐานของสงัคมไดก้าํหนดข้ึน 
 หลายประเทศไดมี้ความพยายามท่ีจะแกปั้ญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึน ภายใตแ้รงกดดนัดา้นการ

แข่งขนัท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์แบบเสรีนิยมใหม่  รัฐไดถู้ก

กระแสการบีบคั้นในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น การสร้างความยดืหยุน่ใหเ้กิดข้ึนในระบบ

แรงงาน อีกทั้งยงัลดสวสัดิการใหก้บัแรงงาน  ซ่ึงการกระทาํเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงผลกระทบท่ีภาครัฐ

ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการแทรกแซงเพื่อสร้างดุลยภาพข้ึนในสงัคม โดยสภาวการณ์ดงักล่าวน้ีพเีตอร์ 

เทเลอร์-กบ้ีู (Peter Taylor-Gooby) เรียกวา่ การเผชิญหนา้กนัระหวา่งกระแสการลดบทบาทรัฐและ

กระแสเรียกร้องใหรั้ฐเขา้มาแทรกแซงใหม่ (นิธิ เน่ืองจาํนงค,์ 2553: 52) 

 การเผชิญหนา้กบัความกา้วหนา้ในดา้นเศรษฐกิจซ่ึงถือไดว้า่เป็นแรงขบัเคล่ือนจาก

วิวฒันาการของระบบเศรษฐกิจท่ีผา่นภาคการเงินและการเกง็กาํไร (สุริชยั หวนัแกว้, 2553: 141) 

เป็นส่ิงท่ีหลายประเทศใหค้วามสาํคญัในลาํดบัตน้ ๆ ท่ามกลางความทา้ทายของกระแสโลกาภิวตัน์ 

โดยใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศหรือ GDP ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั

ความกา้วหนา้ทางสงัคม แต่เม่ือปี1934 หลงัภาวะเศรษฐกิจไดต้กตํ่าไดมี้การกอบกูเ้ศรษฐกิจของ
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ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก และกท็าํใหไ้ดท้ราบวา่ GDP มีจุดอ่อนหลายประการเม่ือนาํมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือวดัคุณภาพของสงัคม (Costanza, 2009 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553) ซ่ึงส่ิงท่ี GDP 

ไม่สามารถช้ีวดัไดน้ั้นในดา้นคุณภาพสงัคม เช่น ความไม่เท่าเทียม ความกินดีอยูดี่ ความพึงพอใจใน

ชีวิต เป็นตน้ (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 7) 

 จากสภาวการณ์ดงักล่าวทาํใหใ้นปี 1992 ไดก้าํเนิดแนวคิดเร่ืองคุณภาพสงัคม (Social Quality) 

โดยมีการแยกมิติของคุณภาพสังคมท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงกนัเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ คือ 1. ความมัน่คงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Security) 2. การยอมรับเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคล (Social 

Inclusion) 3. ความเอ้ืออาทรและสมานฉนัทใ์นสังคม (Cohesive Communities) และ4. การเสริมสร้าง

พลงัทางสังคม (Social Empowerment) โดยในแต่ละมิติจะมีประเด็นยอ่ยในการประเมินและตวัช้ีวดั

ตามประเด็นยอ่ยในแต่ละมิติรวมทั้งหมด 95 ตวัช้ีวดั โดยมีการทดลองใชใ้น 14 ประเทศของสหภาพ

ยโุรป ในขณะท่ีในประเทศแถบเอเชียนั้นไดถู้กขยายแนวคิดและไดมี้การจดัสัมมนาวิชาการในระดบั

นานาชาติ รวม 4 คร้ัง ในประเทศญ่ีปุ่น ไตห้วนั จีน และไทย (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 7)  

 ในการเกบ็ขอ้มูลคุณภาพสงัคมของประเทศไทยไดมี้การปรับลดกรอบตวัช้ีวดัใหเ้กิดความ

เหมาะสมกบัสภาพของประเทศแถบเอเชีย ซ่ึงผลท่ีพบนั้นมีทั้งแง่บวกและลบหลายประการ เช่น 

อตัราการออมของคนในชาติท่ีความไม่แน่นอน อตัราการครอบคลุมการบริการดา้นสาธารณสุขท่ี

อยูใ่นอตัราท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ  จาํนวนแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากใน

ปัจจุบนั ดชันีการคอร์รัปชัน่ของประเทศท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงคือ อนัดบัท่ี 11 ของเอเชีย และอนัดบัท่ี 

84 ของโลก ระดบัความภูมิใจในความเป็นไทยท่ียงัอยูใ่นอตัราส่วนท่ีสูงมาก การมีส่วนร่วมของ

ผูห้ญิงในทางการเมืองอยูใ่นระดบัตํ่าเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ เป็นตน้ ซ่ึงจากภาพรวมของ

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสงัคมไทยเก่ียวกบัคุณภาพสงัคมแสดงใหเ้ห็นถึงการเสริมจุดอ่อนของแนวคิด

เดิม ๆ  เช่น แนวคิดคุณภาพชีวิต แนวคิดท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงหากนาํแนวคิดคุณภาพ

สงัคมเขา้มาช่วยเสริมจะสามารถเพิ่มมิติมุมมองในทิศทางท่ีมีความเก้ือกลูกนั  อีกทั้งในการเกบ็

ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบทั้งในยโุรป และเอเชีย การครอบคลุมมิติและประเดน็ยอ่ยท่ีเกิดข้ึนนั้น จะ

สามารถทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัมากข้ึน (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 1)  

 ถึงแมว้่าการศึกษามิติทั้งส่ีมิติของแนวคิดคุณภาพสังคมจะมีความเช่ือมโยงกนัเพื่อให้เกิด

ดุลยภาพในการพฒันา ในขณะเดียวกนัผูศึ้กษาไดใ้ห้ความสนใจในมิติความครอบคลุมทางสังคม
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หรือการยอมรับทางสงัคม ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีมิติของคุณภาพสงัคม ดว้ยเหตุท่ีวา่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมไทยในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น คนดอ้ยโอกาสในสังคม คนท่ีมีสภาวการณ์ในการดาํรงตนท่ี

แปลกไปจากคนปกติอนัเกิดจากค่านิยมของคนในสังคม หรือแมแ้ต่การเกิดความแตกแยกในสังคม

เน่ืองมาจากความเห็นต่างทางการเมือง เป็นตน้ ไดก้ลายมาเป็นเง่ือนไขท่ีสร้างให้เกิดวิถีการดาํเนิน

ชีวิตในรูปแบบของตนท่ีอาจนาํไปสู่การจาํกดัสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุไว ้หรือการเบียด

บงัการไดรั้บสวสัดิการท่ีภาครัฐมอบให้ ดงันั้นแลว้หากจะสร้างการยอมรับเขา้เป็นสมาชิกของคน

ในสงัคมหรือความครอบคลุมทางสังคมใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงนั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้

ยาก ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าการศึกษาการเสริมสร้างคุณภาพสังคมตามมิติน้ี เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั

จาํเป็น เพราะการเสริมสร้างคุณภาพสังคมในมิติความครอบคลุมทางสังคมหรือการยอมรับเขา้เป็น

สมาชิกในสงัคมถือไดว้่าเป็นการการสร้างความมัน่คงของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยอ์นัเป็นจุดเร่ิมตน้

ท่ีทาํใหก้ารพฒันาแนวคิดดา้นมนุษยเ์กิดความมัน่คงย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างใหแ้นวคิด

คุณภาพสงัคม เกิดทิศทางในการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่ดุลยภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ

ไทยท่ีไดเ้ป็นจุดศูนยก์ลางของยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ อีกทั้งพ้ืนท่ีน้ียงัสามารถสะทอ้นวิถี

ชีวิตท่ีมีความแตกต่างหลากหลายของประชาชนในทุกระดบัสังคม ผูศึ้กษาเห็นว่าการศึกษาถึงมิติ

ความครอบคลุมทางสังคมหรือการยอมรับเขา้เป็นสมาชิกของสังคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้น 

อาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาคุณภาพสังคมของประเทศไทยให้บงัเกิดการพฒันาท่ีสร้างความ

ยัน่ยนืใหแ้ก่วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยไดอ้ยา่งสมดุลต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ 

 

 1.2.1  เพื่อศึกษาสถานการณ์ของความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศึกษามิติความครอบคลุมทางสังคม อนัประกอบไปดว้ย สิทธิพลเมือง การถูกแบ่งแยกทาง

สังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคม การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศ การศึกษา

ของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย การเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง การไดรั้บการยอมรับใน

การบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน และปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กับความ

ครอบคลุมทางสงัคม อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส สุขภาพ ความเตม็ใจใน

การบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดใ้หก้บัโครงการช่วยเหลือคนว่างงานใหมี้งานทาํ ความคาดหวงั

ในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเอกชนกรณีเกิดความยุง่ยาก เช่น ถูกใหอ้อกจากงาน ถูก

ล่วงละเมิดทางเพศ 

  

1.3.2  ขอบเขตด้านพืน้ที ่

ในการศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 เขต ไดแ้ก่ 

เขตพญาไท เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตบางพลดั และเขตภาษีเจริญ 

 

1.3.3  ขอบเขตด้านประชากร 

เป็นประชากรท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จาํนวน 1,000 คน 
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1.3.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา เก็บขอ้มูล วิเคราะห์และเขียนรายงาน เป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่

เดือนธนัวาคม 2554 ถึง เดือนกนัยายน 2555 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1  ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล ในการบริหารประเทศเพ่ือใช้

ในการวางแผนและวิเคราะห์นโยบายในการพฒันาประเทศท่ีเก่ียวกบัคุณภาพสังคม ในมิติความ

ครอบคลุมทางสงัคม  

 1.4.2  ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางใหห้น่วยงานและองคก์ร ไม่ว่าจะภาครัฐ

หรือเอกชน นกัวิชาการ และผูส้นใจทัว่ไปศึกษาเรียนรู้และเล็งเห็นความสําคญัของคุณภาพสังคม 

ในมิติความครอบคลุมทางสงัคมเพิ่มมากข้ึน 

 1.4.3  ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมคุณภาพสังคมใหเ้กิดข้ึนได้

จริงในสังคมไทย และกา้วไปสู่ความสมดุลในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กนัอย่างย ัง่ยืน 

โดยเฉพาะในมิติความครอบคลุมทางสงัคม 
 



 
 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม (Social  Inclusion) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้อาศัยแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 2.1   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพสังคม 

  2.1.1   ความหมายของคุณภาพสังคม 

  2.1.2   วิวัฒนาการของแนวคิดคุณภาพสังคม 

  2.1.3   คุณภาพสังคมในประเทศไทย 

  2.1.4   มิติของคุณภาพสังคม 

 2.2   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคม 

  2.2.1   ความหมายของความครอบคลุมทางสังคม 

  2.2.2   การพัฒนาแนวคิดความครอบคลุมทางสังคม  

 2.2.2.1   การกีดกันทางสังคม  

 2.2.2.2   คนชายขอบ  

 2.3   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิ 

  2.3.1   ความหมายของสิทธิ 

  2.3.2   แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิ 

2.3.3  แนวคิดสิทธิและหน้าที่ 

2.3.4  แนวคิดสิทธิมนุษยชน 

2.3.5  ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

 2.4   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ 
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2.5  แนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดัและตวัช้ีวดัทางสงัคม 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต 

2.7 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพสังคม 

 

 2.1.1  ความหมายของคุณภาพสังคม 

 ถวิลวดี บุรีกลุ (2553: 97) กล่าวถึงคุณภาพสงัคมวา่เป็นการบูรณาการเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของชีวติมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการตระหนกัตน การมีส่วนร่วมในการ

สร้างอตัลกัษณ์ต่อชีวิตประจาํวนั รวมถึงการมีส่วนร่วมในชีวิตทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

ตลอดจนการพฒันาชุมชนภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเสริมสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีและเป็นไปตามศกัยภาพ

ของแต่ละคน 

 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553: 7) กล่าวถึงคุณภาพสงัคมวา่หมายถึง สงัคมท่ีประสบความสาํเร็จ

ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และมีการพฒันาใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมทางสงัคม 

Van der Maesen and Walker (2005 อา้งถึงใน ถวิลวดี บุรีกลุ, 2553: 97) กล่าววา่ คุณภาพ

สงัคม เป็นขอบเขตท่ีประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการ

พฒันาชุมชนภายใตค้วามเป็นอยูท่ี่ดีและศกัยภาพของตนเอง 

Beck และคณะ (1997 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 7) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพ

สงัคมไวว้า่ เป็นระดบัความสามารถของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้งในดา้นสงัคมและ

เศรษฐกิจ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหเ้กิดสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี และส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพ

อยา่งเตม็ท่ี 

Walker (1998 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 7) ไดก้ล่าวถึงสังคมคุณภาพ คือ สังคมท่ี

สมาชิกมีความสามารถและเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั้งดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 

และการเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวจะอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพ

พื้นฐาน และระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมในชุมชน โดยเฉพาะการท่ีจะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมนั้น 

สมาชิกของสังคมทุก ๆ คนจะต้องมีโอกาสในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
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(Economic Security) สมาชิกทุกคนไดรั้บการยอมรับอยา่งเท่าเทียมกนั (Social Inclusion) อาศยัอยูใ่น

ชุมชนท่ี มีความสมานฉันท์  (Cohesive Communities)  และมีการเสริมพลังให้ เ กิดมากท่ี สุด 

(Empowerment) ท่ีจะพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ หรืออาจสรุปไดว้่าคุณภาพสังคมจะข้ึนอยู่กบั

ระดบัของเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองท่ีปัจเจกบุคคลมีโอกาสเขา้ถึงไดอ้ยา่งพร้อมหนา้กนั 

จากความหมายขา้งตน้อาจสรุปได้ว่าคุณภาพสังคมเป็นสังคมท่ีมีความเพรียบพร้อมทั้ง

ทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนท่ีตระหนกั

ถึงความมีคุณค่าในสิทธิของตนเองและคาํนึงถึงสิทธิผูอ่ื้น รวมทั้งเสริมสร้างพลงัทางสังคมท่ีทาํให้

เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยไม่ละท้ิงสภาพแวดลอ้มของชุมชนเดิม 

 

2.1.2  ววิฒันาการของแนวคดิคุณภาพสังคม 

 อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์แบบเสรีนิยมใหม่  รัฐไดถู้กกระแสการบีบคั้นในการ

แข่งขนัทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น การสร้างความยืดหยุ่นให้เกิดข้ึนในระบบแรงงาน อีกทั้งยงัลด

สวสัดิการใหก้บัแรงงาน  ซ่ึงการกระทาํเหล่าน้ีไดแ้สดงถึงผลกระทบท่ีภาครัฐไดเ้ขา้มามีบทบาทใน

การแทรกแซงเพ่ือสร้างดุลยภาพข้ึนในสังคม โดยสภาวการณ์ดงักล่าวน้ีพีเตอร์ เทเลอร์-กูบ้ี (Peter 

Taylor-Gooby) เรียกว่า การเผชิญหนา้กนัระหว่างกระแสการลดบทบาทรัฐและกระแสเรียกร้องให้

รัฐเขา้มาแทรกแซงใหม่ (hollowing out versus the new interventionism) (นิธิ เน่ืองจาํนงค,์ 2553: 

52) 

 การเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจซ่ึงถือได้ว่าเป็นแรงขับเคล่ือนจาก

วิวฒันาการของระบบเศรษฐกิจท่ีผา่นภาคการเงินและอิงอยู่กบัการเก็งกาํไร (สุริชยั หวนัแกว้, 2553: 

141) เป็นส่ิงท่ีหลายประเทศใหค้วามสาํคญัในลาํดบัตน้ ๆ ท่ามกลางความทา้ทายของกระแสโลกาภิ

วตัน์ ต่างก็มุ่งให้ความสาํคญักบัผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศหรือ GDP ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั

ความกา้วหนา้ทางสังคม ซ่ึงในปี 1934 หลงัภาวะเศรษฐกิจไดต้กตํ่าไดมี้การกอบกูเ้ศรษฐกิจของ

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก แต่ก็เป็นท่ีทราบกนัดีว่า GDP มีจุดอ่อนหลายประการเม่ือนาํมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือวดัคุณภาพของสังคม (Costanza, 2009 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 7) ซ่ึงส่ิงท่ี GDP 

ไม่สามารถช้ีวดัไดน้ั้นในดา้นคุณภาพสงัคม เช่น ความไม่เท่าเทียม ความกินดีอยูดี่ ความพึงพอใจใน

ชีวิต เป็นตน้ (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 7) 
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ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการนําเสนอแนวคิดเร่ืองคุณภาพทางสังคม 

(Social Quality) โดยเฉพาะในฝ่ังยโุรปซ่ึงไดเ้กิดแนวคิดน้ีเป็นคร้ังในปี 1992 โดยคณะกรรมธิการ

ยโุรป (European Commission) สองคณะไดแ้ก่ คณะกรรมาธิการยโุรปสังเกตการณ์การกีดกนัทาง

สังคม และคณะกรรมธิการยโุรปสังเกตการณ์เร่ืองผูสู้งอาย ุ(European Commission Observatories 

on Social Exclusion and on Aging and Older People) รวมทั้งยงัมีเครือข่ายนกัวิชาการและ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสังคมศาสตร์ในเนเธอแลนด ์(Netherlands Universities Institute for Coordination 

of Research in the Social Science) (SISWO) ไดริ้เร่ิมโครงการศึกษาแนวทางในการดาํเนิน

มาตรการปกป้องทางสังคม (Social Protection System) สาํหรับกลุ่มคนชายขอบกลุ่มต่าง ๆ ให้

เป็นไปทิศทางเดียวกนัของหมู่ประเทศสมาชิก (นิธิ เน่ืองจาํนงค,์ 2553: 53) 

ต่อมาในปี 1997 คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) ไดป้ระกาศถึง ความเห็น

พอ้งตอ้งกนัท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในระบบปกป้องทางสังคมและไดอ้อกเป็นแถลงการณ์อมัสเตอร์ดมั 

เร่ืองคุณภาพทางสังคมของยโุรป (Amsterdam Declaration on the Social Quality 1997) ใน

แถลงการณ์ดงักล่าวไดร้ะบุว่า “ประชาชนในยุโรปจะไม่สามารถยอมรับการท่ียุโรปจะเตม็ไปดว้ย

คนว่างงานจํานวนมาก คนจนท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน และคนท่ีมีข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการทาง

สาธารณสุขและสังคม” ต่อมาในปี 1999 ไดมี้การเพิ่มข้ึนของนักวิชาการท่ีสนับสนุนแนวคิด

คุณภาพสงัคมกวา่ 800 คน (นิธิ เน่ืองจาํนงค,์ 2553: 53) 

ในปี 2000 คณะกรรมาธิการยุโรปดา้นแรงงานและกิจการทางสังคม (Employment and 

Social Affairs) ไดห้ยบิยกใหแ้นวคิดคุณภาพสังคมเป็นสามประเด็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเร่งดาํเนินการ 

โดยคณะกรรมาธิการยโุรปไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเร่ือง “สถานการณ์ทางสงัคมของสหภาพยโุรป” 

ออกมาเป็นคร้ังแรกในปี 2001 (นิธิ เน่ืองจาํนงค,์ 2553: 57) และไดแ้บ่งมิติของคุณภาพทางสังคม

ออกเป็น 4 ดา้นโดยในระหว่างปี 2001-2005 ไดมี้การปรับปรุงแนวคิดคุณภาพสังคม โดยมี

การศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสือของมูลนิธิเล่มท่ี 2 ช่ือว่า “Social 

Quality: A Vision for Europe” ต่อมาก็มีการนาํเอาแนวคิดคุณภาพสังคมไปประยกุตใ์ชก้บันโยบาย

แรงงานของสหภาพยโุรปโดยตรง นอกน้ียงัไดป้รับปรุงและประยกุตต์วัช้ีวดัคุณภาพสังคมใน 4 มิติ

ให้สมบูรณ์ข้ึน และไดไ้ปทดลองใชจ้ริงในงานวิจยัเร่ือง “Indicators of Social Quality” ซ่ึงได้
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ทาํการศึกษาและประยุกต์แนวคิดและตวัช้ีวดัคุณภาพสังคมในทุกประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหภาพ

ยโุรป และมีการนาํเสนอผลการศึกษาในวารสาร “European Journal of Social Quality”  

(สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 26) 

ในปี 2005 เป็นตน้มา มูลนิธิไดข้ยายความร่วมมือมายงัทวีปเอเชีย ซ่ึงไดมี้การนาํโดย

มหาวิทยาลยั Chiba ประเทศญ่ีปุ่น อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรึกษาหารือ และไดป้รับปรุงแนวคิด

คุณภาพสังคมท่ีเหมาะสมกับประเทศในเอเชีย ซ่ึงได้นําไปสู่การจดัการประชุมนานาชาติเร่ือง

คุณภาพสังคมของเอเชียคร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีเป้าหมายคือการศึกษาความเป็นไปไดข้องแนวคิดคุณภาพ

สังคมเพื่อเสริมสร้างสวสัดิการท่ีย ัง่ยืนในเอเชียและยุโรป ซ่ึงในปีถัดมาก็ได้มีการจัดประชุม

นานาชาติเอเชียอีกคร้ังท่ีกรุงไทเป โดยมีเป้าหมายคือทดสอบตวัช้ีวดัคุณภาพสังคมท่ีมีการทดลอง

ใชใ้นประเทศยโุรป 14 ประเทศว่ามีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของประเทศในเอเชียหรือไม่ 

และไดมี้การนาํเสนองานเก่ียวกบัสังคมผูสู้งอาย ุการจา้งงาน การพฒันาเมือง ระบบการศึกษา ลว้น

ขอ้งเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบันโยบายสาธารณะในเอเชียตามมิติดา้นการเสริมพลงัทางสงัคม (Social 

Empowerment) (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 27) 

ต่อมาในปี 2008 ไดมี้การจดัประชุมนานาชาติในประเทศเอเชียอีกเป็นคร้ังท่ี 3 โดยเป็นการ

ประชุมในหวัขอ้เร่ือง “Social Quality in Asia and Europe: Searching for the Ways to Promote 

Social Cohesion and Social Empowerment” โดยมีประเด็นหลกัของการสัมมนาครอบคลุมหวัขอ้

สาํคญั 6 เร่ือง คือ 1) ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพสังคม 2) การเปรียบเทียบขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพสังคม

ระหว่างประเทศในเอเชีย 3) ตวัช้ีวดัคุณภาพสังคมและแนวคิดคุณภาพสังคม 4) แนวคิดคุณภาพ

สังคมกบัความมัน่คงของมนุษย ์5) กระบวนการสร้างสังคมท่ีเขม้แขง็และการพฒันาให้เกิดประชา

สังคมท่ีมีพลวตั 6) องคก์รพฒันาเอกชนกบัการเสริมสร้างพลงัทางสังคมใหแ้ก่ประชาชน (สุรสิทธ์ิ 

วชิรขจร, 2553: 28) 

 

 2.1.3  คุณภาพสังคมในประเทศไทย 

 จากการขยายตวัของแนวคิดคุณภาพสังคมของทวีปเอเชียนั้น ประเทศไทยเองก็ไดมี้การ

พูดคุยถึงแนวคิดคุณภาพสังคมและการเก็บขอ้มูลคุณภาพสังคม ในหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ สาํนัก

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงการพฒันา
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สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดยกระทรวงฯไดมี้การเกบ็ขอ้มูลดชันีช้ีวดัคุณภาพสงัคมในระดบั

ชุมชน (Social Quality Index, SQI)   

 และเม่ือเดือนธนัวาคมปี 2007 สถาบนัพระปกเกลา้ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัวิจยัและพฒันาไดเ้ชิญคณบดี และผูบ้ริหารของหน่วยงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม

กบักลุ่มนกัวิชาการจากยโุรปและเอเชียเพื่อร่วมกนัก่อตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานในเร่ืองคุณภาพ

สังคมในภูมิภาคเอเชีย โดยได้มีผูเ้ข้าร่วมการประชุมเพ่ิมข้ึนได้แก่ รศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวิจยัสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และรศ.ดร สุรสิทธ์ิ วชิรขจร คณบดีคณะ

พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงต่อมา ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

และรศ.ดร สุรสิทธ์ิ วชิรขจร ก็ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และนาํเสนอบทความทั้งท่ี

มหาวิทยาลยั National Taiwan และ มหาวิทยาลยั Seoul National และไดมี้การนาํเสนอผลการเก็บ

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัคุณภาพสงัคมตามมิติทั้ง 4 ดา้นท่ีมหาวิทยาลยั Nanjing ประเทศจีน 

 ต่อมาไดมี้ความร่วมมือของหน่วยงานเพิ่มข้ึนเป็น 4 หน่วยงานคือ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ สถาบนัพระปกเกลา้ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัโดยไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมนานาชาติเก่ียวกบัคุณภาพสังคมเป็นคร้ังท่ี 4 

ในประเทศ โดยมีหวัขอ้การประชุมเร่ือง “Social Development and Human Security: The Social 

Quality Perspective and Asian Conditions” โดยเป้าหมายหลกัของการประชุมเนน้การเปรียบเทียบ

แนวคิด 3 แนวคิดหลกั ไดแ้ก่ แนวคิดการพฒันาสังคม แนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงของมนุษย ์และ

แนวคิดคุณภาพสังคม โดยมีการนาํเสนอผลการเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดัคุณภาพสังคมของประเทศใน

เอเชีย ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีปรับปรุงจากตวัช้ีวดัของประเทศยโุรปประกอบดว้ย 79 ตวัช้ีวดั ซ่ึงมีลกัษณะ

คลา้ยเดิมแต่ปรับใหเ้ขา้กบัประเทศในทวีปเอเชียมากข้ึน (Wang, 2009 อา้งถึงใน สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 

2553: 30)  

 

 2.1.4  มิติของคุณภาพสังคม 

 คุณภาพสงัคมประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัต่อไปน้ี 
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2.1.4.1  ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) เป็นเร่ืองท่ี

ประชาชนมีความมัน่คงทางทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทางการเงิน ท่ีอยู่อาศยั การดูและสุขภาพ 

และการจา้งงาน 

2.1.4.2  ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) เป็นเร่ืองท่ีประชาชนจาํเป็นตอ้ง

เขา้ถึงและการเขา้ร่วมในสถาบนัต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพนัธ์ทางสังคม ในชีวิตประจาํวนั การเขา้ถึงการ

บริการทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างมากสําหรับผูข้าดแคลนทรัพยากร ซ่ึงทรัพยากรสามารถ

ช่วยเหลือผูข้าดแคลนให้กลบัสู่เส้นทางหลกัของสังคมได้อีกคร้ัง ซ่ึงมิติน้ีอยู่ในรูปแบบของสิทธิ

พลเมือง ตลาดแรงงาน (เช่น การเขา้ถึงระบบว่าจา้ง และระบบบริการทางพลเมือง/วฒันธรรม) และ

เครือข่ายสงัคม 

2.4.1.3  ความสมานฉนัทใ์นสงัคม (Social Cohesion) เป็นการแสดงถึงความสัมพนัธ์

ในสังคม ค่านิยม บรรทดัฐานและการยอมรับการทาํเพื่อส่วนรวมทั้งน้ี ความสามคัคีในสังคมรวม

ความไวว้างใจกนั อนัประกอบดว้ยความไวว้างใจท่ีมีต่อสถาบนัต่าง ๆ นอกจากน้ีความสามคัคีใน

สงัคมยงัรวมการสร้างเครือข่ายทางสงัคม และการมีอตัลกัษณ์ 

2.4.1.4  การเสริมสร้างพลงัทางสังคม (Social Empowerment) การเสริมสร้างพลงั

ทางสังคม คือ ศกัยภาพท่ีแสดงให้เห็นและมีปฏิสัมพนัธ์ในบริบทของความสัมพนัธ์ทางสังคม 

ขอบเขตการสร้างเสริมความสามารถเฉพาะตวัของปัจเจกบุคคล และศกัยภาพในการถ่ายทอดสู่

สังคม โดยความสัมพนัธ์ทางสังคม การเสริมสร้างพลงัทางสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยองคค์วามรู้และ

ตลาดแรงงาน โดยจะครอบคลุมเร่ืองสัญญาว่าจา้ง โอกาสการยา้ยงาน และการแบ่งเวลาให้งานและ

ชีวิตครอบครัว การเสริมสร้างความสามารถของพวกเขาใหเ้ขา้ถึงมิติอ่ืน ๆ ของคุณภาพสงัคม 
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คุณภาพสังคม 

กระบวนการ 

ทางสังคม 

ชุมชน/กลุ่ม/

ครอบครัว 
ระบบสถาบัน/

องค์กร 

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

กับปัจเจกชน 

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
      -ทรัพยากรทางการเงิน 

      -ท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 

      -สุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

      -การทํางาน 

      -การศึกษา 

     -สิทธิของพลเมือง 

     -ตลาดแรงงาน 

     -การบริการ 

     -เครือข่ายทางสังคม 

ความครอบคลุมทางสังคม 

ความสมานฉันท์ทางสังคม 
     -ความไว้วางใจ 

     -บรรทัดฐานและค่านิยมอื่นๆ 

     -เครือข่ายทางสังคม 

     -อัตลักษณ์ 

     -ฐานความรู้ 

     -ตลาดแรงงาน 

     -การเปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม 

     -พื้นที่สาธารณะ 

     -ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ภาพที่ 2.1  แสดงมิติของคุณภาพทางสังคม 

แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า, 2553: 9. 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคม 

  

 ในการศึกษาเรื่องความครอบคลุมทางสังคม (Social  Inclusion) ผู้ศึกษาได้พยายามรวบรวม

ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีท่ีมีเนื้อหาตรงประเด็นยังไม่มีผู้กําหนดกรอบแนวคิดไว้

มากนัก โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นการศึกษาเรื่องคุณภาพสังคมในมิติของความครอบคลุมทางสังคม

นั้นมีอยู่น้อยมาก ในขณะที่กระบวนการศึกษาในเรื่องของ Social Exclusion มีอยู่แพร่หลายในสังคมไทย

หากจะพิจารณาดูอย่างถ่องแท้แล้วนั้น แนวคิดทั้งสองประเภทนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก ซ่ึงใน

ปัจจุบันนักวิชาการหลายท่านยังไม่สามารถตกลงกันได้ถึงการให้คํานิยามของ Social  Inclusion ใน
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สังคมไทยก็ตาม แต่การศึกษาถึงเร่ืองของ Social Inclusion ไม่สามารถแยกออกจาก Social Exclusion 

ดงันั้นแลว้ผูศึ้กษาจึงไดส้รุปแนวคิดทฤษท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 

 2.2.1  ความหมายของความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 

 สาํหรับความหมายของความครอบคลุมทางสงัคม ไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายดงัต่อไปน้ี 

 อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (2553: 2) ไดก้ล่าวไวว้่า มิติการยอมรับสมาชิกในสังคม โดยการยอมรับ 

หมายถึง ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะแต่คนชายขอบ กลุ่มชาติพนัธ์ุ แต่ยงัหมายถึงกลุ่มคนอีก

จาํนวนมากใกลต้วัเรา บุคคลผูป้ระกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ รวมถึงพ่อคา้รายย่อย ผูท่ี้ทาํงานในสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีไม่อาจเขา้ถึงแหล่งทุน ไม่อาจทาํงานในสถานท่ีท่ีมีการดูแล

สุขอนามยั กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีตกเป็นเหยื่อในการต่อรองของเจา้หน้าท่ีรัฐ การเขา้ระบบประกนัสังคม 

หากสังคมไม่อาจทาํให้กลุ่มคนเหล่าน้ีเขา้มาในสังคม เพื่อไดรั้บมาตรฐาน สวสัดิการต่าง ๆ อย่างเท่า

เทียมกนั จะนาํไปสู่อุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย 

 สถาบนัพระปกเกลา้ (2553: 11) ในการเขียนหลกัการและเหตุผลไดก้ล่าวถึงความครอบคลุม

ทางสังคม (Social Inclusion) ว่าหมายถึง การเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคล ทุกกลุ่มในสังคม การท่ี

ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการทางสังคม บริการท่ีรัฐจดัหา และการเขา้ถึงการจา้งงานอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมกนั เขา้ใจในสิทธิและหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองของประเทศในการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคม การ

ถูกรวมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัต่าง ๆ  ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย และท่ีเกิดจากค่านิยม บรรทดัฐาน 

และวฒันธรรมร่วมของชุมชนจนกลายเป็นความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเป็นเร่ืองของชีวิตประจาํวนั เช่น มี

สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิเดก็และสตรี การไดรั้บค่าแรงงานท่ีเป็นธรรมตามสิทธิ เป็นตน้ 

 อาแว มะแส (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงความหมายความครอบคลุมทางสังคมว่า เป็นดา้นความ

ครอบคลุม หรือไม่ครอบคลุมของบริการทางสังคม (Social Inclusion/Exclusion) ซ่ึงเช่ือมโยงกบัหลกั

ของความเสมอภาคและความเท่ียงธรรม รวมถึงปัญหาทางโครงสร้างท่ีเป็นสาเหตุเบ้ืองหลงัการบริการ

สังคมดา้นน้ี เป้าหมายขั้นตํ่าของคุณภาพสังคมดา้นน้ี คือ ระดบัพื้นฐานของความครอบคลุมจะตอ้ง

ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ข้ึนดว้ยโครงสร้างปัจจยัพื้นฐาน เง่ือนไขเก่ียวกบัแรงงานและสินคา้สาธารณะ 

โดยท่ีกลไกการกีดกนัไดรั้บการปกป้องไม่ใหเ้กิดข้ึน 
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 Beck และคณะ (1997 อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553: 8) ได้กล่าวถึงมิติความครอบคลุม

ทางสังคมว่าเป็น การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับหลักของความเสมอภาคเท่า

เทียมกันและรวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่จะก่อให้เกิดสภาพการณ์ของความไม่เสมอภาคเท่าเทียม

กันดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลักของมิติน้ีคือการครอบคลุมของบริการ ซ่ึงจะเป็นผลจากการมี

โครงสร้างพื้นฐานที่ดี สถานการณ์แรงงาน และลักษณะบริการหรือการสนองตอบทางวัตถุท่ีเป็ น

ส่วนรวมโดยเฉพาะ การดูแลเกี่ยวกับกลไกที่จะไม่ก่อให้เกิดการกีดกันขัดขวาง หรือลดระดับของ

การเอารัดเอาเปรียบทางสังคมให้น้อยที่สุด 

 ถวิลวดี บุรีกุล (2553: 95) ได้กล่าวถึงความครอบคลุมทางสังคมว่า เป็นเรื่องที่ประชาชน

จําเป็นต้องเข้าถึง เข้าร่วมในสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งในความสัมพันธ์ทางสังคมของชีวิตประจําวัน การ

เข้าถึงการบริการทางสังคมสําหรับผู้ท่ีมีความขาดแคลนทรัพยากร ซ่ึงทรัพยากรนั้นสามารถช่วยเหลือ

ให้ผู้ท่ีขาดแคลนกลับเข้าสู่เส้นทางหลักของสังคมได้อีกครั้ง (Chan,  2007 อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 

2553) รวมไปถึงการมีสิทธิในฐานะพลเมือง โดยไม่ถูกแบ่งแยกออกจากสังคมด้วยเหตุผลใด ๆ และ

ยอมรับความแตกต่างรวมทั้งชาติพันธุ์ สถานะทางเพศ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมี

การให้บริการสาธารณะที่ช่วยผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการ ให้สามารถเข้าสู่

สังคมได้ 

 โสภา อ่อนโอภาส (2553: 5) ได้กล่าวว่า ความมั่นคงกลมกลืน (Solidarity) กับ ความครอบคลุม

ทางสังคม (Social Inclusion) นั้นถือเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม โดยความ

ยุติธรรมตามแนวทางของหลักการสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสังคมนั้นได้กล่าวไว้ว่า ศักดิ์ศรี

ของมนุษย์ทุกคนเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมความเท่าเทียมของสังคม สมาชิกทุกคนในสังคมรวมทั้ง ผู้

อ่อนแอ ผู้ถูกกดขี่น้ันมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การได้รับโอกาสทางสังคม  รวมทั้งสร้างความพึงพอใจ

ต่อความต้องการจําเป็นพื้นฐาน ด้านอาหาร นํ้า ท่ีอยู่อาศัย และสุขภาพ ซ่ึงนักสังคมสงเคราะห์จะต้อง

มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิเหล่านั้นเป็นพื้นฐานด้วย 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถได้สรุปความหมายของความครอบคลุมทาง

สังคมว่าหมายถึง การยอมรับให้สมาชิกในสังคมทุกคนได้รับความเท่าเทียม เสมอภาคโดยอยู่ภายใต้

โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานทางสังคมที่ประชาชนสมควรได้รับ ประชาชนทุกคนต้องได้รับสวัสดิการ

ต่าง ๆ จากภาครัฐหรือเอกชนตรงตามสิทธิท่ีได้ระบุไว้ทางกฎหมาย และหากมีประชาชนได้รับ
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สวสัดิการ ทางภาครัฐหรือเอกชนตอ้งเขา้มาใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี อาทิ การใชบ้ริการขนส่ง

สาธารณะ การใชบ้ริการจากสถาบนัการเงิน การสาธารณสุข เป็นตน้ เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนเกิด

ความรู้สึกในการหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนักบัคนในสงัคม รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ไม่มีความรู้สึก

ถูกแบ่งแยก กีดกนั หรือกนัแยกออกจากสงัคม เพื่อจะนาํไปสู่การดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข (ถวิลวดี บุรีกลุ, 2553; สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553; โสภา อ่อนโอภาส, 2553; อภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะ, 2553; อาแว มะแส, ม.ป.ป.) 

 

2.2.2  การพฒันาแนวคดิความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ถึงความหมายของความครอบคลุมทางสังคม ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีมิติของ

คุณภาพสงัคม ซ่ึงหากตอ้งกล่าวถึงแนวคิดความครอบคลุมทางสงัคม (Social Inclusion) นั้น การทบทวน

วรรณกรรมในคร้ังน้ีตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัแนวคิดการกีดกนัทางสงัคม (Social Exclusion) และแนวคิด

คนชายขอบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ตามท่ีผูศึ้กษาไดเ้กร่ินนาํไวซ่ึ้งจะไดอ้ธิบายในลาํดบัต่อไป ในการ

อธิบายดงักล่าวผูศึ้กษาเห็นว่าแนวคิดเก่ียวกบั Social Exclusion เปรียบเสมือนท่ีมาของการริเร่ิม Social 

Inclusion ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าสามารถใช้คาํว่าการพฒันาแนวคิดความครอบคลุมทางสังคม (Social 

Inclusion) ได ้ 

  2.2.2.1  แนวคิดการกีดกนัทางสงัคม (Social Exclusion Approach)  

1)  ความหมายของการกีดกนัทางสงัคม 

 ในการใหค้าํนิยามความหมายของการกีดกนัทางสงัคม ผูศึ้กษาไดพ้ยายาม 

รวบรวมความหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

ปิยากร หวงัมหาพร (2549: 1) ไดศึ้กษาในเก่ียวกบัการกีดกนัทางอาย ุ(Age 

Discrimonation) และไดก้ล่าวว่าเป็นเร่ืองใหม่นอกเหนือจากเร่ืองการกีดกนัทางเพศ ความพิการ 

และสีผิว โดยการกีดกนัทางอายจุะเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจา้งงาน เช่นเร่ืองเงินเดือน เง่ือนไขการจา้ง

งาน การเลิกจา้ง การฝึกอบรม การโฆษณารับสมคัรพนกังาน โดยตอ้งกาํหนดอาย ุคุณลกัษณะหรือ

คุณสมบติั รวมทั้งการให้กรอกอายุผูส้มคัรในใบสมคัรงาน โดยในสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมาย

คุม้ครองแลว้ 
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   จนัทร์เพญ็ จีระวรารักษ ์(2552: 1-3) ไดก้ล่าววา่การกีดกนัทางสงัคมใน

ผูป่้วยจิตเวชวา่ เป็นการกีดกนัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิตามท่ีรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงไดไ้ม่เท่ากบั

ผูป่้วยทางกายคนอ่ืน การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีเหตุจากความแตกต่างเร่ืองถ่ินกาํเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุลกัษณะทางกายภาพ สุขภาพ สถานภาพทางสงัคม ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การอบรม ความเห็นทางการเมือง เป็นตน้ 

   กมเลศ โพธิกนิษฐ (2556)   ไดก้ล่าวว่า การกีดกนัทางสังคมเป็นกระบวนการ

หน่ึงท่ีผลกัดนัใหค้นบางกลุ่มออกไปจากกระแสหลกัท่ีครอบงาํสังคม (Social Exclusion) เช่น กลุ่มคน

สามญั คนใชแ้รงงาน ชาวนา ชาวไร่ และเพศหญิงท่ีถูกปฏิเสธจากวฒันธรรมกระแสหลกัจากเพศชาย 
   ดาํรง ฐานดี (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่าการถูกกีดกนัทางสังคมในเพศหญิงของ

เกาหลีท่ีสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัสถานภาพของสตรีเกาหลีท่ีอยู่ต ํ่ากว่า

สุภาพบุรุษทุกด้าน อีกทั้ งคนเกาหลียงัยกย่องผูช้ายให้มีสถานภาพสูงสุดทั้ งในสังคมและใน

ครอบครัว ทาํให้การถูกกีดกนัของเกาหลีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสิทธิสตรีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้อาทิ การ

เขา้ไปมีส่วนร่วมของเพศหญิงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพครอบครัวท่ียงัให้ค่านิยม

ชายเป็นใหญ่ รวมไปถึงสภาพการข่งขนัในการจา้งงานระหว่างบริษทัท่ีสูง สภาพความสัมพนัธ์ทาง

เพศท่ีเนน้ให้ผูห้ญิงรักษาพรหมจรรยต์นเอง ในขณะท่ีผูช้ายไม่จาํเป็น ทาํให้อุตสาหกรรมทางเพศ

เป็นธุรกิจท่ีแพร่หลาย รวมไปถึงเร่ืองการศึกษา วฒันธรรม กีฬา และกฎหมายท่ีใหโ้อกาสชายหญิง

อยา่งเท่าเทียมตามหลกัการ แต่ในความเป็นจริงอตัราการเขา้ศึกษาต่อใรสายวิศวะหรือแพทยก์ลบัมี

สดัส่วนท่ีตํ่ากวา่เพศชาย 

ชยัพร  พิบูลศิริและคณะ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงการใหค้าํจาํกดัความของ

สหภาพยโุปถึงการถูกกีดกนัทางสงัคมวา่ คือกระบวนการท่ีปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มถูกกีดออกจาก

การมีส่วนร่วมทั้งหมดหรือบางส่วนในสงัคมท่ีเขามีชีวิตอยู ่และการถูกกีดกนัเป็นกระบวนการท่ีมี

การเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากการเป็นผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมไปสู่การถูกกีดกนั ซ่ึงมีผลทาํใหด้อ้ย

โอกาสในสงัคมมากข้ึน และเม่ือถูกกีดกนัเพิ่มสูงข้ึนกจ็ะสามารถจบลงดว้ยการเป็นผูด้อ้ยโอกาสใน

สงัคมต่อไป  

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นผูศึ้กษาสามารถสรุปไดว้่าแนวคิดการกีดกนัทางสังคมมี

ความเก่ียวขอ้งกบัผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมอย่างแยกไม่ออก ซ่ึงคนเหล่าน้ีอาจถูกกีดกนัดว้ยวิถีทาง
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สงัคมท่ีดาํเนินไปตามแนวทางการปฏิบติัของคนในสงัคมท่ีไม่ใช่ปัจเจกบุคคล ทาํใหผู้ถู้กกีดกนัทาง

สงัคมเหล่าน้ีไม่ไดมี้ส่วนร่วมทางสงัคม ซ่ึงสามารถสะทอ้นไปถึงการเกิดความไม่เท่าเทียมในสังคม 

หรือการขาดความความยุติธรรมในสังคม หรือการเขา้ถึงการบริการต่าง ๆ จากภาครัฐซ่ึงเกิดจาก

นโยบายสวสัดิการสังคมของประเทศนั้นโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีการพฒันาระบบ

สวสัดิการท่ีพยายามครอบคลุมคนในทุกสังคมแต่ในความจริงยงัคงมีเหตุท่ีทาํให้ผูด้อ้ยโอกาสทาง

สงัคมเขา้ไม่ถึงการบริการเหล่านั้น 

 แนวคิดการกีดกนัทางสังคมยงัถือไดว้่าเป็นแนวคิดท่ีเป็นพหุนิยม (Pluralism) คือ

เป็นแนวคิดท่ีมองในเร่ืองความหลากหลายทั้งกลุ่มคนและวฒันธรรม เช่น ความหลากหลายในเร่ือง

ของชนชั้น ความคิด อุดมคติ การดาํรงชีพ ท่ีมีความแตกต่างกนัในสงัคม จนสามารถทาํใหเ้กิดสังคม

พหุลกัษณ์หรือพหุสังคม (Plural Society) ซ่ึงสังคมพหุลกัษณ์จะเป็นกลุ่มสังคมท่ีแยกยอ่ยเป็นกลุ่ม

ภาษา กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มศาสนา กลุ่มเช้ือชาติต่าง ๆ กลุ่มชุมชน ซ่ึงจะนาํมาสู่สังคมหลากหลายทาง

วฒันธรรม (Multicultural Society) ท่ีไดน้าํมาใหก้บัประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใชค้วามหลากหลาย

ดา้นวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสงัคมเป็นเกณฑ ์(มูลนิธิเลก็-ประไพ วิริยะพนัธ์ุ, 2555)  

 ในขณะเดียวกนัในกลุ่มสหภาพยุโรปยงัใชแ้นวคิดการกีดกนัทางสังคมสาํหรับการ

วิเคราะห์และกาํหนดนโยบาย โดยเร่ิมใชค้ร้ังแรกในประเทศฝร่ังเศส ปี 1974 และไดอ้า้งอิงถึงกลุ่มคน

ท่ีไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากระบบประกนัสังคมอนัไดแ้ก่ ผูพ้ิการ ผูป่้วยทางจิต เด็ก ๆ ท่ีถูกล่วงละเมิด 

ต่อมาในปี 1980 แนวคิดน้ีไดถู้กนาํมาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ความยากจนใหม่ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลถึงให้เกิดความไม่เท่าเทียม

แก่บุคคลต่าง ๆ อาทิผูถู้กกนัแยกออกจากระบบเศรษฐกิจ ไดแ้ก่กลุ่มคนการตกงานในระยะยาว ท่ีทาํให้

โอกาสท่ีจะเขา้ถึงทรัพยากรแหล่งเงินกูเ้ป็นไปไดย้าก และการขาดการติดต่อกบักลุ่มทางสังคม อนั

เน่ืองมาจากไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพฒันาระบบสวสัดิการสาํหรับคนจนและคนดอ้ย

โอกาส รวมถึงกลุ่มนอกกาํลงัแรงงาน (ชยัพร  พิบูลศิริ และคณะ, ม.ป.ป.) ซ่ึงการกีดกนัทางสังคมเป็น

ตวักาํหนดให้กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมเผชิญปัญหามากกว่าปัจเจกบุคคลซ่ึงการเนน้ในจุดน้ีทาํให้

นโยบายเปิดกวา้งไปยงักลุ่มคนมากกว่าปัจเจกบุคคล  ตวัอย่างเช่น นโยบายขจดัการเลือกปฏิบติัและ

ปฏิบติัการท่ีหลากหลายรูปแบบในการทาํใหน้โยบายน้ีเป็นจริง  นอกจากน้ีงานวิจยัเชิงประจกัษห์ลาย

เร่ืองไดช้ี้ใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหวา่งมิติต่าง ๆ กบัการถูกกีดกนัทางสงัคม เช่น การวา่งงานกบัรายได ้ 
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การว่างงานกับที่อยู่อาศัย  การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทางการ (Formal  Sector) กับการ

ประกันสังคม เป็นต้น (สมชาย ศรีสันต์, 2552) 

   2)  ลักษณะของการกีดกันทางสังคมตามสหภาพยุโรป 3 ลักษณะได้แก่ 

(1)  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเข้าไม่ถึงแหล่งที่มาของรายได้ และการ

ขาดแคลนปัจจัยการผลิต 

(2)  ด้านสังคม คือ ความสูญเสียความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล 

กับสถาบันทางสังคม 

(3)  ด้านการเมือง คือ กลุ่มคนท่ีไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพ เท่าเทียมกับกลุ่ม

อ่ืนโดยเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ  

(3.1)  การทําให้เป็นผู้เบี่ยงเบน แตกต่างจากบรรทัดฐาน หรือ

ค่านิยมหลักของสังคม ทําให้กลุ่มคนบางกลุ่มไม่ถูกนับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กล่าวคือมี

ความเบี่ยงเบน แปลกแยก ไม่ยอมรับให้เข้าพวก 

(3.2)  การเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของสถาบันต่าง ๆ เฉพาะด้าน ประชาชนจะต้องพึ่งพากับสถาบันที่มีความชํานาญเฉพาะ เช่น 

กระบวนการยุติธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับ ตํารวจ อัยการ ศาล หรือการรักษาความมั่งคงที่เป็นหน้าที่

เฉพาะของทหาร องค์กรเหล่านี้โดยหลักการแล้วต้องทําหน้าที่แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค

กัน แต่เมื่อมีการเลือกปฏิบัติไม่ทําหน้าที่ต่อคนบางกลุ่ม หรือทําหน้าที่ตอบสนองในทางที่แตกต่าง

กันต่อกลุ่มคนที่มีลักษณะเหมือนกัน ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการกันแยกกลุ่มบางกลุ่มออกไป

จากการได้รับประโยชน์จากสถาบันเหล่านั้น 

(3.3)  การผูกขาด โดยเฉพาะการผูกขาดอํานาจทางการเมืองอยู่

ตัวแทนผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เป็นตัวแทนมีอํานาจตัดสินใจดําเนิน

นโยบาย กีดกันกลุ่มอื่นออกไปไม่ให้เข้ามามีส่วนตัดสินใจหรือดําเนินนโยบาย หรือการจํากัดสิทธิ 

เสรีภาพ ของบางกลุ่ม โดยปิดกัน (Social Closure) คนบางกลุ่มไว้ไม่ให้มีสิทธิมีเสียง ซ่ึงสะท้อน

จากการสร้างวัฒนธรรมหลักทางสังคม ระเบียบ กฎเกณฑ์ สําหรับในสังคมไทยเราอาจพิจารณาได้

จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับ
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กลุ่มบางกลุ่มและผลกัอีกกลุ่มหน่ึงออกไปไม่ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัระบบการเมือง (สมชาย ศรี

สนัต,์ 2552) 

ปัจจุบนัแนวคิดการการกีดกนัทางสังคม ไดน้าํไปใชใ้นประเทศต่าง ๆ เช่นฝร่ังเศส 

องักฤษ สกอตแลนด ์ นิวซีแลนด ์ โรมาเนีย เป็นตน้ เพื่อกาํหนดนโยบายให้เกิดความเท่าเทียมกนั 

และการรวมกนัเป็นปึกแผน่ (Social Solidarity) โดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยโุรปท่ีคน้หาผลกระทบ

จากนโยบายทั้งท่ีโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทาํให้คนบางกลุ่มถูกกนัแยกหรือกีดกนัออกไป เป็นกลุ่มท่ี

ไม่สามารถเขา้ถึงหรือมีขอ้จาํกดัในการไดรั้บประโยชน์จากนโยบาย (Disadvantage) ไดอ้ยา่งเท่า

เทียมกบักลุ่มอ่ืน ซ่ึงในประเทศอุตสาหกรรม ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการพิจารณาการถูกกีดกนัทางสังคมคือ

การว่างงาน การไม่มีท่ีอยู่อาศยั รายไดข้ั้นตํ่า ฐานะความเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมืองและ

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม (ชยัพร พิบูลศิริ และคณะ, ม.ป.ป.) 

 2.2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคนชายขอบ  
 ในการศึกษาแนวคิดคนชายขอบคร้ังน้ีไดมี้ความเช่ือมโยงกบัแนวคิดแรกไดแ้ก่  

แนวคิดการกีดกนัทางสงัคม (Social Exclusion) ปรากฏการณ์ความเป็นคนชายขอบและ 

แนวความคิดเชิงทฤษฎีท่ีศึกษาเร่ืองคนชายขอบนั้น ไดรั้บความสนใจในแวดวงวิชาการระดบัโลก  

ทั้งในประเทศท่ีไดช่ื้อวา่พฒันาอุตสาหกรรมแลว้ เช่นในยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น รวมถึง 

ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาดว้ยกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวตัน์ท่ีทาํใหเ้กิดการไหลเวียนของ 

ผูค้น วฒันธรรม การส่ือสาร การเงินและอุดมการณ์เป็นไปดว้ยความเร็วและซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึง 

ผลกระทบท่ีเด่นชดัมากข้ึนนั้น จึงไดเ้กิดความตอ้งการท่ีจะใชแ้นวคิดเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ท่ีมี 

การผลกัไสกีดกนัทางสงัคม (Social Exclusion) (สุริชยั หวนัแกว้, 2550: 20)  

การพฒันาในหลายประเทศของประเทศท่ีพฒันาแล้วท่ีประสบความสําเร็จใน

ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจท่ีต่างก็ดาํเนินควบคู่กบัการกีดกนัประชาชนกลุ่มใหญ่ออกจากชีวิตทาง

เศรษฐกิจ การให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีและการพึ่งพาสหวิทยาการจากต่างประเทศ รวมถึง

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ทาํให้ความสําคญัในการพฒันาด้านอ่ืน ๆ ลดน้อยลง เช่น การให้ความสําคญั

ทางดา้นการเกษตร คนจนทั้งท่ีอยู่ในเมืองและชนบท สังคมเหล่าน้ีไดถู้กกีดกนัให้ออกไปอยู่รอบ

นอกหรือชายขอบ (Marginalized) ของระบบซ่ึงจะไม่ไดรั้บผลจากการพฒันานั้น เรียกไดว้่าระบบ
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จะสามารทาํให้คนเหล่าน้ีจมอยู่กับภาวะความยากจน อีกทั้ งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ไดอ้นัเน่ืองมาจากการขาดบริการดา้นสงัคมและสวสัดิการ 

2.2.2.1  ความหมายของภาวะการกลายเป็นคนชายขอบ 

สุริชยั หวนัแกว้  (2546: 7)  กล่าวถึงคาํว่า “ชายขอบ” ตามคาํศพัทท์ัว่ไปหมายถึง 

ส่วนริมหรือปลาย เช่น ชายผา้ ชายฝ่ัง ชายแดน ซ่ึงมีนัยไปในทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์ แต่

ความหมายในเชิงสิทธิมนุษชน “ชายขอบ” จะหมายถึงการอยูว่งนอก การไม่มีส่วนโดยตรงในการ

คิด ตดัสินใจ ในทางสังคมวิทยา กลุ่มคนท่ีเป็นชายขอบ (Marginal Group) หมายถึงกลุ่มคนท่ียงัไม่

ถูกกลืนเป็นส่วนหน่ึงของคนกลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์ แต่ไดท้ิ้งวฒันธรรมเดิมของตนไปบางส่วน

เป็นคาํท่ีมกันาํมาใชก้บักลุ่มคนท่ีอพยพยา้ยเขา้มาอยูใ่หม่  

รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ ์(2549) ไดก้ล่าวถึง คนชายขอบวา่หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคน

ท่ีสังคมไม่สนใจ ถูกท้ิงขวา้งแปลกแยกจากสังคมกระแสหลกั เช่น ชาวเขา ชนกลุ่มนอ้ย ผูห้ญิงขาย

บริการ กลุ่มรักเพศเดียวกนั คนยากจนหรือคนพิการ นอกจากน้ี คนชายขอบยงัรวมถึงผูท่ี้ถูกปฏิเสธ

โดยสังคมส่วนใหญ่ เช่น ในหอ้งเรียน หากบงัเอิญเราเรียนไม่เก่งแลว้สามารถไดเ้ขา้เรียนหอ้งคิงซ่ึง

เป็นห้องสําหรับคนเรียนเก่ง  ก็สามารถกลายเป็นคนชายขอบได้เช่นกัน  ดังนั้ นกาลเทศะ 

(Space/Time) จึงไม่ใช่เพียงคนท่ีอยูช่ายขอบท่ีอยูต่ามชายแดนระหว่างประเทศเท่านั้น แต่หมายถึง

คนท่ีถูกคนส่วนใหญ่มองวา่เป็นคนส่วนนอ้ยในสงัคม อนัเป็นท่ีวา่งทางวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั 

เพชรตะบอง ไพศูนย ์ (2549: 1-2) ไดใ้หค้วามหมายคนชายขอบไวว้า่ หมายถึงบุคคล

ท่ีเขา้ไม่ถึงทรัพยากร การบริการ และอาํนาจต่อรองต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลหลาย ๆ ประการท่ีไม่เป็น

ธรรม สังคมมองไม่เห็นและไม่เคยไดรั้บรายงานผา่นส่ือ ทาํให้กลุ่มบุคคลไม่ไดรั้บความเป็นธรรม

จากสังคม แมว้่าจะเสียภาษีทางออ้มเช่นเดียวกนักบัคนกลุ่มอ่ืนก็ตาม บางคร้ังแลว้พวกเขายงัถูกแยง่

ชิงทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อชีวิตไปโดยไม่สามารถท่ีจะต่อสูก้บัอาํนานอนัไม่เป็นธรรมนั้นได ้

ในขณะท่ีมีนกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายคนชายขอบไวอ้ยา่งหลากหลาย ก็ได้

มีผูใ้หค้วามหมายของภาวะการเป็นคนชายขอบไวเ้ช่นกนั ดงัต่อไปน้ี 

Lewis A.  Coser (1971 อา้งถึงใน อรอุษา ภูมิบริรักษ,์ 2547: 9) ไดอ้ธิบายถึงมโนทศัน์

ของคนแปลกหนา้ (Stranger) ท่ีมีอิทธิพลต่อการพิจารณาเร่ือง “คนชายขอบ” ซ่ึงไดใ้ห้คาํนิยามว่า 

คนแปลกหนา้คือบุคลท่ีอยู่ในกลุ่มสังคมกลุ่มหน่ึงหรือสังคมหน่ึงท่ีมิไดรู้้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
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สังคมนั้นจริง ๆ ดังนั้นเขาจึงมีบทบาทท่ีถูกกาํหนดโดยสมาชิกอ่ืนในสังคมและเป็นบทบาทท่ี

แตกต่างออกไปจากบุคคลอ่ืน ๆ  

Gist and Wright (1973 อา้งถึงใน อรอุษา ภูมิบริรักษ,์ 2547: 54) ใหค้วามหมายของ

ภาวะการกลายเป็นคนชายขอบว่าเป็นบุคคลท่ีเข้ามาอยู่ในตาํแหน่งการเป็นคนชายขอบด้าน

ความสัมพนัธ์ คือ มีความเก่ียวพนัดา้นอารมณ์และความรู้สึกกบัสถานภาพน้อยกว่าบุคคลอ่ืนใน

สงัคม 

สุริชยั หวนัแกว้ (2544: 10-13) ใหค้วามหมายภาวะการกลายเป็นคนชายขอบว่าเป็น

ลกัษณะของคนอพยพวฒันธรรมผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเดิมและวฒันธรรมในสงัคมใหม่และ

มีทีท่าวา่จะแยกตวัเองออกจากสงัคมทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นเป็นเหมือนคนแปลกหนา้ในสงัคมใหญ่ 

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (2536: 184-185) ใหค้วามหมายภาวการณ์เป็นคนชายขอบว่า

เป็นภาวะท่ีคนอยูใ่นชุมชนท่ีเป็นชายขอบของสังคมส่วนใหญ่ ชุมชนชายขอบน้ีวฒันธรรมเป็นของ

ตนเองและเป็นวฒันธรรมยอ่ยของเมือง (Sub Culture) โดยมีการจดัระเบียบทางสังคมในระดบัตํ่า 

ภาวการณ์เป็นคนชายขอบจึงถือวา่เป็นกาฝากของสงัคม 

สุริยา สมุทคุปต์ิและพฒันา กิติอาสา (2542: 22) ไดใ้ห้ความหมายว่าเป็นภาวการณ์

กลายเป็นคนชายขอบเป็นภาวะท่ีกลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิตอยู่ก่ึงกลางหรือห่างไกลจากศูนยก์ลางทั้งทาง

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวฒันธรรม คนกลุ่มน้ีขาดการศึกษาซ่ึงมีผลทาํให้ไม่มี

ความรู้และขาดเคร่ืองมือในการเขา้ถึงอาํนาจ จึงทาํให้ขาดอาํนาจในการต่อรองส่งผลให้ถูกกีดกนั

ออกนอกระบบของสังคมและการจดัสรรทรัพยากร ดงันั้น อาํนาจและความมัน่คงในสังคมของ

บุคคลท่ีอยูใ่นภาวะการเป็นคนชายขอบจึงมีความแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคมในแง่

ของชาติพนัธ์ ผวิพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้นทางสงัคม   

จากความหมายภาวะการกลายเป็นคนชายขอบและความหมายของคนชายขอบ

ขา้งตน้ สรุปไดว้่าภาวะการกลายเป็นคนชายขอบนั้นมีความหมายคลา้ยคลึงกนั เป็นความสัมพนัธ์

ของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคม ซ่ึงฝ่ายหน่ึงมีความรู้สึกไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั

สงัคมส่วนใหญ่หรือไม่ยอมรับความแตกต่าง ค่านิยม ความเช่ือท่ีเป็นบรรทดัฐานท่ีสังคมกาํหนดข้ึน 

ซ่ึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนมานั้ นเป็นการกระทาํระหว่างกันทางสังคม โครงสร้างทางสังคม และ

กระบวนการทางวฒันธรรม และภาวะการเป็นคนชายขอบสามารถเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบุคคลในกลุ่ม
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บุคคลมากกว่าสองกลุ่มหรือเกิดข้ึนในกลุ่มเดียวกนัและเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา

และต่อเน่ือง ผูท่ี้อยู่ในภาวะชายขอบนั้นสามารถกลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได ้และผูท่ี้อยู่ใน

สงัคมส่วนใหญ่กส็ามารถกลายเป็นคนท่ีอยูใ่นภาวะชายขอบไดต้ลอดเวลา 

ในขณะเดียวกนัหากตอ้งกล่าวถึงในทางวฒันธรรมคนชายขอบนั้นจะตอ้งกลายมา

เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วฒันธรรมประจาํกลุ่มจึงตอ้งเป็นวฒันธรรมย่อยท่ีไม่ไดรั้บการ

ยอมรับหรือการไดรั้บให้เลือกปฏิบติัจากผูค้นในกระแสหลกั ในทุกสังคมนั้นมีคนชายขอบ ซ่ึงได้

อาศยัอยู่ห่างจากศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวฒันธรรมหรืออาจอยู่อาศยัในสังคมท่ีมี

ความเจริญทางเศรฐกิจในขณะท่ีตนเองไม่ไดมี้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมนั้น ๆ ก็ได ้คน

กลุ่มน้ีจะขาดอาํนาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเคร่ืองมือท่ีเขา้ถึงอาํนาจ และถูกกีดกนัออกจาก

ระบบการต่อรองอาํนาจและการจดัสรรทรัพยากร อาํนาจและความมัน่คงในสังคม ลกัษณะของคน

ย่อมมีความแตกต่างกันขาประชากรส่วนใหญ่ในสังคมในแง่ของชาติพนัธ์ุ ผิวพรรณ ศาสนา 

อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้นทางสังคม ซ่ึงหากพิจารณาแลว้สามารถแบ่งคน

ชายขอบไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ (สุริชยั หวนัแกว้, 2544: 2 อา้งถึงใน วฒิุนนัท ์แท่นนิล, 2551: 16-17) 

  2.2.2.2  ประเภทของคนชายขอบ 

   1)  ชายขอบของภูมิศาสตร์ท่ีอยูข่อบริมของแผนท่ี 

   คนเหล่าน้ีย่อมเป็นคนชายขอบ โดยท่ีรายละเอียดของความเป็นชายขอบ

นั้นมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั เช่นคนชายขอบบางคนมีภาวะท่ีเอ้ือตาอการลงทุนท่ีขา้มไปลงทุนใน

ชายแดนกบัอีกประเทศหน่ึง บางคนเป็นผูซ่ึ้งมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตรงบริเวณนั้น เช่น 

มีโรงงานอุตสาหกรรม มีการร่วมลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ธุรกิจบ่อนการพนนั การ

ฟอกเงินต่าง ๆ  ในขณะท่ีบางคนกลบัถูดกีดกนัในการเขา้ถึงทรัพยากรในระดบัพื้นฐานท่ีสุด เช่น 

ไม่มีท่ีทาํกิน ถูกเอาเปรียบ ขูดรีดแรงงาน และถูกใชเ้ป็นกนันในเขตชายแดนท่ีมีปัญหาขอ้พิพาท 

เป็นตน้ 

   2)  ชายขอบของประวติัศาสตร์ 

    ประวติัศาสตร์นั้นเป็นเร่ืองของพลวตัท่ีมีความเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง 

และมีความสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สมยัอาณาจกัรสุโขทยั อยธุยาก็เป็น

เพียงเมืองชายขอบ เม่ือมาถึงสมยัอยธุยา สุโขทยักไ็ดเ้ปล่ียนแปลงความสาํคญัของตนเองไป ในขณะ
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ท่ีปัจจุบนักรุงเทพมหานครก็จดัไดว้่าเป็นดินแดนท่ีเป็นเมืองชายขอบของอาณาจกัรอยธุยา เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่หากมองในแง่ประวติัศาสตร์กจ็ะมีความเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัร 

   3)  ชายขอบของความรู้ 

   ความเป็นชายขอบท่ีดูจากความรู้ ความรู้ใดไม่สอดคลอ้งกบัความรู้อ่ืน ๆ 

ความรู้ใดก็ตามท่ีไม่ใช่ความรู้กระแสหลกั ความรู้นั้นสามารถเป็นชายขอบได ้แมว้่าจะมีคนท่ีอยู่

ศูนย์กลางขอบเขตภูมิศาสตร์ หากมีความรู้ต่างไปจากสังคม ต่างไปจากความเช่ือ ความคิด 

ความเห็นของคนส่วยใหญ่ ความรู้นั้นก็จะเป็นชายขอบในท่ามกลางศูนยก์ลางนั่นเอง ยกตวัอย่าง

เช่น เม่ือไดเ้ร่ิมตน้การพฒันาประมาณ 40 กว่าปีแลว้ จอมพลสฤษฎ์ิไดมี้จดหมายไปถึงมหาเถระ

สมาคมไมให้สอนเร่ืองสันโดษ ทั้งน้ีมีความเขา้ไดว้่า หลกัการดงักล่าวของพระพุทธศาสนาไดข้ดั

กบัหลกัของการพฒันาประเทศ ดงันั้นแลว้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองสนัโดษกคื็อเป็นความรู้แบบชายขอบ 

ภาวะหรือกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบคคลท่ีถูกปฏิเสธ การเขา้ถึงทรัพยากร อาํนาจเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมืองในสงัคมนั้น ๆ 

ในสภาพปัจจุบนัเป็นช่วงท่ีตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์ปรับตวัและสร้างความทา้ทายอยู่

ตลอดเวลา การมองยอ้นกลบัไปดูคนบางกลุ่มในสงัคมนั้น ซ่ึงไดถู้กมองวา่เป็นคนท่ีอยูน่อกพรหมแดน

ของ “ระเบียบทางสังคม” หรือนอกสถาบนัท่ีเป็นทางการหรือชายขอบ (Marginality) โดยภายใตค้วาม

เป็นชายขอบน้ี กล่าวไดว้่าอยูต่รงขา้มกบัความเป็นศูนยก์ลาง (Center) ผูค้นเหล่าน้ีถูกมองว่าเป็นพวก

ด้อยพัฒนาและมีความล้าหลัง ทําให้มีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมและวิธีปฏิบัติท่ีมีต่อกัน 

ขณะเดียวกนัคนกลุ่มน้ีมีพรหมแดนของตนเอง มีรูปแบบชีวิต ประสบการณ์ การดาํเนินชีวติของตนเอง 

ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นวฒันธรรมชายขอบ การสร้างความเป็นชายขอบจึงหมายถึงการแยกตวัออกจาก

ศูนยก์ลางบนความเช่ือหรือวาทกรรมชุดหน่ึงท่ีถูกอธิบาย โดยกลุ่มผูมี้อาํนาจในสังคม หรือผูท่ี้อยูบ่น

ศูนยก์ลางของโครงสร้างสงัคม ความสมัพนัธ์จึงเกิดข้ึนอยา่งเหล่ือมลํ้าและเช่ือมโยงกนั ขณะเดียวกนัผู ้

ท่ีอยูช่ายขอบจะรู้สึกว่าตนเองขาดความมัน่คงและมีความคลุมเครือกบัสถานภาพท่ีเป็นอยู ่ทาํใหค้นท่ี

เป็นคนชายขอบนั้นตอ้งหา พื้นท่ี ทรัพยากร เวลา ของตนเอง เพื่อแสดงถึงความมัน่คงและอตัลกัษณ์

ของตนเองในสงัคม บุคลิกของคนชายขอบนั้นจะมีความเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนของสงัคมและ

วฒันธรรมใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2545: 184-185 อา้งถึงใน วุฒินนัท ์แท่นนิล, 

2551: 184-185) คนชายขอบนั้นเป็นประเด็นท่ีไดรั้บการพูดถึงเป็นจาํนวนไม่นอ้ยในกลุ่มนกัวิชาการ 
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ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนท่ีดอ้ยอาํนาจ (Powerless) ท่ีถูกเบียดขบัออกจากพ้ืนท่ีทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ 

ใหไ้ร้ตาํแหน่งในสังคม (ชูศกัด์ิ วิทยาภคั, 2541: 18) ในงานวิจยัหลายช้ินแสดงใหเ้ห็นถึงการเบียดขบั

คนดอ้ยอาํนาจ ให้ตกอยู่ในภาวะชายขอบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแนบแน่นกบัการสร้างชาติ และการ

ขยายตวัของอาํนาจรัฐศูนยก์ลางในการควบคุมผูค้นในพื้นท่ีห่างไกลในสงัคมไทย  (วุฒินนัท ์แท่นนิล, 

2551: 17) 

ดงันั้นการศึกษาเร่ืองคุณภาพทางสังคมในมิติความครอบคลุมทางสังคมโดยอาศยั

กรอบแนวคิดภาวะการกลายเป็นคนชายขอบจึงกล่าวไดว้่า ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอนัเกิด

จากกลุ่มบุคคลโดยส่วนใหญ่ของสังคม มีการจดัระเบียบ โครงสร้าง บรรทดัฐานทางสังคม ถูกทาํ

ให้เกิดการกีดกนัทางสังคมเกิดข้ึน ซ่ึงการกีดกนัทางสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้น ก่อให้เกิดการพฒันาของ

ประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางอุตสาหกรรม ในขณะท่ีอีกทางฝ่ังหน่ึงของสังคม เช่นในพื้นท่ีภาค

การเกษตร ไดถู้กผลกัไสออกจากสังคมส่วนใหญ่ ทาํให้เกิดการพฒันาท่ีไม่มีความสมดุล อีกทั้งยงั

สร้างแรงขบัเคล่ือนให้เกิดภาวะการเป็นคนชายขอบในสังคมไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย การใชแ้นวคิดคน

ชายขอบมาเป็นกรอบการศึกษาคร้ังจึงไดเ้ป็นเสมือนการศึกษาคุณภาพทางสังคมในแง่มุมท่ีมีความ

พยายามรวมคนทุกกลุ่มในสังคมใหด้าํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และทาํใหค้นท่ีถูกผลกัไส ถูก

กีดกนัทางสังคม หรือถูกทาํให้กลายเป็นคนชายขอบ เขา้มามีส่วนร่วม และไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ตาม

สมควรไดรั้บ และยงัสามารถอยู่ร่วมกบัคนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในขณะท่ีประชาชนท่ีเป็น

คนอีกกลุ่มหน่ึงกส็ามารถเขา้ใจ ยอมรับไดข้องวิถีชีวิตของคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเกิดข้ึน 

 

2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสิทธิ 

 

 การใชแ้นวคิดเก่ียวกบัสิทธิ มาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาเร่ืองคุณภาพสังคม ในมิติความ

ครอบคลุมทางสังคมนั้น มีความสาํคญัจาํเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองมาจากการศึกษาเก่ียวกบัสิทธิเป็นส่วน

หน่ึงท่ีจะสามารถเสริมสร้างให้เกิดคุณภาพสังคมในประเทศไทย โดยหากประชาชนพึงระลึกถึง

สิทธิสาํคญัของตนเองในแง่มุมต่าง ๆ  ยอ่มสามารถทาํใหก้ารศึกษาความครอบคลุมทางสังคมส่งผล

ถึงสมาชิกในสังคมให้เกิดการหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนั เกิดความยอมรับต่อสมาชิกในสังคม ผู ้

ศึกษาไดเ้รียบเรียงประเดน็ท่ีมีความเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
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 2.3.1  ความหมายของสิทธิ 

 คาํวา่สิทธิ (Rights) นั้นเป็นคาํท่ีมีความหมายค่อนขา้งเป็นรูปธรรม จึงทาํใหมี้การอธิบายทาํ

ความเขา้ใจไดย้าก แต่ถึงอยา่งไรกต็ามยงัมีผูเ้สนอความหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525: 838) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นอาํนาจชอบธรรม 

อาํนาจท่ีถูกตอ้งหรือส่ิงท่ีชอบธรรม ในขณะท่ีนยัของกฎหมายนั้นเป็นอาํนาจท่ีใหแ้ก่บุคคลในอนัท่ี

จะมีเจตจาํนงคห์รือประโยชน์ท่ีกฎหมายคุม้ครองให ้
 ฉนัทนา ไกรสถิต (2543: 5) กล่าวไวว้า่สิทธิหมายถึง ความสาํเร็จ (กฎ) อาํนาจท่ีจะกระทาํ

การใด ๆ ไดอ้ยา่งอิสระโดยไดรั้บการรับรองจากกฎหมาย  

 หยดุ แสงอุทยั (2530: 205-206) อธิบายความหมายของสิทธิวา่ เป็นประโยชน์ท่ีกฎหมาย

รับรองและคุม้ครองให ้และคุม้ครองไม่ใหล้ะเมิดสิทธิ หรือมีการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามสิทธิในกรณี

ท่ีเป็นการละเมิดดว้ย 

 วิษณุ เครืองาม (2530: 640) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและ

คุม้ครองให ้โดยกฎหมายในท่ีน้ีคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 วีระ โลจายะ (2539: 462) ไดก้ล่าววา่ความหมายของสิทธิมี 2 นยั ไดแ้ก่ สิทธิทางกฎหมาย 

(Positive Rights) และสิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) อนัเป็นสิทธิท่ีเกิดจากความรู้สึกของบุคคล

ทัว่ไปท่ีคิดวา่เป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม โดยอาจจะไม่มีกฎหมายรับรอง คุม้ครอง หรือบงัคบั

ใหเ้ป็นไปตามสิทธิดงักล่าว 

 พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ (2547: 11-12) ไดก้ล่าวว่า สิทธินั้นเป็นความชอบธรรมของบุคคลอยา่ง

น้อยสองประเภท กล่าวคือเป็นความชอบธรรมของบุคคลท่ีกระทาํต่ออีกบุคคลโดยไม่ละเมิดต่อ

สิทธิของบุคคลนั้น และความชอบธรรมท่ีบุคคลหน่ึงสามารถกระทาํต่อบุคคลหน่ึงตามอาํนาจ 

บทบาท หนา้ท่ีท่ีแตกต่างจากไปจากตน  

Flew อา้งถึงใน พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 11) ไดก้ล่าวว่า สิทธิเป็นความชอบธรรมทั้งปวง

ของบุคคลในฐานะท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม เนน้ถึงบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสังคม 

ซ่ึงทาํให้เกิดความเขา้ใจได้ว่าบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสังคมมีสถานภาพเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมี

ความชอบธรรมเท่าเทียมกนัในสงัคม  
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 Heywood (2000: 302) ไดก้ล่าวว่า สิทธิเป็นความชอบธรรมในการกระทาํหรือไดรั้บการ

ปฏิบติัต่อเน่ืองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ  

 สงวนใจ สีหะกุลงั (2546: 7) ไดส้รุปว่าสิทธิเป็นเร่ืองของอาํนาจและเป็นประโยชน์ท่ีกฎหมาย

ใหก้ารรับรองและป้องกนั ตามหลกักฎหมายคอมมอน ลอร์ (Common Law) ท่ีไดว้างในหลกัของเร่ือง

สิทธิว่ากฎหมายสร้างสิทธิและกาํหนดหนา้ท่ี สิทธิทาํใหเ้กิดหนา้ท่ีท่ีบุคคลอ่ืนตอ้งให้ความเคารพ การ

ฝ่าฝืน การละเลย หรือการจงใจท่ีจะทาํผดิต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิ โดยหากมีการ

ละเมิดสิทธิเกิดข้ึน รัฐตอ้งมีหนา้ท่ีในการแกไ้ขเยยีวยา 

 ดงันั้นจึงอาจสรุปความหมายของสิทธิไดว้่า เป็นเร่ืองของความชอบธรรมของบุคคลหน่ึงท่ี

พึงมีตามสิทธิท่ีตนเองไดรั้บตามหนา้ท่ีท่ีถูกกาํหนดไวไ้ดก้ระทาํต่อบุคคลหน่ึง โดยตอ้งไม่ละเมิดต่อ

สิทธิของบุคคลนั้น อีกทั้งในเร่ืองยงัรวมไปถึงสิทธิด้านอ่ืน ๆ ตามกฎหมายท่ีอาจจะได้รับการ

รองรับและคุม้ครอง อาทิ สิทธิทางศีลธรรม (Moral Rights) สิทธิทางธรรมชาติ (Nature Rights) 

และสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

 

 2.3.2  แนวความคดิเกีย่วกบัสิทธิ 

 นอกจากนั้นแลว้คาํวา่สิทธิยงัถูกจาํแนกออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น  

 Barry (2000: 224) ไดจ้าํแนกสิทธิเป็นส่ีรูปแบบอนัประกอบไปดว้ย ก) สิทธิในความมี

อิสระ-เสรีภาพ (Liberty-right) ข) สิทธิในการเรียกร้อง (Claims-right) ค) สิทธิในการไดรั้บการ

ยกเวน้พิเศษ (Immunity-right) และ ง) สิทธิอาํนาจ (Power-right) โดยหากพิจารณาดงัท่ีกล่าวมาแลว้

นั้น อาจจดัประเภทของสิทธิไดเ้ป็นสองกลุ่มหลกั ไดแ้ก่ สิทธิท่ีมีอยูใ่นฐานะท่ีเป็นมนุษย ์และสิทธิ

ตามตวับทกฎหมายกาํหนดให ้ 

1)  สิทธิในฐานะความเป็นมนุษยห์รือสิทธิทางธรรม (Moral rights) เป็นความชอบธรรม

ท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติและโดยอุดมคติของความเป็นมนุษยท่ี์จะกระทาํหรือไดรั้บการปฏิบติัต่อ (Barry, 

2000: 224) สิทธิประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นสากล (Universal) โดยมีนยัท่ีว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความเป็น

มนุษยซ่ึ์งไม่จาํเป็นว่าจะเป็นสมาชิกของรัฐ เช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม เพศ สถานภาพ หรือกลุ่มใด อีก

ทั้งยงัมีลกัษณะของความเป็นมูลฐาน (Fundamental) ท่ีไม่สามารถมีลกัษณะเป็นอ่ืนไปได ้(Inalienable) 

(เฉลิมเกียรติ ผิวนวล, 2530: 2) ไดข้ยายแนวคิดว่าเป็นความชอบธรรมพื้นฐานขั้นสูงสุดสาํหรับมนุษย์
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ทั้งหลายในฐานะท่ีเป็นบุคคลหน่ึงและเป็นสมาชิกของมนุษชาติ สิทธิในความเป็นมนุษยย์อ่มเป็นสิทธิ

ทางธรรมขั้นสูงสุดในการดาํรงอยู่ เช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่และการอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกบัความ

เป็นมนุษย ์ซ่ึงไม่ใช่สัตว ์พืช หรือวตัถุส่ิงของใด ๆ  สิทธิเช่นน้ีย่อมมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลในชุมชน กล่าวคือเป็นจุดเช่ือมระหว่างบุคคลกบัส่วนรวมเพื่อการพฒันาชีวิตทั้งส่วนบุคคลและ

ส่วนรวม อีกทั้งยงัสามารถกล่าวไดว้่าสิทธิมนุษยชนยงัสะทอ้นว่าเม่ือมนุษยเ์กิดมา มนุษยเ์รียกร้อง

เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับส่ิงพื้นฐาน อาทิเช่น การตระหนกัถึงการดาํรงอยูข่องตนเองบนโลกใบน้ี ความ

ตอ้งการทางกายภาพขั้นพื้นฐานในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์สันติสุขท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ในขณะท่ีหากมอง

ในมุมกลบักนับุคคลยอ่มตระหนกัและตอ้งยอมรับผูอ่ื้นดว้ยเพราะเป็นทางเดียวท่ีจะสามารถอยูร่่วมกนั

ในสงัคมได ้(พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 13) 

2)  สิทธิบญัญติั  สิทธิประเภทน้ีเป็นสิทธิตามท่ีกฎหมายกาํหนด (Legal Rights) เป็น

ความชอบธรรมภายในระบบของกฎหมายท่ีมีผลบังคับ ซ่ึงแท้จริงแล้วสิทธิบัญญัติเป็นสิทธิ

มนุษยชนในอีกแง่มุมหน่ึงท่ีตอ้งการการยอมรับในความชอบธรรมอนัอยูบ่นพื้นฐานของขอ้บญัญติั

แห่งรัฐ โดยปรากฏในรูปของตวับทกฎหมายท่ีใหก้ารรับรองสิทธิของบุคคลในการมีชีวิตท่ีเป็นปกติ

สุข เราอาจแยกพิจารณาสิทธิตามกฎหมายออกเป็นสองประเภทคือ สิทธิพลเมือง และสิทธิของเจา้

พนกังานในองคก์รภาครัฐหรืออาํนาจหนา้ท่ี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (1)  สิทธิพลเมือง 

สิทธิพลเมืองถือเป็นหน่ึงในร่างและประกาศปฏิญญาสากลซ่ึงประกอบดว้ย 30 

ขอ้ โดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น (Civil and Political Rights) ไดก้ล่าวถึงโดยควบคู่

กนั (กลุพล พลวนั อา้งถึงใน สุรัสวดี สุวรรณศิริ, 2542: 15-16)  

สุรัสวดี สุวรรณศิริ (2542: 16) ไดใ้หค้วามหมาย สิทธิพลเมือง คือสิทธิในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น มนุษยย์่อมมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองความปอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และการต่อตา้น

การกดข่ี สิทธิในการพดูโดยเสรี การพิมพโ์ดยเสรี เสรีภาพในการนบัถือศาสนาและเสรีภาพในการ

จบักมุตามอาํเภอใจ 

สิทธิพลเมืองหรือสิทธิของความเป็นพลเมือง (Civil Rights) หมายถึงความชอบ

ธรรมของบุคคลท่ีจะกระทาํการหรือไดรั้บการปฏิบติัต่อภายใตข้อ้บญัญติัของกฎหมาย หรืออาจ

กล่าวไดว้่า สิทธิประเภทน้ีแทจ้ริงก็คือสิทธิมนุษยชนนัน่เอง หากแต่เป็นสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการ
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รับรองโดยตวับทกฎหมาย ดว้ยเหตุท่ีแนวคิดสิทธิมนุษยชนมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิ

ทางธรรมชาติ (Natural Rights) และกฎทางธรรมชาติ (Nature Law) ตามลาํดบั จึงทาํใหมี้ลกัษณะ

เป็นอุดมคติอันอยู่บนพื้นฐานแห่งความชอบธรรมของความเป็นมนุษย์และนํามาสู่ขอบเขตท่ี

กวา้งขวางเกินกว่าจะระบุให้ชัดเจนได้ ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้นั้นสิทธิดงักล่าวไม่อาจแยกออกจาก

ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมและความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีบุคคลนั้น ๆ อาศยัอยู่ (Heywood, 

2002: 302) หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ ในสภาพธรมชาตินั้นมนุษยทุ์กคนจะมีสิทธิท่ีแทจ้ริงและ

ไม่สามารถอา้งจนสามารถใชสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยเหตุท่ีทุกคนจะมีสิทธิก็ต่อเม่ือเขามีความสามารถ

ท่ีจะหาสิทธินั้นโดยพละกาํลงัท่ีตนมีเหนือกว่าผูอ่ื้น ซ่ึงหากเกิดภาวการณ์เช่นน้ีข้ึนก็จะไม่สามารถ

หลีกเล่ียงการล่วงละเมิดสิทธิระหว่างบุคคลไม่ได ้และความสับสนถึงขั้นวิกฤติภายในสังคมหน่ึง

สังคมใดก็ย่อมไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ช่นกนั ดงันั้นแลว้ผูท่ี้จะทาํให้บุคคลสามารถมีสิทธิช้ีวิตอยู่

ในสังคมโดยปราศจากการถูกแทรกแซงหรือเบียดเบียนหรือขดัขวางจากผูอ่ื้นไดก้็แต่โดยรัฐเท่านั้น 

เพราะเป็นองคก์รชอบธรรมและทรงไวซ่ึ้งอาํนาจในการกาํหนดขอบเขตแห่งสิทธิและบงัคบัการให้

เป็นไปตามสิทธิของบุคคล โดยบญัญติักฎหมายไวช้ดัแจง้ว่าบุคคลมีสิทธิอะไรบา้ง และจะใชสิ้ทธิ

นั้นไดภ้ายในขอบเขตเพียงใด โดยจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสิทธิในความเป็นมนุษยแ์ละเง่ือนไข

ทางขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมรัฐเป็นสาํคญั (พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 14) 

บริบทของสิทธิพลเมืองไดมี้การพฒันาเป็นลาํดบั ในอดีตนั้นสิทธิพลเมืองมีจุดเนน้

ในเร่ืองสิทธิของความเป็น “ส่วนบุคคล” (Private) ท่ีแทจ้ริง สิทธิพลเมืองในช่วงเวลานั้นเรียกกนัว่า 

“เสรีภาพของพลเมือง” (Civil Liberty) ซ่ึงเป็นเสรีภาพของบุคคลท่ีจะปฏิเสธการครอบงาํหรือการ

แทรกแซงของรัฐ (Negative Rights) ในปัจจุบนัเสรีภาพพลเมืองไดมี้บริบทเน้ือหาเพิ่มเติมและแตกต่าง

จากอดีตเป็นอย่างมากและมักเรียกกันว่าสิทธิพลเมือง ซ่ึงมีลักษณะเป็นสิทธิในการได้มาจากรัฐ 

(Positive Rights) กล่าวคือนอกจากรับรองเสรีภาพของพลเมืองแลว้รัฐยงัตอ้งให้การรับรองอยา่งเป็น

ทางการต่อสิทธิในความเป็นพลเมืองของบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบั สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิ

ในการมีวิถีชีวิตภายใตมิ้ติทางการประกอบกิจกรรมทางศาสนาทางเศรษฐกิจและทางวฒันธรรม สิทธิใน

การเขา้ถึงการบริการของรัฐอนัอยู่ในรูปของสวสัดิการต่าง ๆ สิทธิท่ีจะมีชีวิตภายใตค้วามสงบสันติ 

สิทธิในการพฒันา (Rights to Development) อนัอยูบ่นพื้นฐานของการเลง็เห็นคุณค่าแห่งกระบวนการ

และเป้าหมายของการพฒันาท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัหรือมีเพียงหน่ึงแนวทางตลอดจนสิทธิท่ีจะมี
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ชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีความสมดุล (the right to a healthy and balanced environment)  สิทธิท่ี

จะไดรั้บการช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในการบรรเทาทุกขจ์ากความหายนะ (the right to humanitarian 

disaster relief) (พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 15) 

 (2)  อาํนาจหนา้ท่ี 

สิทธิตามตวับทกฎหมายประเภทท่ีสองเป็นสิทธิท่ีเรียกวา่อาํนาจหนา้ท่ี 

(Authority) Shrode and JR (1974: 295 อา้งถึงใน พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 15) เห็นวา่อาํนาจหนา้ท่ี

หมายถึงสิทธิท่ีเป็นทางการ (Formal Rights) ท่ีมีอยูใ่นตาํแหน่งทางการบริหารเพื่อใหบุ้คคลอ่ืน

ยนิยอมปฏิบติัตามคาํสัง่ของผูป้กครองตาํแหน่งดงักล่าว 

 Bartol and Martin (1991: 353 อา้งถึงใน พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 16)  

กล่าววา่อาํนาจหนา้ท่ีคือ สิทธิของผูมี้ตาํแหน่งหนา้ท่ีในการตดัสินใจ ดาํเนินการ และกาํหนดให ้

ผูอ่ื้นกระทาํตาม  

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2536: 279 อา้งถึงใน พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 16) 

กล่าววา่ อาํนาจหนา้ท่ีเป็นอาํนาจท่ีจะสัง่ใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติัตามได ้

 ถึงแมว้า่ความเห็นเก่ียวกบัความหมายของอาํนาจหนา้ท่ีของนกัวิชาการท่ี 

กล่าวขา้งตน้นั้นมีความใกลเ้คียงกนั ซ่ึงหากเราพิจารณาในมิติของระดบัมหภาคจะเห็นไดว้า่อาํนาจ 

หนา้ท่ีเป็นสิทธิหรือความชอบธรรมตามกฎหมายประเภทหน่ึงท่ีรัฐไดม้อบใหแ้ก่องคก์รของรัฐโดย 

มีขา้ราชการเป็นผูใ้ชค้วามชอบธรรมน้ี ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่อาํนาจหนา้ท่ีนั้นหมายรวมถึง 

ความชอบธรรมตามกฎหมายทั้งขององคก์รโดยนิตินยัและของพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้รอบ 

แห่งอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รท่ีเขาเหล่านั้นสงักดัอยู ่

 ดงันั้นแลว้หากจะกล่าวสรุปถึงความหมายของอาํนาจแลว้นั้นความหมายท่ี 

สามารถสรุปไดค้รอบคลุมกบัความหมายมากท่ีสุดกคื็อ ความหมายตามท่ี Heywood ไดนิ้ยามไวว้า่  

อาํนาจหนา้ท่ีคือ อาํนาจตามหลกันิติธรรม หรืออาํนาจอนัชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Power) ซ่ึง 

มีความหมายท่ีครอบคลุมทั้งอาํนาจ สิทธิ กล่าวคืออาํนาจหนา้ท่ีเป็นสิทธิขององคก์รอนัหมายรวมถึง 

เจา้พนกังานขององคก์รในการใชอ้าํนาจอนัชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือใหส้าธารณะกระทาํตาม ซ่ึงการ 

กระทาํตามของสาธารณะจะเป็นไปดว้ยความเช่ือฟังหรือยอมรับโดยปราศจากการบงัคบัขู่เขญ็ 

(พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ, 2547: 16)  
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 ในขณะท่ีมีบุคคลกล่าวถึงอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ยงัมีนกั 

คิดท่ีกล่าวถึงสิทธิและหน้าท่ีไวอี้กเช่นกนั ซ่ึงเป็นคาํกล่าวท่ีคู่กนัอย่างแยกไม่ออก เน่ืองจากสิทธิ

และหนา้ท่ีนั้นตามมาซ่ึงพื้นฐานทางกฎหมาย ซ่ึงอาจมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 

 2.3.3  แนวคดิสิทธิและหน้าที ่

 พิชยั นิลทองคาํ (2541: 5-9 อา้งถึงใน พุทธชาด ไชยเดชะ, 2545: 12) ไดก้ล่าวว่า แนวคิด

สิทธิและหนา้ท่ีนั้นเป็นแนวคิดพ้ืนฐานทางกฎหมาย คือ เร่ืองสิทธิและหนา้ท่ี คาํว่า “สิทธิ หนา้ท่ี” 

สําคญัท่ีสุดในกฎหมาย เพราะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดไวไ้ม่ว่าในกฎหมายใด ๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 4 “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพของบุคคลยอ่ม

ไดรั้บการคุม้ครอง” มาตรา 28 วรรคสอง “บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ี

รับรองไว ้สามารถแยกบทบญัญติัแก่งรัฐธรรมนูญเพื่อสิทธิทางศาล หรือยกข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้คดีได”้ 

โดยแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีอาจกล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  สิทธิ คาํวา่ “สิทธิ” เป็นคาํวา่มีบญัญติัในกฎหมาย เป็นขอ้ความท่ีเป็นรากฐานทาง

กฎหมาย  สิทธิ  คือความชอบธรรมท่ีบุคคลอาจใช้ยืนย ันต่อผู ้อ่ืน  เพื่อคุ ้มครองหรือรักษา

ผลประโยชน์ อนัเป็นส่วนพึงไดรั้บของบุคคลนั้น ๆ  

2)  หนา้ท่ี คือความชอบธรรมในทางท่ีเป็นความผกูพนัใหบุ้คคลอยูใ่นสถานะจะตอ้ง

กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํ หรือยอมใหเ้ขากระทาํ เพื่อใหเ้ป็นไปตามผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

3)  อาํนาจ คือความสามารถหรือส่ิงท่ีสามารถกระทาํหรือบงัคบัให้เกิดส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

โดยส่วนใหญ่ใชก้บัผูมี้สถานะหรือหนา้ท่ีท่ีสูงกว่า ใชเ้ป็นเคร่ืองยืนยนักบับุคคลท่ีมีสถานะตํ่ากว่า 

อาํนาจจึงเป็นความชอบธรรมท่ีมีอยูเ่หนือบุคคล 

 ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัสิทธินั้นมีความหมายท่ีกวา้งขวาง ครอบคลุมไปตามตวับทกฎหมาย

เพ่ือให้การใชสิ้ทธิของบุคคลหน่ึง ๆ ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอีกคนหน่ึง อนัจะสามารถก่อให้เกิด

ความวุ่นวายต่อสังคม และสืบเน่ืองไปถึงเร่ืองของสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ 

ซ่ึงจะไดก้ล่าวในส่วนต่อไป  
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 2.3.4  แนวคดิสิทธิมนุษยชน 

 แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิดท่ีประกอบอยู่ในอารยธรรมใหญ่ ๆ ของโลกทั้ง

ตะวนัอกและตะวนัตก (เฉลิมเกียรติ ผวินวล, 2530: 6 อา้งถึงใน ดิเรก เหมนคร, 2549: 11) และไดพ้บวา่

หลกัสิทธิมนุษยชนไดแ้ฝงอยูใ่นคาํสอนของศาสนาต่าง ๆ (สกล สกลเดช, 2542: 35-40 อา้งถึงใน ดิเรก 

เหมนคร, 2549: 11) โดยแทจ้ริงแลว้นั้นคาํว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) เป็นคาํท่ีเกิดข้ึนใหม่

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พร้อม ๆ กบัการจดัตั้งองคก์ารสหประชาชาติในปี 1945 โดยมีการ

รองรับปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนโดยสมชัชาใหญ่ในปี 1948 ซ่ึงคาํว่าสิทธิมนุษยชน นาํมา

แทนคาํว่า สิทธิธรรมชาติ (Natural Rights) เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองของกฎหมายธรรมชาติ ซ่ึงเป็นท่ีมา

ของสิทธิธรรมชาตินั้นถูกโตแ้ยง้และคดัคา้นอย่างมาก นอกจากน้ียงัใชแ้ทนคาํว่า “สิทธิของมนุษย”์ 

(Rights of Man) ทั้งน้ีเพื่อใหค้รอบคลุมถึงสิทธิสตรีในยคุสหประชาชาติท่ีเนน้การไม่เลือกปฏิบติั  

 แต่ถึงอย่างไรก็ตามจะสามารถเห็นไดว้่า ในปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกไดใ้ห้การยอมรับ

และมีการเรียกร้องสิทธิใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนหลายดา้น เช่น สิทธิดา้นอาหาร สิทธิในการพกัผ่อน สิทธิใน

สันติภาพ และสิทธิในการพฒันา เป็นตน้ (ดิเรก เหมนคร, 2549: 12) แต่ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้กิดความ

ขดัแยง้ในหลายประเทศในประเด็นการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมุมมองของ

รัฐบาลของแต่ละประเทศท่ีมีมุมมองแตกต่างกนั (วรุณสิริ สุจินดา, 2546: 20) 

  1)  สิทธิท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน จาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

คือ 

(1)  สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิต เสรีภาพ

และความมัน่คงของบุคคล อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน ความเสมอภาคในทาง

กฎหมาย การคุม้ครองเม่ือถูกจบั กกัขงั หรือเนรเทศ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ข) สิทธิในการสมรสและการตั้งครอบครัว เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทาง

ความคิด มโนธรรม และศาสนา การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม 

และเขา้ร่วมสมาคมอยา่งสนัติ สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือ โดย

การส่งผูแ้ทนท่ีไดรั้บการเลือกตั้งอยา่งเสรีสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซ่ึงครอบคลุมถึง

สิทธิในการทาํงาน การไดรั้บค่าตอบแทนเท่ากนัสาํหรับงานท่ีเท่ากนั สิทธิในการก่อตั้งและเขา้ร่วม



33 

สหภาพแรงงาน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการเขา้

ร่วมใชชี้วติทางวฒันธรรมอยา่งเสรี 

เห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับสิทธิของพลเมือง สิทธิทาง

การเมืองอยา่งแยกไม่ออก ซ่ึงอาจมองไดว้่าสิทธินั้นมีความแตกต่างกนัเพียงในดา้นการรองรับโดย

กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ หรือบทบญัญติัของแต่ละประเทศ ซ่ึงในประเทศไทยนั้นไดมี้บทบญัญติั

ตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 

(2)  บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญกบัสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มีสาระสําคญัเพ่ือการ

ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และ

ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและ

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นสาํคญั ซ่ึงมีบทบญัญติับงัคบั

ไวใ้นส่วนท่ี 8 ท่ีว่าดว้ย “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ในมาตรา 199 และ มาตรา 200 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 มาตรา 199 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบดว้ยประธาน 

กรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกสิบคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของ 

วฒิุสภาจากผูซ่ึ้งมีความรู้ หรือประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ี 

ประจกัษ ์ทั้งน้ี โดยตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย 

 ใหป้ระธานวฒิุสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน 

กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คุณสมบติั ลกัษณะตอ้งห้าม การสรรหา การคดัเลือก การถอดถอน และการ

กาํหนด ค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

         กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดาํรงตาํแหน่งหกปี นบัแต่วนัท่ี 

พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 

มาตรา 200 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1)  ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือการละเลยการกระทาํอนัเป็น

การละเมิด สิทธิมนุษยชนหรืออนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ี
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ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทาํหรือ

ละเลยการกระทาํดงักล่าว เพื่อดาํเนินการในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดาํเนินการตามท่ีเสนอให้

รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาํเนินการต่อไป 

   2)  เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ

ขอ้บงัคบัต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

   3)  ส่งเสริมการพฒันา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 

   4)  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ 

องคก์ารเอกชน และองคก์ารอ่ืนในดา้นสิทธิมนุษยชน 

   5)  จดัทาํรายงานประจาํปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา 

   6)  อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบดว้ย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจเรียกเอกสาร หรือหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งจาก บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยคาํ รวมทั้งมีอาํนาจอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 

 2.3.5  ความหมายของสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นเร่ืองท่ีไดถู้กกล่าวถึงเป็นระยะเวลายาวนาน มนุษยไ์ด้

กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 สุรัสวดี สุวรรณศิริ (2542: 13) ไดพ้ดูถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไวว้า่ มนุษยทุ์กคน

เกิดมามีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั มนุษยใ์นสภาพธรรมชาติมีสิทธิตามธรรมชาติ  

 พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2552) ไดใ้หค้วามหมายว่า ศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลท่ีรับรองหรือคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมี

พนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
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 เมธสั อนุวตัรอุดม (2551: 5) กล่าววา่ สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิเสรีภาพท่ีจาํเป็นขั้นพื้นฐานท่ี

คนทุกคนพึงไดรั้บอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษย ์ไม่ว่าจะมีความแตกต่าง

กนัทางเช้ือชาติ ชาติกาํเนิด ศาสนา วฒันธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลกัษณ์ภายนอก อายุ และ

สติปัญญา หรือมีความไม่เท่าเทียมกนัในฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมมากนอ้ยเพียงใดกต็าม 

 สว่าง กนัศรีเวียง (ม.ป.ป.: 1) กล่าวถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึง สิทธิ

ความเป็นมนุษยห์รือสิทธิในความเป็นคน อนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมา สิทธิ

มนุษยชนเป็นสิทธิท่ีไม่สามารถโอนใหแ้ก่กนัได ้และไม่มีบุคคล องคก์ร หรือแมแ้ต่รัฐ สามารถล่วง

ละเมิดความเป็นมนุษยน้ี์ได ้สิทธิในความเป็นมนุษยน้ี์เป็นของคนทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเช้ือชาติ 

แหล่งกาํเนิด เพศ อาย ุสีผวิ ท่ีแตกต่างกนัหรือจะยากดีมีจนหรือเป็นคนพิการ สิทธิมนุษยชนนั้นไม่มี

พรมแดน การกระทาํใดท่ีมนุษยก์ระทาํต่อกนัอยา่งหยามเกียรติและละเมิดศกัด์ิศรีของความเป็นคน 

ไม่วา่จะเกิดแก่มนุษยท่ี์ประเทศใด และไม่วา่ ผูก้ระทาํการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐใด

รัฐหน่ึงกต็าม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 จากท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายแนวคิดสิทธิมนุษยชนในขา้งตน้สามารถแยกประเด็นท่ีสาํคญั

ของสิทธิมนุษยชนไดเ้ป็นองคร์วมดงัต่อไปน้ี  

  1)  สิทธิ (Rights) สิทธิเป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยทุ์กคนตามธรรมชาติท่ีไดเ้กิดมาเป็น

มนุษย ์ซ่ึงไม่มีใครล่วงละเมิดได ้คนทุกคนท่ีเกิดมามีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูร่อด และตอ้งมีชีวิตอยูอ่ยา่ง

สมเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย  ์ความมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาติน้ี แมเ้ม่ือยงัไม่มี

กฎหมายมารองรับ สิทธิกย็งัมีอยู ่

  2)  เสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพหมายถึง การท่ีมนุษยส์ามารถทาํอะไรก็ไดภ้ายใต้

ขอบเขตของ ศีลธรรมอนัดีงาม โดยไม่เบียดเบียนสังคม หรือไม่ล่วงลํ้าสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือสิทธิ

ของส่วนรวม เราจึงเห็นว่ามีการใชค้าํ 2 คาํน้ีพร้อมกนั คือสิทธิ และเสรีภาพ ในปฏิญญาสากลว่า

ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) มกัจะใชค้าํวา่สิทธิ

และเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็นและแสดงออก หรือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและ

สร้างครอบครัว เป็นตน้ 

  3)  ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นคาํท่ี

อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน ในแง่ของการใหคุ้ณค่าแก่ความเป็นคนว่า คนทุกคนมีคุณค่าเท่า
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เทียมกนั ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เป็นหลกัการสาํคญัของสิทธิมนุษยชนท่ีกาํหนดสิทธิท่ีติดตวัมาตั้งแต่

เกิด ใครจะละเมิดไม่ได ้และไม่สามารถ่ายโอนให้แก่กนัได ้สิทธิน้ีคือสิทธิในการมีชีวิตและมีความ

มัน่คงในการมีชีวิตอยู ่คนทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ดงันั้นการปฏิบติัต่อกนัของ

ผูค้นในสังคมจึงตอ้งเคารพความเป็นมนุษย ์ห้ามทาํร้ายร่างกาย ทรมานอยา่งโหดร้าย หรือกระทาํการ

ใด ๆ ท่ีถือเป็นการเหยียดหยามความเป็นมนุษย  ์ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย  ์ได้รับการรับรองไวใ้น

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญา และปฏิญญาระหว่างประเทศ

หลายฉบบั 

  4)  ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบติั (Equality and Discrimination) เกณฑก์าร

วดัว่าสังคมหน่ึงสังคมใดมีการละเมิดหรือเคารพสิทธิมนุษยชนก็คือ การดูว่าสังคมนั้นมีการเคารพ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือไม่ ตวัช้ีวดัของการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก์็คือ ความเสมอภาค 

หรือการปฏิบติัต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั หากมีการปฏิบติัต่อมนุษยโ์ดยไม่เท่าเทียมกนั เรา

เรียกวา่ การเลือกปฏิบติั  

  ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกนั ไม่ไดแ้ปลว่าคนทุกคนตอ้งไดรั้บเท่านั้น แต่

หมายความว่า ในสถานการณ์ท่ีเหมือนกนัจะตอ้งปฏิบติัต่อคนดว้ยหลกัการเดียวกนั ในส่วนท่ีกล่าว

วา่ความเท่าเทียมกนั หรือเสมอภาคกนันั้น ไม่ไดแ้ปลวา่คนทุกคนตอ้งไดรั้บเท่ากนั แต่หมายความวา่ 

ในสถานการณ์เดียวกนั อาจมีการไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัได ้เพราะขอ้จาํกดัหรือความจาํเป็น

ของบุคคลนั้น ซ่ึงไม่ถือว่าเป็นการไม่เสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบติั เช่น รัฐบาลประกาศว่าคน

ทุกคนท่ีมีรายไดจ้ะตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐเท่ากนัทุกคน โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าใครจะมีรายไดม้ากนอ้ย

เท่าใด โดยรัฐจะอา้งว่าน่ีคือการใช้เกณฑ์เดียวกัน ปฏิบติัต่อคนทุกคนเสมอกันหรือรัฐจะออก

กฎหมายให้คนทุกคนอยูบ่า้นการเคหะท่ีรัฐจดัหาไวใ้ห้ เพ่ือแสดงว่าคนทุกคนตอ้งไดรั้บการปฏิบติั

อยา่งเสมอหนา้กนัยอ่มไม่ใช่การอธิบายหลกัของความเสมอภาค เพราะในความเป็นจริงการเสียภาษี

ให้แก่รัฐตามกาํลงัรายไดข้องบุคคลนั้น ย่อมเกิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้รายไดทุ้กคน มิใช่ให้คนท่ีมี

รายไดน้อ้ยตอ้งเสียภาษีเท่าคนท่ีมีรายไดม้าก (สวา่ง กนัศรีเวียง, ม.ป.ป.: 3) 
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สิทธิมนุษยชน      

 

 

      สิทธิ          เสรีภาพ                         เสมอภาค                                เป็นธรรม 

มีท่ีอยู่อาศัย 

มีอาหารกิน 

มียารักษาโรค 

มีการศึกษา 

ไม่ถูกทําร้าย 

ชีวิตปลอดภัย 

 แสดงความคิดเห็น 

เลือกอาชีพ 

เลือกคู่ครอง 

เดินทาง 

นับถือศาสนา 

ชุมนุมโดยไม่มีอาวุธ 

ได้รับการปฏิบัติเท่าเทียม 

(ทั้งในศักดิ์และสิทธิ์) 

ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

ไม่โดนเอาเปรียบ 

สาระต่าง ปฏิบัติต่าง 
  สาระเหมือน ปฏิบัติเหมือน 

 จึงจะเกิดความเป็นธรรม 

เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  
ต้องได้รับการปฏิบัติ       

ในบางเรื่องที่ต่างจาก        

คนทั่วไปเพื่อให้เกิด         

ความเป็นธรรม 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  แสดงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักประกันความเป็นธรรมในสังคม  

แหล่งที่มา : เมธัส อนุวัตรอุดม, 2551: 6. 

  จากแนวคิดสิทธิมนุษยชนข้างต้นนั้น เห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมีการใช้ควบคู่

กับคําว่าเสรีภาพ เสมอภาค อีกทั้งยังกล่าวถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อีกด้วย โดยที่ต้องได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ เป็นมาตรฐานขั้นตํ่าที่พึงมี 

เป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า เป็นสิทธิท่ีได้รับการยอมรับจาก

นานาประเทศโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพ

ทางกายและสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางการเมืองหรือความเชื่ออื่น ๆ ท่ีขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้ หากมีการล่วงละเมิดต่อสิทธิ

มนุษยชนย่อมจะได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมาย เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย และความ

มั่นคงปลอดภัย สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิในการเคลื่อนไหวและในการเลือกถิ่น

ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนยังหมายถึง สิทธิท่ีพึงมีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 

คุณภาพชีวิต เพื่อธํารงรักษาไว้ซ่ึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิในการเลือกนับถือศาสนา 

สิทธิในการเลือกที่จะประกอบอาชีพ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิในการมีส่วน

ร่วมในทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้นสิทธิมนุษยชนจึงประกอบไปด้วยสิทธิต่าง ๆ ท่ีต้องครอบคลุม
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คนในสังคม นัน่ยอมแสดงถึงความเช่ือมโยงกบัแนวคิดความครอบคลุมทางสังคมท่ีเป็นหน่ึงในมิติ

ทั้ งส่ีของคุณภาพสังคมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีหลอมรวมคนในสังคมให้เกิดความเสมอภาคในการ

ดาํรงชีวิตในสังคมให้เกิดข้ึนไดต้รงกบัความเป็นจริงในสังคม และยงัอาจสามารถช่วยสร้างเสริม

คุณภาพสงัคมใหเ้กิดข้ึนได ้

 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการยอมรับทางสังคม 

 

 การยอมรับในทางสังคมเร่ืองความครอบคลุมทางสังคมนั้นอาจเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

เสริมคุณภาพสงัคมท่ีทาํใหเ้กิดการหลอมรวมหรือความครอบคลุมทางสังคม การยอมรับของบุคคล 

กลุ่ม กลุ่มบุคคลต่าง ๆ สามารถสร้างความสัมพนัธ์ ทศันคติ ค่านิยมท่ีอาจเป็นค่านิยมใหม่ ๆ ตามมา

ของคนในสงัคม ซ่ึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสงัคมของพ้ืนท่ีนั้น ๆ  

 

 2.4.1  ความหมายของการยอมรับ 

 การยอมรับมีความสาํคญัต่อการท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใหม่ท่ีบุคคลหรือกลุ่มจะไดเ้ผชิญการ

เปล่ียนแปลงน้ี ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงในตวับุคคลในสังคมเป็นอยางยิง่ เพราะว่า

การยอมรับในส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นยอ่มมีการปรับทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ โดยเฉพาะทศันคติตอ้งมี

การเปล่ียนแปลงเพื่อใหเ้กิดการยอมรับไดง่้าย 

 ระดม เศรษฐกร (2512: 10) กล่าววา่การยอมรับนั้นเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่บุคคล

หน่ึงท่ีไดรั้บทราบส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ตลอดจนกระทัง่ไดรั้บเอาส่ิงนั้นไปปฏิบติั 

 ธีรศาสตร์ แมน้สกลุ (2541: 13) ใหค้วามหมายการยอมรับวา่เป็นพฤติกรรมของบุคคลใน

การจะรับเอาส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีตนเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดีกวา่ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมไปปฏิบติัดว้ยคาม

พอใจ และการยอมรับจะเกิดข้ึนไดโ้ดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ และไดท้ดสอบมาแลว้ขั้นหน่ึง โดย

อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาเป็นปี ๆ ในการตดัสินใจ 

สมญติั คาํปาละ (2537: 17) กล่าววา่การยอมรับหมายถึง การท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้ผา่น

การศึกษา สามารถบรรยายไดโ้ดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้นั้นจะไดผ้ลกต่็อเม่ือบุคคลนั้นไดท้ดลองปฏิบติั 
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 ไพบูลย ์สุทธสุภา (2525: 13) ไดใ้หข้อ้มูลวา่กระบวนการตดัสินใจจะยอมรับหรือไม่

ยอมรับ นวตักรรมเป็นกระบวนการทางจิตท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่บุคคลไดรู้้จกันวตักรรมนั้นเป็นคร้ังแรก

จนถึงขั้นตดัสินใจ 

 บุญสม วราเอกศิริ (2529: 162) ไดใ้หค้วามหมายของการยอมรับวา่ เป็นการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของเกษตรกรหลงัจากไดรั้บความรู้ แนวความคิด ความชาํนาญ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และ

ไดย้ดึถือปฏิบติัตาม 

 เสถียร เชยประดบั (2530: 24 อา้งถึงใน ฐิติมา กลุอชัชะกิจ, 2543: 52) ใหค้วามหมายของ

การยอมรับวา่เป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสมอง โดยผา่นขั้นตอนต่าง ๆ 

ตั้งแต่ขั้นแรกท่ีมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่นั้นไปจนถึงขั้นยนืยนัการตดัสินใจท่ีกระทาํไปแลว้ ซ่ึง

นบัเป็นการตดัสินใจแบบพิเศษ 

 ฐิติมา กลุอชัชะกิจ (2543: 53) ไดก้ล่าวถึงการยอมรับท่ีเป็นสญัลกัษณ์วา่เป็นการยอมรับทาง

จิตใจ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการยอมรับ  

Roger and Shoemaker (1971: 19) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการยอมรับ เป็นกระบวนการทาง

จิตใจของแต่ละคน ท่ีเร่ิมตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยหีน่ึง ๆ ไปถึงการ

ยอมรับอยา่งเตม็ท่ีโดยเปิดเผย 

 ความหมายโดยรวมอาจสรุปไดว้า่เป็นกระบวนการในการตดัสินท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และมี

กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนในการยอมรับส่ิงใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และทดสอบโดย

บุคคลบุคคลนั้นเอง ซ่ึงอาจตอ้งระยะเวลาในการตดัสินใจของแต่ละบุคคลท่ีไม่เท่ากนั การยอมรับ

นั้นบุคคลตอ้งทดลอง และปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการยอมรับไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 2.4.2  โครงสร้างของการยอมรับ 

 สมญติั คาํปาละ (2537: 17-18 อา้งถึงใน ฐิติมา กุลอชัชะกิจ, 2543: 53) ไดเ้ขียนแผนผงัโครงสร้าง

กระบวนการยอมรับ แบ่งโครงสร้างการยอมรับออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1)  ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอยูเ่ดิมก่อน แบ่งได ้2 กลุ่มคือ 
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                             กลุ่มแรก คุณลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือมัน่ ความสามารถ

ทางสมอง ทกัษะความคิดรวบยอด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้

ฯลฯ ตลอดจนการติดต่อกบัโลกภายนอกและการเป็นผูน้าํทางความคิด 

  กลุ่มท่ีสอง การรับรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปทสัถานของระบบสังคมดา้น

ความไวในการยอมรับ นับเป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญัและในขณะเดียวกนัเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับได ้

ประชากรท่ีอยู่ในชุมชนท่ีทนัสมยัย่อมจะมีการยอมรับเร็วกว่าประชากรท่ีอยู่ในชุมชนท่ีไม่ทนัสมยั 

นอกจากน้ีคุณลกัษณะบางอย่างของชุมชน เช่นการตลาด ความสะดวกในการคมนาคม ความเช่ือมัน่

เก่ียวกบันวตักรรม ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีอาจช่วยกระตุน้หรือหยดุย ั้งอตัราการยอมรับของประชากรได ้

2)  กระบวนการ เป็นการพฒันาดา้นความคิดตั้งแต่ประชากรไดรั้บรู้ในนวตักรรม สนใจ

ศึกษาประเมิน ทดลอง จนถึงการยอมรับ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีช่วยกระตุน้ให้กระบวนการน้ีดาํเนินการไปอยา่ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือยบัย ั้งให้ชา้ลง และมีผลทางตรงขา้มมีหลายอย่างเช่น ส่วนท่ีเก่ียวกบั

ตนเอง แหล่งการใหค้วามรู้ การับรู้เก่ียวกบันวตักรรม 

3)  ผล ไดแ้ก่การยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยท่ีหลงัจากช่วงน้ีบุคคลยงัมีการแสวงหา

ขอ้มูลใหม่ต่อไปอีก และอาจมีการเปล่ียนแปลงจากการยอมรับเป็นเลิกรับก็ได ้หรอืเปล่ียนจากการไม่

ยอมรับเป็นการยอมรับกไ็ด ้หรือไม่มีการเปล่ียนแปลง คือมีการกระทาํอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.4.3  กระบวนการการยอมรับ 

 Roger and Shoemaker (1971: 101 อา้งถึงใน ฐิติมา กุลอชัชะกิจ, 2543: 54) ใหค้วามหมาย

กระบวนการยอมรับว่า เป็นกระบวนใชค้วามคิดของบุคคลเป็นรูปแบบหน่ึงของการตดัสินใจเป็น

ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ขั้นของการรับรู้จนถึงการยอมรับ เป็นเร่ืองอขงแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยงัได้

กล่าวถึงกระบวนการยอมรับวา่มีอยู ่5 ขั้นตอนคือ 

1)  ขั้นรับรู้ (Awareness Stage) คือ การท่ีบุคคลไดรั้บรู้ว่ามีแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ ๆ 

แต่ยงัไม่มีความรู้ลึกซ้ึงในเน้ือหาและรายละเอียดต่าง ๆ การรับรู้ท่ีสาํคญัในกระบวนการยอมรับไดแ้ก่ 

การรับรู้ท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ในนวตักรรมเพิ่มเติม หรือการรับรู้ท่ีจะ

นาํไปสู่ขั้นต่อไปของกระบวนการยอมรับ เพราะการรับรู้แต่ละคร้ังไม่จาํเป็นตอ้งมีกระบวนการยอมรับ

ขั้นอ่ืน ๆ ตามมาเสมอไป ดงันั้นการรับรู้เร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการ หรือสามารถมองเห็นประโยชน์ท่ี
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เกิดข้ึนตามมาอยา่งเห็นเด่นชดั (Perceived advantage) เหล่าน้ียอ่มกระตุน้ให้เกิดความสนใจไดง่้ายกว่า

การรับรู้เร่ืองทัว่ ๆ ไป 

2)  ขั้นสนใจ (Interest Stage) คือการท่ีบุคคลเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั

วิทยาการแผนใหม่ ซ่ึงในขอ้น้ียงัไม่มีการประเมินให้เขา้กบัสถานการณ์จริง ส่ิงท่ีสาํคญัในขั้นน้ีไดแ้ก่ 

ความรู้ (Cognitive of Knowing) ความสนใจศึกษาหาความรู้ของบุคคลนอกจากจะข้ึนอยู่กบั

ความสามารถทางสมองในการรับความรู้ ยงัข้ึนอยูก่บัจิตลกัษณะบางประการดว้ย เช่นความทนัสมยั การ

ชอบเปล่ียนทศันคติ ระบบการส่ือสารท่ีดี เป็นตน้ 

3)  ขั้นไตร่ตรองและขั้นประเมิน (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลใชค้วามสามารถ

ทางสมองเพื่อให้เกิดความสนใจในนวตักรรมนั้นจนถึงระดบัหน่ึง มกัจะไตร่ตรองหรือประเมิน โดย

เทียบกบัประสบการณ์หรือความรู้ของตน หรือเป็นการทดลองความคิดว่า นวตักรรมน้ีเม่ือนาํไปปฏิบติั

จะใหป้ระโยชน์เพียงใด ทาํใหเ้ขาไดส่ิ้งท่ีตอ้งการข้ึนบา้งหรือไม่ 

4)  ขั้นทดลอง (Trial Stage) การไดล้งมือทาํเพียงบางส่วนในสถานการณ์จริงของบุคคล 

เป็นการ้ําความแน่ใจว่าผลจะดีจริงอยา่งท่ีคิดในชั้นประเมินหรือไม่ โดยความสาํคญัของขั้นน้ีคือความรู้

เก่ียวกบัวิธีทาํ เพราะจะมีผลต่อเน่ืองของการตดัสินใจท่ีจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับ หรือมีการเปล่ีนแปลง

อยา่งอ่ืนตามมา 

5)  ขั้นยอมรับหรือนาํไปใช ้(Adoption) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการตดัสินใจท่ี

จะยอมรับ โดยขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 

การท่ีประชาชนในสังคมจะเกิดการยอมรับช้าหรือเร็วนั้นข้ึนอยู่กับลกัษณะของ

ประชากรในสังคม ซ่ึงบุคลิกภาพและค่านิยมของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํให้บางกลุ่มเกิด

การยอมรับอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงตอ้งใชเ้วลานาน เช่นในทางการเมืองซ่ึงในปัจจุบนัมี

การแบ่งแยกสีท่ีเกิดจากควมคิด ค่านิยม อุดมการณ์ทางการเมืองอันก่อให้เกิดความแตกแยก 

แตกต่างกนั หากจะเรียกความสามคัคีเกิดข้ึนมา เพ่ือสร้างให้ประชาชนไทยหลอมรวมเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนัก็ตอ้งมีระยะเวลาท่ีแต่ละสีตดัสินใจท่ีจะยอมรับความแตกต่างทางความคิดของตนเอง 

เป็นตน้ นอกจากนั้นแลว้ยงัรวมไปถึงความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจและวฒันธรรมของแต่ละ

บุคคลดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ฐิติมา กลุอชัชะกิจ, 2543: 55) 
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  (1)  อาย ุกลุ่มบุคคลท่ีมีอายรุะหว่าง 20-25 ปี การยอมรับจะเกิดข้ึนเร็ว แต่หากอายุ

เกิน 50 ปี การยอมรับมกัจะเกิดข้ึนชา้ 

  (2)  สถานภาพทางสังคม กลุ่มบุคคลท่ีเกิดการยอมรับไดเ้ร็ว มกัจะเป็นกลุ่มบุคคล

ท่ีมีสถานภาพทางสงัคมสูงกวา่กลุ่มบุคลท่ีสถานภาพทางสงัคมตํ่า 

  (3)  สถานภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มบุคคลท่ีเกิดากรยอมรับเร็วมกัเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี

สถานภาพทางเศรษฐกิจดีกวา่กลุ่มท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่า 

  (4)  ระดบัความรู้และความชาํนาญงาน กลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้และความชาํนาญงาน

การยอมรับจะเกิดข้ึนเร็ว 

  (5)  ความเป็นผูก้วา้งขวาง กลุ่มบุคคลท่ีมีความกวา้งขวางมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั

บุคคลทัว่ไปจะเกิดการยอมรับท่ีเร็ว 

  (6)  ความคิดสร้างสรรคห์รือภาวะความเป็นผูน้าํ กลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะความเป็น

ผูน้าํมกัจะเป็นผูท่ี้เกิดการยอมรับเร็วกวา่บุคคลอ่ืน ๆ ในสงัคม 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นอาจสรุปแนวคิดการยอมรับทางสังคมไดว้่า เป็นกระบวนการท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และกระบวนการเรียนรู้อย่างแยกไม่ออก โดยตอ้งอาศยัระยะเวลา 

ค่านิยมแนวคิดของตน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้น ๆ โดยหากคนในสังคมจะเกิดการ

ยอมรับกนัไดต้อ้งอาศยัการตอ้งการการยอมรับ (Self-Esteem) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self-

Concept) จากคนในทุกกลุ่มในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนชายขอบ หรือกลุ่มคนท่ีมีความรู้สึกว่าถูกกีด

กนัออกจากสงัคมในการเขา้ถึงการบริการต่าง ๆ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดกต็าม 
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2.5  แนวคดิเกีย่วกบัตวัช้ีวดัและตวัช้ีวดัทางสังคม 

 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความครอบคลุมทางสังคมซ่ึงเป็นหน่ึงในมิติของคุณภาพสังคม

นั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัตวัช้ีวดั  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถบ่งช้ีความเป็นไปของ

คุณภาพสงัคมในขณะนั้น ผูศึ้กษาจึงไดเ้รียบเรียงประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 

 2.5.1  แนวคดิเกีย่วกบัตัวช้ีวดั 

         2.5.1.1  ความหมายของตวัช้ีวดั 

คาํวา่ตวัช้ีวดั (Indicator) ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านแปลไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น  

เคร่ืองช้ีวดั ดชันี ดชันีช้ีวดั ดชันีบ่งช้ี ตวับ่งช้ี เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน (อนงค ์สระบวั, 

2552: 33) 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2548: 5 อา้งถึงใน คู่มือ 

การจดัทาํตวัช้ีวดัและขอ้มูลสถานภาพสตรีไทย, 2548: 5) ไดใ้หค้วามหมายของตวัช้ีวดัหรือดชันีทาง

สังคมไวว้่าตวัช้ีวดัของสังคมท่ีเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะคอยนาํทางเราเดินไปในทางท่ีถูกตอ้งและ

ไปสู่ทางท่ีเราตอ้งการ อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองบอกสญัญาณการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2553: 6) ตวัช้ีวดั คือ เคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับ 

วดัผลการดาํเนินการ ซ่ึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะใชใ้นการติดตาม ประเมินผล และ 

รายงานผลการดาเนินการ ทั้งน้ี ขอ้ความตวัช้ีวดัจะมีลกัษณะเป็นขอ้ความเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละ  

จานวน อตัราส่วน ค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 

คู่มือการจดัทาํตวัช้ีวดัและขอ้มูลสถานภาพสตรีไทย (2548: 5) ไดใ้หค้าํนิยามวา่  

ตวัช้ีวดัหรือดชันีทางสงัคมเป็นเคร่ืองวดัลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานของสงัคมท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 

ปทสัถาน (Normative Characters) คือ ใชว้ดัความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) และการ 

เปล่ียนแปลงทางสงัคม (Social Change) ทาํใหเ้ราทราบวา่ เป้าหมายของสงัคม (Social Goals) คือ 

อะไร ส่ิงท่ีทาํไปแลว้ไดรั้บผลดีเพียงไร ควรจะทาํอะไรต่อไป โดยท่ีเป็นการวดัเชิงคุณภาพของส่ิงท่ี 

ผูท้าํงานเก่ียวขอ้งกบัสงัคมไดก้ระทาํไป และไดส้รุปความหมายของตวับ่งช้ีหรือเคร่ืองช้ีทางสงัคม 

ไวว้า่ 
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 1)  เป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นอาการของปัญหาดา้นต่าง ๆ  

ซ่ึงสามารถทาํใหว้ิเคราะห์ต่อไปถึงสาเหตุของอาการนั้น เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

 2)  เป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนั แนวโนม้การเปล่ียนแปลง ผลของการ 

เปล่ียนแปลงอนัจะสามารถวดัไดถึ้งการบรรลุเป้าหมาย 

 3)  เคร่ืองช้ีอาจจะเป็นไดท้ั้งในลกัษณะปรนยั (Objective) หรืออตันยั  

(Subjective) หรือเชิงคุณภาพ (Qualitative) แมส่้วนใหญ่แลว้จะเป็นปรนยัและเชิงปริมาณ เพราะ 

สามารถนาํมาทดสอบทางสถิติไดง่้ายกวา่ 

 4)  ในยคุแรกเคร่ืองช้ีจะเนน้ในดา้นเศรษฐกิจ ต่อมาขยายมาเป็นดา้นสงัคม 

 5)  เคร่ืองช้ีท่ีจะใหผ้ลดีควรเป็น Set of Indicators มากกวา่เคร่ืองช้ีวดัตวั 

เดียว เพราะเคร่ืองช้ีแต่ละตวัแสดงใหเ้ห็นอาการเพียงบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมด 

 6)  เคร่ืองช้ีบางตวัสาํหรับบางเร่ือง อาจแสดงระดบัความแม่นยาํต่างกนั เม่ือ 

นาํไปใชก้บัสภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีต่างกนั จึงตอ้งพิจารณาคดัเลือกใหดี้ เคร่ืองช้ีส่วน 

ใหญ่จะวดัผล (Output) แต่อาจสร้างเคร่ืองช้ีวดัปัจจยันาํเขา้ (Input) ไวด้ว้ยกไ็ด ้ฯลฯ 

 Oxford dictionary (อา้งถึงใน อนงค ์สระบวั 2552: 33) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

ตวัช้ีวดั ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Indicator” วา่หมายถึง ส่ิงบ่งช้ีส่ิงใดส่ิงหน่ึง (That which points  

out, or direct attention to something) หรือส่ิงท่ีใชบ่้งช้ีทิศทางในการทาํบางส่ิงบางอยา่ง  

 อนงค ์สระบวั (2552: 34) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่เป็นสารสนเทศท่ีบ่งบอกปริมาณเชิง 

สมัพนัธ์หรือสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่จาํเป็นตอ้งบ่งบอกสภาวะท่ีเจาะจงหรือ 

ชดัเจน บ่งบอกหรือสะทอ้นภาพของสภาวการณ์ท่ีเราสนใจเขา้ไปตรวจสอบอยา่งกวา้งขวาง หรือใหภ้าพ 

เชิงสรุปโดยทัว่ไป ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต 

 ภาธิดา สมิง (2545: 38) ไดใ้หค้วามหมายตวัช้ีวดัวา่หมายถึง ส่ิงท่ีบอกปัจจยันาํเขา้  

กระบวนการ ผลผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถบอกความสาํเร็จได ้

 พิรดาภาส์ คาํบุปผา (2550: 64-69) ไดใ้หค้วามหมายตวัช้ีวดัวา่เป็นส่ิงต่างๆหรือ 

ลกัษณะต่าง ๆ ท่ีระบุถึงปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเดน็ท่ีตอ้งการประเมิน การกาํหนดตวัช้ีวดัเป็น 

การเลือกตวัแปรท่ีสาํคญัจากประเดน็การประเมิน ไม่วา่การประเมินจะถูกกาํหนดมาดว้ยวิธีใดกต็าม 
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 ธีรเดช ฉายอรุณ (2544: 58 อา้งถึงใน สรฤทธิ จนัสุข, 2552: 30) ไดก้ล่าวถึงตวัช้ีวดั 

วา่สามารถบ่งบอกคุณลกัษณะท่ีเป็นเชิงนามธรรมหรือรูปธรรมใหส้ามารถสะทอ้นผลออกมาเป็น 

รูปเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 

 สรฤทธิ จนัสุข (2552: 41) ไดก้ล่าววา่ตวัช้ีวดัเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงท่ีสะทอ้นส่ิงท่ีพิจารณาเป็นนามธรรม รูปธรรม สามารถแสดงคุณลกัษณะท่ีผูป้ระเมิน 

ตอ้งการทราบได ้อาจเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพเพ่ือพิจารณาวา่ส่ิงท่ีพิจารณากบัสภาพท่ีเกิดข้ึน 

จริงสอดคลอ้งกนัอยา่งไร 

 พนัธ์ุทิพย ์ธรรมสโรชและคณะ (2541 อา้งถึงใน สมถวิล ชูทรัพย,์ 2550: 173) ไดใ้ห ้

ความหมายตวัช้ีวดัวา่ หมายถึง ตวัแปรท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใชว้ดัความเปล่ียนแปลง หรือบ่งบอก 

สถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะการดาํเนินงาน เป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเกณฑม์าตรฐาน สามารถ 

ใชว้ดัความสาํเร็จ หรือผลการดาํเนินงาน เป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเกณฑม์าตรฐาน สามารถใชว้ดั 

ความสาํเร็จ หรือผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการระบุปัญหา การวางแผน และ 

การประเมินผล ใชป้ระเมินวตัถุประสงคล์ะเป้าหมายท่ีตั้งไวว้า่บรรลุความสาํเร็จเพียงใด ตวัช้ีวดั 

มิไดเ้ป็นเป้าหมายของการพฒันาแต่เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสาํเร็จวา่ผลเป็น 

อยา่งไร 

 อาจสรุปความหมายของตวัช้ีวดัไดว้า่ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถวดั บ่งช้ี บ่งบอก 

ถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นไปตามทิศทางท่ีไดมี้การวางแผนหรือไม่กไ็ด ้ 

โดยอาจเป็นค่าตวัเลขหรือสามารถพรรณนาในรูปแบบตวัอกัษร ท่ีสามารถอธิบายไดโ้ดยละเอียด 

ลึกซ้ึง 

2.5.1.2  ลกัษณะสาํคญัของตวัช้ีวดั 

 1)  ตวัช้ีวดัไม่จาํเป็นตอ้งช้ีบอกส่ิงต่างๆหรือบ่งบอกธรรมชาติของส่ิงต่างๆ 

ไดอ้ยา่งแม่นยาํ ตวัช้ีเป็นเพียงตวับอกหรือตวับ่งช้ีส่ิงต่างๆในลกัษณะการประมาณ อาจจะมากกวา่ 

หรือนอ้ยกวา่เป็นจริงบา้ง 

 2)  ตวัช้ีวดัจะประกอบดว้ยตวัแปรหลายๆตวัแปรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  

เพื่อท่ีจะบ่งบอกหรือบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะกวา้งๆของสภาพการณ์ระบบนั้นๆ 

 3)  ตวัช้ีวดัท่ีใชบ่้งช้ีปริมาณของส่ิงใด ควรกาํหนดในลกัษณะปริมาณหรือ 
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คิดเป็นค่าตวัเลขได ้ไม่ใช่กาํหนดในลกัษณะการบรรยายขอ้ความลว้นๆ 

 4)  ตวัช้ีวดัสามารถเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาหน่ึงหรือระยะเวลาหน่ึง ซ่ึง 

อาจเป็นช่วงระยะเวลาใดกไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัความไวของการผนัแปรของระบบท่ีนาํมากาํหนดตวัช้ีวดั 

 5)  ตวัช้ีวดัควรตอ้งพฒันามาจาการรวบรวมอยา่งเป็นระบบ ดว้ยวิธีการ 

ศึกษาวิจยัเพราะจะทาํใหต้วัช้ีวดัท่ีศึกษาข้ึนมีความน่าเช่ือถือ (Johnstone อา้งถึงใน สม 

ถวิล ชูทรัพย,์ 2550: 173) 

  อนงค ์สระบวั ( 2552: 35) ไดส้รุปตวัช้ีวดัวา่ควรมีลกัษณะท่ีสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1)  ตวัช้ีวดัจะตอ้งสามารถใหค่้าหรือบ่งบอกคุณลกัษณะของส่ิงท่ีทาํการวดั

ว่ามีปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไร ในขณะท่ีความหมายจะหมายถึงอย่าไรนั้ นจะต้องนําไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อให้ทราบว่าส่ิงนั้นมีค่าสูงหรือตํ่า ไดม้าตรฐานหรือไม่

เพียงใด 

2)  ค่าหรือคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัมีความหมายภายใตเ้ง่ือนไข 2 

ประการคือ 

(1)  เง่ือนไขของเวลา กล่าวคือตวัช้ีวดัตอ้งามารถบ่งบอกสถานภาพของ

ส่ิงท่ีมุ่งวดัเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 3 เดือน ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีเก็บ

รวบรวมขอ้มูลมาใชแ้ละการตีความหมาย 

     (2)  เง่ือนไขของสถานท่ี กล่าวคือ ตวัช้ีวดัจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ี

มุ่งวดเฉพาะเขตพื้นท่ี หรือบริเวณ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบท่ีทาํการตรวจสอบ เช่นระดบั

ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ดา้นปัจจยั กระบวนการ หรือผลลพัท ์เป็นตน้   

2.5.1.3 ลกัษณะท่ีดีของตวัช้ีวดั  

สมถวิล ชูทรัพย ์ (2550: 181) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะตวัช้ีวดัท่ีดีดงัต่อไปน้ี 

 1)  มีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจขององคก์าร ครอบคลุมบทบาทหลกัของ 

องคก์ารรวมทั้งครอบคลุมองคป์ระกอบคุณภาพการทาํงานทั้งในดา้นปัจจยัตวัป้อน ปัจจยั 

กระบวนการ และผลผลิต 

 2)  สามารถนาํมาใชค้วบคุมและประเมินการทาํงาน หรือเป็นการประเมิน 

ตนเอง เพื่อนาํผลการประเมินท่ีไดม้าพิจารณาปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานในองคก์าร รวมทั้ง 
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นาํมาใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจในการจดัการพฒันาองคก์ร 

 3)  มีความตรง มีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในองคก์าร 

 4)  มีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ และไม่ผนัแปรง่ายนกั  

  อนงค ์สระบวั  (2552: 37) กล่าวถึงคุณสมบติัท่ีดีของตวัช้ีวดัไว ้ดงัน้ี  

1)  ความตรง (Validity) ตวัช้ีวดัท่ีดี จะตอ้งบ่งช้ีไดต้ามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ

วดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี  

(1)  มีความตรงประเดน็ (Relevant) ตวัช้ีวดัตอ้งช้ีวดัได ้ตรงประเดน็ มี 

ความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั เช่น GPA ใชเ้ป็นตวัช้ีวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยทัว่ไป  

 (2)  มีความเป็นตวัแทน (Representative) ตวัช้ีวดั จะตอ้งมีความเป็น 

ตวัแทนคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั หรือมีมุมมองท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั 

อยา่งครบถว้น เช่น อุณหภูมิร่างกายเป็นตวัช้ีวดัสภาวะการมีไขข้องผูป่้วย  

2)  ความเท่ียง (Reliability) ตวัช้ีวดัท่ีดี จะตอ้งบ่งช้ีคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัได้

อย่างน่าเช่ือถือ คงเส้นคงวา หรือบ่งช้ีไดค้งท่ีเม่ือทาํการวดัซํ้ าในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงมีลกัษณะ

สาํคญัดงัน้ี  

(1)  มีความเป็นปรนยั (Objectivity) ตวัช้ีวดัตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่งเป็นปรนยั 

การตดัสินใจเก่ียวกบัค่าของตวัช้ีวดัควรข้ึนอยูก่บัสภาวะท่ีเป็นอยู ่หรือคุณสมบติัของส่ิงนั้นมากกว่า

ท่ีจะข้ึนอยูก่บัความรู้สึกตามอตัวิสยั  

(2)  มีความคลาดเคล่ือนตํ่า (Minimum Error) ตวัช้ีวดั ตอ้งช้ีวดัไดอ้ยา่ง 

มีความคลาดเคล่ือนตํ่า ค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ  

3)  ความเป็นกลาง (Neutrality) ตวัช้ีวดัท่ีดี จะตอ้งบ่งช้ีดว้ยความเป็นกลาง 

ปราศจากความลาํเอียง (Bias) ไม่โนม้เอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไม่ช้ีนาํ โดยการเนน้การบ่งช้ีเฉพาะ

ลกัษณะความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวหรือความไม่ยติุธรรม  
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4)  ความไว (Sensitivity) ตวัช้ีวดัท่ีดี จะตอ้งมีความไวต่อคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดั 

สามารถแสดงความผนัแปร หรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยตวัช้ีวดั

จะตอ้งมีมาตรและหน่วยวดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอ 

5)  สะดวกในการนาํไปใช ้(Practicality) ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งสะดวกในการ

นาํไปใช ้ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

(1)  เกบ็ขอ้มูลง่าย (Availability) ตวัช้ีวดัท่ีดี จะตอ้งสามารถนาไปใชว้ดั 

หรือเกบ็ขอ้มูลไดส้ะดวก สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ นบั วดั หรือสงัเกตไดง่้าย 

(2)  แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตวัช้ีวดัท่ีดี ควรใหค่้าการวดั

ท่ีมีจุดสูงสุดและตํ่าสุด เขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพไดง่้าย 

2.5.1.4  การพฒันาตวัช้ีวดั 

สมถวิล ชูทรัพย ์(2550: 41) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการใหค้าํนิยามของตวัช้ีวดัซ่ึงนาํไปสู่ 

การสร้างหรือพฒันาตวัช้ีวดัดงัน้ีคือ 

1)  ตวัช้ีวดัเพื่อการนาํไปใช ้(Pragmatic Definition of an Indicator) เป็นการ

เลือกตวัแปรจาํนวนหน่ึงท่ีหาไดห้รือท่ีมีอยู ่นาํตวัแปรท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัจดัเป็นกลุ่มซ่ึง

ข้ึนกบับุคคลท่ีเลือก หรือจดักลุ่มตวัแปรซ่ึงเกิดจากการลาํเอียง และมีจุดอ่อนได ้

2)  ตวัช้ีวดัท่ีสร้างจากทฤษฎี (Theoretical Definition of an Indicator) เป็น

การรวบรวมกลุ่มตวัแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ตวัแปรแต่ละตวัจะถูกกาํหนดค่านํ้ าหนักโดยค่า

นํ้าหนกัจะเป็นไปตามทฤษฎี ซ่ึงมขอ้พึงระวงั 3 ประการคือ การเลือกตวัแปร การสังเคราะห์ตวัช้ีวดั 

การกาํหนดค่านํ้าหนดัตวัแปร 

3)  ตวัช้ีวดัท่ีสร้างจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Empirical Definition of an 

Indicator) วิธีน้ีคลา้ยกบัการสร้างตวัช้ีวดัจากทฤษฎี แต่มีขอ้แตกต่างคือ การกาํหนดค่านํ้าหนกัของ

ตวัแปรกาํหนดตามขอ้มูลจริงจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ 

Factor Analysis, Cluster Analysis, Guttman Scaling  
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สมถวิล ชูทรัพย ์(2550: 41) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาตวัช้ีวดัไวด้งัน้ี  

1)  ขอ้มูลสนบัสนุนจาการทบทวนวรรณกรรมในวารสารวิชาการ เพื่อการ

พฒันาเคร่ืองช้ีวดั ส่วนใหญ่จาการศึกษาท่ีเป็นความสามารถมากกวา่การศึกษาประสิทธิผล ทาํใหไ้ม่

อาจสามารถนาํมาใชใ้นสถานการณ์จริง 

2)  การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของระดบั และองคป์ระกอบต่างๆของการ

ดูแลรักษาดว้ยวิธีการบางอยา่ง ทาํใหต้วัช้ีวดัอาจตอ้งมีความยดืหยุน่ในการนาํมาใชง้าน 

 

2.5.2  ตัวช้ีวดัทางสังคม 

 ตั้งแต่ปี 1970 นกัวิชาการทางสังคมศาสตร์ให้ความสนใจต่อการกาํหนดตวัช้ีวดัเชิงนโยบาย

นอกเหนือไปจากตวัช้ีวดัผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบติังาน (Performance Indicators) ของโครงการ 

โดยการจดัทาํตวัช้ีวดัการพฒันาสังคมเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและประเมินผล รวมทั้งการปรับ

นโยบายการพฒันาประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัก็ได้เกิดการเปล่ียนแปลงความสนใจท่ีมีต่อตวัช้ีวดัอยู่

เร่ือยมา ไม่ว่าจะเป็นจากท่ีเคยเน้นรายไดต่้อหัวของประชากร ก็กลายมาเป็นเร่ืองการกระจายรายได ้

การขยายตวัฐานการผลิตตามความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์รวมถึงการพฒันาดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงการ

ปรับเปล่ียนลกัษณะในตวัช้ีวดันั้นเป็นไปตามปรัชญาการพฒันาสังคมและทฤษฎีการพฒันาสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงในแต่ละยคุสมยั (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544: 1)  

2.5.2.1  ความหมายของตวัช้ีวดัทางสงัคม  

ตวัช้ีวดัทางสงัคมเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการจดัทาํสารสนเทศเพ่ือใหผู้บ้ริหารใชใ้น

การตดัสินใจวางนโยบายและบริหารงานพฒันาในลกัษณะต่าง ๆ  กนั  เช่น  เพื่อวาดภาพวิถีทางสังคม

ท่ีตอ้งการจากการพฒันาประเทศ   เพื่อกาํหนดจุดมุ่งหมายการพฒันาสังคมแต่ละดา้นของแผนพฒันา

ประเทศ  เพื่อวิเคราะห์เป้าประสงคข์องแผนงานและจดัทาํแผนปฏิบติัการของโครงการ เพื่อกาํหนด

โครงการท่ีมีทางเลือกท่ีเหมาะสม  เพื่อกาํหนดทางเลือกการดาํเนินกิจกรรมท่ีน่าพอใจท่ีสุด  และเพื่อ

ติดตามผลการปฏิบติังานและการประเมินผลกาดาํเนินงานตามนโยบายท่ีวางไว ้(สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, 2544: 2)  

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544: 2) กล่าววา่ ตวัช้ีวดัทางสงัคม (Social 

Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงออกเป็นตวัเลขท่ีใชว้ดัแง่มุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดทาง
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สงัคม ซ่ึงเป็นเชิงนามธรรมใหเ้ป็นตวัแปรเชิงรูปธรรมท่ีสามารถวดัไดภ้ายใตร้ะบบสารสนเทศท่ี

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2546 อา้งถึงใน ธนชั กนกเทศ, 2549: 

18) กล่าวไวว้่าเป็นตวัช้ีวดัสาระทางสังคม ซ่ึงตอ้งมีการกาํหนดในเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ระดบั

ของการดาํเนินชีวิต สภาพของส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต ซ่ึงควรมีการประยุกต์ใชใ้นการพฒันา

คุณภาพของสังคมซ่ึงส่งผลต่อผลผลิตของการพฒันาสังคมในทุกระดบั คือ ระดบักายภาพ (Physical) 

ระดบัจิตใจ (Mental) ระดบัสติปัญญา (Wisdom)  

ธนชั กนกเทศ (2549: 18) ไดใ้หค้วามหมายตวัช้ีวดัทางสังคม (Social Indicators) ไว้

ว่า หมายถึงชุดของสารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากความพยายามในการจดัวางและวดัองคป์ระกอบใน

มิติต่าง ๆ โดยสาระของตวัช้ีวดันั้นครอบคลุมประเด็นทางดา้นสังคมวิทยา เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบอกทิศทางการพฒันาหรือการดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐ

ในแต่ละเร่ืองวา่ไดไ้ปถึงจุดใด บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายแค่ไหน 

 อาจสามารถสรุปไดว้า่ตวัช้ีวดัทางสงัคมหมายถึงเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัสถานะทางสงัคมใน

มิติต่างๆของสังคม ว่าเป็นไปตามทิศทางท่ีกาํหนดข้ึนหรือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึนหรือไม่ 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดท้ั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้งยงัช่วยเป็นแนวทางในการวางแผน

นโยบายสาธารณะต่างๆใหเ้ช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัสงัคมในขณะนั้นไดอี้กดว้ย 

2.5.2.2  แนวความคิดในการกาํหนดตวัช้ีวดัทางสงัคม 

   1)  UN แนวความคิด “ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ Economic 

Growth” ใช ้Gross National Product หรือ GNP เป็นตวัช้ีวดัทางสงัคมในช่วงก่อนปี 1960 ภายใต้

แนวความคิดวา่สงัคมท่ีพฒันาดูไดจ้ากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

   2)  OECD  แนวความคิด “ความเป็นอยูท่ี่ดี หรือ Well – Being”ประกอบดว้ย

หมวดสุขภาพอนามยั  หมวดความรู้   หมวดการมีงานทาํและชีวิตการทาํงาน  หมวดการบริโภคสินคา้

และบริการ  หมวดการใชเ้วลาว่าง   หมวดส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   หมวดความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น  หมวดโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

   3)  UN – ESCAP แนวความคิด “คุณภาพชีวิต หรือ Quality of Life”

ประกอบดว้ย หมวดสุขภาพอนามยั หมวดการศึกษา หมวดการมีงานทาํและชีวิตการทาํงาน  หมวด
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รายได้  หมวดวฒันธรรม  หมวดท่ีอยู่อาศยั  หมวดส่ิงแวดลอ้ม  หมวดความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น และหมวดสวสัดิการสงัคม 

   4)  UN – ESCAP  แนวความคิด “การพฒันาสังคม หรือ Social Development” 

ประกอบดว้ย   หมวดประชากร  หมวดสุขภาพ  หมวดการตั้งถ่ินฐานและส่ิงแวดลอ้ม  หมวดการศึกษา  

หมวดการคมนาคมขนส่ง  หมวดการส่ือสาร  หมวดการจา้งงาน ผลผลิต   และรายไดแ้ละหมวดการลงทุน

ทางสงัคมของประเทศ (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544: 6-7)  

2.5.2.3  การจาํแนกตวัช้ีวดัทางสงัคม 

Office of Management and Budget, The Statistical Policy Division (1973: 76-77 

อา้งถึงใน ธนชั กนกเทศ, 2549: 20) ไดจ้าํแนกตวัช้ีวดัทางสงัคมไวด้งัต่อไปน้ี 

1)  ตวัช้ีวดัทางสงัคมจาํแนกตามระดบั ไดแ้ก่  

 (1)  ตวัช้ีวดัปัจจยัในกระบวนการผลิต (Input Indicators) ท่ีแสดงถึง

วิธีการดาํเนินงาน (เช่น จาํนวนงบประมาณ จาํนวนนกัศึกษาท่ีรับสมคัร) 

(2)  ตวัช้ีวดัผลผลิต (Output Indicators) ท่ีแสดงถึงผลผลิตจาก

กระบวนการผลิต (เช่น จาํนวนนกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตร) อาจพิจารณาเพียงระดบัผลผลิตท่ีเกิดข้ึน

หรืออาจพิจารณาถึงผลในระยะยาววา่สงัคมไดอ้ะไร  

2)  ตวัช้ีวดัทางสงัคมจาํแนกตามมาตรวดั ไดแ้ก่  

 (1)  ตวัช้ีวดัเชิงวตัถุวิสยั (Objective Indicators) ท่ีมีค่าเป็นตวัเลขทาง 

คณิตศาสตร์และมีนยัทางสถิติ (เช่น รายได ้ผลผลิตต่อไร) 

 (2)  ตวัช้ีวดัเชิงอตัวิสยั (Subjective Indicators) ท่ีเป็นขอ้มูลแสดง 

ความรู้สึก ทศันคติ ความนิยม ความคิดเห็น การตดัสิน และความเช่ือ  

 3)  ตวัช้ีวดัทางสงัคมจาํแนกตามค่าของตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  

(1)  ตวัช้ีวดับวก (Positive Indicators) ท่ีค่าตวัเลขมีแนวโนม้ในทาง 

เพิ่มข้ึนแสดงถึงแนวโนม้การพฒันาสงัคมเป็นไปในทางท่ีพึงประสงค ์(เช่น อตัราการรู้หนงัสือ

สูงข้ึน)  
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(2)  ตวัช้ีวดัเชิงลบ (Negative Indicators) ท่ีค่าตวัเลขมีแนวโนม้

ในทางลดลงแสดงถึงแนวโนม้การพฒันาสงัคมเป็นไปในทางท่ีพึงประสงค ์(เช่น อตัราการป่วย

ลดลง) 

ธนชั กนกเทศ (2549: 20) สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกไดใ้ห้

รายละเอียดของตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตและสงัคมโดยเสนอแนะวา่สามารถจาํแนกตวัช้ีวดัมีได ้3 กลุ่มคือ 

1)  ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย GNP และ GDP 

2)  ตวัช้ีวดัทางสงัคมท่ีเป็นวตัถุวิสยั (Objective Social Indicators) 

ประกอบดว้ยสุขภาพ/โภชนาการ การศึกษา/การเรียนรู้ ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ชีวิตการทาํงานหลกัประกนัทางสงัคม ความปลอดภยัส่วนบุคคลและความยติุธรรม การใชเ้วลาวา่ง

และการใชเ้วลา การมีส่วนร่วมทางสงัคม เสรีภาพของมนุษย ์

3)  ตวัช้ีวดัทางสงัคมท่ีเป็นจิตวิสยั (Subjective Social Indicators) 

ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัปฏิกิริยาของบุคคลเก่ียวกบัการรับรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นคุณภาพชีวิต ระดบัการ

รับรู้เก่ียวกบัความสุข ความพึงพอใจในชีวติเก่ียวกบัการทาํงาน สุขภาพ ชีวิตครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม 

รายได ้การใชเ้วลาวา่ง และท่ีอยูอ่าศยั  

    2.5.2.4  ชนิดของตวัช้ีวดัทางสงัคม 

   ตวัช้ีวดัทางสังคมมีการจาํแนกหรือจดัหมวดหมู่แตกต่างกนัออกไป โดยความแตกต่าง

ของตวัช้ีวดัอยู่ท่ีความพอใจท่ีจะนาํไปประยุกตใ์ชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์นๆ ซ่ึงไดแ้บ่งตวัช้ีวดัออกเป็น 4 

ชนิดคือ 

   1)  Direct and By-Product Data เป็นขอ้มูลเชิงสถิติ หรือรายงานทาง

สงัคมท่ีสาํนกังานต่างๆเกบ็รวบรวมเอาไว ้แมจ้ะตอ้งเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีมีอยู ่กเ็สมือนเป็นผลพลอยได ้

ขณะเดียวกนัขอ้มูลเหล่าน้ีกส็ามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัโดยตรง เพราะบางอยา่งเป็นผลจากการสาํรวจ

สภาพสงัคม ซ่ึงไดว้างแผนในการเกบ็รวบรวมไวแ้ลว้ 

   2)  Input and Output Indicators เป็นขอ้มูลเชิงสถิติท่ีสาํนกังานนาํไป

ประยกุตเ์พื่อวดัประเดน็ทางดา้นสวสัดิการ ขอ้มูลเหล่าน้ีกลายเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัป้อนสาํหรับ

ผลผลิตนั้น เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการพฒันามนุษย ์ซ่ึงกิจกรรมสงัคมเกือบทุกอยา่งตอ้งการตวัป้อนต่าง 

ๆ เพ่ือจะทาํใหเ้กิดผลผลิตดว้ย 
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   3)  Objective and Subjective Indicators ขอ้มูลตวัช้ีวดัทางสงัคมส่วนมาก

เป็นการวดัเชิงวตัถุวิสยั รวมถึงรายงานพฤติกรรมต่าง ๆ สภาพส่ิงแวดลอ้ม รายะเอียดทางสรีระ ซ่ึง

ไดจ้ากผูส้งัเกตท่ีผา่นการอบรมอยา่งดีและเช่ือถือได ้ส่วนการวดัเชิงจิตวิสยั ข้ึนอยูก่บัรายงานใน

สาระต่างๆ การประเมินผล การบอกเล่าตามความรู้สึก อารมณ์ ความตั้งใจของปัจเจกบุคคล ซ่ึงเป็น

ขอ้มูลจากการสาํรวจ การสมัภาษณ์ และ อ่ืน ๆ 

   4)  System and Aggregated Indicators เป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นระดบัสากล ใน

ลกัษณะรายงานเก่ียวกบัมนุษยชาติหรือส่ิงแวดลอ้มโดยรวมมากกวา่สถิติขอ้มูล หรือสภาพของกลุ่ม 

หรือปัจเจกบุคคล คือ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสาระต่าง ๆ ทางสงัคม (ธนชั กนกเทศ, 2549: 20) 

2.5.2.5  การใชต้วัช้ีวดัทางสงัคม 

ตวัช้ีวดัทางสงัคมสามารถนาํไปใชใ้นกรณีต่างๆ คือ 

 1)  การใช้เพื่อการวางแผนในระดบัมหภาค ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจและ

สังคมไดน้าํมาใชใ้นการวิเคราะห์การพฒันา และการวางแผนโครงสร้างประชากร นิยามเป้าหมาย

เพ่ือลดความยากจน การออกแบบและดาํเนินการโครงการทางสังคมอยา่งกวา้งขวาง การวิเคราะห์

ความลา้หลงัของภูมิภาคและเขตต่าง ๆ การสร้างรูปจาํลอง การพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคมในระดบั

เขต การวางแผนหรือผสมผสานในเร่ืองรูปแบบหรือวิธีการวางแผนระดบัต่าง ๆ 

 2)  การใชต้วัช้ีวดัในการวางแผนระดบัหน่วยงานและโครงการ งาน 

พฒันาจาํนวนมากใชต้วัช้ีวดัทางสงัคม ช่วยในการดาํเนินนโยบายดา้นต่าง ๆ ดงันั้น ตวัช้ีวดัจึงอาจ 

สนองตอบต่อการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานดา้นสุขภาพ และท่ีอยูอ่าศยั หรือ 

การบริหารท่ีหลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัว หรือ 

ปัญหากลุ่มพิเศษ ตวัช้ีวดัจาํนวนมากท่ีปรากฏในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัป้อน (ทรัพยากร 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ) เช่นเก่ียวกบัผลผลิต (Output) ในลกัษณะของพฤติกรรมและผลท่ี 

เกิดข้ึน (Result) แผนงานจาํนวนมากจึงรวมเอาตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานต่างๆทางสงัคม และ 

โครงการทางสงัคมจาํนวนมากไวด้ว้ย 

3)  การใช้ตวัช้ีวดัในระดับภาคและทอ้งถ่ิน มีสองลกัษณะคือ การใช้

ตวัช้ีวดัเศรษฐกิจ สังคม เพื่อวดัความแตกต่างระหว่างชนบท เมือง ของระดบัภาคและใชเ้คร่ืองช้ีวดั

เศรษฐกิจ สังคม เพื่อวิเคราะห์และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง และใชใ้นการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
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ในระดบัทอ้งถ่ิน เช่น ในเร่ืองการพฒันาชนบทหรือพฒันาโครงการสาํหรับกลุ่มต่าง ๆ (ธนชั กนก

เทศ, 2549: 19) 

 

2.5.3  เคร่ืองช้ีวดัทางสังคมของประเทศไทย 

 เคร่ืองช้ีวดัทางสังคมของประเทศไทยไดมี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนไดจ้ดัทาํข้ึนซ่ึงมี

รายละเอียดแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและจุดเนน้ของการดาํเนินงานหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงเคร่ืองช้ีวดั

ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจและสังคม และเคร่ืองช้ีวดัทางสังคม

โดยไดร้วบรวมรายละเอียดไดด้งัน้ี  

 ในปี 2530 สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีไดร้วบรวมสติถิท่ีเก่ียวขอ้งมา

จดัทาํเคร่ืองช้ีวดั เน่ืองจากตวัเลขท่ีมีอยูส่ามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัได ้และทาํใหดู้ไดง่้ายกวา่เคร่ืองช้ีวดัท่ี

หน่วยงานอ่ืนจดัทาํจุดประสงค ์เพื่อใชใ้นการอา้งอิง ติดตามผลการดาํเนินงานและการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได ้คร้ังแรกสาํนกังานสถิติแห่งชาติไดก้าํหนดเคร่ืองช้ีวดั

ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมข้ึน 11 สาขา 89 ตวัช้ีวดั ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ไดจ้ดัทาํเคร่ืองช้ีวดัภาวะสังคม

ข้ึนโดยแยกจากเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ และมีวตัถุประสงค์เพื่อสามารถใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมในระยะเวลาท่ีผ่านมา และเพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนพฒันาสงัคมของประเทศต่อไป โดยมีเคร่ืองช้ีภาวะสังคม 9 สาขา 113 ขอ้ ประชากร 22 ขอ้ 

แรงงาน 16 ขอ้ สาธารณสุข 21 ขอ้ การศึกษา 14 ขอ้ ครอบครัวและครัวเรือน 10 ขอ้ เคหะ 11 ขอ้ 

สาขาการใชเ้วลา การเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม 8 ขอ้ สวสัดิการทางสังคม 4 

ขอ้ และสาขาส่ิงแวดลอ้ม 7 ขอ้  

 ส่วนเคร่ืองช้ีภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ได้จดัทาํเคร่ืองช้ีภาวะสังคมทุกปี เพื่อมีการลาํดบัเหตุการณ์และวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึงและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนและประเมินผลของการพฒันาประเทศ รวมไปถึงการอา้งอิงทางวิชาการ 

เคร่ืองช้ีวดัภาวะสังคมแบ่งเป็น 9 ด้าน คือ ด้านประชากรมี 6 ตวัช้ีวดั ได้แก่อตัราการเพ่ิมของ

ประชากร อตัราการเกิดและการตาย อตัราการเจริญพนัธ์ทัว่ไป อตัราส่วนภาระการเล้ียงดู ความ

หนาแน่นของประชากร สัดส่วนของประชากรท่ีอาศยัอยู่เขตเมือง ดา้นสาธารณสุขมี 13 ตวัช้ีวดั 
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ไดแ้ก่ อตัราการตายของมารดา อตัราการตายในเด็กอายตุ ํ่ากว่า 5 ปี อตัราการตายของทารกตํ่ากว่า 1 

ปี อคราการตายเน่ืองจากอุบติัเหตุ อตัราผูเ้ขา้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ โดยวิธีการต่างๆ 

อตัรามารดาท่ีไดรั้บบริการการทาํคลอด โดยบุคคลท่ีไดรั้บการฝึกหัดในการทาํคลอด อตัราตายท่ี

เกิดจากโรคท่ีป้องกนัได ้อตัราการป่วยดว้ยโรคท่ีสาํคญั อตัราการป่วยดว้ยโรคเอดส์ อตัราการป่วย

ดว้ยโรคภาวะแปรปรวนทางจิตทัว่ประเทศ อตัราการฆ่าตวัตาย อตัราการตายดว้ยสาเหตุสําคญั 

อตัราการเป็นโรคขาดสารอาหารในทารกและเด็กก่อนวยัเรียน ดา้นการศึกษามี 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

โครงสร้างประชากรด้านการศึกษา การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

งบประมาณการศึกษาเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ การสนบัสนุนเอกชนใน

ด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายของรัฐด้านการจัดการศึกษาเฉล่ียต่อหัว และการมีงานทาํของผูส้ําเร็จ

อาชีวศึกษา (ภาธิดา สมิง, 2545: 37) 

2.5.3.1  การประยกุตใ์ชต้วัช้ีวดัทางสงัคมในประเทศไทย  

   1)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ประยกุตใ์ชแ้นวความคิด   “การพฒันาสงัคม” โดยจดัทาํ “เคร่ืองช้ีภาวะสงัคม”  

 -  ปี 2518 ประกอบดว้ย หมวดประชากร หมวดรายได ้หมวด 

สาธารณสุข หมวดการศึกษาและการเผยแพร่ข่าวสาร หมวดการมีงานทาํ และหมวดความปลอดภ 

 -  ปี 2532  ประกอบดว้ย  หมวดประชากร หมวดสาธารณสุข หมวด 

การศึกษาและการเผยแพร่ข่าวสาร หมวดการมีงานทาํ หมวดความปลอดภยั หมวดการเคหะ หมวด

เศรษฐกิจสงัคม  หมวดสวสัดิการสงัคม หมวดสถาบนัครอบครัว และหมวดมลภาวะ 

2)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ประยกุตใ์ชแ้นวความคิด “การพฒันาชนบท” โดยจดัทาํ “ตวัช้ีวดัสภาพหมู่บา้น กชช.2ค” 

 -  ปี 2529 ประกอบดว้ย หมวดโครงสร้างพื้นฐาน หมวดการประกอบ

อาชีพ ผลผลิตและรายได ้หมวดสาธารณสุขและการอนามยั หมวดแหล่งนํ้า และหมวดความรู้ 

การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 -  ปี 2535 ประกอบดว้ย หมวดสภาพพื้นฐาน หมวดผลผลิต รายได้

และการมีงานทาํ  หมวดสาธารณสุขและการอนามยั หมวดแหล่งนํ้า หมวดความรู้ การศึกษาศาสนา

และวฒันธรรม  และหมวดทรัพยากรธรรมชาติ 
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3)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ประยกุตใ์ชแ้นวความคิด “Basic Minimum Needs” โดยจดัทาํ “เคร่ืองช้ีวดัความจาํเป็นพื้นฐาน 

จปฐ.”   

 -  ปี 2528 ประกอบดว้ย หมวดอาหาร หมวดท่ีอยูอ่าศยัและ

สภาพแวดลอ้ม หมวดโอกาสเขา้ถึงบริการสงัคมขั้นพื้นฐาน หมวดความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น หมวดการผลิตและหาอาหาร หมวดวางแผนครอบครัว หมวดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และหมวดการพฒันาจิตใจ 

 -  ปี 2540 ประกอบดว้ย หมวดสุขภาพดี หมวดมีบา้นอาศยั หมวด

ศึกษาถว้นทัว่ หมวดครอบครัวอยูส่บาย หมวดรายไดม้าก หมวดอยากร่วมพฒันา หมวดพาสู่

คุณธรรม และหมวดบาํรุงส่ิงแวดลอ้ม 

4)  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ประยกุตใ์ชแ้นวความคิด   “ความอยูดี่มีสุข Well– Being” โดยจดัทาํ “เคร่ืองช้ีวดัความอยูดี่มีสุข” 

ประกอบดว้ยหมวดสุขภาพอนามยัและโภชนาการ หมวดการศึกษา หมวดชีวิตการทาํงาน หมวด

ชีวิตครอบครัว หมวดการพฒันาเศรษฐกิจ หมวดส่ิงแวดลอ้ม หมวดความปลอดภยัในชีวิต และ

หมวดประชารัฐ (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544: 8) 

 

2.6  แนวคดิคุณภาพชีวติ 

 

 คุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทุกกลุ่มเน่ืองมาจากเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิต ถา้บุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจะส่งผลใหมี้การพฒันาในดา้นต่างๆไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากร่างกายมีความแขง็แรงแลว้นั้น ยงัรวมไปถึงภาวะสมดุลของ

ร่างกาย จิตใจ สังคม โดยท่ีบุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการดูแลทางจิตสังคมและคุณภาพชีวิต

อยา่งพอเพียงร่วมกบัการดูแลทางร่างกาย (ปานจนัทร์ จ่างแกว้, 2545: 10)  

 ในอดีตมีการกล่าวถึงคุณภาพชีวิตโดยท่ีอริสโตเติลนักปราชญ์โบราณชาวตะวนัตกได้

อธิบายคาํวา่ “ความสุข” (Happiness) วา่เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งหน่ึงของจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย ์

ความสุขคือคาํอวยพรของพระเจา้ ดงันั้น ผูท่ี้มีความสุขจึงมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีและสามารถทาํส่ิง
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ต่างๆไดดี้ ในขณะท่ีแนวคิดของจีนโบราณไดก้ล่าวว่าคุณภาพชีวิตจะเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ หยินและห

ยางอยูใ่นสภาวะสมดุล มนุษยค์วรจะดาํรงชีวิตอยา่งสอดคลอ้งกลมกลืนกนัทั้งสวรรคแ์ละบนโลก 

เม่ือนั้นจึงจะสามารถมีชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งยนืยาวและเป็นสุข (ไพฑูรย ์เยาวโสภา, 2546: 13) 

 

2.6.1  ความหมายของคุณภาพชีวติ 

 ปัจจุบนัมีนกัวิชาการสาขาต่างๆ ไดมี้ความพยายามหาความหมายและคาํจาํกดัความของคาํ

ว่าคุณภาพชีวิตกนัอยา่งมากมาย และไดใ้หค้วามหมายท่ีมีลกัษณะถึงความสอดคลอ้งหรือคลา้ยคลึง

กนั ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจะเป็นเพียงรายละเอียดตามท่ีศาสตร์หรือสาขานั้นๆเห็นวา่สาํคญั  

 คุณภาพชีวิตประกอบดว้ย 2 คาํ คือ คุณภาพ กบั ชีวิต คุณภาพหมายถึงลกัษณะความดี 

ลกัษณะประจาํบุคคลหรือส่ิงของ ชีวิตหมายถึงความเป็นอยู่ ดังนั้นคุณภาพชีวิตน่าจะหมายถึง 

ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล (ไพฑูรย ์เยาวโสภา, 2546: 14)  

 คุณภาพชีวิตมีผูใ้หค้วามหมายไวใ้นลกัษณะต่างๆกนัดงัต่อไปน้ี 

 เจษฎา บุญทา (2545: 6) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวติเป็นความรู้สึกของความพึงพอใจใน

ชีวิตทัว่ๆไป เป็นความสามารถทางอารมณ์ในการประเมินผลชีวิตตนเอง ตามความพึงพอใจ สภาพ

ท่ียอมรับไดข้องสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ซ่ึงจะมีส่วนท่ีเป็นจิตวิสยัและวตัถุวิสยั 

ซ่ึงทั้งสองลว้นมีความจาํเป็น 

 สุวฒัน์ มหตันิรันดร์กลุ และคณะ (2540 อา้งถึงใน ประภาส บารมี, 2546: 7) ไดใ้ห้

ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้า่ คุณภาพชีวิตเป็นมโนทศัน์หลายมิติท่ีประสานการรับรู้ของบุคคล

ในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นระดบัความเป็นอิสระไม่ตอ้งพึ่งพาดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความเช่ือส่วนบุคคลภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวติของแต่ละ

บุคคล 

 พิมพจ์นัทร์ ไชยกณัฑา (2542: 6) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัแต่ละ

บุคคล ในลกัษณะของความรู้สึกพอใจในสถานท่ีตนเองอยู ่เป็นอยูแ่ละไดรั้บอยู ่ปฏิบติัอยูเ่ป็น

ประจาํวนั  

 ประภา รัตนเมธานนท ์(2532 อา้งถึงใน พิมพจ์นัทร์ ไชยกณัฑา 2542: 7) กล่าววา่คุณภาพ

ชีวิตคือความรู้สึกท่ีเป็นปกติสุข (Sense of Well Being) มีความหมายใกลเ้คียงกบัความพึงพอใจใน
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ชีวิต (Life Satisfaction) และความสุข (Happiness) ซ่ึงเป็นผลรวมของการตอบสนองต่อความรู้สึก

ภายในตวับุคคล 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 13) ไดใ้หค้วามหมายวา่ คุณภาพ

ชีวิตประกอบดว้ยคาํ 2 คาํ คือ คุณภาพ หมายถึงลกัษณะความดี ลกัษณะประจาํบุคคลหรือส่ิงของ 

ส่วนชีวิตหมายถึงความเป็นอยู ่ดงันั้นคุณภาพชีวติจึงหมายถึง ลกัษณะความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล 

 ลดัดาวลัย ์สิงห์คาํฟ ู(2532: 38) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นความพอใจและมีความสุขใน

ชีวิตของแต่ละบุคคล ตามสภาพท่ีตนดาํรงอยู ่เป็นการรับรู้และตดัสินโดยบุคคลนั้น 

 เกษม วฒันชยั (2532: 65) กล่าววา่คุณภาพชีวิตนั้นเป็นความรู้สึกพึงพอใจของผูป่้วยตาม

สภาพท่ีตนเป็นอยู ่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกอยา่งของชีวิต 

 สุภาลกัษณ์ เขียวขาํ ( 2543: 35) กล่าววา่องคป์ระกอบสาํคญัของคุณภาพชีวิตคือ ความพึง

พอใจในการดาํเนินชีวิต เป็นความยนิดีต่อชีวิตของแต่ละคน เป็นความพอใจท่ีบุคคลไดรั้บจากกีมี

กิจวตัรประจาํวนั อนัเป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้เก่ียวกบัชีวิตของตนเองวา่มีความหมาย และสามารถดาํรง

ไวซ่ึ้งพฒันาการในดา้นต่างๆ 

  อาจสรุปความหมายไดโ้ดยรวมวา่คุณภาพชีวิตหมายถึงความพึงพอใจในการดาํเนินชีวิตทั้ง

ทางร่างกาย และจิตใจ และอาจหมายรวมไปถึงสังคมและเศรษฐกิจ และมีความสามารถประกอบ

กิจวตัรประจาํวนัในแต่ละวนัไดด้ว้ยตนเองอย่างมีความสุข อีกทั้งยงัสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

และร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนตนเองได ้

 

2.6.2  องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 

 การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ ซ่ึงในปัจจุบนัการนาํเสนอ

แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตนั้นมีความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

 ปานจนัทร์ จ่างแกว้ (2545: 12) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตวา่ประกอบดว้ย 6 

ดา้นไดแ้ก่ 

1)  สุขภาพกาย เก่ียวขอ้งกบัความเจบ็ปวด ความไม่สุขสบาย พลงังาน ความอ่อนลา้ 

และการนอนหลบัพกัผอ่น 
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2)  จิตใจ เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี ความคิด การเรียนรู้ ความทรงจาํ ความ

เช่ือมัน่ในตนเอง บุคลิกลกัษณะ และภาพลกัษณ์ 

3)  ระดบัของการพึ่งพา เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว การทาํกิจวตัรปะจาํวนั การพึ่งพา

การรักษาทางการแพทย ์และความสามารถในการทาํงาน 

4)  ความสมัพนัธ์กบัสงัคม เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์กบับุคคลต่างๆ การสนบัสนุน

จากสงัคม และกิจกรรมทางเพศ 

5)  ส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของสุขภาพกาย ส่ิงแวดลอ้มครอบครัว 

แหล่งการเงิน การดูแลสุขภาพและสงัคม โอกาสในการรับขอ้มูลข่าวสารและทกัษะต่างๆ การ

พกัผอ่นหยอ่นใจ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และการคมนาคม 

6)  จิตวิญญาณ เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณ การนบัถือศาสนา และความเช่ือส่วนบุคคล 

 ธวชัชยั กนัทะวนันา ( 2550: 7) ไดก้ล่าววา่คุณภาพชีวิตมนุษยดู์ไดจ้ากองคป์ระกอบ 9 

ประการ คือ 

1)  สุขภาพอนามยั 

2)  อาหาร 

3)  การศึกษา 

4)  การประกอบอาชีพ 

5)  ท่ีอยูอ่าศยั 

6)  สวสัดิการทางสงัคม 

7)  เคร่ืองนุ่งห่ม 

8)  นนัทนาการ 

9)  สิทธิมนุษยชน 

 นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540 อา้งถึงใน สกลุศกัด์ิ อินหลา้, 2551: 19-20) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบ

ไวด้งัต่อไปน้ี 

1)  ความสมบูรณ์ดา้นร่างกายและสติปัญญา หมายถึง การท่ีมนุษยจ์ะมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีไดน้ั้นจะตอ้งมีความปกติของร่างกายและสติปัญญาเป็นพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ ร่างกายมีอวยัวะต่าง ๆ

ครบถว้น มีสุขภาพแขง็แรง มีพละกาํลงัท่ีสามารถทาํงานไดเ้ช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ ระดบัการพฒันา 
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ทางสติปัญญาเป็นปกติ ศึกษาเล่าเรียน มีเหตุผล และสามารถแกปั้ญหาท่ีตนเองเผชิญได ้

2)  ความสมบูรณ์ทางดา้นจิตใจและอารมณ์ ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้จิตใจดี อารมณ์แจ่มใส

มัน่คง ไม่หงุดหงิด โมโหง่าย ไม่อิจฉาริษยา จิตใจมีคุณธรรม มองโลกในแง่ดี โอบออ้มอารี พร้อมท่ี

จะช่วยเหลือผูอ่ื้น การมีพื้นฐานดา้นจิตใจและอารมณ์ดีจะช่วยให้บุคคลบงัเกิดความสงบสุขในการ

ดาํรงชีวิต 

3)  ความสมบูรณ์ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเป็นคนท่ีไดรั้บการยอมรับ

จากสงัคมอนัเน่ืองมาจากการมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี ปรับตวั ยอมรับความสามารถ และความสาํคญัของ

ผูอ่ื้นและส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบ เห็นคุณค่าของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มคิดพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหค้ง

คุณค่าและเกิดประโยชน์สืบไป 

4)  ความสมบูรณ์แห่งปัจจยัจาํเป็นในการดาํรงชีวติ ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะจดัหา

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตตามฐานะของตนเอง เหมาะแก่สงัคม เศรษฐกิจ และยคุสมยั

ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ ปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวติ คืออาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค รวม

ไปถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีจะนาํมาซ่ึงความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 

 สมพร เทพสิทธา (2535 อา้งถึงใน ณรงคศ์กัด์ิ ทาเกิด, 2543: 7) ไดก้ล่าวถึงคนท่ีมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีควรมีดงัต่อไปน้ี 

1)  มีความรู้ดี 

2)  มีสุขภาพ อนามยัดี 

3)  มีความสามารถดี 

4)  มีความคิดดี 

5)  มีการกระทาํดี 

6)  มีจิตใจดี 

2.6.3  การประเมินคุณภาพชีวติ 

 ในปัจจุบนัมีการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตดงัต่อไปน้ี 

 สุภาลกัษณ์ เขียวขาํ (2543: 38) ใหเ้กณฑก์ารประเมินคุณภาพชีวิต 2 ดา้นคือ 

1)  ดา้นวตัถุวสิยั (Objective) การประเมินดา้นวตัถุวิสยั วดัโดยอาศยัขอ้มูลดา้น

รูปธรรมท่ีมองเห็นได ้นบัได ้วดัได ้เช่น ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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2)  ดา้นจิตวิสยั (Subjective) เป็นการประเมินดา้นจิตวิทยา ซ่ึงอาจทาํโดยการ

สอบถามความรู้สึกและเจตคติประสบการณ์ของบุคคลเก่ียวกบัชีวิต การรับรู้สภาพความเป็นอยู ่การ

ดาํรงชีวิต รวมทั้งส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ และความพงึพอใจในชีวิต 

 พิมพจ์นัทร์ ไชยกณัหา (2542: 10) กล่าววา่เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพชีวติท่ีดี ควร

ประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1)  ขอ้ความสั้น เขา้ใจง่าย และนาํไปใชส้ะดวก 

2)  ครอบคลุมองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตแต่ละดา้น 

3)  เน้ือหาสอดคลอ้งกบักลุ่ม 

4)  สามารถใชไ้ดห้ลายสถานการณ์ โดยมีขอ้จาํกดันอ้ยท่ีสุด 

5)  ตรวจสอบความเช่ือมัน่ก่อนนาํไปใช ้

6)  เป็นท่ียอมรับในการวดัโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

7)  มีความไวต่อการเปล่ียนแปลงในภาวะสุขภาพของผูถู้กวดั 

8)  เห็นความแตกต่างอยา่งเห็นดั้ดในกลุ่มผูถู้กวดัท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกนั 

9)  มีเหตุผลท่ีดี 

 ไพฑูรย ์เยาวโสภา  (2546: 20) ไดก้ล่าวว่าในการประเมินคุณภาพชีวิตว่า ควรประเมินทั้งดา้น

ร่างกาย จิตใจ สังคม และควรประเมินทั้ งในเชิงวัตถุวิสัย เพื่อให้เกิดความถูกต้องมากข้ึน โดย

องคป์ระกอบทั้งส่ีดา้นไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นส่ิงท่ีบุคคลรับรู้ถึงส่ิงท่ี

ตนครอบครองอยู ่ระหว่างความปรารถนาท่ีตั้งใจไวแ้ละความสาํเร็จท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดจ้าก

อิทธิพลของปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ลกัษณะเฉพาะส่ิงแวดลอ้มและภาวะสุขภาพ 

ดา้นอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) เป็นความเช่ือและความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อตนเองในช่วงเวลาหน่ึง

จากการรับรู้ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง รวมถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ

ภาพลกัษณ์ของตนเองดว้ย ดา้นสุขภาพและการทาํงานของร่างกาย (Health and Functioning) เป็น

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม วุขภาพจะสะทอ้นให้เห็นคุณภาพชีวิตไดท้ั้งเชิงวตัถุวิสัย

และจิตวิสัยซ่ึงมิไดป้ระเมินทางคลินิกเท่านั้น ยงัประเมินการรับรู้สุขภาพของบุคคล ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ภาวะสุขภาพ ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว สังคมและภาวะทางดา้นร่างกาย และดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 

(Socio-Economic Factors) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมถูกกาํหนดออกมาเป็นมาตรฐานทางสังคมได ้
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3 ประการ คือ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้ซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพชีวิต

เชิงวตัถุวิสยั 

 

 2.6.4  เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติและการพฒันาสังคมในประเทศไทย  

 จากขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นกัวิชาการและปราชญช์าวบา้นไดส้รุปเคร่ืองช้ีวดั

ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนและไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ก็คือในช่วงปี พ.ศ. 2518 ซ่ึงเป็นปีท่ีริเร่ิมจดัทาํมีหน่วยงาน

ท่ีจดัทาํเคร่ืองช้ีภาวะสังคมไม่มากนกั โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่เป็นระดบัมหภาค ไดแ้ก่ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จดัทาํเคร่ืองช้ีวดัภาวะสงัคมและได้

ร่วมกบักรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเคร่ืองช้ีวดัความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมพฒันา

ชุมชนจดัทาํเคร่ืองช้ีวดั กชช.2ค. สาํนกังานสถิติแห่งชาติ จดัทาํเคร่ืองช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

ในส่วนของหน่วยงานย่อยท่ีจดัทเร่ืองคุณภาพชีวิตและสังคม ไดมี้สาํนกัคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาติ (สวช.) จดัทาํเร่ืองค่านิยม และตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบนั มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ไดคิ้ดริเร่ิมจดัทาํเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตและสังคมมากข้ึน หน่วยงานดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ต่างก็ยงัคง

ใชแ้ละปรับปรุงเคร่ืองช้ีวดัใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมต่อไป สาํนกัพฒันาชุมชน กรุงเทพมหานคร 

จดัทาํเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ กระทรวงสาธารณสุข จดัทาํเคร่ืองช้ีวดัการพึ่งตนเอง

ทางสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บา้น  

 สําหรับเคร่ืองช้ีวดัท่ีแบ่งตามเน้ือหาในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม สิทธิ

เสรีภาพและการเมือง มีความแตกต่างกนัในพฒันาการ โดยเคร่ืองช้ีวดัทางการศึกษาไดมี้การพฒันา

ไปมาก รองลงมาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนเคร่ืองช้ีวดัทางการเมืองยงัมีน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามมี

ขอ้สังเกตไดว้่าเคร่ืองช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนมาเป็นการวดัในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ และเป็นการ

สร้างโดยนกัวิชาการและขา้ราชการเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการสรุปการพฒันาเคร่ืองช้ีวดัทางสังคมและ

คุณภาพชีวิตไดด้งัตารางท่ี2.1 ดงัต่อไปน้ี (อนุชาติ พวงสาํลีและอรทยั อาจอํ่า, 2539 อา้งถึงใน ธวชั

ชยั กนัทะวนันา, 2550: 12) 
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ตารางที ่2.1 สรุปเคร่ืองช้ีวดัสงัคมและคุณภาพชีวิต 

 

หน่วยงาน ช่ือเคร่ืองช้ีวดั หมวด/จํานวน วธีิใช้ ผู้ใช้ ปีทีเ่ร่ิมใช้

(โดยประมาณ) 

1. OECD การวดัความ

เป็นอยูท่ี่ดี 

(Measure of 

well-being) 

5 หมวด เพื่อวดัสาระ

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอยู่

ท่ีดีของปัจเจก

บุคคลและสังคม 

นานาประเทศ 1973 

2. Office of 

Management 

and Budget, 

USA. 

เคร่ืองช้ีวดัทาง

สงัคม 

8 หมวด/65 

ตวัช้ีวดั 

เพื่อวดัความ

เป็นอยูท่ี่ดีของ

ปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว ซ่ึง

เป็นผลผลิต

สุดทา้ยและเป็น

ตวัป้อนสู่ระบบ

สงัคม 

สหรัฐอเมริกา 1973 

3. อินเดีย เคร่ืองช้ีวดั

เศรษฐกิจ 

สงัคมเพ่ือการ

วางแผนพฒันา 

7 หมวด/64 

ตวัช้ีวดั 

เพื่อวดัดา้น

เศรษฐกิจและ

สงัคม นาํมา

จดัทาํ

แผนพฒันา

ประเทศระยะท่ี5  

อินเดีย 1974 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

หน่วยงาน ช่ือเคร่ืองช้ีวดั หมวด/จํานวน วธีิใช้ ผู้ใช้ ปีทีเ่ร่ิมใช้

(โดยประมาณ) 

4. ฝร่ังเศส เคร่ืองช้ีวดัทาง

สงัคม 

4 หมวด

ใหญ่/21 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

นาํเสนอเพ่ือ

เตรียมการใน

การจดัทาํ

แผนพฒันา

ประเทศ 

ฝร่ังเศส 1974 

5. เคนยา เคร่ืองช้ีวดัดา้น

การกระจายการ

พฒันาสงัคม

ของประเทศ 

6 หมวด เพื่อศึกษาการ

กระจายการ

พฒันาประเทศ 

เคนยา 1976 

6. The 

Philippines 

Academy 

เคร่ืองช้ีวดั

คุณภาพชีวิต 

9 หมวด/30 

ตวัช้ีวดัใหญ่/

19 ตวัช้ีวดั

ยอ่ย 

วดัความเป็นอยู่

ท่ีดีและคุณภาพ

ชีวิตของปัจเจก

บุคคล 

จดัทาํใน

ลกัษณะ

โครงการวิจยั 

1976 

7. มาเลเซีย เคร่ืองช้ีวดั

คุณภาพชีวิต 

12 หมวด/

101 ตวัช้ีวดั

ยอ่ย 

วดัคุณภาพชีวติ

ของประชาชน

โดยรวมและ

จดัทาํเป็น

ตน้แบบ

รายงาน

ประจาํปีทาง

สงัคม 

มาเลเซีย (เพื่อ

การวางแผน

พฒันา

ประเทศ) 

1976 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

หน่วยงาน ช่ือเคร่ืองช้ีวดั หมวด/จํานวน วธีิใช้ ผู้ใช้ ปีทีเ่ร่ิมใช้

(โดยประมาณ) 

8.UNSO 

(สาํนกังานสถิติ

แห่ง

สหประชาชาติ) 

UNSO 

“Guidekines” 

12 หมวด/33 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

เป็นแนวทาง

ของการพฒันา

เคร่ืองช้ีวดั 

UNSO และ

ประเทศต่างๆ 

1978 

9. เยอรมนันี 

(German 

Research 

Society) 

เคร่ืองช้ีวดั

คุณภาพชีวิต 

4 หมวด/33 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

เป็นแนวทาง

ของการพฒันา

เคร่ืองช้ีวดั

ประเทศต่างๆ 

German 

Research 

Society 

1978 (และ

1980,1984) 

10. OECD ตวัช้ีวดัความไร้

ระเบียบของ

สงัคม (Civil 

Disorder 

Index) 

8 หมวด ศึกษาความไร้

ระเบียบของ

สงัคมประเทศ

ต่างๆและจดั

อนัดบั 

OECD ศึกษา

ในประเทศ

ต่างๆรวม 134 

ประเทศ 

1987 

11. ESCAP เคร่ืองช้ีวดั

คุณภาพชีวิต

ของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก 

9 หมวด/45 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

เพื่อวดัสาระ

ต่างๆท่ีเก่ียวกบั

คุณภาพชีวิต 

ESCAP ของ

ประเทศต่างๆ

ในภูมิภาค 

1989 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

หน่วยงาน ช่ือเคร่ืองช้ีวดั หมวด/จํานวน วธีิใช้ ผู้ใช้ ปีทีเ่ร่ิมใช้

(โดยประมาณ) 

12. Office of 

Management 

and Budget, 

USA. 

เคร่ืองช้ีวดัทาง

สงัคม 

8 หมวด/65 

ตวัช้ีวดั 

เพื่อวดัความ

เป็นอยูท่ี่ดีของ

ปัจเจกบุคคล 

ครอบครัวซ่ึง

เป็นผลผลิต

สุดทา้ยและเป็น

ตวัป้อนสู่ระบบ

สงัคม 

สหรัฐอเมริกา 1973 

13. ESCAP เคร่ืองช้ีวดัการ

พฒันาใน

ภูมิภาคเอเชีย

ของ ESCAP 

9 หมวด/97 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

ศึกษาการ

พฒันาและ

จดัพิมพเ์ป็น

รายงานโดยจดั

อนัดบัการ

พฒันาดา้น

ต่างๆ 

ESCAP ของ

ประเทศใน

ภูมิภาค 

1989 

14. ESCAP ดชันีสถานภาพ

สตรีในภูมิภาค

ของ ESCAP 

5 หมวด/20 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

ศึกษา

สถานภาพของ

สตรีจาก

ประเทศต่างๆ

ในภูมิภาคน้ี 

ESCAP ของ

ประเทศใน

ภูมิภาค 

1990 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

หน่วยงาน ช่ือเคร่ืองช้ีวดั หมวด/จํานวน วธีิใช้ ผู้ใช้ ปีทีเ่ร่ิมใช้

(โดยประมาณ) 

15. UNDP เคร่ืองช้ีวดัการ

พฒันามนุษย ์

(Human 

Development 

Index) 

3 9วแปรพื้น

ฐาน/9 

ตวัช้ีวดัยอ่ย 

จดัทาํรายงาน

การพฒันา

เศรษฐกิจและ

สงัคมของ

ประเทศต่างๆ

ในโลกและจดั

อนัดบั 

UNDP 

ประเทศต่างๆ 

1990 ฉบบัท่ี

ศึกษา 

16. ออสเตรเลีย เคร่ืองช้ีวดัการ

พฒันา 

12 หมวด/48 

ตวัช้ีวดัยอ่ย

(โดยประมา

ณ) 

ศึกษาการ

พฒันาทาง

สงัคมของ

ประเทศ 

ออสเตรเลีย ฉบบัท่ีศึกษา

จดัพิมพปี์ 

1994 

17. เคร่ืองช้ีวดั

ความมัน่คงของ

ชีวิตมนุษย ์

UNDP  7 ดา้น เพื่อช้ีวดัความ

มัน่คงของชีวติ

อนุษย ์

ประเทศต่างๆ เสนอในปี 

1994 

 

 

18. WHO เคร่ืองช้ีวดั

คุณภาพชีวิต 

6 หมวด/100 

ตวัช้ีวดั 

วดัคุณภาพชีวติ

ของมนุษย ์

WHO group 

ประเทศต่างๆ 

เสนอในปี 

1996 

 

แหล่งทีม่า:  ธวชัชยั กนัทะวนันา, 2550: 13-17. 
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 ส่วนในดา้นงานวิจยันั้นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตของคนไทย (ณดา จนัทร์สม, 

สิทธิเดช นิลสมัฤทธ์ิ, วฒันา พฒันพงษ, พลาพรรณ คาํพรรณ, บุญสม เลิศลทัธภรณ์ และมนตรี เกิดมีมูล, 

2550: 5) ไดเ้ร่ิมทาํการวิจยัโดยปรับปรุงแนวคิดเก่ียวกบัมิติต่างๆของชีวิต โดยเน้นการศึกษาหา

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการตลดกบัความพึงพอใจของบุคคลเหล่านั้น โดยในเวลาต่อมา สุพรรณี 

ไชยอาํพรและสนิท สมคัรการ (2534 อา้งถึงใน ณดา จนัทร์สม และคณะ, 2550: 5) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง

การพฒันาตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความพร้อมครบถว้นและสมบูรณ์ในแต่ละมิติ โดยได้

จาํแนกคุณภาพชีวิตออกเป็น 13 ดา้นคือ 1) ครอบครัว 2) การงาน 3) สังคม 4) การพกัผอ่น 5) สุขภาพ 6) 

สาธารณสุข 7) สินคา้บริการ 8)ความเช่ือศาสนา 9) ทรัพยสิ์น 10) ตนเอง 11) ทอ้งถ่ิน 12) รัฐบาล และ 13) 

ประเทศ (ณดา จนัทร์สม และคณะ, 2550: 5)  

 

2.7  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  

 วุฒินนัท ์แท่นนิล (2551: บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองการสร้างพื้นท่ีทางสังคมเพ่ือหลีกหนีความ

เป็นชายขอบของคนพลดัถ่ินชุมชนกระเหร่ียงพลดัถ่ิน ตาํบลบา้นคา จงัหวดัราชบุรี โดยเป็นงานวิจยั

เชิงคุณภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ชาวกระเหร่ียงบา้นคาไม่ไดย้อมสยบต่อสภาวะการเป็นชาย

ขอบท่ีรัฐบาลและกลุ่มชาติพนัธ์อ่ืนยื่นให้แต่ไดส้ร้างพื้นท่ีทางสังคมของตนเองข้ึนมา โดยเป็นการ

นาํเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดีงามของชาวกระเหร่ียงในฐานะเป็นชนดั้งเดิมของพื้นท่ี การสร้างพ้ืนท่ีทาง

สังคมด้วยวิถีชีวิต มิติทางประเพณีวฒันธรรมท่ีผูกพนัสอดคลอ้งกับธรรมชาติ พื้นท่ีทางสังคม 

และอตัลกัษณ์มีการเปล่ียนแปลงตามความสมัพนัธ์ท่ีชาวกระเหร่ียงเผชิญ 

 ฐิติมา กุลอชัชะกิจ (2543: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการยอมรับทางสังคมของคนพิการ กรณี

ศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพทางอาชีพของภาครัฐและเอกชน โดยพบว่า การยอมรับทางสังคมในภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับทางสังคมของคนพิการ ไดแ้ก่ระดบัความพิการ 

ประเภทศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม และความคิดเห็นของผูบ้ริหารศูนยฟ้ื์นฟู

อาชีพภาครัฐและเอกชนต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมองภาพรวมว่านโยบายของภาครัฐ

ยงัไม่มีความชดัเจน สถานประกอบการยงัไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
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 ชุมสาย จนัทน์หอม (2542: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ี

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกลุ่มผูน้าํชุมชนในเขตอาํเภอเมือง

เชียงใหม่ พบว่า ผูน้าํชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

แตกต่างกนัออกไป ความแตกต่างของระดบัความรู้และความเขา้ใจนั้นแตกต่างไปตามตวัแปรอิสระ

ต่าง ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานของผูน้าํแต่ละท่าน ความแตกต่างของระดบัความรู้และความเขา้ใจของกลุ่ม

ผูน้าํชุมชนเหล่าน้ีสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการทางสถิติในระดบัท่ียอมรับวา่มีนยัสาํคญัทางสถิติ    

 อรอุษา ภูมิบริรักษ ์(2547: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองภาวการณ์กลายเป็นคนชายขอบของผูป่้วย

เอดส์ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการกลายเป็นคนชายนั้นก่อรูปมาจากการกระบวนการสร้างวาท

กรรมของสังคมต่อโรคเอดส์ โดยวาทกรรมดงักล่าวสร้างข้ึนมาจากปัจจยัทางวฒันธรรมของสังคม

เป็นหลกั อนัประกอบไปดว้ย วฒันธรรมความสัมพนัธ์ทางเพศของชายหญิง ความเช่ือเร่ืองบุญ

กรรม วฒันธรรมชายเป็นใหญ่ วฒันธรรมบริโภคนิยม ยงัรวมไปถึงการปฏิบติัการของรัฐในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์ และปฏิบติัการการสร้างวาทกรรมของส่ือมวลชนท่ีทาํให้โรค

เอดส์เป็นโรคท่ีน่ากลวั ความรุนแรง และความตายอนัเป็นตวักาํหนด 

 จุฑามณี สมบูรณ์สุทธ์ิ (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง หญิงชรา ความจน คนชายขอบ: ชีวิต

ริมฟุตยาทของหญิงชราขอทาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศึกษาปัจจยัเพศภาพมีส่วนผลกัดนั

ใหห้ญิงชราตอ้งกลายมาเป็นคนขอทานไดอ้ยา่งไร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าปรากฏการณ์ของหญิงชรา

ขอทางไม่สามารถแยกสาเหตุกนัไดอ้ยา่งเด็ดขาด เพราะแต่ละปัจจยัต่างก็มีความซอ้นทบ เก้ือหนุน

และเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงัมีปัจจยัเร่ืองวิกฤตความจนในครอบครัว ปัญหาเร่ืองมาตรฐาน

เชิงทบัซ้อนว่าดว้ยวยัอคติและเพศอคติ รวมถึงการถูกกีดกนัให้ออกจากตลาดแรงงาน ก็ลว้นเป็น

สาเหตุสาํคญัท่ีมีส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการเป็นขอทานควบคู่กบัเพศสภาพเช่นเดียวกนั 

 ฉตัรบงกช ศรีวฒันสาร (2554: 4) ไดศึ้กษาเร่ือง มรดกทางวฒันธรรม: กลไกการสร้างตน้กลา้

พลเมืองของชุมชนตลาดนางเล้ิง โดยไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัคุณภาพสังคมของศาสตราจารย ์

อลนั วอลค์เกอร์ (Professor Alan Walker) ศาสตราจารยท์างดา้นนโยบายสังคม (Social Policy) และชรา

ภววิทยาสังคม(Social Gerontology) แห่งภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลยัเชฟฟิลด์ (Sheffield 

University) ประเทศองักฤษ ผูอ้าํนวยการโครงการวิจยั พฒันาการของวยัและอนาคตแห่งภูมิภาคยโุรป 

(The European Research Area in Ageing and the FUTURAGE Project) ซ่ึงไดอ้ธิบายว่าคุณภาพสังคม
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ประกอบดว้ยแนวคิดเก่ียวกบั Social Exclusion คือ การถูกกีดกนัออกจากสิทธิ โอกาสและทรัพยากรทาง

สังคม และ Social Inclusion คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มและพฤติกรรมอนัจะนาํไปสู่

สภาวะของการกีดกนัทางสังคม วอล์คเกอร์สนใจเร่ืองความยากจน ความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคม 

(Poverty and Inequality) มายาวนาน จากนั้นจึงไดห้ล่อหลอม (Amalgamated) มาเป็นการวิจยัคุณภาพ

สังคมในเวลาต่อมา งานวิจยัช้ินน้ีเน้นไปท่ีขนาดของการกีดกนัทางสังคม ระดบัของการกีดกนั และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากากรกีดกนั ความหมายของความยากจน และชีวิตของผูค้นท่ีสัมผสักบัความยากจน

ทั้งในยโุรปและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Phillips (2008: 3-6)ไดศึ้กษาเร่ือง Social Inclusion, Social Exclusion and Social Cohesion: 

Tensions in a Post-industrial World สรุปไดว้า่ ในตอนหน่ึงของการศึกษาการจดัลาํดบัขั้นของความ

ครอบคลุมทางสงัคม (Social Inclusion) ในปลายทางของชุมชนในประเทศนั้นมีความเส่ียงต่อการ

ถูกเพิกเฉย และถูกแบ่งแยกในการเลือกปฏิบติัจากสงัคมหลกั ในขณะท่ีในช่วงกลางของชุมชนตน้

กาํเนิดจะมีการติดต่อท่ีเผชิญหนา้กนัผา่นเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในขณะเดียวกนัการติดต่อเช่นน้ีจะทาํให้

สูญเสียความเป็นตวัตนของบุคคล และในลาํดบัสุดทา้ยคือการส่งต่อของชุมชนท่ีหลอมรวมเป็นอนั

เดียวกนั จะมีเป้าหมายในการรวมความเขม้แขง็ในชุมชน และมีการอาํนวยความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสาร   

 Kay (2011: 12) ไดศึ้กษาเร่ือง The Development of Social Enterprise from the Point of View of 

Social Inclusion โดยมีการศึกษาสังคมองคก์รในสหราชอาณาจกัร (UK) ท่ีมีผลกระทบถึงความ

ครอบคลุมทางสังคม การศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ในเร่ือง Social Exclusion ไดแ้ก่

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และดา้นภูมิศาสตร์หรือโครงสร้างทางสังคม อีกทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อยุทธศาสตร์ความครอบคลุมทางสังคม อนัไดแ้ก่ การปกครองโดยการเมืองทอ้งถ่ิน รัฐบาล

ส่วนกลาง ประชาชนในทอ้งถ่ิน อาสาสมคัรในทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 Mercado (2012: Abstract) ไดศึ้กษาเร่ือง Social Inclusion or Social Illusion: The Challenges of 

Social Inclusion, Social Participation and Social Cohesion in Venezuelan S&T Policy ซ่ึงกล่าวถึงแนว

ทางการมีส่วนร่วมในการเขา้ถึงนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะทาํให้เกิดการเพิ่มข้ึนของ

ความครอบคลุมทางสังคมหรือการรวมกนัในสังคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนข้ึนอยู่กบัระดบั

การศึกษาของประชาชนรวมทั้งความจาํเป็นขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนคิดวา่พวกเขาควรไดรั้บ ดงันั้นระดบั
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ของการพัฒนานโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแต่ละเมืองจึงต้องมีความแตกต่างกัน ใน

ประเทศที่กําลังพัฒนามุ่งเน้นที่จะทําให้นโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมไปถึงการ

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน และมีเป้าหมายที่จะใช้กลไกทางประชาธิปไตยตัวแทน 

กรณีของเวเนซุเอลาแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการตัดสินใจทํานโยบายขั้นสุดท้ายที่สะท้อนใน

นโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการดําเนินนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันก็ทํา

ให้ลดขั้นตอนในการดําเนินการตามนโยบาย ซ่ึงจะนําไปสู่การควบคุมแบบบนลงล่าง 

 Careya Gemma, Therese Rileya and Brad Crammond (2011: Abtract) ได้ศึกษาเรื่อง The 

Australian Government's Social Inclusion Agenda: The Intersection between Public Health and Social 

Policy โดยได้กล่าวว่าการแบ่งแยกจากสังคมและความครอบคลุมทางสังคมนั้นจะเป็นรูปแบบนโยบายที่

มีความนิยมในสหราชอาณาจักรและยุโรป และจะปรากฏในอีกหลายเมืองเช่น แคนาดาและนิวซีแลนด์ 

ในปี 2007 รัฐบาลออสเตรเลียได้กลายมาเป็นรัฐบาลชุดล่าสุดที่มีโครงสร้างนโยบายเกี่ยวกับประเด็นการ

แบ่งแยกทางสังคม และได้มีการเปิดตัวเกี่ยวกับวาระความครอบคลุมทางสังคม (Social  Inclusion 

Agenda) หรือ SIA เป้าหมายของ SIA ก็คือการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจอันจะ

นําไปสู่การหลอมรวมการบริการทางสังคมและการเพิ่มขึ้นของความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งในเวลานี้มี

การตกลงกันถึงความสําคัญของปัจจัยทางด้านสุขภาพ SIA มีศักยภาพที่จะทําให้สุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของประชากรดีข้ึน อย่างไรก็ตามอาจจะต้องขึ้นอยู่กับขอบเขตของวาทกรรมของความครอบคลุม 

การแบ่งแยก โครงสร้างทางสังคมที่ไม่เท่าเทียม และในเรื่องการเมืองที่จะปรับเปลี่ยนตามบริบทของ

ออสเตรเลีย กล่าวโดยสรุปคือการกําหนดนโยบายในความครอบคลุมทางสังคมของออสเตรเลียจะ

นําไปสู่ความครอบคลุมทางสังคม ซึ่งในการทดสอบของประสบการณ์การนํานโยบายไปใช้จะเป็ น

โอกาสในการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างความครอบคลุมทางสังคมและสุขภาพของนานาประเทศ 

 



 

 

บทที่ 3 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความ

ครอบคลุมทางสังคมรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ศึกษาได้มีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 3.1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2   นิยามปฏิบัติการ 

 3.3   สมมติฐานในการศึกษา 

 3.4   แหล่งที่มาของข้อมูลในการศึกษา 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.6   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.7   การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.8  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.9   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร (Variable) ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.1.1  ตัวแปรต้นได้แก่ 

  3.1.1.1   ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 

1)  เพศ 
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2)  อายุ 

3)  การศึกษา 

4)  ศาสนา 

5)  สถานภาพสมรส 

6)  สุขภาพ 

7)  ภาวะความสุขในชีวิต 

  3.1.1.2   ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ 

1)  ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ให้กับโครงการช่วยเหลือคน

ว่างงานให้มีงานทํา 

2)  ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กร

พัฒนาเอกชน 

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความครอบคลุมทางสังคมของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1)  สิทธิพลเมือง 2)  การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเรื่องสถานภาพทาง

สังคม 3)  การเป็นผู้นําของผู้อพยพเข้าเมือง 4)  การศึกษาของนักเรียนอพยพในประเทศไทย 5)  การ

เป็นผู้นําทางการเมืองของเพศหญิง 6)  การได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบัน

ทางการเงิน เช่น การกู้เงิน 
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1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 

  1.1  เพศ 

  1.2  อายุ 

  1.3  การศึกษา 

  1.4  ศาสนา 

  1.5  สถานภาพสมรส 

  1.6  สุขภาพ 

  1.7  ภาวะความสุขในชีวิต 
 

ความครอบคลุมทางสังคม 

1)  สิทธิพลเมือง  

2)  การถูกแบ่งแยกทางสังคมใน

เรื่องสถานภาพทางสังคม  

3)  การขึ้นเป็นผู้นําทางการเมือง

ของผู้อพยพเข้าประเทศ 

4)  การศึกษาของนักเรียนอพยพ

ในประเทศไทย  

5)  การเป็นผู้นําทางการเมืองของ

เพศหญิง  

6)  การได้รับการยอมรับในการ

บริการจากธนาคารหรือสถาบัน

ทางการเงิน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

2.  ปัจจัยด้านสังคม 

2.1  ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ให้กับโครงการ

ช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทํา 

2.2  ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือ

องค์กรพัฒนาเอกชน 

 

ภาพที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2  นิยามศัพท์ในการปฏิบัติการ  

 

คุณภาพสังคม หมายถึง ขอบเขตที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเข้ามามีส่วน

ร่วมในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาชุมชนภายใต้ความเป็นอยู่ท่ีดีและศักยภาพของตนเอง 

ความครอบคลุมทางสังคม  หมายถึง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  การมีประสบการณ์การถูก

แบ่งแยกเรื่องสถานภาพทางสังคม ความคิดเห็นในเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายมาเป็นผู้นํา

ทางการเมืองได้ ความคิดเห็นในเรื่องนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก่อน

นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ความคิดเห็นในเรื่องโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นํา

ทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง และการมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบัน

การเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ต่ํากว่า 5 ปี 

เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อายุ หมายถึง อายุของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศาสนา หมายถึง การนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ อยู่ด้วยกันโดย

ไม่แต่งงานของประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุขภาพ หมายถึง ระดับสุขภาพดี ปานกลาง แย่ของประชาชนของประชาชนที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ภาวะความสุขในชีวิต หมายถึง การมีความสุขหรือทุกข์ในชีวิตของประชาชนของ

ประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความเต็มใจในการบริจาคเงิน หมายถึง ความเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 

10 ของรายได้ของประชาชนของประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนมี

ความสัมพันธ์กับระดับความครอบคลุมทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นในเรื่องการได้รับความ
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ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเอกชนกรณีเกิดความยุ่งยากในชีวิต เช่น การถูกให้ออกจากงาน ของ

ประชาชนท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สิทธิพลเมือง หมายถึง การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

การถูกแบ่งแยกทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกถูกแบ่งแยกในเรื่องสถานภาพทางสังคม เช่น 

เรื่องการจ้างงานไม่ประจํา การถูกปฏิเสธการจ้างงานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การขึ้นเป็นผู้นําทางการเมืองของผู้อพยพเข้าประเทศ หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายมาเป็นผู้นําทางการเมืองได้ 

การศึกษาของนักเรียนอพยพในประเทศไทย หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครในเรื่อง นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก่อนนักเรียน

อพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน 

การเป็นผู้นําทางการเมืองของเพศหญิง หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในเรื่องโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

การได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน หมายถึง การมี

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.3  สมมติฐานในการศึกษา 

 

สมมติฐานที่ 1 เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม  

 สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม

 สมมติฐานที่ 3 การศึกษามีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม 

สมมติฐานที่ 4 ศาสนามีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม  

สมมติฐานที่ 5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม   

สมมติฐานที่ 6 สุขภาพมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม 

สมมติฐานที่ 7 ภาวะความสุขในชีวิตมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม 
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 สมมติฐานที่ 8 ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได้มีความสัมพันธ์กับความ

ครอบคลุมทางสังคม 

 สมมติฐานที่ 9 ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนา

เอกชนมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม 

 

3.4  แหล่งและที่มาของข้อมูล 

 

 ในการศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งลักษณะของข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเอกสาร และข้อมูล

จากการถอดแบบสอบถาม 

 3.3.1   ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิชาการ 

เอกสารวิจัย และวิทยานิพนธ์ 

 3.3.2   ข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้วิธีให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

 

การเลือกตัวอย่างในการศึกษาการครั้งนี้ทําการเลือกจากประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไป ท่ีอยู่

อาศัยในกรุงเทพมหานครจํานวน 1,000 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage 

Sampling) ดังนี้ 

3.5.1  ทําการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เพื่อเลือกพื้นที่ท่ีจะทําการศึกษา 6 

เขต จากพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขตได้แก่ (สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2551) 

1)  กลุ่มกรุงเทพกลาง   ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง 

2)  กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอ

แหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตประเวศ 
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3)  กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ 

เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน 

4)  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขต

คันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา  

5)  กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขต

บางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา 

6)  กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน

เทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ 

3.5.2  ทําการสุ่มตัวอย่างเลือกชุมชน 1 ชุมชนแบบชั้นภูมิ (Stratified  Sampling) เพื่อ

ทําการศึกษาจากพื้นที่ในแต่ละเขต ดังนี้ 

            1)  แบ่งชั้นชุมชน ตามลักษณะชุมชนของกรุงเทพมหานคร 5 ประเภท 

ประกอบด้วย ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง ชุมชนจัดสรร เคหะชุมชน และชุมชนแออัด    

2)  ทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่เป็นอิสระเลือกชุมชน 1 ชุมชนจากแต่ละเขต

พื้นที่ (เพื่อให้ได้ลักษณะชุมชนครบทุกประเภทของชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร) ยกเว้นชุมชน

แออัด สุ่มตัวอย่างโดยเลือกชุมชนแออัดจํานวน 2 ชุมชน จากพื้นที่ 2 เขต เนื่องจากสัดส่วนของ

ชุมชนแออัดมีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.74 ของชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร  

           3)  สําหรับชุมชนประเภทอื่นที่เหลือ สุ่มตัวอย่างเลือกเขตละหนึ่งชุมชน ซ่ึงจะได้

ชุมชนที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 6 ชุมชน ครอบคลุมชุมชนทั้ง 5 ประเภท 

3.5.3  ทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเลือกครัวเรือนในแต่ละชุมชน จากบัญชีเลขที่ครัวเรือน

และแผนที่ครัวเรือนจากสํานักงานเขต  

3.5.4  จํานวนตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละพื้นที่คํานวณตามสัดส่วนของจํานวนประชากรใน

ชุมชนนั้น ๆ ผลการสุ่มตัวอย่างปรากฏดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  จํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจําแนกตามเขตพื้นที่ 

ชุมชน/ เขต จํานวน

ประชากร 

จํานวน

ตัวอย่าง 

ร้อยละ 

ประเภทชุมชน 

อินทามระ กลุ่มกรุงเทพกลาง   333  59  5.94  

- เขตพญาไท (แออัด) 

เอื้ออารีย์ กลุ่มกรุงเทพใต้ 718  128  12.80  

แออัด) - เขตสวนหลวง (

กลุ่มกรุงเทพเหนือ ร่วมพัฒนา 33 1,448  258  25.83  

- (เมือง) เขตบางเขน 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก สุวรรณนิเวศน์ 950  170  16.95  

- (จัดสรร) เขตบึงกุ่ม 

กลุ่มกรุงธนเหนือ จรัญ 66/1 617  110  11.00  

- เขตบางพลัด (เคหะชุมชน) 

กลุ่มกรุงธนใต้ หมู่บ้านพัฒนา ม.1 

คลองขวาง -     เขตภาษีเจริญ 

ชานเมือง) ( 

รวม 

 

1,541 

 

 

5,607 

275 

 

 

1,000 

27.48 

 

 

100 

3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพทางสังคมของประชากร

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

มิติความครอบคลุมทางสังคม (Social inclusion) ได้แก่ 1)  สิทธิพลเมืองในเรื่องการไปใช้สิทธิ์
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เลือกตั้ง 2)  การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเรื่องสถานภาพทางสังคม 3)  การขึ้นเป็นผู้นําทางการเมือง

ของผู้อพยพเข้าประเทศ 4)  การศึกษาของนักเรียนอพยพในประเทศไทย 5)  การเป็นผู้นําทาง

การเมืองของเพศหญิง 6)  การได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน 

 

3.7  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 

แบบสอบถามคุณภาพสังคมของประชากรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น

เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านคุณภาพสังคมแห่งเอเชีย  ซ่ึงเป็ น

ความร่วมมือของนักวิชาการจากหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาในหลายประเทศในเอเชีย 

สามารถใช้ตรวจวัดระดับคุณภาพสังคมของประเทศสมาชิกเครือข่ายได้อย่างเป็นมาตรฐานมีช่ือ

เรียกว่า “Standard Questionnaire for Social Quality: SQSQ” เน้นการตรวจวัดคุณภาพสังคม 4 ด้าน 

คือ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic  Security) การยอมรับเป็นสมาชิกของ

สังคม (Social inclusion) ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) และการเสริมสร้างพลังทาง

สังคมให้แก่ประชาชน (Social Empowerment) 

 

3.8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.8.1  ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบัญชีเลขที่ครัวเรือน แผนที่ครัวเรือน และ

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ท่ีทําการศึกษา 

3.8.2  ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังประธานชุมชนที่ได้

จากการสุ่มตัวอย่าง 

3.8.3  เมื่อได้รับความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปทําการ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถาม 
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3.8.4  ทําการตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนาม และทําการ

ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องในการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

3.8.5  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ของข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 6 เดือน 

 

3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดําเนินการ

วิเคราะห์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามแยกได้ดังนี้ 

3.9.1  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับข้อปัจจัยมูลส่วนบุคคล ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ 

(Frequency)และร้อยละ (Percentage) 

3.9.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square Test)  



 
 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองความครอบคลุมทางสงัคม (Social Inclusion) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงรวบรวมโดยการใชแ้บบสอบถามประชาชนท่ีมีอาย ุ18 

ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เขตพญาไท เขตสวนหลวง เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม 

เขตบางพลดั และเขตภาษีเจริญ รวมทั้งส้ิน 1,000 คน ผูศึ้กษานาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าทาง

สถิติ โดยจะนาํเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 

 4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2  ขอ้มูลปัจจยัดา้นสงัคม 

 4.3  ขอ้มูลความครอบคลุมทางสงัคมดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ขอ้มูลพื้นฐานของตวัแทนครัวเรือนในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) เพศ 2) อาย ุ

3) การศึกษา 4) ศาสนา 5) สถานภาพสมรส 6) สุขภาพ 7) ภาวะความสุขในชีวิต 

เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จาํนวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 และเป็นเพศชาย 

จาํนวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2  

อาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ60 ปีข้ึนไป จาํนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา
ไดแ้ก่  กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ30-39 ปี จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ40-49 ปี 
จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ18-29 ปี จาํนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  
และนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ50-59 ปี จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 
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ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า จาํนวน 334 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคือ จบปริญญาตรีข้ึนไป จาํนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 จบชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 

(ปวช./ปวส./ปวท.) จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0  

ศาสนา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 919 คน คิดเป็นร้อยละ 91.9 และนบั

ถือศาสนาอ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, ศาสนาคริสต,์ ศาสนาอิสลาม) จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 

สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 508 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.8 รองลงมา สถานภาพโสด จาํนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 และสถานภาพอ่ืนๆ 

(หมา้ย, อยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, แยกกนัอยู,่ ไม่สามารถเลือกได)้ จาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

16.9 

สุขภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสุขภาพดีมาก,ดี จาํนวน 570 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 ปาน

กลาง จาํนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 แยม่าก, แย ่จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5  

ภาวะความสุขในชีวิต พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความสุข จาํนวน 593 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 

ปานกลาง (ไม่ทุกขไ์ม่สุข) จาํนวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และทุกข ์จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.2 

ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละ ของขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 432 43.2 
หญิง 568 56.8 
รวม 1000 100.0 
อายุ   
18-29 ปี 198 19.8 
30-39 ปี 206 20.6 
40-49 ปี 202 20.2 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
50-59 ปี 172 17.2 
60 ปีข้ึนไป 222 22.2 
รวม 1000 100.0 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ประถมศึกษา 334 33.4 
จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 188 18.8 
จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 180 18.0 
จบปริญญาตรีข้ึนไป 298 29.8 
รวม 1,000 100.0 
ศาสนา   
พทุธ 919 91.9 
อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา,คริสต,์อิสลาม,อ่ืนๆ) 81 8.1 
รวม 1,000 100.0 
สถานภาพสมรส   
โสด/ไม่เคยสมรส 323 32.3 
สมรส 508 50.8 
อ่ืน ๆ (หย่า,หม้าย,แยกกันอยู่,อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน,ไม่
สามารถเลือกได)้ 

169 16.9 

รวม 1000 100.0 
สุขภาพ   
ดี (ดีมาก, ดี) 570 57.0 
ปานกลาง 360 36.0 
แย ่(แย,่ แยม่าก) 65 6.5 
รวม 995 100.0 
ภาวะความสุขในชีวติ   
มีความสุข 593 59.3 
ปานกลาง (ไม่ทุกขไ์ม่สุข) 365 36.5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 
ทุกข ์ 42 4.2 
รวม 1,000 100.0 
 

4.2  ข้อมูลปัจจยัด้านสังคม 

 ปัจจยัดา้นสังคมประกอบไปดว้ย 1) ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ให้กบั

โครงการช่วยเหลือคนว่างงานใหมี้งานทาํ 2) ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล

หรือองคก์รพฒันาเอกชน 

 ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ให้กบัโครงการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทาํ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเต็มใจ (เต็มใจมาก, ค่อนขา้งเต็มใจ) จาํนวน 668 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เตม็ใจ (ไม่ค่อยเตม็ใจ, ไม่เตม็ใจเลย) จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 

ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบว่า จะไดรั้บความช่วยเหลือมาก(มาก,มีบา้ง) จาํนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 

41 จะได้รับความช่วยเหลือปานกลางจาํนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และ จะได้รับความ

ช่วยเหลือนอ้ย จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 

ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลปัจจยัดา้นสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม จํานวน ร้อยละ 

1. ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ให้กบัโครงการ
ช่วยเหลอืคนว่างงานให้มีงานทาํ 

  

 เตม็ใจ (เตม็ใจมาก, ค่อนขา้งเตม็ใจ) 668 70.6 
ไม่เตม็ใจ (ไม่ค่อยเตม็ใจ, ไม่เตม็ใจเลย) 278 29.4 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม จํานวน ร้อยละ 
 รวม 946 100.0 
2. ความคาดหวงัในการได้รับความช่วยเหลอืจากรัฐบาลหรือ
องค์กรพฒันาเอกชน 

  

มาก ( มาก, มีบา้ง ) 393 41.0 
ปานกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) 341 35.6 
นอ้ย (นอ้ย, นอ้ยมาก) 224 23.4 
รวม 958       100.0 

 

4.3  ข้อมูลความครอบคลุมทางสังคมด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่าง 

 
 4.3.1  การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง 

 การใช้สิทธ์ิเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง จาํนวน 864 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1 รองลงมาไม่ไปใชสิ้ทธ์ิ จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.9  

ตารางที ่4.3 ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง จํานวน ร้อยละ 
ไป 864 86.4 
(อ่ืน)ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ 106 10.4 
รวม 970 100.0 

 

4.3.2  การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคม 

กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์ถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคมดงัต่อไปน้ี  
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สถานภาพทางสังคม  มีประสบการณ์  จํานวน  184 คน  คิดเป็นร้อยละ  18.4 ไม่มี

ประสบการณ์ จาํนวน 795 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 

  

ตารางที่ 4.4   ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทาง

สงัคม 

 

ประสบการณ์จากการถูกแบ่งแยกทางสังคม จํานวน ร้อยละ 

1) สถานภาพทางสังคม   

มีประสบการณ์ 184 18.8 

ไม่มีประสบการณ์ 795 81.2 
รวม 979 100.0 

 

4.3.3  สิทธิของผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทย 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองผูอ้พยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นด้วยให้ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้ําทางการเมืองได้ ถา้มี

คุณสมบติัเหมาะสม จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 เฉย ๆ จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 733 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0   

กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นด้วยให้นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนท่ีอพยพเขา้เมือง 

สาํหรับการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั วิทยาลยั ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั จาํนวน 593 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.3 เฉย ๆ จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อย

ละ 14.2  
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ตารางที ่4.5  ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามสิทธิของผูอ้พยพในประเทศ 

 

เร่ืองผู้อพยพเข้าประเทศมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทางการเมือง
ได้ ถ้ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

  

เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) 112 11.3 
เฉย ๆ  145 14.6 
ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) 733 74.0 
รวม 990 100.0 
2. นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนทีอ่พยพ
เข้าเมือง สําหรับการเข้าเรียนในมหาวทิยาลยั วทิยาลยั 
ถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

  

เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) 593 60.3 
เฉย ๆ  251 25.5 
ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) 140 14.2 
รวม 984 100.0 

 

4.3.4  การเป็นผู้นําทางการเมืองของเพศหญงิ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยวา่โดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง จาํนวน 

286 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9 เฉย ๆ จาํนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 397 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.1  
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ตารางที ่4.6  ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของ 

                   เพศหญิง 

 

การเป็นผู้นําทางการเมืองของเพศหญงิ จํานวน ร้อยละ 

1. โดยภาพรวมผู้ชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่า
ผู้หญงิ 

  

เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) 286 28.9 
เฉย ๆ 307 31.0 
ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) 397 40.1 
รวม 990 100.0 
 

4.3.5  การได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ไม่เคย จาํนวน 811 

คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 

  

ตารางที ่4.7   ร้อยละการมีประสบการณ์เร่ืองการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆใน       

การไม่ใหเ้ครดิตกูเ้งิน 

 

การมีประสบการณ์เร่ืองการถูกปฏิเสธจาก

ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ๆในการไม่ให้เครดิตกู้

เงิน 

จํานวน ร้อยละ 

มี 170 17.3 

ไม่เคย 811 82.7 

รวม 981 100.0 
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4.4  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

4.4.1  สมมติฐานที ่1 เพศของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม 

4.4.1.1  เพศของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมือง 

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัสิทธิพลเมือง ในเร่ืองการ

ใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า เพศชายไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 89.0 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิด

เป็นร้อยละ 11.0 ส่วนเพศหญิงไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 89.2 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อย

ละ 10.8 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 0.008 ค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.929 พบว่า เพศของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการ

ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

ตารางที ่4.8   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิ

เลือกตั้ง 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  

เพศ ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ, 

ไม่ทราบ) 

รวม 

ชาย 371 

(89.0) 

46 

(11.0) 

417 

(100.0) 

หญิง 493 

(89.2) 

60 

(10.8) 

553 

(100.0) 

รวม 864 
(89.1) 

106 
(10.9) 

970 
(100.0) 

Chi-square = 0.008, p = 0.929 

*missing จาํนวน 30 คน 
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4.4.1.2  เพศของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ือง

สถานภาพทางสงัคม  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของประชาชนกับการถูกแบ่งแยกทาง

สังคมในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสังคม พบว่า เพศชาย มี

ประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ  19.8 ไม่มีประสบการณ์คิดเป็นร้อยละ  80.2 ส่วนเพศหญิง  มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.1 ไม่มีประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ 81.9 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 0.463 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.496 

พบว่า เพศของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับกับการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองการมี

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสงัคม  

 

ตารางที ่4.9   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ือง             

การมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม เพศ 

มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 
ชาย 84 

(19.8) 
341 

(80.2) 
425 

(100.0) 
หญิง 100 

(18.1) 
454 

(81.9) 
554 

(100.0) 
รวม 184 

(18.8) 
795 

(81.2) 
979 

(100.0) 
Chi-square = 0.463, p = 0.496 

*missing จาํนวน 21 คน 

4.4.1.3  เพศของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

อพยพเขา้ประเทศ   

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้พบว่า เพศ
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ชาย เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 11.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ไม่เห็นดว้ย 

(ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 72.2 ส่วนเพศหญิง เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็น

ดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 10.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 75.4 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 1.382 

ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.501 พบว่า เพศของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองความคิดเห็นว่าผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายมาเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองได ้

 

ตารางที ่4.10   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

อพยพเขา้ประเทศในเร่ืองความคิดเห็นวา่ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายมาเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองได ้

 

ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายมาเป็นผู้นําทางการเมืองได้  
เพศ เห็นด้วย  

(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ชาย 51 
(11.9) 

68 
(15.9) 

309 
(72.2) 

428 
(100.0) 

หญิง 61 
(10.9) 

77 
(13.7) 

424 
(75.4) 

562 
(100.0) 

รวม 112 
(11.3) 

145 
(14.6) 

733 
(74.0) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 1.382, p = 0.501 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.1.4  เพศของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทย 
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ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของประชาชนกบัการศึกษาของนักเรียน

อพยพในประเทศไทยในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสในการเขา้เรียนมหาวิทยาลยัก่อน

นกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั พบว่า เพศชาย เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็น

ดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 61.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 14.1 ส่วนเพศหญิง เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 59.4 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 26.3 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 14.3 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 0.486 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.784 

พบวา่ เพศของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทยในเร่ือง

นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก่อนนักเรียนอพยพถ้าพวกเขามี

คุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ตารางที ่4.11   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทยในเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสในการเขา้เรียนมหาวิทยาลยัก่อน

นกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสในการเข้าเรียนมหาวทิยาลยั
ก่อนนักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบตัเิท่าเทยีมกนั 

 
เพศ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ชาย 261 
(61.4) 

104 
(24.5) 

60 
(14.1) 

425 
(100.0) 

หญิง 332 
(59.4) 

147 
(26.3) 

80 
(14.3) 

559 
(100.0) 

รวม 593 
(60.3) 

251 
(25.5) 

140 
(14.2) 

984 
(100.0) 

Chi-square = 0.486, p = 0.784 

*missing จาํนวน 16 คน 
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4.4.1.5 เพศของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง 

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของเพศหญิงในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง พบว่า เพศชาย 

เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 32.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 32.9 ไม่เห็นดว้ย (ไม่

เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 34.7 ส่วนเพศหญิง เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) 

คิดเป็นร้อยละ 26.2 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย

ละ 44.1 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 9.365 ค่า

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.009 พบว่า เพศของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของเพศหญิงในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง โดยพบแนวโนม้

ว่าประชาชนเพศหญิงไม่เห็นดว้ยท่ีโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

มากกวา่ประชาชนเพศชาย 

 

ตารางที ่4.12   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ   

หญิงในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเพศหญงิ  
เพศ เห็นด้วย 

(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ชาย 138 
(32.4) 

140 
(32.9) 

148 
(34.7) 

426 
(100.0) 

หญิง 148 
(26.2) 

167 
(29.6) 

249 
(44.1) 

564 
(100.0) 

รวม 286 
(28.9) 

307 
(31.0) 

397 
(40.1) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 9.365, p = 0.009 

*missing จาํนวน 10 คน 



95 
 

4.4.1.6  เพศของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการ

จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับใน

การบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ือง การมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจาก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน พบว่า เพศชาย เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ไม่เคย คิดเป็น

ร้อยละ 84.1 ส่วนเพศหญิง เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.4 ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 81.6 และ

เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 1.091 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.296 พบว่า เพศของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจาก

ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ือง การมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนั

การเงิน 

 

ตารางที ่4.13   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับในการ

บริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน เช่น การกูเ้งินในเร่ือง การมี

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

การมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
เพศ เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

ชาย 67 
(15.9) 

355 
(84.1) 

422 
(100.0) 

หญิง 103 
(18.4) 

456 
(81.6) 

559 
(100.0) 

รวม 170 
(17.3) 

811 
(82.7) 

981 
(100.0) 

Chi-square = 1.091, p = 0.296 

*missing จาํนวน 19 คน 
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4.4.2  สมมติฐานที ่2 อายุของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม  

4.4.2.1  อายขุองประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายขุองประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการ

ใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า อายตุั้งแต่ 18-29 ปี ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 84.7 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มี

สิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 15.3 อายรุะหว่าง 30-39 ปี ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 88.5 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มี

สิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 11.5 อายรุะหว่าง 40-49 ปี ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 89.4 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มี

สิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 10.6 อายรุะหว่าง 50-59 ปี ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 93.9 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มี

สิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 6.1 อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 89.4 อ่ืน ๆ(ไม่ไป, ไม่มี

สิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 10.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ 

เท่ากบั 7.923 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.094 พบว่า อายุของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัสิทธิ

พลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

ตารางที ่4.14    แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอายขุองประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิ

ในการเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง อายุ 

ไป อืน่ ๆ  (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 
18-29 ปี 160 

(84.7) 
29 

(15.3) 
189 

(100.0) 
30-39 ปี 177 

(88.5) 
23 

(11.5) 
200 

(100.0) 
40-49 ปี 177 

(89.4) 
21 

(10.6) 
198 

(100.0) 
50-59 ปี 155 

(93.9) 
10 

(6.1) 
165 

(100.0) 
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ตารางที ่4.14   (ต่อ) 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง อายุ 

ไป อืน่ ๆ  (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 
    
60 ปีข้ึนไป 195 

(89.4) 
23 

(10.6) 
218 

(100.0) 
รวม 864 

(89.1) 
106 

(10.9) 
970 

(100.0) 
Chi-square = 7.923, p = 0.094 

*missing จาํนวน 30 คน 

4.4.2.2    อายขุองประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ือง    

สถานภาพทางสงัคม  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของประชาชนกับการถูกแบ่งแยกทาง

สังคมในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม พบว่าอายตุั้งแต่ 18-

29 ปี มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.8 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 77.2 อายรุะหว่าง 30-39 

ปี มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.1 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 77.9 อายรุะหว่าง 40-49 ปี 

มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.1 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 85.9 อายรุะหว่าง 50-59 ปี มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.0 อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.6 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 84.4 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 7.795 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.099 

พบวา่ อายขุองประชาชนไม่มีความสมัพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองการมีประสบการณ์

การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 
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ตารางที ่4.15    แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ือง  

การมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

 

การมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม  
อายุ มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

18-29 ปี 43 
(22.8) 

146 
(77.2) 

189 
(100.0) 

30-39 ปี 45 
(22.1) 

159 
(77.9) 

204 
(100.0) 

40-49 ปี 28 
(14.1) 

170 
(85.9) 

198 
(100.0) 

50-59 ปี 34 
(20.0) 

136 
(80.0) 

170 
(100.0) 

60 ปีข้ึนไป 34 
(15.6) 

184 
(84.4) 

218 
(100.0) 

รวม 184 
(18.8) 

795 
(81.2) 

979 
(100.0) 

Chi-square = 7.795, p = 0.099 

*missing จาํนวน 21 คน 

4.4.2.3  อายขุองประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้         

อพยพเขา้ประเทศ 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของประชาชนกับการข้ึนเป็นผูน้ําทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้พบว่า 

อายุตั้งแต่ 18-29 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 8.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 

17.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย)คิดเป็นร้อยละ 74.6 อายรุะหว่าง 30-39 ปี เห็นดว้ย 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 11.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย

เลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 74.1 อายรุะหวา่ง 40-49 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 16.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 13.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย)คิดเป็นร้อยละ 
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70.5 อาย ุ50-59 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 8.8 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 

17.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย)คิดเป็นร้อยละ 74.3 อาย ุ60 ปีข้ึนไป เห็นดว้ย (เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 10.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, 

ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 76.5 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคส

แควร์ เท่ากบั 10.296 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.245 พบว่า อายขุองประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทาง

การเมืองได ้

 

ตารางที ่4.16  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้ 

 อพยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพสามารถกลายมาเป็นผู้นําทางการเมืองได้  
อายุ เห็นด้วย 

(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

18-29 ปี 16 
(8.3) 

33 
(17.1) 

144 
(74.6) 

193 
(100.0) 

30-39 ปี 24 
(23.2) 

29 
(14.1) 

152 
(74.1) 

205 
(100.0) 

40-49 ปี 33 
(16.5) 

26 
(13.0) 

141 
(70.5) 

200 
(100.0) 

50-59 ปี 15 
(8.8) 

29 
(17.0) 

127 
(74.3) 

171 
(100.0) 

60 ปีข้ึนไป 24 
(10.9) 

28 
(12.7) 

169 
(76.5) 

221 
(100.0) 

รวม 112 
(11.3) 

145 
(14.6) 

733 
(74.0) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 10.296, p = 0.245 

*missing จาํนวน 10 คน 
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4.4.2.4  อายขุองประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทย  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของประชาชนกบัการศึกษาของนักเรียน

อพยพในประเทศไทย ในเร่ืองนักเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนักเรียนอพยพถา้

พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนัพบว่า อายตุั้งแต่ 18-29 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 60.0 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

13.8 อายรุะหว่าง 30-39 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 57.8 เฉย ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 24.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 17.6 อายุระหว่าง 40-49 ปี 

เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 60.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่

เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย )คิดเป็นร้อยละ 15.5 อาย ุ50-59 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 58.2 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.4 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

12.4 อาย ุ60 ปีข้ึนไป เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 64.2 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 

24.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 11.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์

โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 5.685 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.682 พบว่า อายุของ

ประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย ในเร่ืองนกัเรียนไทย

ควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 
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ตารางที ่4.17  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน     

ประเทศไทย ในเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพ

ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อนนักเรียน
อพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบตัเิท่าเทยีมกนั 

 
อายุ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

18-29 ปี 117 
(60.0) 

51 
(26.2) 

27 
(13.8) 

195 
(100.0) 

30-39 ปี 118 
(57.8) 

50 
(24.5) 

36 
(17.6) 

204 
(100.0) 

40-49 ปี 121 
(60.5) 

48 
(24.0) 

31 
(15.5) 

200 
(100.0) 

50-59 ปี 99 
(58.2) 

50 
(29.4) 

21 
(12.4) 

170 
(100.0) 

60 ปีข้ึนไป 138 
(64.2) 

52 
(24.2) 

25 
(11.6) 

215 
(100.0) 

รวม 593 
(60.3) 

251 
(25.5) 

140 
(14.2) 

984 
(100.0) 

Chi-square = 5.685, p = 0.682 

*missing จาํนวน 16 คน 

4.4.2.5  อายขุองประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง  

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง พบว่า อายตุั้งแต่ 

18-29 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 24.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 35.4 ไม่เห็น

ดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 40.5 อายรุะหวา่ง 30-39 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่ง
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ยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 29.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.6 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็น

ดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 44.3 อายรุะหว่าง 40-49 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

32.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.4 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 38.3 อาย ุ

50-59 ปี เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 27.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 33.9 ไม่เห็น

ดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 38.6 อาย ุ60 ปีข้ึนไป เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 30.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) 

คิดเป็นร้อยละ 38.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 

7.237 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.511 พบวา่ อายขุองประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองความคิดเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมือง

มากกวา่เพศหญิง 

 

ตารางที ่4.18   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ                  

                    หญิงในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเพศหญงิ  
อายุ เห็นด้วย 

(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

18-29 ปี 47 
(24.1) 

69 
(35.4) 

79 
(40.5) 

195 
(100.0) 

30-39 ปี 59 
(29.1) 

54 
(26.6) 

90 
(44.3) 

203 
(100.0) 

40-49 ปี 65 
(32.3) 

59 
(29.4) 

77 
(38.3) 

201 
(100.0) 

50-59 ปี 47 
(27.5) 

58 
(33.9) 

66 
(38.6) 

171 
(100.0) 
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ตารางที ่4.18   (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเพศหญงิ  
อายุ เห็นด้วย 

(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

60 ปีข้ึนไป 68 
(30.9) 

67 
(30.5) 

85 
(38.6) 

220 
(100.0) 

รวม 286 
(28.9) 

307 
(31.0) 

397 
(40.1) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 7.237, p = 0.511 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.2.6   อายุของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการ

จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายขุองประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับใน

การบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน ในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจาก

ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน พบว่า อายุตั้งแต่ 18-29 ปี เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8.8 

ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.2 อายรุะหว่าง 30-39 ปี เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 

22.7 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 77.3 อายุระหว่าง 40-49 ปี เคยมีประสบการณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 18.7 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 81.3 อาย ุ50-59 ปี เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อย

ละ 18.8 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 81.2  อาย ุ60 ปีข้ึนไป เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อย

ละ 17.5 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 82.5 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคส

แควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 14.332 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.006  พบว่า อายุของประชาชนมี

ความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน การมี

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน โดยพบแนวโนม้ว่าประชาชนอายุ

ระหว่าง 30-39 ปีเคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินมากกว่า

ประชาชนระดบัอายอ่ืุน ๆ 
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ตารางที ่4.19   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอายขุองประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับในการ

บริการ จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูก

ปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

 

การมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงนิ  
อายุ เคยมีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

18-29 ปี 17 
(8.8) 

176 
(91.2) 

193 
(100.0) 

30-39 ปี 46 
(22.7) 

157 
(77.3) 

203 
(100.0) 

40-49 ปี 37 
(18.7) 

161 
(81.3) 

198 
(100.0) 

50-59 ปี 32 
(18.8) 

138 
(81.2) 

170 
(100.0) 

60 ปีข้ึนไป 38 
(17.5) 

179 
(82.5) 

217 
(100.0) 

รวม 170 
(17.3) 

811 
(82.7) 

981 
(100.0) 

Chi-square = 14.333, p = 0.006 

*missing จาํนวน 19 คน 

 

4.4.3   สมมติฐานที ่3 ระดับการศึกษาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุม

ทางสังคม 

4.4.3.1  ระดบัการศึกษาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิของพลเมือง 

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของประชาชนกบัสิทธิพลเมือง

ในเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนท่ีจบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา 

ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 87.0 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 13.0 จบชั้นมธัยมศึกษา

ตอนต้น ไปใช้สิทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 86.7 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 13.3 จบชั้น
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มธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 91.5 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 8.5 

จบปริญญาตรีข้ึนไป ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 91.4 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 8.6 

และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 5.179 ค่านยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.159 พบว่า ระดบัการศึกษาของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการ

ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

ตารางที ่4.20     แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ือง                   

การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
ระดับการศึกษา ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

ประถมศึกษาห รือตํ่ า กว่ า
ประถมศึกษา 

281 
(87.0) 

42 
(13.0) 

323 
(100.0) 

จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 156 
(86.7) 

24 
(13.3) 

180 
(100.0) 

จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 162 
(91.5) 

15 
(8.5) 

177 
(100.0) 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 265 
(91.4) 

25 
(8.6) 

290 
(100.0) 

รวม 864 
(89.1) 

106 
(10.9) 

970 
(100.0) 

Chi-square = 5.179, p = 0.159 

*missing จาํนวน 30 คน 

4.4.3.2  ระดบัการศึกษาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสังคม

ในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการถูก

แบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม พบว่า 

ประชาชนท่ีจบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.6 ไม่มี
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ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 79.4 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ไม่ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 21.6 

ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 78.4 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 

18.8 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 81.2 จบปริญญาตรีข้ึนไป มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 

15.1 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 84.9 และเม่ือทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ได้

ค่าไคสแควร์ เท่ากบั 4.285 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.232 พบว่า ระดบัการศึกษาของประชาชนไม่มี

ความสัมพนัธ์กับการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ือง

สถานภาพทางสงัคม 

 

ตารางที ่4.21   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทาง 

                        สงัคมในเร่ืองการมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม 

 

การมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม  
ระดับการศึกษา มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

ประถมศึกษาห รือตํ่ า กว่ า
ประถมศึกษา 

67 
(20.6) 

259 
(79.4) 

326 
(100.0) 

จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 40 
(21.6) 

145 
(78.4) 

185 
(100.0) 

จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 33 
(18,8) 

143 
(81.2) 

176 
(100.0) 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 44 
(15.1) 

248 
(84.9) 

292 
(100.0) 

รวม 184 
(18.8) 

795 
(81.2) 

979 
(100.0) 

Chi-square = 4.285, p = 0.232 

*missing จาํนวน 21 คน 

4.4.3.3  ระดบัการศึกษาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศ 
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ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการข้ึนเป็น

ผูน้ําทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้ําทาง

การเมืองได ้พบวา่ ประชาชนท่ีจบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่ประถมศึกษา เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่ง

ยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 12.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ย

เลย) คิดเป็นร้อยละ 71.4 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็น

ร้อยละ 12.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 

72.4 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 13.6 เฉย ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 14.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 71.8  จบปริญญาตรีข้ึน

ไป เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 8.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่เห็นดว้ย 

(ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 79.4 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคส

แควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 7.203 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.302 พบว่า ระดับการศึกษาของ

ประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผู ้

อพยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

 

ตารางที ่4.22   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง  

                        การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทาง  

                     การเมืองได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
ระดับการศึกษา 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
ประถมศึกษา 

41 
(12.3) 

54 
(16.3) 

237 
(71.4) 

332 
(100.0) 

จ บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนตน้ 

23 
(12.4) 

28 
(15.1) 

134 
(72.4) 

185 
(100.0) 
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ตารางที ่4.22   (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
ระดับการศึกษา 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

24 
(13.6) 

26 
(14.7) 

127 
(71.8) 

177 
(100.0) 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 24 
(8.1) 

37 
(12.5) 

235 
(79.4) 

296 
(100.0) 

รวม 112 
(11.3) 

145 
(14.6) 

733 
(74.0) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 7.203, p = 0.302 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.3.4  ระดับการศึกษาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของนักเรียน

อพยพในประเทศไทย 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการศึกษา

ของนักเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียน

อพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน พบว่า ประชาชนท่ีจบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า

ประถมศึกษา เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 61.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.1 

ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 16.6 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เห็นดว้ย 

(เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 62.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.4 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, 

ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 14.1 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็น

ดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 60.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิด

เป็นร้อยละ 11.2 จบปริญญาตรีข้ึนไป เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 57.4 เฉย 

ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเม่ือ
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ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 6.844 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.335 พบว่า ระดบัการศึกษาของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทยเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อนนักเรียนอพยพถา้พวกเขามี

คุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ตารางที ่4.23  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียน  

อพยพในประเทศไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียน 

อพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
ระดับการศึกษา 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
ประถมศึกษา 

200 
(61.3) 

72 
(22.1) 

54 
(16.6) 

326 
(100.0) 

จ บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนตน้ 

115 
(62.5) 

43 
(23.4) 

26 
(14.1) 

184 
(100.0) 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

108 
(60.7) 

50 
(28.1) 

20 
(11.2) 

178 
(100.0) 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 170 
(57.4) 

86 
(29.1) 

40 
(13.5) 

296 
(100.0) 

Chi-square = 6.844, p = 0.335 

*missing จาํนวน 16 คน 

4.4.3.5  ระดบัการศึกษาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของเพศหญิง  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 
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พบว่า ประชาชนท่ีจบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็น

ดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 29.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.9 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิด

เป็นร้อยละ 39.7 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

28.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 33.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 38.3 จบชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 25.0 เฉย ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 38.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 36.9 จบปริญญาตรีข้ึนไป เห็น

ดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 30.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็น

ดว้ย, ไม่เห็นดว้ยเลย) คิดเป็นร้อยละ 43.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ได้

ค่าไคสแควร์ เท่ากบั 8.585 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.198 พบว่า ระดบัการศึกษาของประชาชนไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทาง

การเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ตารางที ่4.24  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษาของประชาชนกับการเป็นผูน้ําทาง 

การเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่า

เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่า

เพศหญงิ 

 

ระดับการศึกษา 

เห็นด้วย  

(เห็นด้วยอย่าง

ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 

 (ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า

ประถมศึกษา 

97 

(29.4) 

102 

(30.9) 

131 

(39.7) 

330 

(100.0) 

จ บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า

ตอนตน้ 

54 

(28.7) 

62 

(33.0) 

72 

(38.3) 

188 

(100.0) 
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ตารางที ่4.24  (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่า

เพศหญงิ 

 

ระดับการศึกษา 

เห็นด้วย  

(เห็นด้วยอย่าง

ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 

 (ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

44 

(25.0) 

67 

(38.1) 

65 

(36.9) 

176 

(100.0) 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 91 

(30.7) 

76 

(25.7) 

129 

(43.6) 

296 

(100.0) 

รวม 286 

(28.9) 

307 

(31.0) 

397 

(40.1) 

990 

(100.0) 

Chi-square = 8.585, p = 0.198 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.3.6  ระดบัการศึกษาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับใน

การบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการไดรั้บ

การยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธ

จากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน  พบว่า  ประชาชนท่ีจบชั้ นประถมศึกษาหรือตํ่ ากว่า

ประถมศึกษา เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.3 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 79.7 จบ

ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.9 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อย

ละ 80.1 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.7 ไม่เคยมีประสบการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 84.3 จบปริญญาตรีข้ึนไป เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.4 ไม่เคยมี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 86.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคส

แควร์ เท่ากับ 6.400 ค่านัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.094 พบว่า ระดับการศึกษาของประชาชนไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ือง

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

 

ตารางที ่4.25   แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับ

ในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูก

ปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน  
ระดับการศึกษา เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า
ประถมศึกษา 

67 
(20.3) 

263 
(79.7) 

330 
(100.0) 

จ บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนตน้ 

36 
(19.9) 

145 
(80.1) 

181 
(100.0) 

จบชั้ นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

28 
(15.7) 

150 
(84.3) 

178 
(100.0) 

จบปริญญาตรีข้ึนไป 39 
(13.4) 

253 
(86.6) 

292 
(100.0) 

รวม 170 
(17.3) 

811 
(82.7) 

981 
(100.0) 

Chi-square = 6.400, p = 0.094 

*missing จาํนวน 19 คน 

 

4.4.4  สมมติฐานที ่4 ศาสนาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม 

4.4.4.1  ศาสนาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิของพลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ือง

การใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 89.1 อ่ืน 

ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) 10.9 นบัถือศาสนาอ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม) ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อย

ละ 88.2 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 11.8 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติ
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ไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 0.071 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.790 พบว่า ศาสนาของประชาชน

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

ตารางที ่4.26   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการใช ้

                      สิทธ์ิในการเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
ศาสนา ไป อืน่ ๆ  (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

พทุธ 797 
(89.1) 

97 
(10.9) 

894 
(100.0) 

อ่ืนๆ (ไม่มีศาสนา, 
คริสต,์ อิสลาม) 

67 
(88.2) 

9 
(11.8) 

76 
(100.0) 

รวม 864 
(89.1) 

106 
(10.9) 

970 
(100.0) 

Chi-square = 0.071, p = 0.790 

*missing จาํนวน 30 คน 

4.4.4.2  ศาสนาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ือง

สถานภาพทางสงัคม 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทาง

สังคม ในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม พบว่า ประชาชนท่ีนบัถือ

ศาสนาพุทธ มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.4 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.6 นับถือ

ศาสนาอ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม) มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ไม่มีประสบการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 88.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 

3.085 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.079 พบว่า ศาสนาของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กับการถูก

แบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 
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ตารางที ่4.27   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคม ใน 

                     เร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม  
ศาสนา มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์  รวม 

พทุธ 175 
(19.4) 

725 
(80.6) 

900 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ 
อิสลาม) 

9 
(11.4) 

70 
(88.6) 

79 
(100.0) 

รวม  184 
(18.8) 

795 
(81.2) 

979 
(100.0) 

Chi-square = 3.080, p = 0.079 

*missing จาํนวน 21 คน 

4.4.4.3  ศาสนาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

อพยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทาง

การเมืองได ้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

พบวา่ ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 11.3 เฉย 

ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 74.6 นบัถือศาสนา

อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 11.1 เฉย ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 21.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 67.9 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 2.874 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.238 

พบว่า ศาสนาของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถ

กลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้
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ตารางที ่4.28   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมือง 

                     ของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมือง

ได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
ศาสนา 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่

, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

พทุธ 103 
(11.3) 

128 
(14.1) 

678 
(74.6) 

909 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, 
คริสต,์ อิสลาม) 

9 
(11.1) 

17 
(21.0) 

55 
(67.9) 

81 
(100.0) 

รวม  112 
(11.3) 

145 
(14.6) 

733 
(74.0) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 2.874, p = 0.238 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.4.4  ศาสนาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทย  

ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาของประชาชนกับการศึกษาของ

นกัเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพ

ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั พบวา่ ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 59.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) 

คิดเป็นร้อยละ 14.6 นบัถือศาสนาอ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, 

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 66.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) 

คิดเป็นร้อยละ 9.9 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 

1.920 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.383 พบว่า ศาสนาของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษา
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ของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียน

อพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ตารางที ่4.29   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน  

                     ประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้  

                     พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
ศาสนา 

เห็นด้วย 
 (เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

พทุธ  539 
(59.7) 

232 
(25.7) 

132 
(14.6) 

903 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, 
คริสต,์ อิสลาม) 

54 
(66.7) 

19 
(23.5) 

8 
(9.9) 

81 
(100.0) 

รวม   593 
(60.3) 

251 
(25.5) 

140 
(14.2) 

984 
(100.0) 

Chi-square = 1.920, p = 0.383 

*missing จาํนวน 16 คน 

4.4.4.5  ศาสนาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ

หญิง  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาของประชาชนกับการเป็นผูน้ําทาง

การเมืองของเพศหญิงในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง พบว่า 

ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 27.5 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 30.6 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 41.9 นบัถือศาสนาอ่ืน ๆ 

(ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 44.4 เฉย ๆ คิด
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เป็นร้อยละ 35.8 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 19.8 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 17.151 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 

พบว่า ศาสนาของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิงในเร่ืองโดย

ภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง โดยพบแนวโน้มว่าประชาชนท่ีนับถือ

ศาสนาอ่ืน ๆ เห็นดว้ยว่าโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าประชาชนท่ีนบั

ถือศาสนาพทุธ  

 

ตารางที ่4.30  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของ  

                       เพศหญิงในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่า
เพศหญงิ 

 
ศาสนา 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่,ไม่เห็น
ด้วย) 

รวม 

พทุธ  250 
(27.5) 

278 
(30.6) 

381 
(41.9) 

909 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, 
คริสต,์ อิสลาม) 

36 
(44.4) 

29 
(35.8) 

16 
(19.8) 

81 
(100.0) 

รวม   286 
(28.9) 

307 
(31.0) 

397 
(40.1) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 17.151, p = 0.000 

*missing จาํนวน 10 คน 
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4.4.4.6  ศาสนาของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการ 

จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนาของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับ

ในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงิน พบวา่ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาพทุธ ตอบวา่ เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 

17.2 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 82.8 นบัถือศาสนาอ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม) 

เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.0 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 81.0 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 0.165 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.685 

พบว่า ศาสนาของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กับกับการได้รับการยอมรับในการบริการจาก

ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ือง 

 

ตารางที ่4.31   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนาของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับในการ 

                        บริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจาก  

ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
ศาสนา เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

พทุธ 155 
(17.2) 

747 
(82.8) 

902 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ 
อิสลาม) 

15 
(19.0) 

64 
(81.0) 

79 
(100.0) 

รวม 170 
(17.3) 

811 
(82.7) 

981 
(100.0) 

Chi-square = 0.165, p = 0.685 

*missing จาํนวน 19 คน 
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4.4.5  สมมติฐานที ่5 สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุม

ทางสังคม 

4.4.5.1   สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิของพลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของประชาชนกับสิทธิ

พลเมืองในเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนท่ีโสด/ไม่เคยสมรส ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็น

ร้อยละ 86.9 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 13.1 ประชาชนท่ีสมรสแลว้ ไปใชสิ้ทธ์ิ คิด

เป็นร้อยละ 92.1 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 7.9 ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ (หมา้ย, 

แยกกนัอยู่, อยู่ดว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือกได)้ ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 84.0 อ่ืน ๆ 

(ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 16.0 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้า

ไคสแควร์ เท่ากับ 10.609 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.005 พบว่าสถานภาพสมรสของประชาชนมี

ความสัมพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง โดยพบแนวโน้มว่า ประชาชนท่ีมี

สถานภาพสมรสแลว้จะไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งมากกวา่ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ 

 

ตารางที ่4.32   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ือง 

                      การใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
สถานภาพสมรส ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

โสด/ไม่เคยสมรส 272 
(86.9) 

41 
(13.1) 

313 
(100.0) 

สมรส 456 
(92.1) 

39 
(7.9) 

495 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (หม้าย, แยกกันอยู่, อยู่
ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน ,  ไม่
สามารถเลือกได)้ 

136 
(84.0) 

26 
(16.0) 

162 
(100.0) 

รวม 864 
(89.1) 

106 
(10.9) 

970 
(100.0) 
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Chi-square = 10.609, p = 0.005 

*missing จาํนวน 30 คน 

4.4.5.2  สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสังคม

ในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของประชาชนกับการถูก

แบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสังคม พบว่า ประชาชน

ท่ีโสด/ไม่เคยสมรส มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.5 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.5 

ประชาชนท่ีสมรสแลว้ มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.3 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.7 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ (หมา้ย, แยกกนัอยู,่ อยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือกได)้ มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ  84.1 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 1.120 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.571 

พบว่าสถานภาพสมรสของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กับการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ือง

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

ตารางที ่4.33   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทาง 

                        สงัคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสังคม  
สถานภาพสมรส มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

โสด/ไม่เคยสมรส 61 
(19.5) 

252 
(80.5) 

313 
(100.0) 

สมรส 97 
(19.3) 

405 
(80.7) 

502 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (หม้าย, แยกกันอยู่, อยู่
ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน ,  ไม่
สามารถเลือกได)้ 

26 
(15.9) 

138 
(84.1) 

164 
(100.0) 

รวม 184 
(18.8) 

795 
(81.2) 

979 
(100.0) 

Chi-square = 1.120, p = 0.571 

*missing จาํนวน 21 คน 
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4.4.5.3  สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็น

ผูน้าํทางการเมืองได ้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการข้ึนเป็น

ผูน้ําทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้ําทาง

การเมืองได ้พบว่า ประชาชนท่ีโสด/ไม่เคยสมรส เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย

ละ 10.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 70.4 

ประชาชนท่ีสมรสแลว้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 12.6 เฉย ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 11.3 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 76.1 ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ 

(หมา้ย, แยกกนัอยู,่ อยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือกได)้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็น

ดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 9.6 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 74.7 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 

11.676 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.020 พบว่า สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการ

ข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทาง

การเมืองได ้ โดยพบแนวโน้มว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ผูอ้พยพ

สามารถมาเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่4.34   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง 

                     การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทาง 

                     การเมืองได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง

การเมืองได้ 

 

สถานภาพ 

เห็นด้วย 

(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 

(ไม่เห็นด้วยอย่าง

ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

โสด/ไม่เคยสมรส 32 

(10.1) 

62 

(19.5) 

224 

(70.4) 

318 

(100.0) 

สมรส 64 

(12.6) 

57 

(11.3) 

385 

(76.1) 

506 

(100.0) 

อ่ืน ๆ (หม้าย, แยกกัน

อยู่, อยู่ด้วยกันโดยไม่

แต่งงาน ,  ไม่สามารถ

เลือกได)้ 

16 

(9.6) 

26 

(15.7) 

124 

(74.7) 

166 

(100.0) 

รวม 112 

(11.3) 

145 

(14.6) 

733 

(74.0) 

990 

(100.0) 

Chi-square = 11.676, p = 0.020 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.5.4  สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียน 

อพยพในประเทศไทย   

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการศึกษา

ของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียน

อพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั พบว่า ประชาชนท่ีโสด/ไม่เคยสมรส เห็นดว้ย (เห็นดว้ย
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อยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 57.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 13.1 ประชาชนท่ีสมรสแลว้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็น

ร้อยละ 61.2 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 23.9 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

14.9 ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ (หมา้ย, แยกกนัอยู,่ อยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือก

ได)้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 63.0 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.4 ไม่เห็นดว้ย 

(ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 14.5 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคส

แควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 4.422 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.352 พบว่า สถานภาพสมรสของ

ประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควร

ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ตารางที ่4.35   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียo 

อพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียน

อพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
สถานภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

โสด/ไม่เคยสมรส 184 
(57.3) 

95 
(29.6) 

42 
(13.1) 

321 
(100.0) 

สมรส 305 
(61.2) 

119 
(23.9) 

74 
(14.9) 

498 
(100.0) 
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ตารางที ่4.35  (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
สถานภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

อ่ืน ๆ (หม้าย, แยกกัน
อยู่, อยู่ด้วยกันโดยไม่
แต่งงาน ,  ไม่สามารถ
เลือกได)้ 

104 
(63.0) 

37 
(22.4) 

24 
(14.5) 

165 
(100.0) 

Chi-square = 4.422, p = 0.352 

*missing จาํนวน 16 คน 

4.4.5.5  สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของเพศหญิง  

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

พบว่า ประชาชนท่ีโสด/ไม่เคยสมรส เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 25.7 เฉย 

ๆ คิดเป็นร้อยละ 34.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 40.1 ประชาชนท่ี

สมรสแลว้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 29.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.2 ไม่

เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 41.4 ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืนๆ (หมา้ย, 

แยกกนัอยู,่ อยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือกได)้ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 33.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.4 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

36.3 และเม่ือทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 4.683 ค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.321 พบวา่ สถานภาพสมรสของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.36   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทาง  

                     การเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่

เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่า
เพศหญงิ 

 
สถานภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่,ไม่เห็น
ด้วย) 

รวม 

โสด/ไม่เคยสมรส 82 
(25.7) 

109 
(34.2) 

128 
(40.1) 

319 
(100.0) 

สมรส 148 
(29.4) 

147 
(29.2) 

208 
(41.4) 

503 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (หม้าย, แยกกัน
อยู่, อยู่ด้วยกันโดยไม่
แต่งงาน ,  ไม่สามารถ
เลือกได)้ 

56 
(33.3) 

51 
(30.4) 

61 
(36.3) 

168 
(100.0) 

รวม 286 
(28.9) 

307 
(31.0) 

397 
(40.1) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 4.683, p = 0.321 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.5.6  สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับใน

การบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการไดรั้บ

การยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธ

จากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน พบว่า ประชาชนท่ีโสด/ไม่เคยสมรส เคยมีประสบการณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 12.1 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 87.9 ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้ เคยมี
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ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.4 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.6 ประชาชนท่ีมีสถานภาพ

อ่ืน ๆ (หมา้ย, แยกกนัอยู่, อยู่ดว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือกได)้ เคยมีประสบการณ์ คิด

เป็นร้อยละ 21.1 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 78.9 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติ

ไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 9.067 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.011 พบว่า สถานภาพสมรสของ

ประชาชนมีความสัมพนัธ์กับการได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทาง

การเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน โดยมีแนวโน้มว่า 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด/ไม่เคยสมรสจะมีประสบการณ์ถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัทาง

การเงินนอ้ยกว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ (หมา้ย, แยกกนัอยู่, อยู่ดว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่

สามารถเลือกได)้  

 

ตารางที ่4.37    แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานภาพสมรสของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับ

ในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูก

ปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
สถานภาพสมรส เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

โสด/ไม่เคยสมรส 38 
(12.1) 

276 
(87.9) 

314 
(100.0) 

สมรส 97 
(19.4) 

404 
(80.6) 

501 
(100.0) 

อ่ืน ๆ (หม้าย, แยกกันอยู่, 
อยู่ดว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, 
ไม่สามารถเลือกได)้ 

35 
(21.1) 

131 
(78.9) 

166 
(100.0) 
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ตารางที ่4.37    (ต่อ) 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
สถานภาพสมรส เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

รวม 170 
(17.3) 

811 
(82.7) 

981 
(100.0) 

Chi-square = 9.067, p = 0.011 

*missing จาํนวน 19 คน 

 

4.4.6  สมมติฐานที ่6 สุขภาพของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม 

4.4.6.1  สุขภาพของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ือง

การใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี (ดีมาก, ดี) ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 88.8 

อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 11.2 ประชาชนท่ีมีสุขภาพปานกลาง ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็น

ร้อยละ 91.2 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 8.8 ประชาชนท่ีมีสุขภาพแย ่(แย,่ แยม่าก) ไป

ใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 85.2 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 14.8 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 2.492  ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.288 

พบวา่สุขภาพของประชาชนไม่มีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง  

 

ตารางที ่4.38   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการใช้

สิทธ์ิในการเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
สุขภาพ ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

ดี 
(ดีมาก, ค่อนขา้งดี) 

491 
(88.8) 

62 
(11.2) 

553 
(100.0) 
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ตารางที ่4.38   (ต่อ) 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
สุขภาพ ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

ปานกลาง 320 
(91.2) 

31 
(8.8) 

351 
(100.0) 

แย ่ 
(แย,่ แยม่าก) 

52 
(85.2) 

9 
(14.8) 

61 
(100.0) 

รวม 863 
(89.4) 

102 
(10.6) 

965 
(100.0) 

Chi-square = 2.492, p = 0.288 

*missing จาํนวน 35 คน 

4.4.6.2  สุขภาพของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ือง 

สถานภาพทางสงัคม  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทาง

สังคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม พบว่า ประชาชนท่ีมี

สุขภาพดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.9 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 

81.1 ประชาชนท่ีมีสุขภาพปานกลาง มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 17.8 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 82.2 ประชาชนท่ีมีสุขภาพแย่ (แย่, แย่มาก) มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 21.5 ไม่มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 78.5 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคส

แควร์ เท่ากบั 0.526 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.769 พบวา่สุขภาพของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 
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ตารางที ่4.39  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมใน 

                       เร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม  
สุขภาพ มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

ดี 
(ดีมาก, ค่อนขา้งดี) 

105 
(18.9) 

451 
(81.1) 

556 
(100.0) 

ปานกลาง 63 
(17.8) 

290 
(82.2) 

353 
(100.0) 

แย ่ 
(แย,่ แยม่าก) 

14 
(21.5) 

51 
(78.5) 

65 
(100.0) 

รวม 182 
(18.7) 

792 
(81.3) 

974 
(100.0) 

Chi-square = 0.526, p = 0.769 

*missing จาํนวน 26 คน 

4.4.6.3  สุขภาพของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

อพยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทาง

การเมืองได ้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

พบว่า ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย

ละ 8.8 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 77.2 

ประชาชนท่ีสุขภาพปานกลาง เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 12.6 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 15.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 71.6 ประชาชนท่ีมี

สุขภาพแย ่(แย,่ แยม่าก) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 26.6 เฉย ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 15.6 ไม่เห็นด้วย (ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่เห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 20.548 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 



130 
 

พบว่า สถานภาพสมรสของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพ

เขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้ โดยพบแนวโน้มว่า 

ประชาชนท่ีมีสุขภาพดีไม่เห็นด้วยท่ีจะให้ผูอ้พยพสามารถมาเป็นผูน้ําทางการเมืองมากกว่า

ประชาชนท่ีมีสุขภาพในระดบัอ่ืน ๆ  

 

ตารางที ่4.40   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมือง

ของผูอ้พยพเขา้ประเทศในเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมือง

ได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
สุขภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ดี  
(ดีมาก, ค่อนขา้งดี) 

50 
(8.8) 

79 
(14.0) 

437 
(77.2) 

566 
(100.0) 

ปานกลาง 45 
(12.6) 

56 
(15.7) 

255 
(71.6) 

356 
(100.0) 

แย ่ 
(แย,่ แยม่าก) 

17 
(26.6) 

10 
(15.6) 

37 
(57.8) 

64 
(100.0) 

รวม 112 
(11.4) 

145 
(14.7) 

733 
(73.9) 

986 
(100.0) 

Chi-square = 20.548, p = 0.000 

*missing จาํนวน 14 คน 

 

 

 



131 
 

4.4.6.4  สุขภาพของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทย  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนกับการศึกษาของ

นกัเรียนอพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพ

ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั พบว่า ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) เห็นดว้ย (เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 60.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.8 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, 

ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 13.7 ประชาชนท่ีสุขภาพปานกลาง เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) 

คิดเป็นร้อยละ 60.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.6 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย

ละ 13.8 ประชาชนท่ีมีสุขภาพแย ่(แย,่ แยม่าก) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

58.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ

เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 0.789 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.940 พบวา่ สุขภาพของประชาชนไม่มีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศ

ไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่า

เทียมกนั 

 

ตารางที ่4.41   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพ      

ในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพ 

                      ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
สุขภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) 340 
(60.5) 

145 
(25.8) 

77 
(13.7) 

562 
(100.0) 
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ตารางที ่4.41   (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
สุขภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ปานกลาง 216 
(60.7) 

91 
(25.6) 

49 
(13.8) 

356 
(100.0) 

แย ่(แย,่ แยม่าก) 36 
(58.1) 

15 
(24.2) 

11 
(17.7) 

62 
(100.0) 

รวม 592 
(60.4) 

251 
(25.6) 

137 
(14.0) 

980 
(100.0) 

Chi-square = 0.789, p = 0.940 

*missing จาํนวน 20 คน 

4.4.6.5  สุขภาพของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ

หญิง  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนกบัการเป็นผูน้ําทาง

การเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

พบว่า ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย

ละ 26.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 30.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 43.0 

ประชาชนท่ีสุขภาพปานกลาง เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 30.9 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 31.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 37.9 ประชาชนท่ีมี

สุขภาพแย ่(แย,่ แยม่าก) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 34.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 35.9 ไม่เห็นด้วย (ไม่เห็นด้วยเลย, ไม่เห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 29.7 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 5.911 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.206 
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พบว่า สุขภาพของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ือง

โดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ตารางที ่4.42   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของ  

                       เพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผู้นําทางการเมือง
มากกว่าเพศหญงิ 

 
สุขภาพ 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 

เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) 152 
(26.9) 

170 
(30.1) 

243 
(43.0) 

565 
(100.0) 

ปานกลาง 110 
(30.9) 

111 
(31.2) 

135 
(37.9) 

356 
(100.0) 

แย ่(แย,่ แยม่าก) 22 
(34.4) 

23 
(35.9) 

19 
(29.7) 

64 
(100.0) 

รวม 284 
(28.8) 

304 
(30.9) 

397 
(40.3) 

985 
(100.0) 

Chi-square = 5.911, p = 0.206 

*missing จาํนวน 15 คน 

4.4.6.6  สุขภาพของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการ

บริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับ

ในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงิน พบว่าประชาชนท่ีมีสุขภาพ ดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) เคยมีประสบการณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 11.4 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 88.6 ประชาชนท่ีมีสุขภาพปานกลาง เคยมี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 26.0 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 74.0  ประชาชนท่ีมีสุขภาพ
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แย ่(แย,่ แยม่าก) เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.2 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 77.8 

และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 33.228 ค่านัยสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.000 พบว่า สุขภาพของประชาชนมีความสัมพนัธ์กับการได้รับการยอมรับในการ

บริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือ

สถาบนัการเงิน โดยพบแนวโน้มว่า ประชาชนท่ีมีสุขภาพดี (ดีมาก, ค่อนขา้งดี) ไม่เคยมี

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินมากกว่าประชาชนท่ีมีสุขภาพระดบั

อ่ืนๆ  

 

ตารางที ่4.43   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสุขภาพของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับในการ    

                     บริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจาก  

                     ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
สุขภาพ เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

ดี  
(ดีมาก, ค่อนขา้งดี) 

64 
(11.4) 

497 
(88.6) 

561 
(100.0) 

ปานกลาง 92 
(26.0) 

262 
(74.0) 

354 
(100.0) 

แย ่ 
(แย,่ แยม่าก) 

14 
(22.2) 

49 
(77.8) 

63 
(100.0) 

รวม 170 
(17.4) 

808 
(82.6) 

978 
(100.0) 

Chi-square = 33.228, p = 0.000 

*missing จาํนวน 22 คน 
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4.4.7  สมมติฐานที ่7 ภาวะความสุขในชีวติมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม 

4.4.7.1  ภาวะความสุขในชีวิตมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะความสุขในชีวิตกบัสิทธิพลเมืองในเร่ือง

การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งพบว่า ประชาชนท่ีมีความสุขไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.2 อ่ืน ๆ 

(ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 10.8 ประชาชนท่ีมีความสุขในชีวิตปานกลาง (ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) 

ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.7 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 11.3 ประชาชนท่ีมี

ความทุกขใ์นชีวิต ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.0 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 

10.0 และเม่ือทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 0.090 ค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.956 พบว่าภาวะความสุขในชีวิตไม่มีความสัมพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ือง

การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

  

ตารางที ่4.44   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขในชีวิตกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใช ้

                     สิทธ์ิเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ภาวะความสุขใน
ชีวติ ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

มีความสุข 513 
(89.2) 

62 
(10.8) 

575 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) 

315 
(88.7) 

40 
(11.3) 

35 
(100.0) 

ทุกข ์ 36 
(90.0) 

4 
(10.0) 

40 
(100.0) 

รวม 864 
(89.1) 

106 
(10.9) 

970 
(100.0) 

Chi-square = 0.090, p = 0.956 

*missing จาํนวน 30 คน 
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4.4.7.2  ภาวะความสุขในชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ือง

สถานภาพทางสงัคม  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะความสุขในชีวิตกบัการถูกแบ่งแยกทาง

สังคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคมพบว่า ประชาชนท่ีมี

ความสุข มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 84.1 ประชาชนท่ีมี

ความสุขในชีวิตปานกลาง (ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 21.4 ไม่มีประสบการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 78.6 ประชาชนท่ีมีความทุกขใ์นชีวิต มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ไม่มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 62.5 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคส

แควร์ เท่ากบั 13.959 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 พบว่าภาวะความสุขในชีวิตมีความสัมพนัธ์กบั

กบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม โดย

มีแนวโนม้ว่า ประชาชนท่ีมีความสุขในชีวิตไม่มีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทาง

สงัคมมากกวา่ประชาชนท่ีมีภาวะความสุขในชีวิตในระดบัอ่ืน ๆ 

 

ตารางที ่4.45  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขในชีวิตกบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมใน                                  

                       เร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม ภาวะความสุขใน
ชีวติ มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

มีความสุข 92 
(15.9) 

487 
(84.1) 

579 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) 

77 
(21.4) 

283 
(78.6) 

360 
(100.0) 

ทุกข ์ 15 
(37.5) 

25 
(62.5) 

40 
(100.0) 

รวม 184 
(18.8) 

795 
(81.2) 

979 
(100.0) 

Chi-square = 13.959, p = 0.001 

*missing จาํนวน 21 คน 
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4.4.7.3  ภาวะความสุขในชีวติของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทาง

การเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศ 

ในการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขในชีวิตของประชาชนกบัการข้ึน

เป็นผูน้ําทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้ําทาง

การเมืองได ้พบว่า ประชาชนท่ีมีความสุข เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 9.7 

เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 74.0 ประชาชน

ท่ีมีความสุขในชีวิตปานกลาง (ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

13.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 73.5 

ประชาชนท่ีมีความทุกข ์เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 11.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 9.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 78.6 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์

โดยใช้สถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 6.647 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.156 พบว่า ภาวะ

ความสุขในชีวิตของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้

ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

 

ตารางที ่4.46   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขในชีวิตของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํ      

ทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทาง

การเมืองได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
ภาวะความสุขในชีวติ 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

มีความสุข 57 
(9.7) 

90 
(16.3) 

436 
(74.0) 

589 
(100.0) 
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ตารางที ่4.46   (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
ภาวะความสุขในชีวติ 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ปานกลาง  
(ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) 

50 
(13.9) 

45 
(12.5) 

264 
(73.5) 

359 
(100.0) 

ทุกข ์ 5 
(11.9) 

4 
(9.5) 

33 
(78.6) 

42 
(100.0) 

รวม 112 
(11.3) 

145 
(14.6) 

733 
(74.0) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 6.647, p = 0.156 

*missing จาํนวน 10 คน 

4.4.7.4  ภาวะความสุขในชีวติของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของ

นกัเรียนอพยพในประเทศไทย  

ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความสุขในชีวิตของประชาชนกับ

การศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อน

นกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั พบว่า ประชาชนท่ีมีความสุข เห็นดว้ย (เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 58.6 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.4 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 13.0 ประชาชนท่ีมีความสุขปานกลาง (ไม่ทุกขไ์ม่สุข) เห็นดว้ย (เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 62.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 22.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 15.6 ประชาชนท่ีมีความทุกข ์เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็น

ร้อยละ 66.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

19.0 และเม่ือทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 8.288 ค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.082 พบว่า ภาวะความสุขของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของ



139 
 

นกัเรียนอพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพ

ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ตารางที ่4.47   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียน 

                        อพยพในประเทศไทย เร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อน 

                        นกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
ภาวะความสุขในชีวติ 

เห็นด้วย (เห็นด้วย
อย่างยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย (ไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่

,ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

มีความสุข 342 
(58.6) 

166 
(28.4) 

76 
(13.0) 

584 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่สุขไม่ทุกข)์ 

223 
(62.3) 

79 
(22.1) 

56 
(15.6) 

358 
(100.0) 

ทุกข ์ 28 
(66.7) 

6 
(14.3) 

8 
(19.0) 

42 
(100.0) 

รวม 593 
(60.3) 

251 
(25.5) 

140 
(14.2) 

984 
(100.0) 

Chi-square = 8.288   ,   p = 0.082 

*missing จาํนวน 16 คน 

4.4.7.5  ภาวะความสุขในชีวติมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ

หญิง  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะความสุขในชีวิตกับการเป็นผูน้ําทาง

การเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

พบว่า ประชาชนท่ีมีความสุข เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 28.8 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 32.9 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 38.2 ประชาชนท่ีมี



140 
 

ความสุขในชีวิตปานกลาง (ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

28.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 27.9 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 43.6 

ประชาชนท่ีมีความทุกขใ์นชีวิต เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 33.3 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 31.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 35.7 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 3.991 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.407 

พบว่าภาวะความสุขในชีวิตไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ือง

โดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ตารางที ่4.48  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขในชีวิตกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของ  

                       เพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผู้นําทางการเมือง
มากกว่าเพศหญงิ 

 
ภาวะความสุขในชีวติ 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่างยิง่

, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ  ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วย, ไม่
เห็นด้วยเลย) 

รวม 

มีความสุข 169 
(28.8) 

193 
(32.9) 

224 
(38.2) 

586 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) 

103 
(28.5) 

101 
(27.9) 

158 
(43.6) 

362 
(100.0) 

ทุกข ์ 14 
(33.3) 

13 
(31.0) 

15 
(35.7) 

42 
(100.0) 

รวม 286 
(28.9) 

307 
(41.0) 

397 
(40.1) 

990 
(100.0) 

Chi-square = 3.991, p = 0.407 

*missing จาํนวน 10 คน 
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4.4.7.6  ภาวะความสุขในชีวติมีความสมัพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการ

จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะความสุขในชีวิตกบัการไดรั้บการยอมรับ

ในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงินพบว่า ประชาชนท่ีมีความสุข เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.0 ไม่เคยมี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 85.0 ประชาชนท่ีมีความสุขในชีวิตปานกลาง (ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) เคยมี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.9 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.1 ประชาชนท่ีมีความ

ทุกขใ์นชีวิต เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 27.5 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 72.5 และ

เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 6.722 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี 0.035 พบว่าภาวะความสุขในชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจาก

ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนั

การเงิน โดยพบแนวโนม้ว่า ประชาชนท่ีมีความสุขในชีวิตไม่เคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจาก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินมากกว่าประชาชนท่ีมีความสุขในชีวิตระดบัอ่ืน ๆ และประชาชนท่ีมี

ความทุกขเ์คยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินมากกว่าประชาชนท่ีมี

ภาวะความสุขในระดบัอ่ืน ๆ 

 

ตารางที ่4.49   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะความสุขในชีวิตกบัการไดรั้บการยอมรับในการ 

                        บริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจาก 

                    ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ภาวะความสุขในชีวติ 

เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 
มีความสุข 88 

(15.0) 
497 

(85.0) 
585 

(100.0) 
ปานกลาง  
(ไม่ทุกข,์ ไม่สุข) 

71 
(19.9) 

285 
(80.1) 

356 
(100.0) 
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ตารางที ่4.49   (ต่อ) 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ภาวะความสุขในชีวติ 

เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 
ทุกข ์ 11 

(27.5) 
29 

(72.5) 
40 

(100.0) 
รวม 170 

(17.3) 
811 

(82.7) 
981 

(100.0) 
Chi-square = 6.722, p = 0.035 

*missing จาํนวน 19 คน 

 

4.3.8  สมมติฐานที ่8 ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได้มีความสัมพนัธ์

กบัความครอบคลุมทางสังคม 

4.3.8.1  ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัสิทธิ

พลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได้กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้งพบว่า ประชาชนท่ีเต็มใจ ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.8 อ่ืนๆ (ไม่ไป ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 9.2 ไม่เตม็ใจ ไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 86.6 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 13.4 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดย

ใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 3.578 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.059 พบว่าความเตม็ใจใน

การบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิ

เลือกตั้ง  
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ตารางที ่4.50   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดก้บั  

                        สิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง  
การบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได้ 
ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป,  

ไม่มีสิทธ์ิ) 
รวม 

เตม็ใจ  
(เตม็ใจ, ค่อนขา้งเตม็ใจ) 

590 
(90.8) 

60 
(9.2) 

650 
(100.0) 

ไม่เตม็ใจ  
(ไม่ค่อยเตม็ใจ, ไม่เตม็ใจเลย) 

232 
(86.6) 

36 
(13.4) 

268 
(100.0) 

รวม 822 
(89.5) 

96 
(10.5) 

918 
(100.0) 

Chi-square = 3.578, p = 0.059 

*missing จาํนวน 82 คน 

4.3.8.2  ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการ  

ถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายไดก้บัการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทาง

สงัคม พบว่า ประชาชนท่ีเตม็ใจ มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 19.9 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อย

ละ 80.1 ประชาชนท่ีไม่เตม็ใจ มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.8 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อย

ละ 85.2 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 3.424 ค่า

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.064 พบว่าความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพ

ทางสงัคม 
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ตารางที ่4.51    แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดก้บั 

                        การถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพ 

                     ทางสงัคม 

 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม  
การบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได้ 
มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

เตม็ใจ  
(เตม็ใจ, ค่อนขา้งเตม็ใจ) 

131 
(19.9) 

526 
(80.1) 

657 
(100.0) 

ไม่เตม็ใจ  
(ไม่ค่อยเตม็ใจ, ไม่เตม็ใจเลย) 

40 
(14.8) 

231 
(85.2) 

271 
(100.0) 

รวม 171 
(18.4) 

757 
(81.6) 

928 
(100.0) 

Chi-square = 3.242, p = 0.064 

*missing จาํนวน 72 คน 

4.3.8.3   ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการ

ข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศ 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได้กับการข้ึนเป็นผูน้ําทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถ

กลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้พบว่า ประชาชนท่ีเต็มใจ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิด

เป็นร้อยละ 9.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

77.9 ไม่เตม็ใจ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 15.3 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 18.5 

ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้

สถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 14.040 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 พบว่าความเต็มใจใน

การบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้

ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้โดยพบแนวโนม้ว่า ประชาชน

ท่ีเตม็ใจในการบริจาคเงินไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหผู้น้าํทางการเมืองสามารถเป็นผูอ้พยพได ้
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ตารางที ่4.52   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดก้บั 

                        การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถ 

                        กลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง
การเมืองได้ 

 
การบริจาคเงินร้อยละ 10 

ของรายได้ เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

เตม็ใจ  
(เตม็ใจ, ค่อนขา้งเตม็ใจ) 

66 
(9.9) 

81 
(12.2) 

518 
(77.9) 

665 
(100.0) 

ไม่เตม็ใจ  
(ไม่ค่อยเต็มใจ,ไม่เต็มใจ
เลย) 

42 
(15.3) 

51 
(18.5) 

182 
(66.2) 

275 
(100.0) 

รวม 108 
(11.5) 

132 
(14.0) 

700 
(74.5) 

940 
(100.0) 

Chi-square = 14.040, p = 0.001 

*missing จาํนวน 60 คน 

4.3.8.4  ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบั 

การศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทย 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายไดก้ารศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา

ก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั พบว่า ประชาชนท่ีเตม็ใจ เห็นดว้ย (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 63.4 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.7 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่

เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 12.0 ประชาชนท่ีเตม็ใจ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย

ละ 57.7 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 24.1 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 18.2 

และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 6.621 ค่านยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี 0.036 พบวา่ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการศึกษา
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ของนักเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียน

อพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั โดยมีแนวโน้มว่า ประชาชนท่ีเต็มใจในการบริจาคมี

ความเห็นดว้ยท่ีจะใหโ้อกาสเร่ืองการศึกษาแก่นกัเรียนไทยก่อนนกัเรียนอพยพมากกว่าประชาชนท่ี

ไม่เตม็ใจในการบริจาค  

 

ตารางที ่4.53   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดก้บั 

                       การศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทาง

การศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

 
การบริจาคเงินร้อยละ 10 

ของรายได้ เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

เตม็ใจ  
(เตม็ใจ, ค่อนขา้งเตม็ใจ) 

419 
(63.4) 

163 
(24.7) 

79 
(11.9) 

661 
(100.0) 

ไม่เตม็ใจ  
(ไม่ค่อยเต็มใจ,ไม่เต็มใจ
เลย) 

158 
(57.7) 

66 
(24.1) 

50 
(18.2) 

274 
(100.0) 

รวม 577 
(61.7) 

229 
(24.5) 

129 
(13.8) 

935 
(100.0) 

Chi-square = 6.621, p = 0.036 

*missing จาํนวน 65 คน 

4.3.8.5  ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัการ     

              เป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง  

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายไดก้ารเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทาง

การเมืองมากกว่าเพศหญิงพบว่า ประชาชนท่ีเต็มใจ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็น
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ร้อยละ 26.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

44.9 ไม่เตม็ใจ เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 35.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 31.9 

ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 32.2 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้

สถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 14.616 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 พบว่าความเต็มใจใน

การบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสัมพนัธ์การเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ือง

โดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง โดยพบแนวโนม้ว่า ประชาชนท่ี

เตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้ไม่เห็นดว้ยในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็น

ผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิงมากกว่าประชาชนท่ีไม่เตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได ้ 

 

ตารางที ่4.54   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดก้บั 

                       การเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็น 

                      ผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

โดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเพศ

หญงิ 

การบริจาคเงินร้อยละ 10 

ของรายได้ 

เห็นด้วย  

(เห็นด้วยอย่างยิง่

, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  

(ไม่เห็นด้วยเลย

, ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

เตม็ใจ 173 

(26.1) 

192 

(29.0) 

298 

(44.9) 

663 

(100.0) 

ไม่เตม็ใจ 99 

(35.9) 

88 

(31.9) 

89 

(32.2) 

276 

(100.0) 
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ตารางที ่4.54  (ต่อ) 

 

โดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่าเพศ

หญงิ 

การบริจาคเงินร้อยละ 10 

ของรายได้ 

เห็นด้วย  

(เห็นด้วยอย่างยิง่

, เห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  

(ไม่เห็นด้วยเลย

, ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ไม่เตม็ใจ 99 

(35.9) 

88 

(31.9) 

89 

(32.2) 

276 

(100.0) 

รวม 272 

(29.9) 

280 

(29.8) 

387 

(41.2) 

939 

(100.0) 

Chi-square = 14.616, p = 0.001 

*missing จาํนวน 61 คน 

4.3.8.6  ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการ

ไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได้กับการได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินในเร่ือง

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน พบว่า ประชาชนท่ีเต็มใจ เคยมี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 86.8 ประชาชนท่ีไม่เตม็ใจ 

เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 26.2 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 73.8 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 23.143 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 

พบว่าความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับ

ในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงิน โดยพบแนวโนม้ว่า ประชาชนท่ีมีความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได ้มีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินน้อยกว่าประชาชนท่ีมีไม่มี

ความเตม็ใจในการบริจาค  
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ตารางที ่4.55   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดก้บั 

                        การไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ือง 

                        ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน การบริจาคเงินร้อยละ 

10 ของรายได้ เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมีประสบการณ์ รวม 

เตม็ใจ 87 

(13.2) 

572 

(86.8) 

659 

(100.0) 

ไม่เตม็ใจ 72 

(26.2) 

203 

(73.8) 

275 

(100.0) 

รวม 159 

(17.0) 

775 

(83.0) 

934 

(100.0) 

Chi-square = 23.143, p = 0.000 

*missing จาํนวน 66 คน 

 

4.3.9    สมมติฐานที่ 9 ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กร

พฒันาเอกชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม 

 4.3.9.1  ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันา 

  เอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมือง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้ง

พบวา่ ประชาชนท่ีเห็นวา่ช่วยเหลือไดม้าก ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 87.2 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ,) 

คิดเป็นร้อยละ 12.8 ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือไดป้านกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็น

ร้อยละ 89.0 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 11.0 ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือได้น้อย 

(นอ้ยมาก, นอ้ย) ไปใชสิ้ทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 93.1 อ่ืน ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ

เม่ือทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 5.081 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ
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ท่ี 0.079 พบว่าความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของ

ประชาชนไม่มีความสมัพนัธ์กบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 

 

ตารางที ่4.56   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

                        หรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัสิทธิพลเมืองในเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิในการ 

                        เลือกตั้ง 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง ความคาดหวงัในการได้รับ
ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล
หรือองค์กรพฒันาเอกชน 

ไป อืน่ ๆ (ไม่ไป, ไม่มีสิทธ์ิ) รวม 

ไดรั้บความช่วยเหลือมาก 334 
(87.2) 

49 
(12.8) 

383 
(100.0) 

ปานกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) 291 
(89.0) 

36 
(11.0) 

327 
(100.0) 

นอ้ย (นอ้ย, นอ้ยมาก) 203 
(93.1) 

15 
(6.9) 

218 
(100.0) 

รวม 828 
(89.2) 

100 
(10.8) 

928 
(100.0) 

Chi-square = 5.081, p = 0.079 

*missing จาํนวน 72 คน 

4.3.9.2  ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันา    

เอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ือง

สถานภาพทางสงัคม 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองประสบการณ์

การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคมพบว่า ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือได้มาก มี

ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 90.3 ประชาชนท่ีเห็นว่า

ช่วยเหลือไดป้านกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 30.6 ไม่มีประสบการณ์ คิด
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เป็นร้อยละ 69.4 ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือไดน้อ้ย (นอ้ยมาก, นอ้ย) มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อย

ละ 16.2 ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 83.8 และเม่ือทดสอบความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ 

ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 52.509 ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.000 พบว่าความคาดหวงัในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบักบัการถูกแบ่งแยก

ทางสังคมในเร่ืองประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคมโดยพบแนวโน้มว่า 

ประชาชนท่ีคาดว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนมากไม่มีประสบการณ์การถูก

แบ่งแยกเร่ืองสถานภาพทางสังคมมากกว่าประชาชนท่ีคาดว่าจะไดรั้บการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือ

เอกชนนอ้ย 

 

ตารางที ่4.57  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

                       หรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการถูกแบ่งแยกทางสงัคมในเร่ือง 

                       ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสงัคม 

 

ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม ความคาดหวงัในการได้รับความ
ช่วยเหลอืจากรัฐบาลหรือองค์กรพฒันา

เอกชน 
มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ รวม 

ไดรั้บความช่วยเหลือมาก 37 
(9.7) 

345 
(90.3) 

382 
(100.0) 

ปานกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) 103 
(30.6) 

234 
(69.4) 

337 
(100.0) 

นอ้ย (นอ้ย, นอ้ยมาก) 36 
(16.2) 

186 
(83.8) 

222 
(100.0) 

รวม   176 
(18.7) 

765 
(81.3) 

941 
(100.0) 

Chi-square = 52.509, p = 0.000 

*missing จาํนวน 5 คน 
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4.3.9.3  ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันา

เอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

อพยพเขา้ประเทศ 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองค์กรพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้

ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้ําทางการเมืองได้ พบว่า ประชาชนท่ีเห็นว่า

ช่วยเหลือไดม้าก เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 12.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 

16.9 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 70.6 ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือได้

ปานกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 7.1 เฉย ๆ คิดเป็น

ร้อยละ 8.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 84.7 ประชาชนท่ีเห็นว่า

ช่วยเหลือไดน้อ้ย (นอ้ยมาก, นอ้ย) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 15.9 เฉย ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 20.0 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 64.1 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 34.111 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 

พบวา่ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชน

มีความสัมพนัธ์กับการข้ึนเป็นผูน้ําทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมือง

สามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้ โดยมีแนวโนม้ว่า ประชาชนคาดว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือ

จากภาครัฐหรือเอกชนปานกลาง (ไม่มากไม่น้อย) ไม่เห็นด้วยท่ีให้ผูอ้พยพเข้าเมืองสามารถ

กลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้
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ตารางที ่4.58  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

                       หรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผู ้

                       อพยพเขา้ประเทศเร่ืองผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

 

ความคดิเห็นในเร่ืองผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทางการเมืองได้ ความคาดหวงัใน
การได้รับความ
ช่วยเหลอืจาก
รัฐบาลหรือองค์กร
พฒันาเอกชน 

เห็นด้วย 
(เห็นด้วยอย่างยิง่, 
เห็นเห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 
(ไม่เห็นด้วยเลย, 
ไม่เห็นด้วย) 

รวม 

ไดรั้บความ
ช่วยเหลือมาก 

49 
(12.5) 

66 
(16.9) 

276 
(70.6) 

391 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่มากไม่นอ้ย) 

24 
(7.1) 

28 
(8.2) 

288 
(84.7) 

340 
(100.0) 

นอ้ย  
(นอ้ย, นอ้ยมาก) 

35 
(15.9) 

44 
(20.0) 

141 
(64.1) 

220 
(100.0) 

รวม 108 
(11.4) 

138 
(14.5) 

705 
(74.1) 

951 
(100.0) 

Chi-square = 34.111, p = 0.000 

*missing จาํนวน 49 คน 

4.3.9.4   ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันา  

เอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพใน

ประเทศไทย 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ือง

นกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

พบวา่ ประชาชนท่ีเห็นวา่ช่วยเหลือไดม้าก เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 68.8 

เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.6 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 10.6 ประชาชน

ท่ีเห็นว่าช่วยเหลือไดป้านกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อย
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ละ 55.5 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 28.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 16.3 

ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือไดน้อ้ย (นอ้ยมาก, นอ้ย) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็น

ร้อยละ 54.1 เฉย ๆ คิดเป็นร้อยละ 29.5 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 

16.4 และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 18.773 ค่า

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 พบว่าความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์ร

พฒันาเอกชนของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการศึกษาของนักเรียนอพยพในประเทศไทยเร่ือง

นกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

โดยมีแนวโนม้ว่า ประชาชนท่ีคาดว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนมากเห็นดว้ยท่ี

ให้นักเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนักเรียนอพยพมากกว่าประชาชนท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนนอ้ย 

 

ตารางที ่4.59  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล        

                       หรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการศึกษาของนกัเรียนอพยพในประเทศ  

                       ไทยเร่ืองนกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสทางการศึกษาก่อนนกัเรียนอพยพถา้พวกเขามี 

                       คุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

ความคาดหวงัในการ
ได้รับความช่วยเหลอื
จากรัฐบาลหรือ
องค์กรพฒันาเอกชน 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่างยิง่
, เห็นเห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย,ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

ไดรั้บความช่วยเหลือ
มาก 

267 
(68.8) 

80 
(20.6) 

41 
(10.6) 

388 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่มากไม่นอ้ย) 

187 
(55.5) 

95 
(28.2) 

55 
(16.3) 

337 
(100.0) 
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ตารางที ่4.59  (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อน
นักเรียนอพยพถ้าพวกเขามีคุณสมบัติเท่าเทยีมกนั 

ความคาดหวงัในการ
ได้รับความช่วยเหลอื
จากรัฐบาลหรือ
องค์กรพฒันาเอกชน 

เห็นด้วย  
(เห็นด้วยอย่างยิง่
, เห็นเห็นด้วย) 

เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย  
(ไม่เห็นด้วยเลย,ไม่

เห็นด้วย) 

รวม 

นอ้ย  
(นอ้ย, นอ้ยมาก) 

119 
(54.1) 

65 
(29.5) 

36 
(16.4) 

220 
(100.0) 

รวม 573 
(60.0) 

240 
(25.4) 

132 
(14.0) 

945 
(100.0) 

Chi-square = 18.773, p = 0.001 

*missing จาํนวน 55 คน 

4.3.9.5  ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันา

เอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ

หญิง 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศ

หญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง พบว่า ประชาชนท่ี

เห็นวา่ช่วยเหลือไดม้าก เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิง่, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 32.9 เฉย ๆ คิดเป็นร้อย

ละ 35.2 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 31.9 ประชาชนท่ีคิดว่าช่วยเหลือ

ไดป้านกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 22.7 เฉย ๆ คิด

เป็นร้อยละ 21.8 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 55.5 ประชาชนท่ีคิดว่า

ช่วยเหลือไดน้อ้ย(นอ้ย, นอ้ยมาก) เห็นดว้ย (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 29.9 เฉย ๆ 

คิดเป็นร้อยละ 35.3 ไม่เห็นดว้ย (ไม่เห็นดว้ยเลย, ไม่เห็นดว้ย) คิดเป็นร้อยละ 34.8 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค่้าไคสแควร์ เท่ากบั 46.871 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 

พบว่า ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนของ
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ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมี

ความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง โดยพบแนวโนม้วา่ ประชาชนท่ีเห็นว่าทางภาครัฐหรือ

เอกชนสามารถใหค้วามช่วยเหลือปานกลาง ไม่เห็นดว้ยในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง มากกว่าประชาชนท่ีคาดว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือ

เอกชนมาก 

 

ตารางที ่4.60  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

                       หรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง   

                       ในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง 

 

ความคดิเห็นในเร่ืองโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผู้นําทางการเมือง
มากกว่าเพศหญงิ 

ความคาดหวงัในการ
ได้รับความช่วยเหลอื
จากรัฐบาลหรือองค์กร

พฒันาเอกชน 
เห็นด้วย  

(เห็นด้วยอย่าง
ยิง่, เห็นด้วย) 

เฉยๆ ไม่เห็นด้วย 
 (ไม่เห็นด้วย, 
ไม่เห็นด้วยเลย) 

รวม 

ไดรั้บความช่วยเหลือ
มาก 

128 
(32.9) 

137 
(35.2) 

124 
(31.9) 

389 
(100.0) 

ปานกลาง  
(ไม่มากไม่นอ้ย) 

77 
(22.7) 

74 
(21.8) 

188 
(55.5) 

339 
(100.0) 

นอ้ย  
(นอ้ย, นอ้ยมาก) 

66 
(29.9) 

78 
(35.3) 

77 
(34.8) 

221 
(100.0) 

รวม 271 
(28.6) 

289 
(30.5) 

389 
(41.0) 

949 
(100.0) 

Chi-square = 46.871, p = 0.000 

*missing จาํนวน 51 คน 
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4.4.9.6  ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพฒันา

เอกชนของประชาชนมีความสมัพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการ

จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน 

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคาร

หรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน พบว่า

ประชาชนท่ีเห็นว่าช่วยเหลือไดม้าก เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.8 ไม่เคยมีประสบการณ์ 

คิดเป็นร้อยละ 85.2 ช่วยเหลือไดป้านกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 17.6 

ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 82.4 ประชาชนท่ีคิดว่าช่วยเหลือไดน้อ้ย (นอ้ย, นอ้ยมาก) เคย

มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 22.1 ไม่เคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 77.9 และเม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์ เท่ากบั 5.215 ค่านัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.074 

พบว่า ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนของ

ประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทาง

การเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

 

ตารางที ่4.61  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล

หรือองคก์รพฒันาเอกชนของประชาชนกบัการไดรั้บการยอมรับในการบริการจาก

ธนาคารหรือสถาบนัทางการเงินในเร่ืองประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงิน 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ความคาดหวงัในการได้รับความ
ช่วยเหลอืจากรัฐบาลหรือองค์กร

พฒันาเอกชน 
เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมี

ประสบการณ์ 
รวม 

ช่วยเหลือไดม้าก 57 
(14.8) 

329 
(85.2) 

386 
(100.0) 

ช่วยเหลือไดป้านกลาง  
(ไม่มากไม่นอ้ย) 

59 
(17.6) 

276 
(82.4) 

335 
(100.0) 
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ตารางที ่4.61  (ต่อ) 

 

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ความคาดหวงัในการได้รับความ
ช่วยเหลอืจากรัฐบาลหรือองค์กร

พฒันาเอกชน 
เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยมี

ประสบการณ์ 
รวม 

ช่วยเหลือไดน้อ้ย  
(นอ้ย, นอ้ยมาก) 

49 
(22.1) 

173 
(77.9) 

222 
(100.0) 

รวม 165 
(17.5) 

778 
(82.5) 

943 
(100.0) 

Chi-square = 5.215, p = 0.074 

*missing จาํนวน 57 คน 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี   

1)  เพื่อศึกษาสถานการณ์ของความครอบคลุมทางสงัคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  

โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะเน้นท่ีเน้ือหาดา้นความครอบคลุมทางสังคม ซ่ึงเป็นมิติหน่ึงของ

คุณภาพสังคม (Social Quality) และครอบคลุมประเด็นท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี สิทธิพลเมือง การถูก

แบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคม การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศ 

การศึกษาของนักเรียนอพยพในประเทศไทย การเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง การไดรั้บการ

ยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน อีกทั้งยงัรวมไปถึงตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุการศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส สุขภาพ ภาวะความสุขในชีวิต ความเตม็ใจในการบริจาค

เงินร้อยละ 10 ให้กบัโครงการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทาํ ความคาดหวงัในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเอกชนกรณีเกิดความยุง่ยาก เช่น ถูกใหอ้อกจากงาน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแบบสอบถามตวัช้ีวดัคุณภาพ

สังคม (Social Quality) กบัประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ เขต

พญาไท  เขตสวนหลวง  เขตบางเขน  เขตบึงกุ่ม  เขตบางพลดั  และเขตภาษีเจริญ รวมทั้งส้ิน 1,000 

คน 



160 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ 1) ค่าร้อยละ เพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 2) ค่าไคสแควร์ (Chi 

Square) เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแบบสอบถาม  

บทที่ 5 นี้จะทําการเสนอผลการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย ข้อสรุป อภิปรายผลและ

ข้อเสนอแนะ เรียงตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม (Social  Inclusion) ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลตามประเด็นที่สําคัญตามลําดับดังต่อไปนี้ 

 

 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 

ดังนี้ 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 56.8)

มากกว่าเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 43.2)  

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 22.2)  

รองลงมา คือ กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี (คิดเป็นร้อยละ 20.6)  และช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่

น้อยที่สุด คือ อายุระหว่าง 50-59 ปี (คิดเป็นร้อยละ 17.2) 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบประถมศึกษา

หรือตํ่ากว่าประถมศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 33.4) รองลงมา คือ จบปริญญาตรีข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 

29.8) และระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด คือ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (คิดเป็ น

ร้อยละ 18.0) 
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ศาสนาของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างนับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 

91.9)  ศาสนาอ่ืนๆ (คิดเป็นร้อยละ 8.1) 

สถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด

(คิดเป็นร้อยละ 50.8)  รองลงมาคือสถานภาพโสด/ไม่เคยสมรส (คิดเป็นร้อยละ 32.3) อ่ืน ๆ (หยา่, 

หมา้ย, แยกกนัอยู,่ อยูด่ว้ยกนัโดยไม่แต่งงาน, ไม่สามารถเลือกได)้ (คิดเป็นร้อยละ 32.3) 

 สุขภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสุขภาพดี (ดีมาก, ดี) (คิด

เป็นร้อยละ 57.0) รองลงมาคือ สุขภาพปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ 36.0) และสุขภาพแย ่(แย,่ แยม่าก) 

(คิดเป็นร้อยละ 6.5)  

ภาวะความสุขในชีวิต พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสุข (คิดเป็นร้อยละ 59.3) 

รองลงมา ปานกลาง (ไม่ทุกขไ์ม่สุข) (คิดเป็นร้อยละ 36.5) และทุกข ์(คิดเป็นร้อยละ 4.2) 

 

 5.1.2  ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม 

 ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ให้กบัโครงการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทาํ 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเต็มใจ (เตม็ใจมาก, ค่อนขา้งเต็มใจ) จาํนวน 668 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เตม็ใจ (ไม่ค่อยเตม็ใจ, ไม่เตม็ใจเลย) จาํนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 

ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชนพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบว่า จะไดรั้บความช่วยเหลือมาก(มาก,มีบา้ง) จาํนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 

41 จะได้รับความช่วยเหลือปานกลางจาํนวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 และ จะได้รับความ

ช่วยเหลือนอ้ย จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 
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5.1.3  ข้อมูลความครอบคลุมทางสังคม 

5.1.3.1  สิทธิพลเมืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไปใชสิ้ทธ์ิ (คิด

เป็นร้อยละ 86.4) รองลงมาตอบวา่ ไม่ไป (คิดเป็นร้อยละ 10.6) 

การแบ่งแยกทางสงัคม 5.1.3.2  

1)  การแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคมกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 79.5) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 18.4) 

และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 2.1) 

2)  ความพิการทางร่างกาย และ/หรือ มีประวติัทางการแพทย ์ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 92.0) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 
5.9) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 2.1) 

3)  อายุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 88.9) 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 9.5) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.6) 

4)  การทารุณกรรมทางเพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิด
เป็นร้อยละ 95.9) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 2.4) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 
1.7) 

5)  เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 89.9) 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 8.1) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 2.0) 

6)  สัญชาติ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 93.9) 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 4.4) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.7) 

7)  ลกัษณะทางกายภาพ (จากการมอง) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มี
ประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 72.7) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 25.9) และไม่
ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.4) 

8)  ภูมิลาํเนาเดิม (แหล่งท่ีเกิด) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ 
(คิดเป็นร้อยละ 88.1) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 10.2) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อย
ละ 1.7) 

9)  ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อย
ละ 79.5) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 19.1) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.4) 
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10)  การมีประวติัอาชญากรรม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ 
(คิดเป็นร้อยละ 94.7) รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 3.6) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อย
ละ 1.7) 

11)  ศาสนา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 94.9) 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 3.4) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.7) 

12)  อ่ืนๆ   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 82.4) 
รองลงมาคือ ไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 16.5) และมีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 1.1) 

5.1.3.3  สิทธิของผูอ้พยพเขา้มาในประเทศไทย 
ผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ย

เลย (คิดเป็นร้อยละ 51.8) รองลงมาไม่เห็นดว้ย (คิดเป็นร้อยละ 21.5) และเฉยๆ (คิดเป็นร้อยละ 
14.5) 

นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนท่ีอพยพเข้าเมือง สําหรับการเรียน
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ย (คิดเป็นร้อยละ 33.6) รองลงมา เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ (คิดเป็นร้อยละ 25.7) และเฉยๆ (คิดเป็นร้อยละ 25.1)  

ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายมาเป็นผูน้าํสูงสุดของประเทศได ้กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เห็นดว้ยเลย (คิดเป็นร้อยละ 39.9) รองลงมา คือ เฉยๆ (คิดเป็นร้อยละ 21.7) และเห็นดว้ย 
(คิดเป็นร้อยละ 15.0) 

5.1.3.4  บทบาทชายและหญิง  
โดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าผูห้ญิง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เฉยๆ 

(คิดเป็นร้อยละ 30.7) รองลงมา เห็นดว้ย (คิดเป็นร้อยละ) 23.4 และไม่เห็นดว้ย (คิดเป็นร้อยละ 
20.9) 

เร่ืองการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสําคญัสําหรับผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ย (คิดเป็นร้อยละ 29.7 ) รองลงมา เฉยๆ (คิดเป็นร้อยละ 29.5) และ ไม่
เห็นดว้ยเลย (คิดเป็นร้อยละ 27.5) 

โดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูบ้ริหารธุรกิจไดดี้กว่าผูห้ญิง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เฉยๆ 
(คิดเป็นร้อยละ 31.9) รองลงมา ไม่เห็นดว้ย (คิดเป็นร้อยละ 26.6) และไม่เห็นดว้ยเลย (คิดเป็นร้อย
ละ 22.4) 

5.1.3.5  การช่วยเหลือคนในครัวเรือนเป็นประจาํ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มี (คิดเป็นร้อยละ 78.6) รองลงมา มี (คิดเป็นร้อยละ 19.7) 

และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.7) 
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5.1.3.6  การใชบ้ริการของสถานบริการเร่ืองการดูแล เช่น สถานพยาบาลผูป่้วยหรือ
คนชรา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ขา้ม(ไม่จาํเป็นตอ้งตอบ) (คิดเป็นร้อยละ 76.3) รองลงมา ไม่เคยใช ้
เพราะมนัเป็นเร่ืองสิทธิทางศีลธรรม/วฒันธรรมท่ีครอบครัวตอ้งดูแล คิดเป็นร้อยละ 9.8) และไม่
สามารถเลือกได ้(คิดเป็นร้อยละ 4.3) 

5.1.3.7  การมีประสบการณ์เร่ืองการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ
ในหารไม่ใหเ้ครดิตกูเ้งิน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 81.1) รองลงมา 
มี (คิดเป็นร้อยละ 17.0) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 1.9) 

5.1.3.8  การมีประสบการณ์ความยากลาํบากในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ เช่น 
รถเมล ์รถไฟใตดิ้น ไม่รวมแทก็ซ่ี) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ (คิดเป็นร้อยละ 50.0) 
รองลงมา มี (คิดเป็นร้อยละ 49.3) และไม่ทราบ (คิดเป็นร้อยละ 0.7) 

5.1.3.9  ประสบการณ์ความยากลาํบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ไม่สะดวกเพราะความถ่ีของการบริการ(ไม่พอ) (คิดเป็นร้อยละ 20.2) รองลงมา 
ค่าบริการแพงไปสาํหรับท่าน (คิดเป็นร้อยละ 12.3) และป้ายรถเมลห์รือสถานีรถไฟไกลเกินไป (คิด
เป็นร้อยละ 11.9)  

 
5.1.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 5.1  

ตารางที ่5.1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที ่5.1  แสดงตารางทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรตาม (การครอบคลุมทางสังคม)  
ตวัแปรต้น สิทธิพลเมือง การถูกแบ่งแยกทาง

สังคมในเร่ือง
สถานภาพทาง

สังคม 

การขึน้เป็นผู้นําทาง
การเมืองของผู้

อพยพเข้าประเทศ 

การศึกษาของ
นักเรียนอพยพใน
ประเทศไทย 

การเป็นผู้นําทาง
การเมืองของเพศ

หญิง 

การได้รับการยอมรับ
ในการบริการจาก

ธนาคารหรือสถาบัน
ทางการเงิน 

เพศ     *  
อาย ุ      * 
ระดบัการศึกษา       
ศาสนา     *  
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สถานภาพสมรส *  *   * 
สุขภาพ   *   * 
ภาวะความสุขในชีวิต  *    * 
ความเตม็ใจในการบริจาคเงิน
ร้อยละ 10 ของรายได ้

  * * * * 

 * * * *  ความคาดหวงัในการไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์ร
พฒันาเอกชน 
หมายเหตุ  *  หมายถึง ท่ีมีค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
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5.2  อภปิรายผล 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํปัจจยัต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทาง

สังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ความครอบคลุมทางสังคม 1) สิทธิพลเมือง 

2) การถูกแบ่งแยกทางสังคม 3) การข้ึนเป็นผูน้าํทางการเมืองของผูอ้พยพเขา้ประเทศ 4) การศึกษา

ของนักเรียนอพยพในประเทศไทย 5) การเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง 6) การไดรั้บการ

ยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน และมีปัจจยัพื้นฐาน ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อาย ุ

3) ศาสนา 4) สถานภาพ 5) การศึกษา 6) สุขภาพ 7) ภาวะความสุขในชีวิต ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1) 

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้2) ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัความ

ครอบคลุมทางสงัคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสงัคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใน

เร่ืองสิทธิพลเมือง ไดแ้ก่ 1) สถานภาพสมรส โดยสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 สถานภาพสมรส ของประชาชนมีผลต่อความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้ง โดยในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ประชาชนท่ีมี

สถานภาพสมรสแลว้ไปใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้งมากกว่าประชาชนท่ีสถานภาพอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะคนท่ีแต่งงานแลว้มกัจะไดรั้บแรงกดดนัจากความคิดตรงกนัขา้มน้อยกว่าประชาชนท่ีอยู่ใน

สถานภาพอ่ืน ๆ โดยอาจเกิดจากการมีฐานะท่ีมัน่คงแลว้ อีกทั้งยงัมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกนักบั

สังคมรอบขา้ง และการรู้สึกถึงความเป็นหน่ึงเดียวกบักลุ่มซ่ึงอาจเป็นอิทธิพลในความผกูพนัท่ีมีต่อ

กลุ่ม หรือคู่สมรส เป็นตน้ ซ่ึงตรงกบัการศึกษาของ พูลพงษศ์กัด์ิ รุ่งประชา (2548) ไดศึ้กษาขอ้มูล

การไม่ไปเลือกตั้งของคนในประเทศนอรเวยปี์ 1957 ซ่ึงมีการแบ่งตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

และอาชีพ พบว่าประชาชนท่ีไม่มีสิทธิในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่จะเป็นคนงานภาคการ

บริการท่ียงัไม่แต่งงาน โดยปัจจยัท่ีประชาชนเหล่านั้นไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งก็คือ ประเด็นเร่ืองความ

ขดัแยง้ระหว่างขั้วความคิด ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากการไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชนท่ีมีค่านิยมทาง

การเมืองสูงกว่า ความไม่แน่ใจของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บทราบจากนโยบายของรัฐบาล และการ

ไม่ไดรั้บการอบรมทกัษะความรู้เก่ียวกบัการเมือง ซ่ึงทาํให้เห็นไดว้่าประชาชนท่ีสถานภาพสมรส
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แลว้ ย่อมมีความคิดเห็นเป็นไปในขั้วเดียวกันมากกว่าประชาชนท่ีสถานภาพอ่ืน ๆ เพราะไม่มี

อิทธิพลของคนรอบขา้งเพ่ิมแรงกดดัน ดังนั้นจึงทาํให้การไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ งของประชาชนท่ี

สถานภาพสมรสมีมากกวา่ประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ  

ปั จจัย ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับความครอบคลุมทางสั งคมของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานคร เร่ืองการมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพทางสังคม 

เช่นการจา้งงานไม่ประจาํ ไดแ้ก่ 1) ภาวะความสุขในชีวิต 2) ความคาดหวงัในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน โดยสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

ภาวะความสุขในชีวิต ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การถูกแบ่งแยกใน

เร่ืองสถานภาพทางสังคม โดยประชาชนท่ีมีความสุขในชีวิตจะไม่มีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก

เร่ืองสถานภาพทางสังคม ในการศึกษาของสมชาย ศรีสันต ์(2552) เก่ียวกบัเร่ืองการกีดกนัทาง

สังคมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัทาํให้การมีความสุขในชีวิตแปรเปล่ียน และตามการแบ่งการกีด

กนัทางสังคมของสหภาพยุโรปท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 

และดา้นการเมือง ซ่ึงการถูกแบ่งแยกทางสถานภาพทางสังคมไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ

ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากการเขา้ไม่ถึงแหล่งปัจจยัของท่ีมารายได ้และการขาดแคลนปัจจยัการผลิต 

ดังนั้ นการท่ีประชานท่ีมีความสุขในชีวิตจะไม่มีประสบการณ์ถูกแบ่งแยกจึงเป็นเ ร่ืองท่ี

สมเหตุสมผล เพราะประชาชนกลุ่มน้ีย่อมมีความพึงพอใจในชีวิตของคน และการดาํรงชีพอย่าง

เหมาะสมในสังคม ทาํให้อิทธิพลและแนวโนม้ภาวะจิตใจของผูมี้ความสุขในชีวิตอาจจะไม่มีอคติ

ในเร่ืองการจา้งงานหรือมีบทบาททางสังคมท่ีแตกต่างกนั เพราะในปัจจุบนัสังคมท่ีหลากหลายต่าง

สะทอ้นมุมมอง และแนวความคิดท่ีส่งผลต่อค่านิยมในสังคม อนัก่อให้เกิดความคิดแย่งแยกทาง

สังคมของบุคคลไดง่้าย เช่น อาชีพคา้ขายขา้งถนนกบัอาชีพรับราชการ จะเห็นไดว้่าบุคคลท่ีมีอาชีพ

ขายของริมถนน เป็นบุคคลท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน ตอ้งดาํรงตนท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา และชีวิตก็ข้ึนอยู่กบัปัจจยันั้น ซ่ึงแตกต่างจากอาชีพรับราชการท่ีไดถู้ก

กาํหนดบทบาททางสังคมว่าเป็นอาชีพท่ีเกียรต์ิ มีศกัด์ิศรี เป็นขา้ราชการของแผน่ดิน และยงัไดรั้บ

รายไดป้ระจาํทุกเดือนรวมไปถึงสวสัดิการอ่ืน ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งอาชีพรับราชการยงัมี

ความมัน่คงในฐานรากของสงัคมไทยอีกดว้ย   
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ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ของ

ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม โดย

ประชาชนท่ีคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชนจะไม่มีประสบการณ์การถูก

แบ่งแยกในเร่ืองสถานภาพทางสังคม ทั้งน้ีอาจเป็นการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน 

เช่น ประกนัสังคม ค่ารักษาพยาบาล เป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีประชาชนสมควรจะไดรั้บตามสิทธิ

ภายใตรั้ฐธรรมนูญประจาํปีพุทธศกัราช 2550 ตามท่ีพุทธชาด ไชยเดชะ (2545) ไดศึ้กษาไว ้ใน

ขณะเดียวกันหากประชาชนหรือบุคคลใดก็ตามถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญได้

คุม้ครองไว  ้ก็จะสามารถให้บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนต่อสู้คดีได้

เช่นเดียวกนั 

ปั จจัย ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับความครอบคลุมทางสั งคมของประชาชนใน เขต

กรุงเทพมหานครในเร่ืองการยอมรับทางสังคม ประเด็นโดยภาพรวมเพศชายมีความเป็นผูน้าํทาง

การเมืองมากกว่าเพศหญิง ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) ศาสนา 3) ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของ

รายได ้4) ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน โดย

สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

 เพศ ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง โดยท่ีประชาชน

ท่ีเป็นเพศชายมีความเห็นดว้ยว่า เพศชายนั้นสามารถมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

ซ่ึงในการศึกษาของอนิล ศากยะ (2554) เร่ือง เพศสภาพ (Gender) อนัหมายถึงส่ิงสร้างของสังคม 

(Social Construct) ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ของมนุษยท่ี์ถูกปลูกฝังหรือกล่อมเกลาจากสังคม

และวฒันธรรม สะทอ้นไปดว้ยมิติของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแฝงอยู ่และในการศึกษาของกุลลินี 

มุทธาลิน (2554) ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนัว่า เพศสภาพนั้น เป็นการนาํเอาความแตกต่างทางชีวภาพมาผกู

ติดกบัสถานะบทบาท และหน้าท่ีทางสังคมในชีวิตประจาํวนั เช่น เพศหญิง ตอ้งมีความนุ่มนวล 

อ่อนโยน เป็นแม่ของลูก และเป็นภรรยาท่ีดีของสามี ในขณะท่ีเพศชาย ตอ้งมีความเขม้แข็ง ทาํ

หน้าท่ีเป็นพ่อ และสามี อีกทั้งยงัตอ้งเป็นเสาหลกัทาํหน้าท่ีหาเล้ียง และปกป้องครอบครัว และมี

พื้นท่ีอยูน่อกบา้น และยงักล่าวอีกว่า หากความแตกต่างทางชีวภาพถูกนาํไปผกูติดกบัความแตกต่าง

ของสถานะบทบาท และหน้าท่ีของเพศสภาพแลว้นั้น ก็จะสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งเพศหญิง 

และเพศชาย นั่นก็คือความคาดหวงัการเป็นแม่ท่ีดี ความคาดหวงัการเป็นพ่อท่ีดี เป็นตน้ ซ่ึงใน
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ประเด็นดงักล่าวทาํให้เห็นไดว้่าการท่ีสังคมไม่สามารถแยกความแตกต่างทางชีวภาพ และความ

แตกต่างของสถานะและบทบาทของเพศได ้ทาํให้ความเป็นเพศชายและเพศหญิง ต่างคาดหวงัใน

บทบาทหน้าท่ีของตนเอง  และในการศึกษาของสถาบนัพระปกเกลา้ (2551) ในเร่ืองสตรีกับ

การเมือง กไ็ดส้รุปไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “ผูช้าย ชุมชน สงัคม ยงัมีทศันคติท่ีโนม้เอียงเร่ืองมิติหญิงชาย 

และความเท่าเทียมกนัทางเพศ และเน่ืองมาจากทศันคตินั้นจึงทาํใหเ้กิดการปิดกั้นโอกาสของผูห้ญิง

เขา้สู่กระบวนการเมือง” ซ่ึงจากการศึกษาทั้งหมดทาํใหส้ามารถเห็นวา่ประชาชนเพศชายนั้น มีความ

ตระหนกัรู้ถึงตนเองในการเป็นผูน้าํทางการเมืองท่ีมากกว่าเพศหญิง ท่ีอาจเกิดจากปัจจยัหลายอยา่ง 

อาทิเช่น ทศันคติ และความเขา้ใจของคนในสังคม ดา้นสถานะบทบาทหนา้ท่ีของเพศชายและหญิง 

เป็นตน้   

ศาสนา ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง โดยท่ี

ประชาชนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ (ไม่มีศาสนา, คริสต,์ อิสลาม, ไม่ทราบ) มีความเห็นดว้ยว่าเพศชาย

นั้นจะมีความเป็นผูน้ําทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงในการศึกษาของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

(2555) ไดก้ล่าวถึงศาสนาสําหรับเอเชีย ว่าศาสนาพุทธกบัอาณาจกัรมีความสัมพนัธ์ท่ีพึ่งพากัน

มากกว่าความขดัแยง้กนั และพระมหากษตัริยก์็ทรงอุปถมัภพ์ระศาสนา ดงันั้นศาสนาพุทธจึงไม่มี

บทบาททางการเมือง ถึงแมว้่าหลกัคาํสอนทางศาสนาจะมีส่วนทาํให้เกิดการปกครองท่ีดี อีกทั้งยงั

สามารถเกิดอาํนาจท่ีเป็นธรรมก็ตาม แต่ถึงอยา่งนั้นแลว้ ศาสนาพุทธก็ยงัคงสามารถใชเ้ป็นบทบาท

ในการตรวจสอบเหน่ียวร้ังการใช้อาํนาจเกินขอบเขตของผูป้กครอง  ในขณะท่ีการศึกษาของ

เสรีภาพ ณ ชะเยอืง (2552)ไดก้ล่าวว่า แทจ้ริงแลว้นั้น มนุษยทุ์กคนตอ้งยอมรับค่านิยมระดบัต่างๆท่ี

อยูใ่นสังคม ตามลกัษณะโครงสร้างทางสังคมท่ีเขาอาศยัอยูเ่พื่อให้สามารถดาํรงตน และไดรั้บการ

ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ได้ ซ่ึงเม่ือในช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ก็จะสมสามารถนํา

หลกัการหรือค่านิยมท่ีรับเอาไว ้มาปลอบใจตนเอง เพื่อให้สามารถอดทน ต่อสู้ชีวิตต่อไปได ้ดว้ย

เหตุน้ีเอง อิทธิพลทางศาสนาท่ีฝังรากลึกในจิตใจของมนุษยทุ์กคน ซ่ึงรับเขา้มาโดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั

ก็ตาม จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในชีวิตในการวินิจฉยัความถูกผดิ การยอมรับวิถีทางปฏิบติัต่างๆ ท่ี

จะช่วยใหม้นุษยเ์กิดความสนัติสุข ดงันั้นแลว้การท่ีประชาชนท่ีมีศาสนาพทุธจะมีความเห็นดว้ยนอ้ย

กว่าประชาชนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน ๆ ในเร่ืองเพศชายมีความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง
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นั้น จึงอาจเกิดปัจจยัต่าง ๆ อาทิเช่น ดา้นค่านิยมของสังคมไทย ทศันคติ วฒันธรรมของสังคมก็

เป็นไปไดเ้ช่นกนั  

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดเ้พ่ือช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทาํ 

ของประชาชน มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง โดยพบว่าประชาชนท่ีมี

ความเต็มใจมีความเห็นด้วยมากกว่าประชาชนท่ีไม่ค่อยเต็มใจบริจาค การศึกษาของว.วชิรเมธี 

(2555) ไดก้ล่าวว่า ในสมยัโบราณ คนฉลาดนั้นตอ้งรู้จกัใชเ้งิน ไม่ให้ปล่อยตวัตกเป็นทาสของเงิน 

หากเรารู้จกันาํเงินมาบริจาคเพื่อช่วยสังคม ก็สามารถทาํให้สังคมยกยอ่ง นบัถือได ้อีกทั้งการศึกษา

ของ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึง ปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีทาํลายระบบประชาธิปไตยของ

ไทยต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี และยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ถึงแมว้่าจะมีมาตรการ

ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขแลว้ก็ตาม และหากกล่าวถึงบทบาทของเงินและระบบการเมือง ก็ยิ่งมีความ

ซับซ้อนท่ีเราจะตอ้ง ปรับปรุงกลไกลต่าง ๆ เพื่อกาํกบั ติดตาม การใชเ้งินในระบบการเมืองดว้ย 

ดงันั้นในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดท่ี้เห็นว่า ประชาชนท่ีมีความเตม็ใจนั้น จึงอาจกล่าวว่า

ในบทบาททางการเมืองท่ีเก่ียวเน่ืองในดา้นความเป็นผูน้าํของเพศชายไม่มีผลท่ีทาํให้ประชาชน

ตอ้งการบริจาคเพิ่มข้ึนเพราะการบริจาคของประชาชนไม่ข้ึนอยูก่บัเร่ืองของเพศ (Sex) อีกทั้งค่านิยม

ในการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือของคนไทย ยงัมีอิทธิพลมาจนปัจจุบนั อาทิ ความสงสารในคนไทย 

ความเห็นอกเห็นใจกนัและกนัของคนไทย และการไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับในสังคมของคนไทยก็

เช่นกนั ท่ีอาจเป็นปัจจยัสืบเน่ืองได ้  

ความคาดหวงัในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพฒันาเอกชน ของ

ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นผูน้าํทางการเมืองของเพศหญิง โดยประชาชนท่ีเห็นว่าภาครัฐ

หรือเอกชนสามารถช่วยเหลือปานกลาง (ไม่มากไม่นอ้ย) มีความรู้สึกเฉย ๆ ในเร่ืองเพศชายมีความ

เป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงในพระราชดาํรัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

: 4 ธนัวาคม 2541 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2541) ไดก้ล่าวถึง

การพึ่งพาตนเอง หรือ Self-Sufficiency วา่ “เป็นการพึ่งพาตนเอง สองขาท่ีเรายนืบนพ้ืนใหอ้ยูไ่ด ้ไม่

หกลม้ ไม่ตอ้งยืนขาคนอ่ืนสําหรับยืน” ซ่ึงก็คือเป็นการพึ่งพาตนเองอย่าเพิ่งไปหวงัพ่ึงพาคนอ่ืน

นัน่เอง และในการท่ีประชาชนท่ีมีความคาดหวงัในการช่วยเหลือจากรัฐบาลและเอกชนในระดบัมี

บา้งนั่นย่อมแสดงถึง ประชาชนก็ยงัหวงัพึ่ งพาหน่วยงาน ราชการ เอกชนอยู่บา้ง ทั้งน้ีอาจสืบ
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เน่ืองมาจากการศึกษาของสุเทพ เอ่ียมคง (2553) กฎหมายไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีครอบคลุมการดูแลในเร่ืองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมี

เจตนารมณ์ อนัประกอบไปดว้ย การใชอ้าํนาจโดยองคก์รของรัฐ ความเสมอไม่เลือกปฏิบติั สิทธิ

และเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิและเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน สิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษา สิทธิในขอ้มูลข่าวสารและการร้องเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม สิทธิชุมชน 

สิทธิในการพิทกัษ์รัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความรู้สึกเฉย ๆ ในบทบาทของเพศชายมี

ความเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงทาํให้เห็นไดช้ัดว่าการไดรั้บความช่วยเหลือไม่

เก่ียวเน่ืองในเร่ืองเพศ หากแต่เก่ียวเน่ืองในเร่ืองทางกฎหมาย สิทธิท่ีพึงไดรั้บของประชาชนทุกคน

ในสงัคมไทย 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เร่ืองสิทธิผูอ้พยพท่ีเขา้มาในประเทศไทย ในเร่ืองการศึกษาของนกัเรียนท่ีอพยพเขา้มาในประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ 1) ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้2) ความคาดหวงัในการไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน โดยสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัสิทธิ

ผูอ้พยพท่ีเขา้มาในประเทศไทย ในเร่ืองการศึกษาของนักเรียนท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทย โดย

พบว่า ประชาชนท่ีไม่เต็มใจ (ไม่ค่อยเตม็ใจ, ไม่เต็มใจเลย) เห็นดว้ยว่าควรให้โอกาสนกัเรียนไทย

ก่อนนักเรียนอพยพ ทั้งน้ีอาจเกิดจากกระบวนการยอมรับทางสังคมของคนไทยท่ีตอ้งปรับตวั

ยอมรับส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการปรับตวัดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติท่ีหลากหลาย ในท่ีน้ี

อาจหมายถึงการยอมรับใหน้กัเรียนอพยพมีบทบาทเท่าเทียมกบันกัเรียนไทย ซ่ึงในการศึกษาของฐิติ

มา กุลอชัชะกิจ (2543) ไดก้ล่าวว่ากระบวนการยอมรับเป็นโครงสร้างท่ีประกอบกนัไดส้ามส่วน 

ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือ ส่ิงท่ีมีอยู่เดิมซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะของประชากรอาทิ ค่านิยม ทศันคติ ความ

เช่ือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ และสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเป็นแรงจูงใจท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการยอมรับของประชาชน ส่วนท่ีสองคือ กระบวนการดา้นความคิดท่ีจะช่วยกระตุน้และบงัเกิด 

ส่วนท่ีสามอันได้แก่ ผลนั่นก็คือกระบวนการตดัสินใจท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ดังนั้นหาก

ประชาชนท่ีไม่เตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดจ้ะเห็นดว้ยว่าควรให้โอกาสนกัเรียน
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ไทยก่อน ย่อมเกิดจากปัจจยัหลายประการโดยเฉพาะในเร่ืองการศึกษาท่ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้

เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถเพื่อพฒันาประเทศได ้ซ่ึงโดยปกติค่านิยมของคนไทยถึงแมจ้ะมี

ความเมตตาปราณี โอบออ้มอารีเป็นทุนเดิมก็ตาม แต่ก็มกัจะระลึกถึงญาติ พี่นอ้ง วงศต์ระกูล ก่อน

คนอ่ืน ๆ ในสังคม ซ่ึงทั้งน้ีเป็นนักเรียนอพยพถึงแมจ้ะมีการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับในสังคม

โดยทัว่ไปกต็ามหลกัการ แต่ในทางปฏิบติัยงัเห็นว่าค่านิยมของประชาชนไทยยงัคงรักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิ

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากโดยภาพรวมในการปกครองประเทศท่ีปัจจุบนัมี

การคอร์รัปชั่นมากมาย ทาํให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมการโกงให้แก่ประชาชนทั้ งทางตรงและ

ทางออ้ม ซ่ึงจะคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และน่ีอาจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คน

ในสงัคมคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ 

ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ของ

ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัสิทธิผูอ้พยพท่ีเขา้มาในประเทศไทย ในเร่ืองการศึกษาของนกัเรียนท่ี

อพยพเขา้มาในประเทศไทยโดยพบว่า ประชาชนท่ีคาดว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือ

เอกชนมากเห็นดว้ยว่าควรใหโ้อกาสนกัเรียนไทยก่อนนกัเรียนอพยพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชน

ท่ีคาดว่าภาครัฐจะสามารถช่วยเหลือไดม้ากจะทศันคติท่ีดีต่อภาครัฐและเอกชน อาทิสิทธิต่าง ๆ ท่ี

สมควรท่ีจะไดรั้บตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมไปถึงดา้นการศึกษาท่ีตอ้งใหโ้อกาสนกัเรียนไทยก่อน

นกัเรียนอพยพในการเขา้เรียนมหาวิทยาลยั ซ่ึงในกระบวนการยอมรับของสงัคมไทยท่ีจะใหสิ้ทธ์ิแก่

นักเรียนอพยพก่อน อาจเป็นเร่ืองท่ีใหม่ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการรวมตวัของอาเซียนท่ีเป้าหมาย

พฒันาดา้นเศรษฐกิจสังคม การเมือง และวฒันธรรม อนัเป็นทั้งผลดีและผลเสียทั้งต่อประเทศใน

อาเซียน แต่ในขอ้ดีนั้นความเป็นปึกแผ่นจะย่อมทาํให้ประเทศในอาเซียนมีอาํนาจในการต่อรอง

เร่ืองต่าง ๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึงกไ็ม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีอาเซียนจะสามารถมีขอ้ตกลงท่ีราบร่ืน และเร่ืองการศึกษาก็

เช่นกนั ถึงแมว้่าในหลกัการของอาเซียนจะสามารถถ่ายเทนกัเรียน 11 ประเทศเพ่ือเขา้ศึกษาต่อใน

ประเทศอาเซียนด้วยกันได้ และในทางปฏิบติัสามารถเกิดข้ึนได้จริง แต่การรวมตวักันของคน

หลากหลายเช้ือชาติ วฒันธรรม และประเพณีเป็นส่ิงท่ีตอ้งปรับตวักนัโดยอาศยัปัจจยัดา้นเวลาเป็น

ตวัช่วย และในการศึกษาคร้ังน้ีหากประชาชนเห็นดว้ยท่ีให้นักศึกษาไทยไดรั้บสิทธ์ิก่อนจึงถือว่า

ไม่ใช่เร่ืองท่ียอมรับไม่ได้ ซ่ึงอาจสืบเน่ืองจากปัจจุบนัการบริหารราชการของภาครัฐต่างมีการ

คอรัปชัน่อยา่งเปิดเผย เลง็เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม เห็นไดจ้ากการจดัอนัดบัปัญหา
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คอรัปชัน่ใน 176 ประเทศทัว่โลกขององคก์รความโปร่งใสระหว่างประเทศ (ทีไอ) ประจาํปี 2555 

ซ่ึงประเทศไทยร้ังอนัดบัท่ี 88 ดว้ยคะแนนโปร่งใส 37 คะแนน เตม็ 100 ซ่ึงสะทอ้นปัญหาการโกง

กินในประเทศระดบัสูง (กรุงเทพธุรกิจ 2555, 6 ธนัวาคม) การจดัอนัดบัคอร์รัปชัน่ดงักล่าวทาํให้

เห็นภาพรวมของประชาชนไทยท่ีอาจไดรั้บผลกระทบในแนวคิดดงักล่าว ทาํให้เห็นแก่ประโยชน์

ของนกัเรียนไทยก่อนนกัเรียนอพยพกเ็ป็นได ้

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เร่ืองสิทธิผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้ไดแ้ก่ 1) สถานภาพสมรส 2) สุขภาพ 3) 

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้ 4) ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือ

จากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน โดยสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

สถานภาพสมรส ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัสิทธิผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํ

ทางการเมืองได ้โดยพบว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ผูอ้พยพสามารถกลาย

มาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้สุขภาพ ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัสิทธิผูอ้พยพสามารถกลายมา

เป็นผูน้าํทางการเมืองได ้โดยพบว่า ประเด็นผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้โดย

พบว่าประชาชนท่ีมีสุขภาพดีไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัสิทธิผูอ้พยพ

สามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้โดยพบว่าประชาชนท่ีมีความเตม็ใจในการบริจาคไม่เห็น

ดว้ยท่ีจะให้ผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้ําทางการเมืองได ้ความคาดหวงัในการไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัสิทธิผูอ้พยพ

สามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้โดยพบวา่ ประชาชนท่ีคาดวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือปาน

กลางไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้ การท่ีตวัแปรสถานภาพ

สมรส สุขภาพ ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้และความคาดหวงัในการไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน มีความคิดเห็นว่าไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ผูอ้พยพ

สามารถกลายมาเป็นผูน้าํทางการเมืองไดน้ั้น อาจเป็นเพราะกระบวนการยอมรับในเร่ืองสิทธิของ

ประชาชนยงัมีทศันคติท่ีไม่สามารถยอมรับในความแตกต่างทางเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรม ซ่ึง

ในเร่ืองของวฒันธรรมนั้นตามท่ีวฒิุนนัท ์แท่นนิล (2551) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมคนชาย

ขอบ ในท่ีน้ีอาจถือได้ว่าหากคนอพยพสามารถมีสิทธิตามท่ีคนไทยได้รับย่อมก่อให้เกิดการ
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เปรียบเทียบของสิทธิในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการบริหารจดัการภาครัฐหรือเอกชนท่ีเป็น

ปัญหาได ้ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมของคนอพยพท่ีเขา้มาในประเทศท่ีเห็นต่างจากประชาชนไทย

ส่วนใหญ่ เรามกัจะเรียกว่าคนชายขอบซ่ึงวฒันธรรมประจาํกลุ่มของคนชายขอบนั้นจะยงัไม่ไดรั้บ

การยอมรับหรือรับเลือกใหป้ฏิบติัจากผูค้นในกระแสหลกันัน่กห็มายถึงประชาชนคนไทย อีกทั้งคน

ท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยจะตอ้งขาดอาํนาจการต่อรองขาดเคร่ืองมือในการเขา้ถึงอาํนาจ และ

สามารถถูกกีดกนัออกจากระบบการต่อรองในการจดัสรรทรัพยากร อาํนาจ และความมัน่คงใน

สังคม อีกทั้ งลกัษณะของคนก็อาจมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ 

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสงัคม ดงันั้นการท่ีประชาชนจะไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหค้น

อพยพสามารถเขา้มาเป็นผูน้าํทางการเมืองจึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสมเหตุสมผลได ้ขอ้สังเกตอีกประการ

หน่ึงก็คือหากคนอพยพสามารถเขา้มาเป็นผูบ้ริหารประเทศได้ ประชาชนจะมีความเช่ือมัน่ได้

อยา่งไรว่าบุคคลนั้นจะสามารถใชค้วามรู้ความสามารถ และศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ีเพื่อช่วย

พฒันาประเทศอนัไม่ใช่ภูมิลาํเนาของตนไดอ้ย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีความแบ่งแยก

และมีการพฒันาท่ีเหล่ือมลํ้าในการบริหารจดัการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อจดัสรรให้กบัประชาชนทุก

กลุ่มในสงัคมอยา่งเท่าเทียม  

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสงัคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใน

เร่ืองการไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน ไดแ้ก่ 1) อายุ 2) 

สถานภาพสมรส 3) สุขภาพ 4) ภาวะความสุขในชีวิต 5) ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 

ของรายได ้ 6) ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน โดย

สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

อายุ ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมในเร่ืองการไดรั้บการ

ยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน โดยพบว่าประชาชนท่ีมีอาย ุ30-39 ปี เคย

มีประสบการณ์มากกว่ากลุ่มอายุช่วงอ่ืน ๆ ซ่ึงในช่วงวยัน้ีกล่าวไดว้่าเป็นช่วงวยัของความตอ้งการ

ความมัน่คงในชีวิตตามทฤษฎีของ Maslow (ภาศิริ เขตปิยรัตน์และสินีนาถ วิกรมประสิทธิ, 2554: 4) 

ไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการมาสโลว ์(Maslow Hierarchy of Needs Theory) (Abraham 

Maslow) ท่ีไดร้ะบุว่าบุคคลมีความตอ้งการเรียงลาํดบัจากระดบัพื้นฐานท่ีสุดไปยงัระดบัสูงสุด โดย

มีกรอบความคิดท่ีสาํคญัสามประการไดแ้ก่ 1) บุคคลเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตอ้งการ และความตอ้งมี
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แรงจูงใจท่ีจะนําไปสู่ความตอ้งการนั้น ส่วนความตอ้งการท่ีได้รับความตอบสนองแลว้ก็ไม่มี

แรงจูงใจอีกต่อไป 2) ความตอ้งการของบุคคลจะเรียงตามความจอ้งการพื้นฐานไปจนถึงความ

ตอ้งการท่ีมีความซบัซอ้นสูงข้ึน 3) เม่ือความตอ้งการลาํดบัท่ีตํ่ากว่าหรือความตอ้งการพื้นฐานไดรั้บ

การตอบสนองแลว้ บุคคลจะมีความตอ้งการลาํดบัท่ีสูงข้ึน โดยท่ีมาสโลว ์ไดอ้ธิบายลาํดบัความตอ้ง 

5 ขั้น   ลาํดบัท่ี 1 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการลาํดบัตํ่าสุด 

และเป็นพื้นฐานของชีวิต ลาํดบัท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการ

ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บการตอบสนองอย่างเหมาะสม คือไม่เกิด

อนัตรายทั้งในชีวิต ทรัพยสิ์น กาย ใจ เป็นตน้ ลาํดบัท่ี 3 ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) เม่ือ

มีความปลอดภยัทั้งในชีวิตและความมัน่คงในการานแลว้ คนเราจะตอ้งการความรัก มิตรภาพ ความ

ใกลชิ้ด ผกูพนั ตอ้งการเพื่อน การเขา้สังคม การยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือหลาย

กลุ่ม ลาํดบัท่ี 4 ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) คือ การท่ีคนเรามีความยอมรับนบั

ถือในตนเอง ช่ืนชมผลสาํเร็จของงานท่ีตนทาํ ใหค้วามรู้สึกมัน่ใจในตวัเองและเกียรติยศ ลาํดบัท่ี 5 

ความตอ้งการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด 

คือตอ้งการจะเติมเต็มศกัยภาพของตนเอง ตอ้งการความสาํเร็จในส่ิงท่ีเรามุ่งหวงัสูงสุดของตวัเอง 

เช่น ความเจริญกา้วหนา้ การพฒันาทกัษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการ

ตดัสินใจและการคิดสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ การกา้วสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน เป็นตน้ 

ซ่ึงในอายดุงักล่าวเป็นช่วงท่ีประชาชนกาํลงักา้วไปสู่ความตอ้งการทางสังคม ซ่ึงอยูใ่นลาํดบัท่ี 3 ซ่ึง

ก่อนจะก้าวไปสู่ลาํดับท่ี 3 นั้น ประชาชนจะตอ้งมีความปลอดภยัท่ีไม่เกิดอนัตรายในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ดงันั้นประชาชนจึงตอ้งหาความมัน่คงใหก้บัตนเอง ไม่ว่าจะดว้ยวิถีทางใดก็ตาม อาทิ การ

ไปกูหน้ียืมสิน กับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ เพื่อนํามาเป็นหลกัประกันในชีวิต แต่ใน

ขณะเดียวกนัช่วงวยัน้ียงัเป็นวยัท่ีกาํลงักา้วผา่นชีวิตวยัรุ่น และกาํลงัสร้างเน้ือสร้างตวั เพื่อท่ีจะนาํมา

ให้ครอบครัวของตนเองไปสู่จุดท่ีดีและให้เกิดความยอมรับทางสังคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ

ยอมรับทางสงัคมเกิดข้ึนจริง ประชาชนจึงพยายามกูเ้งินในการบริโภค อุปโภคทรัพยสิ์นต่าง ๆ อาทิ 

รถยนต ์ท่ีดิน บา้น แต่ทั้งน้ีก็ไม่ใช่ประชาชนทุกคนท่ีจะสามารถกูไ้ด ้เน่ืองจากทางสถาบนัการเงินมี

กฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด จึงเป็นเหตุให้ประชาชนท่ีมีหลกัคํ้ าประกันท่ีไม่ดีพอตอ้งถูกปฏิเสธอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้   
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สถานภาพสมรส ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมในเร่ืองการ

ไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพ

โสดส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน อาจเป็นเพราะ

ประชาชนท่ีสถานภาพโสดมีค่านิยมในการดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงใน

การศึกษาของ พนิดา หอมบุญยงค ์(2549) กล่าวไวว้่าประชาชนเพศหญิงท่ีเป็นโสดแบ่งออกไดห้้า

กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีชอบแบรนดเ์นม กลุ่มสาวมีสุข กลุ่มสาวมัน่ กลุ่ม The Thirtyteen และกลุ่มผูดู้แล

ตนเองซ่ึงในกลุ่มน้ีจะมีอตัราการออมเงินสูง ไม่ให้สาํคญัในการแต่งหนา้แต่งตวัดูดีตลอดเวลา นัน่

ยอ่มแสดงถึงการไม่มีภาวะท่ีตอ้งไปใชบ้ริการจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในการกูเ้งิน ในขณะ

ท่ีประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสนั้น จาํเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการดาํเนิน

ชีวิต โดยเฉพาะในเร่ืองการเงิน โดยในการศึกษาของ มลัลิกา สมสกุล (2543 อา้งถึงใน ธญัลกัษณ์ 

อิสสระ, 2553) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบในความพึงพอใจในชีวิตสมรส โดยมีองคป์ระกอบในดา้น

สถานภาพการเงินในครอบครัว ซ่ึงมีผลต่อการมีความสุขในชีวิตคู่ หากมีคู่สามีภรรยา มีรายไดไ้ม่

เพียงพอกบัรายจ่ายจะทาํให้การดาํรงชีวิตอยู่ร่วมไม่ราบร่ืน ดงันั้นจึงทาํให้คู่สมรสตอ้งมีการกูเ้งิน

เพื่อตอบสนองต่อการสร้างความมัน่คงในการครอบครัวตนเอง  แต่ถึงอย่างไรก็ตามเร่ืองสถานะ

การเงินก็ยงัคงเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นท่ีทาํให้คู่สมรสรู้สึกมีความมัน่คงในการใชชี้วิต

ร่วมกนัแต่ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดาํรงชีวิตคู่ 

สุขภาพ ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมในเร่ืองการไดรั้บการ

ยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน โดยพบว่า ประชาชนท่ีมีสุขภาพดีไม่เคย

ถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ในการศึกษาของอิงคค์วิต้ี (ม.ป.ป.) ในบทความเก่ียวกบั

การขอกูเ้งินวา่ทาํไมถึงถูกปฏิเสธ ไดเ้กิดจากหลายปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ เกิดจากนโยบายของธนาคาร

หรือสถาบนัการเงินมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การไม่มีหลกัประกนัของผูกู้ ้ไม่มีระบบบญัชีท่ี

ชดัเจนมาแสดง ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจดา้นน้ีมาก่อน ขาดขอ้มูลโครงการในการ

นาํเสนอ ผูข้อกูข้าดการชาํระหน้ี ไม่สามารถตรวจสอบหลกัฐานในการกู้ได้ ไม่มีการเตรียมตวั

นาํเสนอ ไม่มีความสามารถในการผอ่นชาํระหน้ีสินได ้ซ่ึงในปัจจยัดงักล่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เห็นได้

ว่าการขอกูไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งในปัจจยัดา้นสุขภาพ ทาํใหก้ารท่ีประชาชนมีสุขภาพแบบใดก็ตามมีสิทธ์ิ

ในการกูเ้งิน หรือขอสินเช่ือได ้เพียงแต่ตอ้งมีความพร้อมในปัจจยัดงักล่าวเพื่อให้เกิดการกูเ้งินท่ี
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ได้รับการอนุมัติ ดังนั้ นการท่ีประชาชนท่ีมีสุขภาพดีมาก ดี ปานกลาง แย่ ส่วนใหญ่ไม่เคยมี

ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินนั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสมเหตุสมผล   

ภาวะความสุขในชีวิต  ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมในเร่ือง

การไดรั้บการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน โดยพบว่า ประชาชนท่ีมี

ความสุขในชีวิตไม่เคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินมากกว่า

ประชาชนท่ีมีภาวะความสุขระดบัอ่ืน ๆ ซ่ึงในการศึกษาเก่ียวกบัความสุขของคนคนในชาติ เสาว

ลกัษม์ กิตติประภสัร์ (ม.ป.ป.) ได้สังเคราะห์งานวิจยัท่ีทาํโดยนักวิชาการตะวนัตกพบว่า การมี

รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนไม่ไดท้าํให้มีความสุขเพิ่มข้ึนตามดว้ยเสมอไป เพราะความตอ้งการของคนเพิ่มข้ึน

เร่ือย ๆ  นอกจากน้ีการมีงานทาํ สุขภาพ การศึกษา ชีวิตครอบครัว ความสัมพนัธ์ทางสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงในชีวิตการทาํงาน อิสรภาพ ความยุติธรรมทางสังคม ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ี

ก่อให้เกิดความสุขทั้ งส้ิน นอกจากนั้ นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงท่ีทาํให้ความสุขลดลงก็คือ การ

เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน หรือเกิดการไม่ยอมรับของคนในสังคม และในการศึกษาของ ฐิติมา กุลอชั

ชะกิจ (2543) ไดก้ล่าวว่า การท่ีประชาชนจะยอมรับคนในสังคมนั้น ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ซ่ึงดา้น

บุคลิกภาพและค่านิยมของกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนักมี็ผลทาํใหบ้างกลุ่มเกิดการยอมรับอยา่งรวดเร็ว 

ดงันั้นการท่ีประชาชนท่ีมีภาวะความสุขอยู่แลว้ไม่มีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือ

สถาบนัทางการเงินจึงกล่าวไดว้่า ประชาชนไม่ไดเ้ห็นความสาํคญัในการมีรายไดท่ี้เกินตวั และไม่มี

ความจาํเป็นในการใชบ้ริการจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ เพื่อยกระดบัรายไดข้องตน หรือ

เพื่อเกิดความยอมรับของคนในสงัคม ดงันั้นจึงทาํใหป้ระสบการณ์การถูกปฏิเสธนั้นไม่เกิดข้ึน    

ความเตม็ใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได ้ของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความ

ครอบคลุมทางสังคมในเร่ืองการได้รับการยอมรับในการบริการจากธนาคารหรือสถาบนัทาง

การเงิน โดยพบว่า ประชาชนท่ีมีความเตม็ใจไม่เคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือ

สถาบนัการเงิน ในการจดัอนัดบัของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2011 (2554) ของประเทศใจบุญท่ีสุด

ในโลก (World Giving Index) ของสถาบนั CAF (Charities Aid Foundation) หรือมูลนิธิช่วยเหลือ

การกุศลของสหรัฐอเมริกา เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสาํรวจประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปในเขตเมือง

และชนบทของประเทศต่าง ๆ รวม 153 ประเทศ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขดชันีย่อย 3 ดชันี คือ 1) 

ดชันีการบริจาคเงินเพื่อการกุศล 2) ดชันีการอาสาสมคัรหรือการอุทิศตนช่วยเหลืองานกุศล 3) ดชันี

 



178 
 
การช่วยเหลือบุคคลแปลกหน้าท่ีไดรั้บความเดือดร้อน ผลจากการสํารวจและเปรียบเทียบดชันี

ดงักล่าว พบว่าในปี 2011 ประเทศไทยไดอ้นัดบัชาติใจบุญ อนัดบัท่ี 9 ของโลก จาก 153 ประเทศ 

ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยท่ีผ่านมา และยงัให้ความ

ช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบา้นอีกดว้ย และผลของดชันียอ่ย พบว่า คนไทยบริจาคเงินเพื่อการกุศลมาก

เป็นอนัดบั 1 ของโลกคือ ร้อยละ 85 ซ่ึงประชาชนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การถูก

ปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในบทความเก่ียวกบัการถูกปฏิเสธการ

ให้สินเช่ือ อิงคค์วิต้ี (ม.ป.ป.) ท่ีไดพ้ิจารณาการให้กูไ้ม่มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคเงิน แต่จะดู

จาก วตัถุประสงคข์องการกู ้และความสามารถในการผอ่นชาํระเป็นหลกั หลงัจากนั้นจึงตรวจสอบ

สถานภาพทางการเงินของบริษทั ดงันั้นแลว้ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนั

การเงินจึงไม่เกิดความเช่ือมโยงกบัการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายไดเ้พ่ือช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ซ่ึง

การบริจาคเงินนั้นนาํมาซ่ึงประเด็นเร่ืองของค่านิยมของคนไทย รวมถึงความใจบุญของคนไทยท่ี

กล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ รวมไปถึงจิตอาสาของคนไทยโดย มิชิตา จาํปาเทศ รอดสุทธิ (2551) ได้

กล่าวว่า การมีอาสาสมคัรท่ีหมุนเวียนสับเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือกบัผูป้ระสบภยัสึนามิ จนเกิดเป็น

คล่ืนมวลชนจิตอาสา ไดร่้วมสร้างและรําลึกถึงความดีงามจากการช่วยเหลือตั้งแต่คร้ังนั้น ซ่ึงในการ

บริจาคเงินช่วยเหลือคนว่างงานให้หางานทาํ หรือคนจนให้มีการศึกษาในคร้ังน้ีก็เช่นกนั อาจเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะสร้างในประชาชนสามารถหารายไดแ้ละมีงานทาํเล้ียงตนเอง เล้ียงครอบครัวต่อไป  

ความคาดหวงัในการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ของ

ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมในเร่ืองการไดรั้บการยอมรับในการบริการ

จากธนาคารหรือสถาบนัทางการเงิน โดยพบว่า ประชาชนท่ีเห็นว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือมากไม่

เคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความเช่ือมัน่

ของประชาชนต่อองคก์รภาครัฐและเอกชนยงัอยู่ในระดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือในสายตาประชาชน

บางกลุ่ม ในขณะเดียวกนัความเช่ือมัน่เหล่าน้ีเองไดส่้งผลกระทบทาํให้ประชาชนพึงระลึกถึงสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีสมควรไดรั้บหรือแมแ้ต่ในกรณีท่ีประสบกบัความยากลาํบากในชีวิต เพราะในทาง

กฎหมายตามท่ีรัฐธรรมนูญไดคุ้ม้ครองประชาชนไทยในความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์น อีก

ทั้งยงัเช่ือมัน่ในกระบวนการบริหารจดัการประเทศของภาครัฐท่ีจะสามารถจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสมเพ่ือประชาชนทุกกลุ่มในสงัคมใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุด  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 ในการนาํเสนอผลการศึกษาเร่ืองความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

 5.2.1  สิทธิพลเมือง 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยงัคงให้ความสาํคญัในเร่ืองการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง คิด

เป็นร้อยละ 86.4 ในขณะท่ีไม่ไปใช่สิทธ์ิ ไม่มีสิทธ์ิ ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 13.6 ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ี

นอ้ยกว่ามาก ซ่ึงแสดงถึงการรู้จกัเคารพหน้าท่ีในดา้นสิทธิพลเมืองค่อนขา้งดี แต่ในขณะเดียวกนั

ยงัคงมีประชาชนอีกกลุ่มหน่ึงในสังคมยงัไม่ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการไปใชสิ้ทธ์ิ

เลือกตั้ง หรือยงัไม่เห็นความสําคญัของการไปใชสิ้ทธ์ิ ซ่ึงอาจเป็นเพราะการประชาสัมพนัธ์จาก

ภาครัฐยงัคงเขา้ไม่ถึง และยงัไม่สามารถทาํให้ประชาชนเห็นถึงความสาํคญัไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงใน

การแกปั้ญหาน้ี จะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกองคก์ร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการ

ประชาสัมพนัธ์ทางภาครัฐหรือเอกชนท่ีควรทาํการส่ือสารกบัประชาชนทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น 

ทางส่ือดา้นต่างๆ หรือการวางแผนประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มในสังคม รวมไปถึง

การพฒันาระบบการศึกษาของไทยท่ีตอ้งกาํชบัและใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิของตนเองในดา้นต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ท่ีประชาชนทุกคนตอ้งทราบ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงบทบาท

การมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศของตนเอง อีกทั้งยงัทาํใหป้ระชาชนไม่มีเสียสิทธ์ิประโยชน์ท่ี

ตนเองควรจะไดรั้บอีกดว้ย 

  

5.2.2  การแบ่งแยกทางสังคม  

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าประชาชนมีประสบการณ์ถูกแบ่งแยกทางสังคมในเร่ืองสถานภาพ

ทางสงัคม เช่น การจา้งงานไม่ประจาํ คิดเป็นร้อยละ 18.8 และไม่มีประสบการณ์คิดเป็นร้อยละ 81.2 

จะเห็นไดว้่าประชาชนไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามกลุ่ม

คนท่ีมีความรู้สึกถูกแบ่งแยกยงัคงมีอยู ่ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการถูกแบ่งแยกทางสังคม

ในเบ้ืองตนจึงควรมาจากสถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดในสังคมนั่นคือ สถาบนัครอบครัว ครอบครัวควรเป็น
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สถาบนัเบ้ืองตน้ท่ีใหค้วามรัก ความอบอุ่น อนัเป็นรากฐานของภาวะจิตใจท่ีมัน่คงและมีจิตวิญญาณ

ท่ีเอ้ืออารีต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ในขณะท่ีการบริหารจดัการของรัฐบาลควรให้การสนับสนุน 

และส่งเสริมเก่ียวกบัความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไม่ว่าจะเป็น ฐานะทางเศรษฐกิจ

ท่ีควรมีเพดานทางเศรษฐกิจและสามารถเขา้มาแทรกแซงไดเ้ม่ือเกิดการกระจายรายไดอ้ยา่งไม่ธรรม 

หรือนายจา้ง ลูกจา้งมีการเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงการแบ่งแยกคนจน คนรวย ซ่ึงสามารถต่อยอด

เป็นความขดัแยง้ในสงัคมวงกวา้ง ท่ีทาํใหก้ารดาํรงชีวิตของประชาชนเกิดภาวะความมีสุขนอ้ยลง 

  

สิทธิผู้อพยพเข้าประเทศ  5.2.3  

สิทธิผูอ้พยพเขา้มาในประเทศ ประชาชนท่ีเห็นดว้ยให้ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็น

ผูน้าํทางการเมืองได ้ถา้มีคุณสมบติัเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 11.3 และไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 

74.0 และประชาชนท่ีเห็นด้วยให้นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนท่ีอพยพเขา้เมือง 

สาํหรับการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั วิทยาลยั ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั คิดเป็นร้อยละ 60.3 

และไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 14.2 การใหสิ้ทธิคนอพยพตามกฎหมายของรัฐบาลไดมี้ขอ้กาํหนดท่ี

ชัดเจนในหลักการ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษา การเมืองการปกครอง แต่ใน

ขณะเดียวกนัในวิถีทางปฏิบติันั้นยงัคงมีขอ้บกพร่องอยู่ไม่น้อย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากท่ีคนอพยพไหล

ทะลกัเขา้มาในประเทศไทยแถบชายแดน เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก หรือแถบอาํเภออรัญประเทศ ท่ีมี

แรงงานอพยพจาํนวนมาก จนทาํใหแ้รงงานในประเทศเกิดสภาวะการจา้งงานท่ีตํ่าลง ทั้งนั้นอาจเกิด

จากพฤติกรรมของแรงงานไทยท่ีมีความอดทนตํ่ากว่าแรงงานอพยพ ไม่มีลกัษณะอดทนต่อแรง

กดดนัไม่การทาํงาน ในขณะท่ีแรงงานอพยพนั้น ค่าจา้งก็ต ํ่ากว่าแรงงานไทย มีความอดทนต่อการ

จา้งงาน และทนต่อแรงกดดนัไดม้ากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามการคุม้ครองทางกฎหมายต่อแรงงาน

ไทยกค็วรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ใหโ้อกาสท่ีจะใชศ้กัยภาพของคนในประเทศเพ่ือ

พฒันาประเทศของตนอยา่งสูงสุด  

 

5.2.4  บทบาทของเพศในทางการเมือง  

ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ประชาชนท่ีเห็นดว้ยว่าโดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูน้าํทางการเมือง

มากกว่าผูห้ญิง คิดเป็นร้อยละ 28.9 ไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 40.1  ซ่ึงแสดงถึงว่าประชาชนส่วน
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ใหญ่ไม่รู้สึกถึงความแบ่งแยกทางเพศ ความเป็นเพศไม่ไดท้าํให้ความเป็นผูน้าํแต่ละเพศลดนอ้ยไป

กว่ากัน แต่ก็มีประชาชนจาํนวนไม่น้อยท่ีเห็นว่าเพศชายนั้นมีความเป็นผูน้าํมากกว่า ซ่ึงในการ

แกปั้ญหาน้ีตอ้งอาศยัการอบรม และขดัเกลาทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมครอบครัวท่ีตอ้งปลูกฝัง

ให้สมาชิกในครอบครัวเคารพในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เคารพความเสมอภาคของบุคคลทุกคน

ในสงัคม รวมทั้งการใหโ้อกาสการข้ึนเป็นผูน้าํของประชาชนทุกกลุ่มใหมี้ความหลากหลายทางเพศ 

อีกทั้งยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐท่ีตอ้งเป็นผูก้าํหนด

นโยบายเพ่ือไปปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อความเสมอภาคทางเพศ รวมไปถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ องคก์ร

เอกชนต่าง ๆ ท่ีพร้อมจะนาํนโยบายไปปฏิบติั รวมไปถึงความสามารถทางการเมืองท่ีควรตระหนกั

ถึงความสามารถของเพศหญิงเพิ่มข้ึน อนัจะนาํไปสู่ ความพฒันาประเทศท่ีมีความครอบคลุมอยา่ง

เท่าเทียมกนัในทุกกลุ่มสงัคม   

 

5.2.5  การบริการจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการใช้บริการขนส่งสาธารณะ   

 ในการศึกษาคร้ังน้ีประชาชนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 82.7 ไม่เคยมีประสบการณ์การถูก

ปฏิเสธจากสถาบนัการเงิน และเคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 17.3  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการท่ี

ประชาชนเคยเขา้ใช้บริการจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนไม่น้อย และถูกปฏิเสธ

กลบัมา ซ่ึงปัญหาการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในคร้ังน้ี อาจเกิดจากหลากหลาย

ปัจจยัร่วมกนั อาทิ มีหลกัประกนัท่ีดีพอ หรือวฒิุภาวะไม่เพียงพอ เป็นตน้ โดยการแกไ้ขนั้นอาจตอ้ง

มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ไปกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เช่นการประชาสัมพนัธ์บอกวิธีการต่าง ๆ ในขั้นตอนการกู้

เงินตามส่ือของรัฐต่าง ๆ การจดัอบรมสัมมนาโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือกับธนาคารและ

สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีสนใจให้กบับุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัความรู้ในการกูเ้งินให้ผ่าน และปลูกฝัง

จิตสาํนึกท่ีตระหนกัถึงการใชจ่้ายต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลกั

ความพอเพียงในกรณีท่ีผูกู้ ้เ งินไม่มีความประมาณตนเอง ในขณะท่ีการขนส่งสาธารณะนั้ น 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ และไม่ทราบถึงความยากลาํบากในการขนส่งสาธารณะ 

คิดเป็นร้อยละ 50.7 และเคยมีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 49.3 นั่นแสดงถึงว่าประชาชนใน

สดัส่วนเท่า ๆ ต่างกเ็คยมีประสบการณ์ความยากลาํบากในการขนส่งสาธารณะ นัน่แสดงถึงวา่ระบบ
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การจดัการของการบริการและการขนส่งสาธารณะยงัไม่มีศกัยภาพตามท่ีสมควรจะเป็น ภาครัฐและ

เอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการควรเขา้ไปปรับปรุงหรือ นาํเสนอการวางแผนการ

บริหารจัดการให้มีความชัดเจนมากข้ึน รวมไปถึงบทบาทการลงโทษต่อผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบท่ี

กาํหนด เช่น ผูใ้ห้บริการรถเมล ์รวมทั้งยกระดบัการบริการของบุคลากรให้มีจิตสํานึกสาธารณะ 

และให้การวางแผนระบบขนส่งและการบริการของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งผล

ไปถึงการยกระดบัความเป็นของประชาชนไทยสืบเน่ืองต่อไป 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่ความครอบคลุมทางสงัคม (Social Inclusion) ในเขต

กรุงเทพมหานครนั้น โดยมีตวัช้ีวดัในเร่ืองสิทธิพลเมือง การแบ่งแยกทางสังคมและการยอมรับทาง

สังคม เห็นไดว้่าความสาํคญัท่ีจะทาํให้การครอบคลุมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้นจะ

สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง ตอ้งทาํให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นถึงความสาํคญัในเร่ืองต่างๆท่ีมีผลต่อ

ตนเอง ไม่เพียงแต่เพ่ือการดาํรงชีพเท่านั้น แต่ทั้งในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ ท่ีประชาชนตอ้งพึงไดรั้บตาม

กฎหมาย การบริการสาธารณะ หรือการบริการของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีจะ

สามารถก่อให้เกิดความครอบคลุมทางสังคมท่ีแทจ้ริงก็คือภาครัฐและเอกชนท่ีมีอาํนาจการบริหาร

ราชการ งบประมาณ รวมถึงบุคลากร ให้ช่วยตระหนกัถึงความครอบคลุมทางสังคมเพื่อหลอมให้

คนในสังคมไดรู้้สึกถึงความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่รู้สึกถึงการแบ่งแยกในรูปแบบต่างๆ และท่ี

สาํคญัคือประชาชนทุกคนตอ้งตระหนกัเสมอวา่ตนเองมีสิทธิความเป็นมนุษยเ์หมือนอยา่งบุคคลอ่ืน

ในสังคม และสามารถไดรั้บสิทธิต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียมตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุไว ้

ซ่ึงหากสามารถปฏิบติัไดจ้ริงการเกิดครอบคลุมทางสังคมของประชาชนไทยย่อมเป็นรากฐานการ

พฒันาสงัคมไทยใหย้ ัง่ยนืสืบไป   
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นภาพร อติวานิชยพงศ.์  ม.ป.ป.  แนวคิดสิทธิมนุษยชนและความเป็นชายขอบ.  ใน  เอกสาร

ประกอบคาํบรรยาย วชิา ทฤษฎสัีงคมศาสตร์ว่าด้วยการพฒันา 1 (บอ.601).  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  หนา้ 7.  
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นรินทร คูณเมือง.  2550.  ความเป็นชายขอบกลุ่มชาตพินัธ์ุถ่ิน-ยวนในจังหวดัเลย.  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   

นรินทร์ วรรณมณี.  2542.  ทัศนคติของข้าราชการตาํรวจในอาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ต่อเร่ือง

สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาในคดีอาญาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540.  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

นิคม จนัทรวทุิร.  2536.  แรงงาน.  จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน.  3 (มิถุนายน): 4 

นิธิ เน่ืองจาํนงค.์  2553.  ตรรกะของแนวคิดคุณภาพสงัคม (ของยโุรป): สู่สงัคมยคุหลงัรัฐ

สวสัดิการ.  คุณภาพสงัคมเพ่ือคุณภาพประเทศไทย.  ใน คุณภาพสังคมเพือ่คุณภาพ

ประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: จรัญสนิทวงศก์ารพิมพ.์ หนา้ 52-94.   

นิพนธ์ พวัพงศกร.  2553.  คุณภาพสงัคมไทยกบัคุณภาพประชาธิปไตยไทย: สถานการณ์ปัจจุบนัและ

แนวโนม้ในอนาคต. ใน การประชุมวชิาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที ่12 เร่ืองคุณภาพ

สังคมกบัคุณภาพประชาธิปไตยไทย ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ.  กรุงเทพมหานคร: 

สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย.  หนา้ 10.  

นิศารัตน์ ศิลปเดช.  2540.  ประชากรกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ.  กรุงเทพฯ: พิศิษฐก์ารพิมพ.์ 

บุญธรรม จิตตอ์นนัต.์  2540.  ส่งเสริมเกษตร.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ.์ 

บุญศีล ใสสอาด.  2540.  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาต่อและการขู่ตลาดแรงงานของผู้จบ

หลกัสูตรประถมศึกษา อาํเภอเวยีงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

บุญสม วราเอกศิริ.  2529.  ส่งเสริมการเกษตร หลกัวธีิการ.  เชียงใหม่: ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตรแม่โจ.้ 

ประภา รัตนเมธานนท.์  2532.  การศึกษาปัจจัยบางประการทีมี่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของ

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตาย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล. 

ประภาศรี มานิตย.์  2542.  การปรับตัวหลงัเกษียณของบุคลากรสายอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษา 

จังหวดัเชียงใหม่.   วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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ปริตตา เฉลิมพล กออนนัตกลู และคณะ.  2545.  ชีวิตชายขอบตวัตนกบัความหมาย.  ใน เอกสาร

วชิาการลาํดบัที ่24.  กรุงเทพมหานคร:  ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์รมหาชน).  

หนา้ 58.  

ปัทมาพร ใคร้วานิช.  2551.  ปัจจัยทีมี่ผลต่อการยอมรับของเกษตรกรพรหมพริามต่อการรณรงค์งด

เผาตอซังข้าว.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

ปิยากร หวงัมหาพร. 2549.  การกดีกนัทางอายุ: กระแสใหม่และส่ิงท้าทาย.  คน้วนัท่ี 22 ตุลาคม 

2555 จาก  http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q4/2006november15p10.htm 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน.  2525.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ 

พนิดา หอมบุญยงค.์  2552.  รูปแบบการดาํเนินชีวติของผู้หญงิวยัทาํงานทีมี่สถานภาพโสด ใน

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

พระมหาปัญญา เประยะโพธ์ิเดช.  2544.  การศึกษาเชิงวเิคราะห์เร่ืองสิทธิส่วนบุคคลใน

พระไตรปิฎก.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

พระราชบัญญตัิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  2555.  คน้วนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 จาก 

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/ 

พชัรี เขตตจ์ะโป๊ะ.  2552.  การรับรู้เกีย่วกบัพฤติกรรมการคดัลอกผลงานผู้อืน่มาเป็นของตนของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

พนัธ์ุทิพย ์ธรรมสโรช.  2541.  เคร่ืองช้ีวดัการประเมินผลการพฒันาด้านสาธารณสุขในช่วง

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่8 (พ.ศ. 2540-2544).   

กรุงเทพฯ: สาํนกันโยบายและแผนสาธารณสุข. 

พิธนัดร นิตยสุทธ์ิ.  2547.  สิทธิพลเมืองกบัส่ิงแวดล้อมธรรมชาตภิายใต้ภาวการณ์ขยะมูลฝอยของ

เทศบาลนครขอนแก่น.  ขอนแก่น: ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น.   

พิชยั นิลทองคาํ.  2541.  คาํวนิิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: อฑตยา. 
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พิมพจ์นัทร์ ไชยกณัหา.  2542.  คุณภาพชีวตินักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์ดอมิค 

มหาวทิยาลยัพายพั.  การคน้ควา้อิสระ ปริญญาพยาบาลมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

พทุธชาด ไชยเดชะ.  2545.  การเรียกร้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในภาคเหนือ

ตอนบน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.   

พลูพงษศ์กัด์ิ รุ่งประชา.  2548.  ทศันะของประชาชนต่อการใช้สิทธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ินในเขตจังหวดัจันทบุรี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

บูรพา. 

เพชรตะบอง ไพศูนย.์  2549.  ไทดาํ: ความเป็นคนชายขอบในกระแสการเปล่ียนแปลงโลกาภิวตัน์.  

ใน   เอกสารสัมมนา “แม่โขง-สาละวนิ” ผู้คน ผนืนํา้ และสุวรรณภูมิของอุษาอาคเนย์.  

ชาญวิทย ์เกษตรศิริ (บรรณาธิการ).  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์.  หนา้ 1-2.  

ไพฑูรย ์เยาวโสภา.  2546.  คุณภาพชีวติผู้ประกอบการจากโครงการถนนคนเดนิท่าแพ จังหวดั

เชียงใหม่.  การคน้ควา้อิสระ สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ไพบูลย ์สุทธสุภา.  2525.  ปัจจัยบางประการทีมี่ผลต่อการยอมรับวทิยาการแผนใหม่ของเกษตรกร

ในจังหวดัเชียงใหม่.  รายงานผลการวิจยั.  เชียงใหม่: ภาควิชาการส่งเสริมและเผยแพร่

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.   

ภาศิริ เขตปิยรัตน์ และสินินาท วิกรมประสิทธ์ิ.  2554.  รายงานการวจัิยความพงึพอใจของนักศึกษา

ทีมี่ต่อหลกัสูตรบริหารธุรกจิ (4ปี) คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 

ปีการศึกษา 2553.   อุตรดิตถ:์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ.์ 

มหาวิทยาลยับูรพา.  ม.ป.ป.  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความต้องการวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมในส่วนภูมิภาค: ภูมิภาคตะวนัออก.  ชลบุรี: มหาวิทยาลยั

บูรพา.  

มาโนช ดินลานสกลู.  2549.  วฒันธรรมอาํนาจ: กระบวนการผลกัใหเ้ป็นชายขอบ กรณีชาวเล 
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ในนวนิยาย เร่ือง เสียงเพรียกจากทอ้งนํ้า.  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 1 (เมษายน-กนัยายน): 141-142.   

มิชิตา จาํปาเทศ รอดสุทธิ.  2551.  จิตอาสาคอือะไร.  คน้วนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 จาก

http://www.vachiraphuket.go.th/www/volunteer/?name=knowledge&file=readknowl

edge&id=4 

เมธสั อนุวตัรอุดม.  2551.   สิทธิ (ของ) มนุษยชน.  ใน ใบความรู้ของสํานักฝึกอบรม เผยแพร่ และ

ประชาสัมพนัธ์ สถาบันพระปกเกล้า สําหรับเผยแพร่ความรู้พืน้ฐานด้านสิทธิมนุษยชนแก่

ประชาชนทัว่ไป (ปี 2551).  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัพระปกเกลา้.  หนา้ 5.    

มูลนิธิเลก็-ประไพ วิริยะพนัธ์ุ.  2555.  แนวคดิเร่ืองพหุนิยมเบือ้งต้น.  ศรีศกัร วลัลิโภดม 

(บรรณาธิการ).  คน้วนัท่ี 23 ตุลาคม 2555  จาก   http://www.lek-

prapai.org/watch.php?id=443  

ระดม เศรษฐกร.  2512.  การรับส่ิงเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในทอ้งถ่ินชนบท.  วารสารพฒันาชุมชน.  8 

(เมษายน): หนา้ 10. 

รัฐวรรณ เทพหสัดิน ณ อยธุยา.  2544.  ศรัทธาในพุทธศาสนาเถรวาท.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.   

รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ.์  2549.  การประยกุตใ์ชมิ้ติทางวฒันธรรมกบัยทุธศาสตร์ทหารเพ่ือการ

พฒันา กรณีศึกษา : มง้ จงัหวดัพษิณุโลก.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยันเรศวร.บทคดัย่อวทิยานิพนธ์ภาคปลายปีการศึกษา 2549.  หนา้ 3. 

ลดัดาวลัย ์สิงห์คาํฟ.ู  2532.  ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเอง การสนับสนุน

ทางสังคมและคุณภาพชีวติของผู้ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก.  วทิยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต มหาวิทยามหิดล. 

ว.วชิรเมธี.  2555.  เงินงอกงามธรรมงอกเงย (๗): คนัฉ่องและโคมฉาย.  คน้วนัท่ี 23 ตุลาคม 2555, 

จากhttp://www.komchadluek.net 

วงศร์ะวี ศรีสวสัด์ิ.  2552.  โครงการช่วยเหลอืค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในจังหวดั

เชียงใหม่.  ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.   
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วรุณสิริ สุจินดา.  2546.  สิทธิมนุษยชนในประเทศ สปป.ลาว: กรณศึีกษาเสรีภาพทางศาสนาทาง 

คริสตชนนิกายโปรเตสแตนต์ ระหว่าง ค.ศ. 1975-2000.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

วิษณุ เครืองาม.  2530.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ. 

วีระ โลจายะ.  2529.  กฎหมายมหาชน. ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา กฎหมายมหาชน 

หน่วยที ่8 – 15.  นนทบุรี: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  หนา้ 462. 
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ภาคผนวก 



ลําดับที่แบบข้อถาม   

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 

การศึกษาคุณภาพทางสังคมของประชากรไทย พ.ศ. 2555  

ในมิติความครอบคลุมทางสังคม (Socail Inclusion) 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบสัมภาษณ์  (ให้  ใน   ที่เป็นคําตอบ)                                                                       
1.  เพศ     

ชาย     2) หญิง       3) ไม่สามารถระบุได้             1) 

             

1

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

                                                                                                                      
2

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด  (ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ระบุว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้ระบุรหัสระดับการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จ)    

ไม่ได้รับการศึกษา  1)  

ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาแต่ไม่จบการศึกษา  2)  

 3)  จบประถมศึกษา 

ได้เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่จบการศึกษา  4)  

 5)  จบมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

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

ได้เข้าเรียนในชั้นปริญญาตรีแต่ไม่จบการศึกษา  8)  

 9)  จบปริญญาตรี 

ได้เข้าเรียนในชั้นปริญญาโทแต่ไม่จบการศึกษา  10)  

 11)  จบปริญญาโท 

ไม่สามารถเลือกได้  12)  

 

4.  สําหรับผู้ท่ีบันทึกรหัส 02 - 08 ให้ถามว่า “ทําไมท่านไม่ได้เรียนต่อ”  (เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ)  

ไม่มีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปใกล้ ๆบ้าน  1) 

ไม่มีทุนทรัพย์เรียน   2) 

ผลการเรียนไม่ดี/ สมองไม่ดี  3) 

 4) มีปัญหาสุขภาพ    

 5) ต้องดูแลบุคคลอื่นในครัวเรือน (ผู้สูงอายุ, เด็ก, สมาชิกในครัวเรือน) 

 6) อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................... 

ไม่ทราบ                 7) 
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ท่านนับถือศาสนาใด                                                   5. 

 1)  ไม่มีศาสนา     

 2)  พุทธ    

 3)  คริสต์            

 4)  อิสลาม         

 5)  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................................................................................................  

6.  สถานภาพสมรสของท่านเป็นอย่างไร                                               

 1)  โสด/ไม่เคยสมรส     

 2)  สมรส     

หย่า       3)  

 4)  หม้าย     

แยกกันอยู่       5)  

อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน       6)  

ไม่สามารถเลือกได้  7)  

 

7.  ท่านมีบุตรหรือไม่                                                      

มี   2)  ไม่มี  3)  ไม่สามารถระบุได้  1)  

 

  8.  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ท่านพอจะบอกได้หรือไม่ว่า ชีวิตท่านมีสุขหรือทุกข์อย่างไร                

 1)  มีความสุขมาก 

 2)  มีความสุข 

ปานกลาง (ไม่ทุกข์ไม่สุข)  3)  

 4)  ค่อนข้างทุกข์ 

 5)  ทุกข์มาก 
 

 9.  โดยทั่วไป ท่านจะกล่าวว่าสุขภาพของท่าน.. 

  1)  ดีมาก  4)  แย่ 

  2)  ดี  5)  แย่มาก 

  3)  ปานกลาง  6)  ไม่ทราบ 

 

10.  สมมุติว่ามีโครงการที่ท่านสามารถช่วยคนว่างงานให้หางานทํา (หรือเพื่อช่วยคนจน) โดยท่านเสียเงิน     ร้อยละ 

10 ของรายได้ปัจจุบันของท่าน ท่านเต็มใจที่จะสนับสนุนโครงการน้ีหรือไม่?  

ไม่เต็มใจเลย  1)  เต็มใจมาก  4)  
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ค่อนข้างเต็มใจ ไม่ทราบ  2)   5) 
ไม่ค่อยเต็มใจ  3) 

 

11. สมมุติว่าท่านเกิดมีความยุ่งยาก เช่น ถูกให้ออกจากงาน, ถูกล่วงละเมิดทางเพศ, หรือเกิดการพิการทางร่างกาย ท่าน

คาดว่า หรือท่านสามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากองค์กรพัฒนาเอกชนเพียงใด      

 1)  มาก 

 2)  มีบ้าง 

 3)  ปานกลาง (ไม่มากไม่น้อย) 

 4)  น้อย 

 5)  น้อยมาก 

 6)  ไม่ทราบ 
 

ตอนที่ 2  ความครอบคลุมทางสังคม 

 
12.  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ท่านได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่     

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

13.  ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยมีประสบการณ์ต่อเรื่องที่ท่านถูกแบ่งแยก เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้หรือไม่ 

(ให้   ใน □ ท่ีตรงกับเคยมี/ไม่มีประสบการณ์) 
 

เคยมี/ไม่มีประสบการณ์ 

เหตุผล ไม่มี ไม่ทราบ มี 

(1) (2) (3) 

1)  สถานภาพทางสังคม เช่น การจ้างงานไม่ประจํา 

2)  พิการทางร่างกาย และ/หรือ มีประวัติทางการแพทย์ 

3)  อายุ 

4) การทารุณทางเพศ 

5)  เพศ 

6)  สัญชาติ 

7)  ลักษณะทางกายภาพ (จากการมอง) 

8)  ภูมิลําเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) 

9)  ระดับการศึกษา 

10)  การมีประวัติอาชญากรรม 

11)  ศาสนา 

12)  อ่ืน ๆ (ระบุ: ………………………………) 
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14.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องผู้อพยพเข้าประเทศมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  

(ให้   ใน  □ ท่ีตรงกับระดับความระดับความเห็นของท่าน) 
 

ระดับความเห็น 
เรื่องผู้อพยพเข้าประเทศ ไม่เห็น

ด้วย 

ไม่เห็นด้วย

เลย 

ไม่ทราบ เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

(1)

เห็นด้วย เฉยๆ 
มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  

(2) 

 

(3)  (4) (5) 

 

(6) 

1)  ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้นําทาง

การเมืองได้ ถ้ามีคุณสมบัติเหมาะสม 

      

2)  นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่

อพยพเข้าเมือง สําหรับการเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย ถ้าพวกเขา 

มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน 

      

3)  ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหาร

สูงสุดของบริษัทไทยได้ ถ้าเขามีคุณสมบัติพอ 

      

 

15.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นต่อไปนี้ในเรื่องชายและหญิง  

(ให้   ใน □ ท่ีตรงกับระดับความระดับความเห็นของท่าน) 

ระดับความเห็น 
เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เลย 

ไม่ทราบเห็นด้วย เฉยๆ  ประเด็นเรื่องชายและหญิง 
 
(2) 

 
(3) 

 
(4) (1) (5) 

 
(6) 

1)  โดยภาพรวมผู้ชายเป็นผู้นําทางการเมืองมากกว่า

ผู้หญิง 
2)  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสําคัญสําหรับ

ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

3)  โดยภาพรวมผู้ชายเป็นผู้บริหารธุรกิจได้ดีกว่า

ผู้หญิง 

 

 

16.  ในครัวเรือนของท่านมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นประจํา  (เช่น พิการทางร่างกาย จิตใจ หรือความชรา)หรือไม่ 

      

มี         2) ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 17.)     3) ไม่ทราบ 1) 
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17.    ท่านเคยใช้การบริการของสถานบริการเรื่องการดูแลพวกเขานอกบ้าน (เช่น สถานพยาบาลผู้ป่วยหรือคนชรา)  

เพื่อดูแลพวกเขาหรือไม่          

 1)  ขณะนี้กําลังใช้บริการสถานที่เหล่านั้นอยู่ 
 2)  เคยใช้มาก่อนแต่เลิกไปเพราะราคาสูงเกินไป 
 3)  เคยใช้มาก่อนแต่เลิกไป เพราะการบริการไม่น่าพึงพอใจ 
 4)  เคยใช้มาก่อน แต่เลิกไป เพราะมันเป็นสิทธิทางศีลธรรม/วัฒนธรรม ที่ครอบครัวจะต้องดูแล
พวกเขา 

 5)  ไม่เคยลองใช้เพราะราคาแพงไป 
 6)  ไม่เคยใช้ เพราะสถานบริการให้บริการที่ไม่น่าพอใจ 
 7)  ไม่เคยใช้ เพราะมันเป็นสิทธิทางศีลธรรม/วัฒนธรรมที่ครอบครัวจะต้องดูแลพวกเขา 
 8)  อ่ืน ๆ (ระบุ:…………………………………………..) 
 9)  ไม่สามารถเลือกได้ 
 

18.  ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ  

 ในการไม่ให้เครดิตหรือเงินกู้หรือไม่        

 1)  เคย        2) ไม่เคย         3) ไม่ทราบ 

 

19.  ท่านเคยมีประสบการณ์เรื่องความลําบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือไม่  

(เช่น รถเมล์ รถใต้ดิน รถไฟ ไม่รวมแท็กซี่)          

1) เคย        2) ไม่เคย (ข้ามไปถาม 20)  3) ไม่ทราบ 

 
20.  ประสบการณ์ความยากลําบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะของท่านเป็นอย่างไร     

 1)  ค่าบริการแพงไปสําหรับท่าน 
 2)  ป้ายจอดรถเมล์หรือสถานีรถไฟไกลเกินไป 
 3)  ไม่สะดวกเพราะความถี่ของการให้บริการ (ไม่พอ) 
 4)  ไม่สะดวกเพราะเข้าถึงไม่ได้ (เช่น ไม่มีลิฟท์, บันไดเลื่อน) 
 5)  อ่ืนๆ : ระบุ…………………………………………………..  
 6)  ไม่ทราบ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อมูลของมิตคิวามครอบคลุมทางสังคมในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่าง 

1)  การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง 

 การใช้สิทธ์ิเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไปใช้สิทธ์ิ

เลือกตั้ง จาํนวน 864 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลงมาไม่ไปใชสิ้ทธ์ิ จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.4 และไม่ทราบ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาํดบั 

ตารางที ่1  แสดงร้อยละของประชาชน จาํแนกตามการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 

 

การไปใช้สิทธ์ิเลอืกตั้ง จํานวน ร้อยละ 
รวม 1000 100.0 
ไป 864 86.4 
ไม่ไป 104 10.4 
ไม่มีสิทธ์ิ 2 0.2 
ไม่ทราบ 30 3.0 
 

2)  การถูกแบ่งแยกทางสังคม 

กลุ่มตวัอยา่งมีประสบการณ์ถูกแบ่งแยกตามเร่ืองต่างๆดงัต่อไปน้ี  

สถานภาพทางสังคม เช่น การจา้งงานไม่ประจาํ จาํนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ไม่มี

ประสบการณ์ จาํนวน 795 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ไม่ทราบ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1  

พิการทางร่างกาย และ/หรือ มีประวติัทางการแพทยมี์ประสบการณ์จาํนวน 59 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.9 ไม่มีประสบการณ์ จาํนวน 920 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 ไม่ทราบจาํนวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.1  
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อาย ุมีประสบการณ์จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ไม่มีประสบการณ์ จาํนวน 889 คน 

คิดเป็นร้อยละ 88.9 ไม่ทราบจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6  

การทารุณทางเพศมีประสบการณ์ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ไม่มีประสบการณ์ 959 

คน คิดเป็นร้อยละ 95.9 ไม่ทราบ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

เพศ มีประสบการณ์ จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ไม่มีประสบการณ์ 899 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.9 ไม่ทราบ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  

สัญชาติ มีประสบการณ์ จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ไม่มีประสบการณ์ จาํนวน 939 

คน คิดเป็นร้อยละ 93.9 ไม่ทราบ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ลกัษณะทางกายภาพ (จากการมอง) มีประสบการณ์ จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 

ไม่มีประสบการณ์ จาํนวน 727 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ไม่ทราบ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4                              

ภูมิลาํเนาเดิม (แหล่งท่ีเกิด) มีประสบการณ์ จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ไม่มี

ประสบการณ์ จาํนวน 881 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 ไม่ทราบ  จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

ระดบัการศึกษา มีประสบการณ์ จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ไม่มีประสบการณ์ 

795 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 ไม่ทราบ จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  

การมีประวัติอาชญากรรม มีประสบการณ์ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  3.6 ไม่มี

ประสบการณ์ จาํนวน 947 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 ไม่ทราบ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

ศาสนา มีประสบการณ์ จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ไม่มีประสบการณ์ จาํนวน 949 

คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 ไม่ทราบ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  

อ่ืนๆ มีประสบการณ์ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ไม่มีประสบการณ์ 824 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.4 ไม่ทราบ จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 

 

ตารางที ่2  ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามการถูกแบ่งแยกจากสงัคม 

  

ประสบการณ์จากการถูกแบ่งแยกทางสังคม จํานวน ร้อยละ 
1)  สถานภาพทางสงัคม เช่น การจา้งงานไม่ประจาํ   
มีประสบการณ์ 184 18.4 
ไม่มีประสบการณ์ 795 79.5 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

 

ประสบการณ์จากการถูกแบ่งแยกทางสังคม จํานวน ร้อยละ 
ไม่ทราบ 21 2.1 
รวม 1,000 100 
2)  พิการทางร่างกายและหรือมีประวติัทางการแพทย ์   
มีประสบการณ์ 59 5.9 
ไม่มีประสบการณ์ 920 92.0 
ไม่ทราบ 21 2.1 
รวม 1,000 100 
3)  อาย ุ   
มีประสบการณ์ 95 9.5 
ไม่มีประสบการณ์ 889 88.9 
ไม่ทราบ 16 1.6 
รวม 1,000 100 
4)  การทารุณทางเพศ   
มีประสบการณ์ 24 2.4 
ไม่มีประสบการณ์ 959 95.9 
ไม่ทราบ 17 1.7 
รวม 1,000 100 
5)  เพศ   
มีประสบการณ์ 81 8.1 
ไม่มีประสบการณ์ 899 89.9 
ไม่ทราบ 20 2.0 
รวม 1,000 100 
6)  สญัชาติ   
มีประสบการณ์ 44 4.4 
ไม่มีประสบการณ์ 939 93.9 
ไม่ทราบ 17 1.7 
รวม 1,000 100 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

 

ประสบการณ์จากการถูกแบ่งแยกทางสังคม จํานวน ร้อยละ 
7)  ลกัษณะทางกายภาพ (จากการมอง)   
มีประสบการณ์ 259 25.9 
ไม่มีประสบการณ์ 727 72.7 
ไม่ทราบ 14 1.4 
รวม 1,000 100 
8)  ภูมิลาํเนาเดิม (แหล่งท่ีเกิด)    
มีประสบการณ์ 102 10.2 
ไม่มีประสบการณ์ 881 88.1 
ไม่ทราบ 17 1.7 
รวม 1,000 100 
9)  ระดบัการศึกษา   
มีประสบการณ์ 191 19.1 
ไม่มีประสบการณ์ 795 79.5 
ไม่ทราบ 14 1.4 
รวม 1,000 100 
10)  การมีประวติัอาชญากรรม   
มีประสบการณ์ 36 3.6 
ไม่มีประสบการณ์ 947 94.7 
ไม่ทราบ 17 1.7 
รวม 1,000 100 
11)  ศาสนา   
มีประสบการณ์ 34 3.4 
ไม่มีประสบการณ์ 949 94.9 
ไม่ทราบ 17 1.7 
รวม 1,000 100 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

 

ประสบการณ์จากการถูกแบ่งแยกทางสังคม จํานวน ร้อยละ 
12)  อ่ืน ๆ    
มีประสบการณ์ 11 1.1 
ไม่มีประสบการณ์ 824 82.4 
ไม่ทราบ 165 16.5 
 

3)  สิทธิของผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทย 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองผูอ้พยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่ใหผู้อ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมืองได ้ถา้

มีคุณสมบติัเหมาะสม จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 เห็นดว้ย 89 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 เฉยๆ 

จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ไม่เห็นดว้ยเลย 

จาํนวน 518 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 ไม่ทราบ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่งให้นกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสก่อนนกัเรียนท่ีอพยพเขา้

เมือง สาํหรับการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั วิทยาลยั ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั จาํนวน 257 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 เห็นดว้ย 336 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 เฉยๆ จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.1 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ไม่เห็นดว้ยเลย จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

ไม่ทราบ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่งให้ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของ

ประเทศไทยได ้ถา้เขามีคุณสมบติัเพียงพอ ถา้มีคุณสมบติัเหมาะสม จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.5 เห็นดว้ย 150 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 เฉยๆ จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ไม่เห็นดว้ย 

จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ไม่เห็นดว้ยเลย จาํนวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 ไม่ทราบ 

จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  
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ตารางที ่3  ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามสิทธิของผูอ้พยพในประเทศ 

 

เร่ืองผู้อพยพเข้าประเทศมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จํานวน ร้อยละ 
1)  ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูน้าํทางการเมือง
ได ้ถา้มีคุณสมบติัเหมาะสม 

  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 23 2.3 
เห็นดว้ย 89 8.9 
เฉยๆ 145 14.5 
ไม่เห็นดว้ย 215 21.5 
ไม่เห็นดว้ยเลย 518 51.8 
ไม่ทราบ 10 1.0 
รวม 1,000 100 
2) นกัเรียนไทยควรไดรั้บโอกาสก่อนนกัเรียนท่ีอพยพ
เขา้เมือง สาํหรับการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั วิทยาลยั 
ถา้พวกเขามีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั 

  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 257 25.7 
เห็นดว้ย 336 33.6 
เฉยๆ 251 25.1 
ไม่เห็นดว้ย 82 8.2 
ไม่เห็นดว้ยเลย 58 5.8 
ไม่ทราบ 16 1.6 
รวม 1,000 100 
3) ผูอ้พยพเขา้เมืองสามารถกลายเป็นผูบ้ริหารสูงสุด
ของประเทศไทยได ้ถา้เขามีคุณสมบติัพอ 

  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 45 4.5 
เห็นดว้ย 150 15.0 
เฉยๆ 217 21.7 
ไม่เห็นดว้ย 171 17.1 
ไม่เห็นดว้ยเลย 399 39.9 
ไม่ทราบ 18 1.8 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 

เร่ืองผู้อพยพเข้าประเทศมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จํานวน ร้อยละ 
รวม 1,000 100 
 

4)  การขึน้เป็นผู้นําทางการเมืองของเพศหญงิ 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเร่ืองบทบาทชายและหญิงดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าโดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกว่าผูห้ญิง 

จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เห็นดว้ย 234 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 เฉยๆ จาํนวน 307 คน คิด

เป็นร้อยละ 30.7 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ไม่เห็นดว้ยเลย จาํนวน 188 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.8 ไม่ทราบ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  

กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการศึกษาในมหาวิทยาลยัมีความสําคญัสําหรับผูช้าย

มากกว่าผูห้ญิง จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 เห็นดว้ย 98 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 เฉยๆ จาํนวน 

295 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ไม่เห็นดว้ยเลย จาํนวน 

275 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ไม่ทราบ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่าโดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูบ้ริหารไดดี้กว่าผูห้ญิง จาํนวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 เห็นดว้ย 140 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 เฉยๆ จาํนวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.9 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ไม่เห็นดว้ยเลย จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.4 ไม่ทราบ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1  

ตารางที ่4  ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทชายและหญิง 

 

เร่ืองผู้อพยพเข้าประเทศมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จํานวน ร้อยละ 
1)  โดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูน้าํทางการเมืองมากกวา่
ผูห้ญิง 

  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 52 5.2 
เห็นดว้ย 234 23.4 
เฉยๆ 307 30.7 
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ตารางที ่4  (ต่อ) 

เร่ืองผู้อพยพเข้าประเทศมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย จํานวน ร้อยละ 
ไม่เห็นดว้ย 209 20.9 
ไม่เห็นดว้ยเลย 188 18.8 
ไม่ทราบ 10 1.0 
รวม 1,000 100 
2)  การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสําคญัสําหรับ
ผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง                                        

  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 27 2.7 
เห็นดว้ย 98 9.8 
เฉยๆ 295 29.5 
ไม่เห็นดว้ย 297 29.7 
ไม่เห็นดว้ยเลย 275 27.5 
ไม่ทราบ 8 0.8 
รวม 1,000 100 
3)  โดยภาพรวมผูช้ายเป็นผูบ้ริหารธุรกิจไดดี้กวา่
ผูห้ญิง                           

  

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 40 4.0 
เห็นดว้ย 140 14.0 
เฉยๆ 319 31.9 
ไม่เห็นดว้ย 266 26.6 
ไม่เห็นดว้ยเลย 224 22.4 
ไม่ทราบ 11 1.1 
รวม 1,000 100 
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 5)  การช่วยเหลอืคนในครัวเรือนเป็นประจํา 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีในครัวเรือนมีคนท่ีตอ้งให้ความช่วยเหลือเป็นประจาํมีจาํนวน 197 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.7 ไม่มี จาํนวน 786 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 ไม่ทราบ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.7  

ตารางที ่5  ร้อยละการช่วยเหลือคนในครัวเรือนเป็นประจาํ 

 

การช่วยเหลอืคนในครัวเรือนเป็นประจํา จํานวน ร้อยละ 
มี 197 19.7 
ไม่มี 786 78.6 
ไม่ทราบ 17 1.7 
รวม 1,000 100 
 

5.1  การใช้บริการของสถานบริการเร่ืองการดูแล เช่น สถานพยาบาลผู้ป่วยหรือคนชรา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 เคยใชม้าก่อนแต่เลิกไปเพราะ

ราคาสูงเกินไป จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 เคยใชม้าก่อนแต่เลิกไป เพราะการบริการไม่น่าพึง

พอใจ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 เคยใชม้าก่อน แต่เลิกไป เพราะเป็นเร่ืองสิทธิทางศีลธรรม/

วฒันธรรม ท่ีครอบครัวตอ้งดูแล จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ไม่เคยลองใช ้เพราะราคาแพง

เกินไป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ไม่เคยใช ้เพราะสถานบริการไม่น่าพึงพอใจ จาํนวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.9 ไม่เคยใช ้เพราะมนัเป็นเร่ืองสิทธิทางศีลธรรม/วฒันธรรม ท่ีครอบครัวตอ้งดูแล 

จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 อ่ืนๆ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ไม่สามารถเลือกได ้จาํนวน 

43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3  ขา้มไม่จาํเป็นตอ้งตอบ จาํนวน 763 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 ไม่ตอบ 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที่ 5.1  ร้อยละการใชบ้ริการของสถานบริการเร่ืองการดูแล เช่น สถานพยาบาลผูป่้วยหรือ

คนชรา 

 

การใช้บริการของสถานบริการเร่ืองการดูแล เช่น 
สถานพยาบาลผู้ป่วยหรือคนชรา 

จํานวน ร้อยละ 

ใชบ้ริการอยู ่ 30 3.0 
เคยใชม้าก่อนแต่เลิกไปเพราะราคาสูงเกินไป 12 1.2 
เคยใชม้าก่อนแต่เลิกไป เพราะการบริการไม่น่าพึงพอใจ 8 0.8 
เคยใช้มาก่อน  แต่เลิกไป  เพราะเป็นเ ร่ืองสิทธิทาง
ศีลธรรม/วฒันธรรม ท่ีครอบครัวตอ้งดูแล 

5 0.5 

ไม่เคยลองใช ้เพราะราคาแพงเกินไป 27 2.7 
ไม่เคยใช ้เพราะสถานบริการไม่น่าพึงพอใจ 9 0.9 
ไม่ เคยใช้  เพราะมัน เ ป็น เ ร่ืองสิทธิทางศีลธรรม /
วฒันธรรม ท่ีครอบครัวตอ้งดูแล 

98 9.8 

อ่ืนๆ 2 0.2 
ไม่สามารถเลือกได ้ 43 4.3 
ขา้ม (ไม่จาํเป็นตอ้งตอบ) 763 76.3 
ไม่ตอบ 3 0.3 
รวม 1,000 100 

 

6)   การมีประสบการณ์เร่ืองการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ๆในการไม่ให้

เครดิตกู้เงิน 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ไม่เคย จาํนวน 811 

คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 

 

 

 

 



216 

 

ตารางที่ 6   ร้อยละการมีประสบการณ์เร่ืองการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆใน

การไม่ใหเ้ครดิตกูเ้งิน 

 

การมีประสบการณ์เร่ืองการถูกปฏิเสธจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ๆในการไม่ให้เครดิตกู้

เงิน 

จํานวน ร้อยละ 

มี 170 17.0 
ไม่มี 811 81.1 
ไม่ทราบ 19 1.9 
รวม 1,000 100 
 

7)  การมีประสบการณ์ความยากลาํบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถใต้

ดิน ไม่รวม แท๊กซ่ี 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์ จาํนวน 493 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ไม่เคย จาํนวน 500 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 

 

ตารางที ่7  ร้อยละการมีประสบการณ์ความยากลาํบากในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล ์

รถใตดิ้น ไม่รวม แทก็ซ่ี 

 

การมีประสบการณ์ความยากลาํบากในการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถใต้ดิน ไม่รวม แท๊กซ่ี 

จํานวน ร้อยละ 

มี 493 49.3 
ไม่มี 500 50.0 
ไม่ทราบ 7 0.7 
รวม 1,000 100 
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7.1  ประสบการณ์ความยากลาํบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีเห็นว่าค่าบริการแพง จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ป้ายรถเมลห์รือ

สถานีรถไฟไกลเกินไป จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ไม่สะดวกเพราะความถ่ีของการ

ให้บริการไม่พอ จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 ไม่สะดวกเพราะเขา้ถึงไม่ได ้เช่น ไม่มีลิฟท ์

บนัไดเล่ือน จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 อ่ืนๆ จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ไม่ทราบ 22 

คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  

 

ตารางที ่7.1  ร้อยละของประชาชน จาํแนกตามการมีประสบการณ์ความยากลาํบากในการใชบ้ริการ

ขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมแทก็ซ่ี) 

 

ประสบการณ์ความยากลาํบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ จํานวน ร้อยละ 
1) ค่าบริการแพงไปสาํหรับท่าน 123 12.3 
2) ป้ายรถเมลห์รือสถานีรถไฟไกลเกินไป 119 11.9 
3) ไม่สะดวกเพราะความถ่ีของการใหบ้ริการ (ไม่พอ) 202 20.2 
4) ไม่สะดวกเพราเขา้ถึงไม่ได ้(เช่นไม่มีลิฟท ์บนัไดเล่ือน) 30 3.0 
5) อ่ืนๆ 31 3.1 
6) ไม่ทราบ 22 2.2 
7) ข้าม  (ข้อคําถาม ท่ีไ ม่ต้องตอบ )  กรณีตอบว่ า  ไ ม่ เคย มี
ประสบการณ์ความยากลาํบากในการใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ) 

473 47.3 
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