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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย และเพื่อ

ศึกษาการสรางอัตลักษณของนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักดนตรีตาบอดจำนวน 

9 คน พี่เลี้ยงนักดนตรี 3 คน ผูประกอบการในพื้นที่ใกลเคียงกับการแสดง 3 คน และผูบรจิาค 6 คน โดยใชวิธี

การวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีวิทยาแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnomethodology) วิธีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-Dept Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participate 

Observation)  

 ผลวิจัยพบวา นักดนตรีตาบอด มีครอบครัวโดยแตงงานกับคนปกติ ภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด ระดับ     

การศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนตน นักดนตรีคนตาบอดสามารถใชชีวิตประจำวันไดใกลเคียงกับคนปกติ 

นอกจากการแสดงดนตรีแลวอาชีพเสริมคือการคาขาย โดยแสดงดนตรีในสถาบันการศึกษาเปนหลัก รูปแบบ

การตั้งวงมีลักษณะความเปนครอบครัว เครื่องดนตรีเปนเครื่องดนตรีที่ใชแลว กลยุทธในการแสดงดนตรีคือ 

การเลือกเพลงใหตรงกับกลุมผูฟง และเปดโอกาสใหผูฟงขอเพลงได การจัดสรรรายไดเมื่อหักคาใชจายแลวจะ

แบงเทากัน ปญหาและอุปสรรคในการแสดงดนตรีคือ สภาพอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การแยกวงเปนศิลปนเดี่ยว 

มิจฉาชีพ และเจาหนาที่เทศกิจ  

 นักดนตรีตาบอดไดสรางอัตลักษณแหงตนขึ้นมาผานความสามารถในการแสดงดนตร ี เพ่ือรื้อถอนวาท

กรรมของสังคมที่มองวาเปนผูดอยโอกาส แตถึงแมวานักดนตรีตาบอดจะพยายามสรางอัตลักษณ ความเปนตัว

ตนใหสังคมทั่วไปประจักษ แตวิถีชีวิตของพวกเขาก็จำเปนท่ีจะยังคงอยูในโครงครอบของกฎเกณฑในสังคม 

บางครั้งนักดนตรีตาบอดไดนำเอาสิ่งที่สังคมคาดหวังและนิยามความหมายใหกับพวกเขามาใชสรางอัตลักษณ 

คำสำคัญ : วิถีชีวิต นักดนตรีตาบอด อัตลักษณ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study a characteristic of the way of life of blind musicians in 

Thai society and to construct identity on their life. Data were collected from a sampling group of 9 blind 

musicians, 3 entrepreneurships who locate near the performing state and 6 donators by applying a qualitative 

research method by means of ethnomethodology, a data-gathering means with the in-debt interview, focus 

group and participate observation. 

 The research findings demonstrate that most of blind musicians were congenitally blind; have a family   

by getting married with normal people; were people with domiciles in the countryside and had the 

maximum educational level being a secondary school. The blind could live their daily lives the same as 

people with normal eyesight. Other than performance of music, their supplementary occupation was 

trading. There had been emphasis on playing in the educational institutions. A format for setting up a band 

was of a familial character. Musical instruments were those already used. Strategies in performing music 

were selection of songs befitting a group of audients. Allocation of income after deduction of expenses 

would be equally divided. Problems and obstacles in performing music were a weather and economic 

condition, band seclusion to become soloists, criminals and municipal officials  

 Blind musicians constructed identity by play music for deconstruct social ‘s discourse, that they 

were disadvantaged people. Although blind musicians construct their identity to appear for people, but 

their way of life still under social construction. Perhaps blind musicians get expectation and define my 

meaning to construct identity.  

Keywords : The Way of Life, Blind Musicians 

บทนำ 

 ชวีติของมนษุยมคีวามแตกตางหลากหลาย ไมวาจะเปนดานเพศ เชือ้ชาต ิรางกาย ทำใหมนษุยมกีารดำเนนิชวีติ

ที่ตางกัน และในยุคที่ผูคนตางตองแขงกันดำรงชีวิตในสังคมปจจุบัน ผูคนที่ดอยโอกาส หรือผูคนที่สังคมมองวา

ไมสามารถดูแลตนเองได ถูกทิ้งไวเบื้องหลัง (พงศสฤษฏ บำรุงพงศ, 2550 : 1) คนกลุมหนึ่งที่สังคมมองวาไม

สามารถดูแลตัวเองไดเราเรียกวา ผูพิการ  

 ผูพิการเปนทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งของประเทศ แตเนื่องจากสภาพของความไมสมประกอบทางดาน

รางกาย เปนอุปสรรคในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการมีสวนรวมในสังคม (เกศกนก นรเดชานนท, 

2554 : 16) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ไดประกาศกำหนดประเภทความพกิาร 6 ประเภท 

ไดแก ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย ความพิการ

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการทางสติปญญา ความพิการทางการเรียนรู และ ความพิการ

ทางการเหน็ จากขอมลูของสำนกังานสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิ (พก.) พบวา ในประเทศไทย 

นับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 มีจำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน

พกิารทัง้หมด 1,315,030 คน โดยเปนผูพกิารทางการไดยนิ 209,807 คน ทางการเคลือ่นไหว 605,180 คน ทางจติใจ

หรือพฤติกรรม 87,299 คน ทางสติปญญา 108,468 คน ทางการเรียนรู 3,321 คน ทางการเห็น 146,977 คน 



¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ 5   

ทางออทิสติก 3,475 คน พิการซ้ำซอน 94,538 คน และไมระบุ 55,965 คน (ขอมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555) 

จะเห็นไดวาจำนวนผูพิการมีจำนวนไมนอยในสังคมไทย  

 การดำเนินชีวิตของผูพิการหลายคนยังตองประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง เพื่อไมใหเปนภาระของครอบครัว 

ดังนั้นการประกอบอาชีพของผูพิการเปนสิ่งที่สำคัญอยางมากตอคุณภาพชีวิต ผูพิการหลายคนยังขาดโอกาสใน

การประกอบอาชีพในหลาย ๆ ดาน เพราะถูกจำกัดสิทธิดวยเหตุแหงความพิการ สังคมไทยยังเลือกปฏิบัติตอ 

คนพกิาร โดยท่ีไมไดเปดโอกาสใหคนพกิารไดมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมและไมเปดโอกาสสำหรับวชิาชพี

ตาง ๆ อยางทั่วถึง (อานนท วันลา, 2553 : 5) อยางไรก็ตามจะเห็นวาผูพิการบางกลุมไมตองการที่จะเปนภาระ 

ใหกบัครอบครัวและสงัคม พยายามท่ีจะสรางงานสรางอาชีพดวยตนเอง เพือ่แสดงใหเหน็วาตนเองมคีณุคา มปีระโยชน 

เชน ผูพิการทางการเคลื่อนไหว แตมีความสามารถในการวาดภาพ ประดิษฐสินคาหัตถกรรมตาง ๆ ผูพิการทาง

สายตาหรือคนตาบอด มีความสามารถท่ีจะเปนนักวิชาการ อาจารย และนักดนตรีได โดยในสังคมไทยมีคน

ตาบอดที่ใชเคร่ืองดนตรีเปนเครื่องมือหาเล้ียงชีพ เชน เปนครูสอนดนตรี นักดนตรีอาชีพ นักดนตรีที่บรรเลงอยู

ตามขางถนนหรือที่สาธารณะตาง ๆ  

 วงดนตรีคนตาบอดเราสามารถพบไดทุกจังหวัด รูปแบบการแสดงจะมีตั้งแตวงดนตรีขนาดเล็ก หรือ

เรียกวาศิลปนเดี่ยว ไปจนกระทั่งวงดนตรีขนาดกลางที่มีจำนวนสมาชิกตั้งแต 3 คนข้ึนไป มีเครื่องดนตรีและ

อปุกรณเครือ่งเสยีงตาง ๆ หลายชิน้ จดัแสดงตามสถานทีท่ีม่คีนเดนิผานไปมาจำนวนมาก เชน ตลาดนดั งานกาชาด 

ทางเทา ริมถนน ไปจนถึงสถานศึกษา หนวยงานราชการและเอกชน อยางไรก็ตาม สังคมยังขาดความเขาใจ  

อันลึกซึ้ง ขาดการยอมรับในความรูความสามารถ ตลอดจนวถิชีวีติทีแ่ทจรงิของนกัดนตรตีาบอด นกัดนตรตีาบอด  

ทั้งที่เปนนักดนตรีอาชีพและวณิพกตางก็มีปญหาในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพดวยกันท้ังสองฝาย  

นักดนตรีตาบอดคาดหวังวาในอนาคตรัฐบาลควรจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบและสามารถชวยเหลือคนตาบอด

ใหมโีอกาสไดรบัการศกึษาอยางทัว่ถงึ เพือ่พฒันาความรูความสามารถ จนนำไปใชในการประกอบอาชพี เพ่ือจะได

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น (พีระชัย ลี้สมบูรณผล, 2536 : 40)  

 ดงักลาวมาขางตน ผูวจิยัมีความประสงคศกึษาวถิชีวีตินกัดนตรตีาบอดในสงัคมไทย ตลอดจนปญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินชีวิต เพื่อใหเกิดการรื้อถอนวาทกรรมใหมที่เกี่ยวกับบริบททางสังคม เพื่อเปดโลกทัศน 

ใหสังคมไดมีความรู ความเขาใจ ในวิถีชีวิตของนักดนตรีตาบอด นำไปสูการยอมรับ การใหความชวยเหลือ 

และการเปดโอกาสใหนักดนตรีตาบอดไดมีสิทธิและเสรีภาพในการใชชีวิตไดเทาเทียมกับคนปกติ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาวิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย 

 2. เพื่อศึกษาการสรางอัตลักษณของนักดนตรีตาบอดสังคมไทย  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกำหนดขอบเขตดานเนื้อหา โดยศึกษาวิถีชีวิต และการอัตลักษณของ 

นักดนตรีตาบอดในสังคมไทย 

 2.  ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลกั ผูใหขอมลูหลัก คอื นกัดนตรตีาบอด พีเ่ล้ียงนกัดนตรี กลุมผูประกอบ

การคาบริเวณใกลเคียงพื้นที่การแสดงดนตรี และประชาชนท่ีบริจาคเงิน  
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 3.  ขอบเขตดานพ้ืนที่ พื้นที่ที่ใชในการวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร  

 4.  ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

ธันวาคม 2555 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต  

 ธงชัย ลุมเพชร (2554 : 9) กลาววา วิถีชีวิต หมายถึง ปจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต หรือแบบแผนใน

การดำรงชีวิตของบุคคลแตละคน หรือกลุมคนในสังคม ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมตางๆ เพื่อการอยูรอด 

และเพื่อใหตัวเองมีความสุขตามที่ตัวเองตองการ โดยมีปจจัยภายนอกเปนตัวกำหนดในการเปลี่ยนแปลงวิถีการ

ดำเนินชีวิตใหเปนไปตามสภาพสังคมและสภาพแวดลอม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพ่ือการอยูรอดของชีวิต โดย สันธาร 

หอมนาน (2548 : 10-11) กลาววา การปรับตัวมีหลายระดับ ทั้งสรีรวิทยา การปรับตัวในเชิงพฤติกรรมและการ

ปรับตัวในระดับจิตสำนึก อีกทั้งดานของการปรับก็มีทั้งการจัดการกับตัวเอง และการเขาไปจัดการกับปจจัยรอบ

ตัวเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหสามารถเผชิญกับแรงกดดันนานาชนิดจากสิ่งแวดลอมไดอยางราบรื่น  

 องคประกอบของวิถีชีวิต มี 2 สวน 

  1.1 สวนที่เปนวัตถุ หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช ที่ใชในการดำเนินชีวิต ทั้งท่ีไดจากธรรมชาติ และ

การสืบทอดมาแตคนยุคกอน ๆ และหรือประดิษฐคิดคนขึ้นใหม ซึ่งจะเกิดมาไดมนุษยตองอาศัยความรู ความ

สามารถและฝมือความชำนาญในการประดิษฐ 

  1.2 สวนที่เปนเทคนิควิธีการ วิธีในการดำเนินชีวิตแบบแผนพฤติกรรมซึ่งรวมถึง วิธีกิน วิธีอยู   

วิธีแตงกาย วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธีรวมกันอยูเปนคณะ ตลอดจน    

วิธีแสวงหาความสุขตอมนุษยดวยกัน และตอธรรมชาติแวดลอม 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางอัตลักษณ 

 พศิษิฏ คณุวโรตม (2545 : 6) กลาววา อตัลกัษณหมายถงึ ความรูสกึนกึคิดทีบ่คุคลมตีอตนเองวา “ฉนัคอืใคร” 

ซึ่งเกิดข้ึนจากการปฏิสังสรรคระหวางตัวเรากับคนอื่น โดยผานการมองตนเองและคนอื่นมองเรา ความเชื่อมโยง

ระหวางตัวเราเองกับคนอื่นไมเพียงชี้วัดดวยความสัมพันธระหวางวิธีที่เรานิยามตัวเอง (self-ascription) และวิธีที่

ผูอื่นนิยามตัวเรา (ascription by others) เทานั้น หากยังช้ีวัดดวยความสัมพันธระหวางส่ิงท่ีเราตองการจะเปนกับ

อิทธิพล ความกดดัน และโอกาสตาง ๆ ที่เปนไปได ความบีบค้ันดานกายภาพทางสังคมและวัตถุนั้นขวางก้ันเรา

จากการแสดงตัวของเราเองในตำแหนงแหงที่บางอยางใหเปนผลสำเร็จ อันเปนความบีบคั้นซึ่งรวมถึงการรับรู

เขาใจของผูอื่นดวย (เรืองฟา บุราคร, 2550 : 31)  

 Durkheim (อางถึงใน นิลวดี พรหมพักพิง, 2547 : 11) กลาววา สังคมท่ีดีตองเปนสังคมท่ีเปดชองให

ปจเจกเปนตวัของตวัเอง โดยไมเกดิความแตกแยกหรอืเกิดความวุนวาย อตัลกัษณรวมของสงัคมนัน้มอิาจลดทอน

ลงไปเปนจิตสำนึกของปจเจกคนใดคนหนึ่งได เพราะอัตลักษณของสังคมไมใชการนำเอาอัตลักษณของปจเจก

แตละคนมารวมกนั โดยเชือ่วาสงัคมมโีครงสรางยิง่ใหญกวานัน้ และเปนสิง่ท่ีมคีณุภาพใหมในตวัเอง อนัเปนการแสดง

ใหเห็นถึงอำนาจเหนือกวาของสังคมที่มีตอปจเจกนั้นเอง การสรางลักษณะรวมของสังคมนั้น มีการใชศาสนา 
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พิธีกรรม ความเชื่อ เปนตน มาเปนตัวกำหนดอัตลักษณของกลุม ซึ่งมีนัยของการควบคุมทางสังคมโดยผูมี

อำนาจเหนือเทานั้น ที่จะเปนผูสามารถสรางวาทกรรมตาง ๆ ขึ้นมาครอบงำผูคนในสังคมได ในขณะที่ปจเจก 

ไมอาจมีพลังพอที่จะสงเสียงตอบโตขึ้นมาได 

 3. แนวคดิเกีย่วกับลกัษณะการทำงานของคนพกิาร ของ กติยิา นรามาส (อางถงึในจตรุงค บณุยรัตนสนุทร 

และคณะ, 2555) กลาววา งานและการทำงานของคนพิการมีขอควรพิจารณาและทำความเขาใจ ดังตอไปนี้ 

  3.1 คนพิการตองทำงานเพื่อแสดงความสามารถในการชวยเหลือตนเองและครอบครัว ไมวาดาน

เศรษฐกจิหรอืภาระการรบัผดิชอบดแูล มคีนพกิารจำนวนมากตองเขาโรงพยาบาลโรคจิตเพราะไมสามารถปรับตวั

ไดเม่ือไปใชชวีิตที่บาน และเปนภาระใหครอบครัวรับผิดชอบดูแลหาเล้ียง 

  3.2 คนพิการตองการทำงานที่ตนสนใจหรือชอบ และเปนงานท่ีซึ่งสามารถทำไดโดยใชกำลังและ

ความสามารถที่มีอยู 

  3.3 คนพิการตองการทำงานที่ทำใหเกิดความรูสึกประสบผลสำเร็จ เพราะจะทำใหเกิดความเชื่อมั่น

มากขึ้น มีความรูสึกวาไดมีสวนชวยสรางความเจริญใหชุมชนและสังคม และเกิดความรูสึกพอใจในงานที่ทำ 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 วิธีวิทยาสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเลือกใชวิธีวิทยาแบบชาติพันธุวรรณา 

(Ethnomethodology) เนื่องจากเปนวิธีที่มุงเนนกระบวนการสังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุมทางสังคม

และวัฒนธรรมกลุมใดกลุมหนึ่ง แลวรายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม ความเช่ือ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ 

ตลอดจนคานิยมอันเปนผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุมนั้นๆ (ชาย โพธิสิตา, 2548 : 34) ทั้งนี้เพ่ือใหได

ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม ไปพรอมกับ

การสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก 

 วิธีการเลือกผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนนักดนตรีตาบอด จำนวน 9 คน พี่เล้ียงนักดนตรี 

จำนวน 3 คน ผูประกอบการที่อยูบริเวณที่มีการแสดงของวงดนตรีคนตาบอดจำนวน 3 คน และประชาชนที่

บริจาคอีก 6 คน  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมลูท่ีหลากหลาย ไดแก การสมัภาษณเชิงลกึ (In-Dept Interview) กบันกัดนตรีตาบอด พีเ่ลีย้งนกัดนตร ี

ผูบริจาค และผูประกอบการที่อยูบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีในการแสดงดนตรี ขอมูลการปฏิสัมพันธพฤติกรรมของ

นกัดนตรีตาบอดจะเก็บขอมลูดวยวธิกีารสนทนากลุม (Focus Group) และการสงัเกตแบบมสีวนรวม (Participate 

Observation)  

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในครั้งนี้เลือกใชการบันทึกขอมูลดวยวิธีการจดบันทึก 

บนัทกึเสยีง บนัทกึภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว โดยเครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูไดแก เครือ่งบนัทกึเสยีง 

กลองถายรูปและสมารทโฟน และที่สำคัญคือผูวิจัยซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่สำคัญท่ีสุดในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในการวิจยัเชิงคณุภาพ เพราะเปนผูดำเนนิการวจิยัตลอดทุกขัน้ตอน เริม่ตัง้แตกำหนดหัวขอการวิจยั คำถามการวจิยั 

วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและนำเสนอผลการวิจัย  

(ชาย โพธิสิตา, 2552 : 44)  
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 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล การตรวจสอบความนาเช่ือถือสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เลือกใช

วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือแบบสามเสา (Triangulation) แบบเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลาย โดย

เก็บขอมูลดวยวิธีการ สัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participate 

Observation) และการสนทนากลุม (Focus Group) เพ่ือเปนการสอบทานการใหขอมูลของผูใหขอมูลหลัก

ระหวางการเก็บขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในรูปแบบพรรณนา

วเิคราะห (Descriptive Analysis) สำหรบัขัน้ตอนของการวเิคราะหขอมลู เริม่จากการถอดเทปการสมัภาษณเชงิลกึ 

ซึ่งในการดำเนินการสัมภาษณกลุมผูวิจัยไดมีแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ เมื่อดำเนินการถอดเทปแลวผูวิจัย

ไดดำเนินการแบงขอมูลโดยการกำหนดรหัสใหกับขอมูลหลักสองกลุมคือดานวิถีการดำเนินชีวิตและดานการ

สรางอัตลักษณของนักดนตรีตาบอด จากนั้นดำเนินการเปรียบเทียบขอมูล และนำเสนอขอมูลการวิจัยดวยวิธีการ

เขียนบรรยาย 

ผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณนักดนตรีตาบอดผูใหขอมูลหลัก และนำมาวิเคราะหขอมูลตาม

แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษามีดังนี้ 

 1. วิถีการดำเนินชีวิตของนักดนตรีตาบอด 

  1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

  ครอบครัว นักดนตรีตาบอดทุกคนไดแตงงานมีครอบครัว คูชีวิตของแตละคนเปนผูที่มีสายตาปกติ 

และมีบุตรเปนผูที่มีสายตาปกติเชนกัน จากการที่ไมรูวิธีคุมกำเนิด ทำใหมีลูกมาก ประกอบกับไมมีเวลาดูแล

เพราะตองไปแสดงดนตรีในตางจังหวัด ทำใหลูกเปนเด็กมีปญหา ไมเรยีนหนังสือ มีครอบครัวตั้งแตอายุยังนอย 

สรางภาระใหกับพอแม แนวทางการแกไขของครอบครัวนักดนตรีตาบอดคือ ตองยอมใหลูกไมเรียนหนังสือใน

ระบบ แตใหเรยีนผานระบบกศน.แทน และทกุครัง้ท่ีแสดงจะนำลูกไปดวย เพือ่เปนกำลังเสรมิในการยกเครือ่งดนตรี

สำหรับเตรียมการแสดง และยังสามารถดูแลไดอยางใกลชิด 

  ทีพ่กัอาศยั นกัดนตรตีาบอดสวนใหญเปนคนตางจงัหวดั จงึตองเชาหองพกัในพ้ืนทีท่ีต่นเองใชทำมา

หากนิเปนประจำ ในการเลือกที่พักมักจะเลือกท่ีพักใกลกัน เพ่ือความสะดวกในการฝกซอมและการรวมตัวเพ่ือ

ออกไปแสดงดนตรี ราคาคาเชาที่พักไมเกิน 3,000 บาทตอเดือน บางครอบครัวอยูตางจังหวัดที่มีระยะทางไกล

จากกรุงเทพฯมาก ไมสามารถเดินทางกลับไดในวันนั้น จะซื้อหองพักไวตามชานเมือง เพื่อใชพักอาศัยช่ัวคราว 

  การศึกษา นักดนตรีตาบอดมีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก มีตั้งแตไมรูหนังสือ ไปจนกระทั่งจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และหลายคนเรียนท่ีโรงเรียนสอนคนตาบอด การศึกษามีสวนสำคัญอยาง

มากตอโอกาสในการประกอบอาชีพนักดนตรี เนื่องจากนักดนตรีที่ไมรูหนังสือ มุมมองความคิด โอกาสในการ

หารายไดจากการแสดงดนตรีจะถูกจำกัด เพราะไมทราบวาชองทางในการแสดงดนตรีมีที่ใดบาง นอกจากนี้ยัง

ไมสามารถประกอบอาชีพอื่นได เชนไมสามารถขายลอตเตอรี่ หรือคาขายอื่นไดเพราะไมรูวาจะทอนเงินอยางไร 

สวนนกัดนตรตีาบอดทีไ่ดรบัการศึกษา จะมทีกัษะความคดิ การแสวงหาขอมลูสถานท่ีแสดง เรียนรูและใชชองทาง   

การหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต และมีการสรางเครือขายท่ีดีกวา 



¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ 9   

  อาชีพเสริมและรายได พบวา นักดนตรีตาบอดนอกจากจะแสดงดนตรีเปนงานหลักแลว ยังมีอาชีพ

เสริมที่นักดนตรีตาบอดสวนใหญทำ คือการคาขาย เชนขายลอตเตอรี่ ในยามวางหากไมมีงานแสดง และชวง

ใกลวันออกสลากกินแบงรัฐบาลจะงดแสดงดนตรี ขณะที่นักดนตรีตาบอดกำลังแสดงดนตรี ครอบครัวอาศัย

เวลาวางขายอาหารเปนรายไดเสริมหลังจากที่ชวยเตรียมการแสดงดนตรีแลว ทำใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

นอกจากนี้คนตาบอดจะมีรายไดประจำจากเบ้ียยังชีพผูพิการเดือนละ 500 บาท เมื่อรวมกับรายไดจากการแสดง

ดนตรีแลว รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 5,000 บาท รายไดมีเพียงพอใชจายแบบวันตอวัน นักดนตรีบางคน

ตองการออกมาแสดงดนตรีแตประสบปญหาสุขภาพรุมเรา เชน เบาหวาน หอบ ความดัน ทำใหเหนื่อยงายและ

แสดงไดไมนาน ขณะท่ีบางคนคิดแคมีเงินเพียงพอท่ีจะใชแบบวันตอวัน หากมีเงินเพียงพอแลวจะหยุดพักผอน 

เม่ือเงินใกลหมด จึงเริ่มจัดการแสดงใหม  

  การเดินทาง เมื่อตองไปแสดงดนตรียังสถานที่ตาง ๆ นักดนตรีตาบอดจะไปกันเปนกลุมโดยอาศัย 

พี่เลี้ยงนักดนตรีซึ่งมีสายตาปกติทำหนาที่ในการขับรถรับสง ไมสามารถเดินทางกันเองได หากเปนเสนทาง     

ที่ใชประจำนักดนตรีตาบอดสามารถข้ึนและลงรถโดยสารประจำทางไดอยางถูกตอง สำหรับการขึ้นรถโดยสาร

ประจำทางแตจะสายนั้น จะอาศัยสอบถามเสนทางของรถโดยสารประจำทางจากคนท่ีอยูที่ปายจอดรถประจำทาง 

สวนการลงรถจะใชประสาทสมัผสั ความรูสกึ การจดจำสภาพของเสนทางท่ีใชประจำ เชน การขึน้สะพาน ลงเนนิ 

การเลีย้ว การสะเทอืนเมือ่ผานลูกระนาด จากสภาพดงักลาวชวยใหคนตาบอดจดจำสถานท่ีตาง ๆ และลงรถโดยสาร

ประจำทางไดอยางถูกตอง  

  1.2 การเตรียมการแสดงดนตรีและกลยุทธในการแสดง 

  การเลอืกสถานทีใ่นการแสดงดนตรี ปจจบุนันกัดนตรีตาบอดใหความสำคัญกบัสถานท่ีในการแสดง 

หากเปนวงดนตรีที่มีสมาชิกในวงประมาณ 3 คนข้ึนไป จะมีเคร่ืองดนตรีหลายช้ิน มักเลือกแสดงตามสถาน

ศกึษามากกวาแสดงในตลาดหรอืขางถนน เนือ่งจากมสีิง่อำนวยความสะดวก ไมตองประสบปญหาเรือ่งฝน มผีูฟง

จำนวนมากพอ และรายไดมัน่คง อยางไรก็ตามถาในวงดนตรมีจีำนวนนกัดนตรตีำ่กวา 3 คน จะไมสามารถจดัการแสดง

ในสถานศึกษาได เพราะไมสามารถดึงดูดหรือสรางความบันเทิงไดเทาที่ควร เหมาะกับการแสดงบริเวณตลาด

มากกวา ในการขออนุญาตเขาไปแสดงดนตรีในสถานศึกษานักดนตรีตาบอดจะอาศัยให คนในครอบครัว หรือ

พี่เลี้ยง ชวยคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต และโทรศัพทไปยังองคการโทรศัพทเพื่อขอเบอร หลังจากไดเบอรแลว

จะโทรติดตอกบัสถานศกึษาเพือ่นดัหมายวนัเวลา และมกีารสงรายละเอยีดอกีครัง้ผานแฟกซ ทกุวนันีจ้ะมีวงดนตรี

ตาบอดหมุนเวียนมาแสดงตามสถานศึกษาไมขาดสาย ทำใหแนวโนมการแสดงในสถานศึกษาของแตละวง    

ถกูจำกดัลงเหลอืวงละ 1 ครัง้ตอป ระยะเวลาในการแสดงทีแ่ตกตางกนัโดยเฉพาะการแสดงในสถานศกึษามีรอบเดยีว 

ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง ทำใหนกัดนตรไีมเหนือ่ยมาก แตหากแสดงบรเิวณตลาด จะตองเตรียมการแสดง 

ถงึ 2 รอบ คอืรอบเชา และรอบเยน็ รอบเชาตองตืน่ตัง้แตต ี5 เพือ่มาเตรยีมความพรอม เริม่แสดง 6.00 – 8.00 น. 

รอบเย็นตองเตรียมตัวตั้งแต 15.00 เริ่มแสดง 16.00-17.00 น. ซึ่งจะเหนื่อยมากสำหรับนักดนตรี  

  การเตรยีมความพรอมกอนแสดง นกัดนตรแีตละวงจะวางแผนเกีย่วกบัเพลงท่ีจะใชแสดง โดยนกัดนตรี

จะใชเกณฑพจิารณาเลือกเพลง คอืสถานทีท่ีจ่ะไปแสดง เชน โรงเรยีนประถมศึกษา โรงเรยีนมธัยมศกึษา วทิยาลยั

อาชีวศกึษา มหาวิทยาลัย องคการเอกชน หนวยราชการ และตลาดทีม่คีนมาจบัจายใชสอย หากเปนกลุมสถานศกึษา 
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ผูฟงสวนใหญเปนเด็ก วัยรุน ดังนั้นเพลงที่รองจะเปนเพลงสตริง เพลงวัยรุนที่กำลังดังทันยุคทันสมัย หากแสดง

ตามตลาดสด หรือตลาดนัด เพลงท่ีใชสวนใหญเปนเพลงลูกทุง ลูกกรุง เพลงเพ่ือชีวิต และเพลงท่ีกำลังไดรับ

ความนิยมในขณะน้ันผสมอยูดวย เครื่องดนตรีที่ใชแสดงแตละคร้ังขึ้นอยูกับศักยภาพของวง เครื่องดนตรีหลัก

ไดแก กีตาร อุปกรณเสริม เชน ลำโพง เครื่องปนไฟ มิกเซอร แอมป ไมค สำหรับอุปกรณที่ใชในการแสดง

สวนใหญจะซื้อที่คลองถม เครื่องเสียงมักมีราคาคอนขางสูง ดังนั้นนักดนตรีเลือกที่จะใชสินคามือ 2 มากกวา 

อยางไรก็ตามอุปกรณเครื่องเสียงเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูฟง หากแสดง

ดนตรีแลวเครื่องเสียงมีปญหา จะไดรับเสียงบนจากผูฟง และสงผลตอรายไดของนักดนตรีดวย 

  รูปแบบการดำเนินงาน วงดนตรีตาบอดในปจจุบันมีรูปแบบการดำเนินงาน 2 แบบคือ แบบ

ครอบครัว และการรวมตัวของเพื่อนหรอืคนรูจัก โดยในแบบครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีคนหนึ่งท่ีตาบอด

และเปนนักดนตรี ไปชักจูงหรือรวมตัวกับเพ่ือนท่ีตาบอดเหมือนกันทำวงดนตรีออกแสดง โดยใหสมาชิกใน

ครอบครัว เชนภรรยาหรือลูกทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือผูประสานงาน สวนการรวมตัวแบบที่ 2 เกิดจากกลุม

เพื่อนหรือคนรูจักมาแสดงดนตรีดวยกัน สมาชิกในวงและพ่ีเลี้ยงไมมีความเกี่ยวของในฐานะญาต ิพี่เลี้ยงสำหรับ

นักดนตรีตาบอด จัดวาเปนบุคคลที่สำคัญมาก มีหนาที่จัดพิมพหนังสือขออนุญาตแสดงดนตรี สงแฟกซ ขับรถ

รับสงนักดนตรี พาเขาหองน้ำ ซื้ออาหารและน้ำดื่ม ยกอุปกรณ จัดวางตำแหนงของกลองรับบริจาค และอำนวย

ความสะดวกใหกับนักดนตรีจนกวาจะเสร็จสิ้นการแสดง ในสวนของนักดนตรีจะตองมีทั้งผูหญิง และผูชาย  

นักดนตรีหญิงจะตองรองเพลงของนักรองผูหญิง และเปนคนถือกลองรับบริจาค สวนนักดนตรีชายจะรองเพลง

ผูชายและเลนเครื่องเลนกีตาร 

  การรวมตัวตั้งวง วงดนตรีตาบอดนั้น จะตองประกอบดวยนักดนตรีตาบอดประมาณ 3 คน เปน

ชายและหญิงผสมกัน และมีพี่เล้ียงนักดนตรี ทำหนาที่เปนผูประสานงาน ขับรถรับสง ยกอุปกรณเครื่องเสียง 

เครื่องดนตรีตาง ๆ ชวยติดตั้ง ความสัมพันธมีทั้งท่ีเปนญาติ คนในครอบครัว และเปนเพียงคนรูจักที่มีความไว

เนื้อเชื่อใจกัน ดนตรีแตละวงจะมีชื่อวง และตราสัญลักษณวง เพื่อใชในการทำหนังสือขอจัดแสดงตามสถานที่

หรือหนวยงานตาง ๆ แนวโนมของวงดนตรีตาบอดในปจจุบัน มีรูปแบบที่เปนศิลปนเดี่ยวมากข้ึน การรวมตัว

เปนวงลดลง เพราะรายไดเฉล่ียตอคนที่ลดนอยลงเมื่อรวมตัวเปนวงไมคุมคา แตหากแสดงเด่ียวสามารถเลือกวัน

เวลาทีแ่สดงได อปุกรณนอย ลงทนุนอยกวา รายไดตอคนมากกวา เชน บางคนแสดงตามตลาดนดัคนเดยีวไดเงนิ 

800 บาท แตหากแสดงเปนวง 3 คน ไดเงิน 3,000 บาท เมื่อหักคาเดินทาง คาอาหาร และใหกับพี่เลี้ยง         

ผูประสานงานแลว เหลือเงินเฉล่ียตอหัวนักดนตรีต่ำกวา 800 บาท ดังนั้นทำใหวงดนตรีคนตาบอดในปจจุบันมี

แนวโนมลดนอยลง 

  ระยะเวลาในการแสดงดนตรี ระยะเวลาท่ีใชในการแสดงดนตรีมีจำกัด ขึ้นอยูกับหนวยงานที่

อนุญาตใหไปแสดง เชน หนวยงานราชการและเอกชนมักอนุญาตในชวงเวลากลางวัน เชน 12.00-13.00 น. 

เปนชวงพักรับประทานอาหาร เพราะพิจารณาวาเปนเวลาที่เหมาะสมไมรบกวนการทำงาน แตหากเปนสถาน

ศึกษาเวลาเรียน เวลาพักไมตรงกัน ดังนั้นเมื่อถูกจำกัดเวลาในการแสดงเฉพาะชวงเที่ยง เงินบริจาคท่ีไดรับมี

จำนวนไมมากนักไมคุมกับคาใชจาย นักดนตรีจึงมักละเมิดสัญญาคือแสดงตั้งแตประมาณ 10.00-13.00 น. ซึ่ง

ทำใหผูประสานงานของสถานศึกษาไมพอใจ เพราะเสียงดนตรีไปรบกวนการเรียนของนักเรียน การแสดงดนตรี

ในสถานศึกษากำลังไดรับความนิยมจากวงดนตรีตาบอดอยางมาก เนื่องดวยมีขั้นตอนขออนุญาตท่ีไมยุงยาก 
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ประกอบกับสถานศึกษามีนโยบายในการชวยเหลือสังคมอยูแลว และกิจกรรมดังกลาวชวยสรางความบันเทิงให

กับนักเรียน ลดความเครียดจากการเรียน สวนใหญจะอนุญาตใหแสดงเทอมละ 1 ครั้ง หมุนเวียนเปลี่ยนวงกัน

มาเรื่อย ๆ การแสดงแตละคร้ังจะไดเงินบริจาคขั้นต่ำประมาณ 2,000 บาท สถานศึกษาท่ีแสดงแลวไดรับเงิน

บริจาคมากไดแกโรงเรียนคริสเตียน ซึ่งมีระบบและระเบียบในการจัดนักเรียนลงมาชมการแสดง ความประทับ

ใจของนักดนตรีตาบอดไมใชแคเงินบริจาคที่ไดรับ แตจากการมีสวนรวมในการรองเพลงของผูชม ทำใหรูสึก

ตนเองมีความสำคัญ เหมือนเปนนักรองกำลังแสดงคอนเสิรต ประกอบกับการดูแลเอาใจใสของอาจารยทั้งเรื่อง

การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และน้ำดื่ม แตไมบอยคร้ังท่ีวงดนตรีตาบอดจะมีโอกาสในการเขาไปแสดงดนตรี

ในโรงเรียนคริสเตียน ขณะเดียวกันอาจารยผูประสานงานบางคนก็สรางความรูสึกท่ีไมดีดวยการใชคำพูดที่

รุนแรงวากลาว ดูถูก ตำหนิติเตียน ไมใหเกียรตินักดนตรีตาบอด  

  การจัดสรรรายไดจากการแสดงดนตรีเกณฑที่ใชในการแบงมี 2 แบบ คือหากเปนวงดนตรีประเภท

ครอบครัว จะประกอบดวยนักดนตรี และผูประสานงานที่เปนคนในครอบครัว เชน ภรรยา นองสาว ลูกชาย 

แตก็จะมีนักดนตรีอื่นที่ไมใชคนในครอบครัว เกณฑในการแบงรายได จะแบงใหกับนักดนตรีคนละ 10 % จาก

เงินรายไดทั้งหมด เงินที่เหลือผูประสานงานหลักจะแบงเงินใหคนในครอบครัวตามความเหมาะสม อีกประเภท

หนึ่งคือการรวมตัวของเพื่อนหรือคนรูจัก เกณฑในการแบงคือนำรายไดหักคาใชจาย เงินที่เหลือนำมาแบงเทากัน 

นอกจากนี้นักดนตรีตาบอดยังยินดีแสดงเพื่อเปนการกุศลเพื่อชวยเหลือสังคม 

  กลยทุธในการแสดงดนตร ีการเลอืกเพลงทีส่อดคลองกับอายุของผูฟง เชน ผูฟงเปนเดก็นกัเรยีน วยัรุน 

จะเนนเพลงสมัยใหม เพลงของนักรองวัยรุน เพลงสตริง ถาเปนวัยผูใหญ จะเปนเพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุง และ

เพลงที่กำลังไดรับความนิยมในปจจุบัน การวางกลองรับบริจาค เลือกวางกลองในจุดที่คนเดินผาน และจะใหนัก

ดนตรีตาบอดถือกลองรับบริจาคพรอมกับรองเพลงดวย อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวมดวยการขอเพลง 

นอกจากน้ียังมีการหยุดรองเพื่อพูดคุยสรางความคุนเคยเปนกันเอง ทักทายผูฟงและกลาวขอบคุณ การหยุดรอง

เปนระยะเปนการชวยพักเสียงและพักเหนื่อยของนักดนตรีอีกทางหน่ึง 

  1.3 ปญหาและอุปสรรคของนักดนตรีตาบอด 

  นักดนตรีตาบอดตองเผชิญกับปญหาสภาพแวดลอมท่ัวไป ไดแก ฝนตก โดยเฉพาะแสดงตาม

ตลาดหรือสถานที่เปดโลง น้ำฝนจะสงผลกับเครื่องดนตรีที่เปนไฟฟาเมื่อกระทบความช้ืน เกิดไฟฟารั่ว อีกทั้งยัง

ทำให รายไดจากการบริจาคลดลง อีกสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหรายไดลดลง คือคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ทำใหคนสวนใหญ

ระมดัระวงัการใชจายเงนิในการทำบญุ นอกจากนีน้กัดนตรตีาบอดยงัตองเผชญิกบัการกดทบั จากกลุมคนหลายกลุม

ในสังคม ไดแก กลุมประชาชนทั่วไป ผานสายตาและคำพูดที่ดูถูก ไมใหเกียรติ กลุมมิจฉาชีพซ่ึงแฝงตัวมาขโมย

เงินในกลอง โดยเฉพาะกลองที่ตั้งอยูไกลดูแลไมทั่วถึง บางครั้งเจอนักเลงหรือคนเมามาหาเร่ืองและนำเงินไป    

นักดนตรีตาบอดสวนใหญจะไมตอบโต แตจะปรับวิธีเก็บเงินไมใหเหลือเศษเงินท่ีเปนธนบัตรอยูในกลอง เพื่อ

ไมใหเปนสิ่งลอตาแกกลุมมิจฉาชีพ กลุมเจาหนาท่ีรัฐ โดยเฉพาะเทศกิจท่ีคอยตรวจจับเวลาออกไปแสดงใน

สถานที่ไมเหมาะสม กลุมสุดทายคือกลุมนักดนตรีตาบอดดวยกันเอง โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถในการรอง 

เสียงดี จะเรียกเก็บคาตัวในราคาสูง และมีการลาออกจากวง ไปเปนศิลปนเดี่ยว ทำใหวงดนตรีเดิมตองหยุด

ชะงัก นักดนตรีที่เหลือรูสึกถึงความไมมั่นคงในอาชีพ  
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 2. การสรางอัตลักษณของนักดนตรีตาบอด 

 นักดนตรีตาบอดสรางอัตลักษณความเปนตัวตนจากความสามารถในการแสดงดนตรี การรองเพลง การ

แสดงที่สรางความสุขใหกับผูฟง โดยตองการใหตนเองมีคาแตกตางจากขอทาน พยายามพัฒนาคุณภาพการรอง

เพลง เรียนรูเพลงใหม ๆ ที่เปนที่นิยมในปจจุบัน ปรับกลยุทธการแสดง เชนในวงจะมีทั้งนักรองหญิง และนัก

รองชาย ทำใหสามารถรองเพลงไดถูกใจผูฟงทุกเพศ ทุกวัย ในมุมมองของนกัดนตรีตาบอด เขาเชื่อวาเขาไมตาง

อะไรกับคนปกติที่มีเปาหมายอยางเดียวกันคือขายเสียงแลกเงิน อาชีพของเขาคือนักดนตรีหรือนักรอง ไมใช

ขอทาน ขณะท่ีคนในสังคมมองนักดนตรีตาบอดเปนเพียงผูดอยโอกาสทางสังคม ไมใหการยอมรับ การใหเงิน

หรือการชวยเหลือเพราะความเมตตาสงสาร ไมไดเกิดจากคุณภาพหรือความสามารถในการแสดงดนตร ี

นอกจากนี้ในดานกฎหมาย นักดนตรีตาบอดมักถูกเทศกิจตรวจจับ ไมใหแสดงในสถานที่ ทั้ง ๆ ที่บางจุดมีคน

เรรอน หรือหาบเรแผงลอยสามารถขายได แตถาเปนนักดนตรีตาบอดมาแสดงมักถูกเทศกิจจับ ดังนั้น แมวานัก

ดนตรีตาบอดจะพยายามสรางอัตลักษณ หรือสรางความเปนตัวตนใหสังคมท่ัวไปประจักษ แตวิถีชีวิตของพวก

เขาก็จำเปนที่จะยังคงอยูในโครงครอบของกฎเกณฑในสังคม  

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยวิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย พบวา นักดนตรีตาบอดมีรูปแบบการใชชีวิตใกล

เคียงกับคนปกติ คือ แตงงานมีครอบครัว มีบุตร ภูมิลำเนาเปนคนตางจังหวัด พักอาศัยตามหองเชาราคาถูก โดย

รวมกันอยูเปนกลุม อาชีพหลักคือการเปนนักดนตรี ซึ่งรายไดจากการแสดงนั้นไมเพียงพอตอการดำรงชีพ ดัง

นั้นจึงตองมีอาชีพเสริมไดแกการขายอาหารและสลากกินแบงรัฐบาล อยางไรก็ตามนักดนตรีตาบอดก็ยังใหความ

สำคัญกับการแสดงดนตรีมากกวาเพราะสวนใหญมีใจรักในเสียงเพลง มีความสุขในการรองเพลง ซึ่งพวกเขาได

พยายามพัฒนากลยุทธในการแสดงดนตรี ตั้งแตการเลือกสถานที่แสดง โดยจะเลือกสถาบันการศึกษามากกวา

สถานที่อื่นเพราะจุดแข็งเร่ืองสถานที่ที่มีความสะดวกสบาย กลุมลูกคาเปาหมายมีจำนวนมาก แมจะมีระยะเวลา

ในการแสดงสั้นแตรายไดที่ไดรับก็คุมคากับการแสดง มีนักรองทั้งหญิงและชายเพ่ือใหสอดคลองกับเนื้อเพลง 

กอนการแสดงจะมีการเลือกเพลงไวลวงหนา เพลงที่รองจะข้ึนอยูกับกลุมลูกคาในสถานท่ีนั้น ๆ ระหวางท่ีรอง

เพลงจะมีการพูดคุยเปนระยะ ๆ กับผูฟง เพื่อใหผูฟงมีสวนรวมในการแสดงดวย นอกจากนี้มีการปรับกลยุทธ

การวางจุดตั้งกลองรับบริจาคใหสะดวกและปลอดภัยจากมิจฉาชีพ  

 การสรางอัตลักษณของนักดนตรีตาบอด พบวา นักดนตรีตาบอดสรางอัตลักษณแหงตนข้ึนมา เพ่ือให

คนทั่วไปยอมรับ วาไมใชผูดอยโอกาสในสังคม สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดดวยความสามารถในการ

รองเพลง การแสดงดนตรี สังคมกดทับนักดนตรีตาบอด โดยถูกวาทะกรรมไปแลววาคนตาบอดท่ีแสดงดนตรี

นั้นเปน “ขอทาน หรือ วณิพก” ขณะที่คนปกติเลนดนตรีริมทางเทา หรือสถานที่สาธารณะเพื่อรับเงินบริจาค 

สังคมเรียกกลุมคนเหลานี้วา “นักดนตรีเปดหมวก” ดังนั้นจะเห็นไดวาการแสดงออกของนักดนตรี ตาบอด

ทั้งหมดยังอยูภายใตกรอบโครงสรางและวาทกรรมของสังคม ซึ่งคงตองอาศัยเวลา ในการพิสูจนความสามารถ

หรือศักยภาพในการแสดงใหสังคมประจักษเพื่อนำไปสูการยอมรับตอไป  
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาผูวิจัยมีความเห็นวา การใชชีวิตประจำวันของคนตาบอดไมไดแตกตางจากคนทั่วไป 

แตงงานมีสามี ภรรยา และลูกเหมือนคนปกติ สวนใหญมีฐานะยากจน แตก็ไมตองการใหตนเองเปนภาระของ

สังคม โดยพยายามพัฒนาศักยภาพดานใดดานหนึ่งตามที่ตนเองถนัด เพ่ือใชประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและ

ครอบครัว อาชีพที่คนตาบอดนิยมทำกันอาชีพหนึ่งคือการเปนนักดนตรี สอดคลองกับ พรจันทร เกียรติศิริโรจน 

(2551) ที่กลาววา ผูพิการตองการทำงานเพ่ือแสดงความสามารถในการชวยเหลือตนเองและครอบครัว ทั้งใน

ดานเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบในครอบครัว ตองการทำงานท่ีตนสนใจหรือชอบ เปนงานที่สามารถ

ทำไดโดยใชกำลังความสามารถที่มีอยู ตองการทำงานท่ีทำใหเกิดความรูสึกประสบผลสำเร็จเพราะจะทำใหเกิด

ความเช่ือมัน่มากขึน้ การแสดงดนตรีในปจจบุนัมคีวามยากลำบากมากข้ึน การดำเนนิงานในลกัษณะธรุกจิครอบครวั 

ขนาดวงไมเกนิ 5 คน กลยทุธในการแสดงตองมกีารปรบัรปูแบบในการแสดงใหสอดคลองกบัสถานทีแ่ละกลุมผูฟง 

อยางไรก็ตามความสามารถทางดานดนตรีของนักดนตรีตาบอดไมสูงมากนัก ขาดความรู ขาดทักษะในการรอง

เพลงและแสดงดนตร ี ไมมกีารพฒันาเพลงใหม ๆ ทำใหไมเปนท่ีประทับใจของคนบริจาค สอดคลองกบั พรีะชยั 

ลี้สมบูรณผล (2536) พบวา มีคนตาบอดจำนวนนอยมากที่ใชดนตรีเปนอาชีพหลักอยางแทจริง เนื่องมาจากคน

ตาบอดสวนใหญยังไมสามารถแสดงดนตรีไดคุณภาพถึงระดับที่ทำใหไดรับความสนใจ และยกยองจากบุคคล

ทั่วไป อยางไรก็ตามนักดนตรีตาบอดมีการวางแผนเชิงกลยุทธในการแสดงดนตร ี ทั้งการเลือกเพลงที่เหมาะสม

กับผูฟงและสถานที่ การสรางความเปนกันเอง เทคนิคการวางจุดรับบริจาค ซึ่งจะสอดคลองและแตกตางกันไป

ตามสถานการณ  

 นกัดนตรตีาบอดพยายามสรางอตัลักษณใหตนเองผานการแสดงดนตรี เปนการแสดงใหเห็นความสามารถ 

และคุณคาที่อยูในตนเอง สอดคลองกับอานนท วันลา (2553) ที่พบวา ทัศนคติของคนตาบอด คือการมอง

ตนเองวาไมเคยสูญเสียอะไร ประเมินตามความรูสึกวาตนเองไมแตกตางมีความสามารถและมีคุณคานั่นคือการ

เหน็คณุคาของตนเอง ซึง่เปนจดุเริม่ตนของการพฒันาศกัยภาพของตนเอง และเปนพืน้ฐานของการสรางอตัลกัษณ

แหงตนข้ึนมาใหม แทนที่อัตลักษณของผูพิการท่ีสังคมมอบให ที่วาคนพิการนาสงสาร นาเวทนา ควรไดรับการ

ชวยเหลือ สูอัตลักษณแหงตัวตนใหม ทำใหสังคมยอมรับในความสามารถ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัยจากผลการวิจัย พบวา นักดนตรีตาบอดมีลักษณะวิถีชีวิตใกลเคียงกับคนปกติ 

แตจะประสบปญหาความยากลำบากในการทำมาหากิน ทางเลือกในการประกอบอาชีพมีไมมากนัก โดยเฉพาะ

การเปนนักดนตรีตาบอด ขายเสียงแลกกับเงินบริจาค ซึ่งปจจุบันการแขงขันคอนขางสูง มีนักดนตรีศิลปนเดี่ยว

เพิ่มขึ้นจำนวนมาก สังคมไมใหการยอมรับในความสามารถทางการแสดงดนตรีของนักดนตรีมากนัก เหตุผล

ของการบริจาค มาจากความสงสารมากกวาชื่นชมในเสียงเพลง อีกทั้งการชวยเหลือจากรัฐบาลไมมีความชัดเจน

ทั้งระดับนโยบายและความเปนรูปธรรม ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขแกบุคคล 3 ฝายไดแก 

 1.  นกัดนตรีตาบอด ควรพฒันาความสามารถในการแสดงดนตรี หมัน่ฝกฝนการรองเพลงใหไดมาตรฐาน 

สามารถรองไดทกุแนว ตดิตามเพลงทีก่ำลังไดรบัความนยิมในปจจบุนั กอนการแสดงทกุครัง้ควรเตรยีมความพรอม

ศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาในสถานที่ที่จะไปแสดง วาเปนกลุมใดคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา อายุเทาใด เพื่อ

ใหสนองความตองการของผูบรจิาคไดทกุกลุม การแตงกายควรสุภาพเรยีบรอย เพือ่ภาพลกัษณทีด่ ีและสรางความสนใจ

ใหกับกลุมผูฟงได  



¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ14   

 2.  ประชาชนทั่วไป ทั้งกลุมลูกคาเปาหมาย และกลุมพอคาแมคาที่อยูในสถานที่ใกลเคียงกับการแสดง

ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการแสดงดนตรี ซึ่งทุกกลุมควรใหเกียรติซึ่งกันและกันเคารพสิทธิความเปนมนุษย

ของทุกคน หากนักดนตรีทำอะไรท่ีไมถูกตองเชนเสียงดนตรีดังเกินไป ควรพูดจาดวยความสุภาพไมตองใส

อารมณเพราะกลุมนักดนตรีตาบอดสวนใหญไมตองการมีปญหาหรือสรางความเดือดรอนใหกับใคร ปญหาที่

ผานมาเกิดจากความไมรูไมเจตนามากกวา 

 3.  ภาครัฐควรเพ่ิมโอกาสในการแสดงความสามารถทางดนตร ี จัดเวทีการแสดงในสถานที่หนวยงาน

ราชการ หรือสวนสาธารณะ ใหนักดนตรีตาบอดไดแสดง เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายได เปรียบเสมือนการ

โฆษณาประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปเห็นความสามารถเชิงประจักษ เพราะคนในสังคมบางกลุมไมมั่นใจ

ในความสามารถ ขณะที่วงดนตรีคนตาบอดที่มีศักยภาพเปนนักดนตรีมืออาชีพยังมีอยู  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 การศกึษาในคร้ังนี ้ผูวจิยัไดศกึษาเร่ือง “วถิชีวีตินกัดนตรตีาบอดในสงัคมไทย : กรณศีกึษา กรุงเทพมหานคร” 

ซึ่งเปนการศึกษาการดำเนินชีวิตประจำวันของนักดนตรีตาบอด และการประกอบอาชีพ ของนักดนตรีตาบอด 

ทั้งในบริบทกระบวนการแสดงดนตรี กลยุทธในการแสดงดนตรี การสรางอัตลักษณของนักดนตรีตาบอด ซึ่ง

เปนการศึกษาสมรรถนะดานการรองเพลงเพียงอยางเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยขอเสนอแนะให

ทำการศึกษาสมรรถนะดานอ่ืนของนักดนตรีตาบอด เพ่ือใหทราบสมรรถนะ ความรู ความสามารถอื่น ๆ ของ
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการสังกัดสำนักงาน เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  

FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF CIVIL OFFICERS 
ATTACHED TO YANNAWA DISTRICT OFFICIALS, BANGKOK 

METROPOLITAN ADMINISTRATION 

บทคัดยอ  

 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาระดบัและปจจยัทีม่ผีลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการ

ในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางระดับความ พึงพอใจในการทำงาน

ใหแกขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผูวจิยัใชขาราชการท่ีทำงานในสงักดัสำนกังาน

เขตยานนาวา จำนวนท้ังสิ้น 120 คนโดยศึกษาประชากรทั้งหมด ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) ไดแก ความถี่ รอยละ 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชสถิติวิเคราะหขอมูลดวย ไคสแควร และวัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ

ตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1. ระดับความพึงพอใจดานตางๆ ในการ

ทำงานโดยรวมของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา อยูในระดับมาก 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จ

ของงาน ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สวนดานการยอมรับนับถือ มีระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

อยูในระดับปานกลาง 2. ปจจัยดานตางๆที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตยานนาวา มรีะดบันยัสำคญัทางสถิตทิี ่ 0.01 ไดแก อาย ุและมรีะดบันยัสำคัญทางสถติทิี ่ 0.05 ไดแก อายรุาชการ 

3. ขอเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการสังกัดสำนักงานเขตยานาวา 

โดยหัวหนาหนวยงานควรจัดกิจกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาขาราชการ ไดแก ดานความสำเร็จของงาน 

ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนา ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเปนการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานใหมากขึ้น 

คำสำคัญ : ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ขาราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

มานะชัย  กฤตอำไพ 

สำนักงานเขตยานนาวา 

¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ16   



¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ 17   

Abstract  

 The purposes of this research were: 1.To study the level of work satisfaction of the Yannawa 

District officials. 2. To study the factors which affect the satisfaction of the Yannawa District officials. 3. 

To suggest how to enchance the level of satisfaction in the work of Yannawa District official. Population 

is 120 Yannawa District officials. The researcher used a questionnaire to collect data. The statistic was 

used to analyze quantitative research which included the frequency, the percentage, the hypothesis, the 

testing which were statistically analyzed by Chi-square, and the measure of the relationship between the 

Independent and Dependent Variables with 0.05 level of significance. The results of the study were as the 

following : 1. The working satisfaction of Yannawa District officials was at a high level in all 5 factors, 

2. The factors which affected the overall satisfaction of Yannawa’s officials with significant level of 0.05 

were the age leve, the policy and management, the advancement in position, the relationship with 

colleagues, the atmosphere in the office and the income and welfare of Yannnawa District officials.      

3. The suggestion to promote working satisfaction of Yannawa District officials was that the department 

head should organize to promote respect such as coaching mentors some techniques, building a system to 

work effectively, putting the man on the right job, and manifesting honor, pride, and loyal to the 

organization to enhance work satisfaction.  

Keywords : Factors Affecting Satisfaction, Yannawa District Officials 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “การเลือกคนใชใหเหมาะแกตำแหนง  

เปนสิง่สำคญัสำหรบัผูเปนนายคน การทีจ่ะรูวาถกูหรอืผดินัน้จะตองขยนัเอาใจใสดอูยูเสมอวา ผลงานทีเ่ขาทำนัน้

เปนอยางไร ถาเขาทำไดดีตองยอมใหวาเปนความดีของเขาเอง เราจะรับเอาไดเพียงแตวาเลือกคนถูก ถาเขาทำผิด

เราตองรับเสียเองวาเพราะเราเลือกเขาๆจึงมีโอกาสทำผิด ทั้งนี้เพราะอำนาจอยูที่ไหนความรับผิดชอบตองอยูที่

นั่นดวย ถาเรียกผูใดมาสั่งงานจะใหไปรับตำแหนงใหม ผูนั้นตอบรับวาไดโดยเร็วและอายนั่นก็ทำได อายนี่    

ก็งานละก็เตรียมหาคนใหมไวไดทันที ถาคนใดหนักใจ ซักถามถี่ถวนเห็นความลำบากละก็ เรานอนหลับตาได” 

(เทพมนตรี ลิมปพะยอม, 2555)  

 พระราชบัญญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 มาตรา 59 วรรคหน่ึง กำหนดวาผูไดรบัการบรรจุ

และแตงตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และใหไดรับการพัฒนา 

เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการท่ีดี และหมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาตรา 72 กำหนดใหสวนราชการมีหนาที่ดำเนินการใหมีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 

คณุธรรม จรยิธรรม คณุภาพชวีติมขีวญักำลังใจในการปฏบิตัริาชการ ใหเกดิผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรฐั รวมทัง้

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2551 – 2555 มีจุดมุงหมายในการยกระดับการใหบริการและ

การทำงานของขาราชการ เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอน 
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หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปรับรูปแบบการทำงานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหา

ความรวมมือและสรางเครือขายกับฝายตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มุงสูการเปน

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอม และความสามารถในการเรียนรู คิดริเร่ิม เปล่ียนแปลงและ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ และสรางระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ 

และสามารถตรวจสอบไดรวมทัง้ทำใหบคุลากรปฏบิตังิานอยางมจีติสำนกึความรบัผดิชอบตอตนเอง ตอประชาชน 

และตอสังคม ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการพลเรือน มีเปาประสงคหลักในการพัฒนาขาราชการ

พลเรือนใหมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนำการบริหารราชการยุคใหม 

ภาคราชการมีขีดความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ กระทรวงยุติธรรมเห็นความสำคัญของการ

พัฒนาขาราชการเพื่อรองรับกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี (คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552)  

 วิวัฒนาการขาราชการพลเรือนไทยไดเริ่มมาแตสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีลักษณะการปกครองแบบพอ

ปกครองลูก พระมหากษัตริยเปนเสมือนพอขาราชการเปนเสมือนลูก หรือคนในครอบครัว ครั้นตอมาในสมัย

กรุงศรีอยุธยา ระเบียบขาราชการพลเรือนไดมีลักษณะเปนระบบทหาร ถือวาชายฉกรรจทุกคนตองเปนทหาร 

ไมมีการแยกทหารกับพลเรือนออกจากกัน ในยามปกติก็เปนพลเรือน เมื่อเกิดศึกสงครามก็เปลี่ยนสภาพเปน

ทหาร ตอมาไดวิวัฒนาการเปนระบบอุปถัมภ คือใครเปนขาราชการก็นำญาติพี่นองหรือพรรคพวกเขารับราชการ 

ตลอดจนการเลื่อนขั้นตำแหนง การรับราชการมีลักษณะเปนอาชีพของชนช้ันสูงหรือผูดีมีสกุลและเกือบเปนการ

สบืมรดกตกทอดกนัไป ในระยะเวลาน้ัน ขาราชการมลีกัษณะเปนขาราชบรพิารมากกวาทีจ่ะเปนพนกังานของรฐั 

และระเบียบราชการพลเรือนก็ยังไมคอยมีระเบียบกฎเกณฑอะไรมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารับราชการยัง

ไมมีการสอบคัดเลือกผูที่มีความสามารถแตอยางใด คงใชวิธีนำญาติพี่นองเขารับราชการกันอยู ทั้งนี้ อาจเปน

เพราะหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐที่มีตอประชาชนไมมีขอบเขตกวางขวางมากนัก ระบบราชการก็ยังไมยุงยาก

ซับซอน ขาราชการก็มีจำนวนไมมากนัก การรับคนเขารับราชการ การปูนบำเหน็จความดีความชอบ การแตงตั้ง

ถอดถอน จึงเปนอำนาจสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริยหรือผูมีอำนาจ โดยยึดหลักธรรมหรือจารีตประเพณีเปน

หลักเทานั้น ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระเบียบขาราชการพลเรือนไดเริ่ม

วิวัฒนาการเขาระบบใหมหลายประการ แตก็ยังคงเปนไปในรูประบบอุปถัมภอยู จนกระทั่งป พ.ศ. 2471 เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนขึ้น โดยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนไทยจึงไดยึดถือหลักการของระบบคุณธรรมมาจนกระทั่งปจจุบันและไดพัฒนาไปในทาง

เสริมสรางที่ดีขึ้นกวาแตกอน โดยการปรับปรุงและไดนำวิธีการบริหารงานบุคคลแผนใหมมาใชปฏิบัติเพื่อกอให

เกิดประโยชนแกการปฏิบัติงานขององคการมากขึ้น (กรมการปกครอง, 2525)  

 บุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงานถือเปนทรัพยากรที่จำเปนอยางย่ิงตอการดำเนินงานของหนวยงานนั้น 

การกระทำใด ๆ ของเจาหนาที่แตละคนยอมสงผลกระทบตอหนวยงานในภาพรวมมากนอยตามตำแหนงอำนาจ

หนาที่ของเจาหนาที่ผูนั้น ดังนั้นทุกหนวยงานจึงตองใหความสำคัญมากที่สุดในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

จากขอมูลการขอยายหนวยงานและการลาออกจากราชการของขาราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา พบวา 
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ในปงบประมาณ 2552 มีขาราชการขอโอนยาย 8 ราย ลาออกจากราชการ 1 ราย และลาออกจากราชการกอน

กำหนด 6 ราย ในปงบประมาณ 2553 มีขาราชการขอยาย 10 ราย ลาออกจากราชการ 2 ราย และลาออกจาก

ราชการกอนกำหนด – ราย (กรุงเทพมหานคร ไมอนุมัติใหมีโครงการฯ) ในปงบประมาณ 2554 ที่ผานมามี

ขาราชการขอยาย 10 ราย ลาออกจากราชการ 2 ราย และลาออกจากราชการกอนกำหนด 8 ราย (ขอมูลดาน

บุคลากร ฝายปกครอง สำนักงานเขตยานนาวา, 2554) แสดงใหเห็นวา ขาราชการบางสวนของสำนักงานเขต

ยานนาวา ตองประสบปญหาและขาดขวัญกำลังใจ ไมพึงพอใจในการทำงาน ทั้งนี้การที่ขาราชการที่มีความรู

ความสามารถ มีประสบการณในการทำงานสูง ขอยายและขอลาออกจากราชการ ยอมมีผลตอประสิทธิภาพโดย

รวมในการทำงาน มีผลทำใหสูญเสียขาราชการที่มีความรูความสามารถและประสบการณในการทำงาน ซึ่งถาไม

บำรุงรักษาขาราชการที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการทำงานไว สำนักงานเขตยานนาวาก็คงจะ

ประสบปญหาดานบุคลากร อันสงผลกระทบตอหนวยงานและประสิทธิภาพการทำงานของขาราชการที่เหลืออยู 

ทั้งนี้เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดความสูญเสียขาราชการ หนวยงานควรสรางแรงกระตุนใหขาราชการไดทำงาน

ดวยความเต็มใจ กระตุนการแสดงออกถึงความสามารถท่ีมีอยู และสรางความพึงพอใจในการทำงาน เพราะ

ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในองคการนั้นมีผลตอความสำเร็จของงานและยังเปนเครื่องหมายแสดง

ถึงประสิทธิภาพของการทำงานตลอดจนแสดงถึงภาวะผูนำของผูบริหารองคการเพราะการท่ีแตละบุคคลใชชีวิต

การทำงานอยูกบัสิง่ทีต่นเองพอใจ จะทำใหมสีภาพจติใจและอารมณดสีงผลใหผลการทำงานดตีามไปดวย ดงันัน้

จึงจำเปนอยางยิ่งที่แตละองคการจะตองศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความสอดคลองตามความตองการของ

บุคคลเพื่อสนองความตองการของหนวยงาน โดยการสงเสริมใหผูทำงานมีความพึงพอใจใหสูงข้ึนชวยลดอาการ

เบื่องาน การขาดงานและอัตราการลาออก ของผูทำงาน อีกทั้งยังสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น มีผลทำใหเกิดความรวมแรงรวมใจกันทำงานใหบรรลุเปาหมายขององคการในที่สุด 

 ผูวิจัยซึ่งรับราชการอยูในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำขอมูลผล

การวิจัยมาเปนแนวทางในการจัดระบบงานและพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีโดยเสริมสราง

ระดับความพึงพอใจในการทำงานใหมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลสำเร็จตอการจัดการศึกษาตอไป และเปนแนวทาง

ในการบริหารของหนวยงานอื่นโดยการสรางความพึงพอใจในการทำงานอันจะนำมาซ่ึงประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการทำงาน และจะเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและประเทศชาติโดยรวม  

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรงุเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขต ยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร  

 3. เพือ่เสนอแนะแนวทางในการเพิม่ระดบัความพึงพอใจในการทำงานใหแกขาราชการในสงักดัสำนกังาน

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการทำงาน 

 อัญชลา สงวนสัตย (2546 : 47 - 56) ศกึษาความพึงพอใจของพนกังานในการบรหิารงานดานทรพัยากรมนษุย

ในองคการญี่ปุน กรณีศึกษาบริษัท โซนีโลจิสติคส (ประเทศไทย) จำกัด. พบวา (1) พนักงานเพศชายมคีวาม 

พงึพอใจในการทำงานมากกวาพนักงานเพศหญงิ อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (2) พนกังานที่มีระดับ 

การศึกษาสูงกวามีความพึงพอใจในการทำงานมากกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาอยางมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ 0.01 (3) พนกังานท่ีมตีำแหนงสงูกวามคีวามพึงพอในใจในการทำงานมากกวาพนกังานท่ีมตีำแหนงต่ำกวา

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (4) พนักงานที่มีประสบการณในการทำงานมากกวามีความพึงพอใจ   

ในการทำงานมากกวาพนักงานที่มีประสบการณในการทำงานนอยกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ชุติมา เที่ยงคำ (2547 : 55 - 68) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักบัญช ี     

บริษัท ปตท. พบวา นักบัญชีของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา (1) นักบัญชีที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกตางกนัอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศชายมรีะดบัความพงึพอใจมากกวาเพศหญงิ (2) นกับญัชี

ทีม่อีายมุากกวา มคีวามพงึพอใจในการทำงานมากกวานกับญัชี ทีม่อีายนุอยกวาอยางมนียัสำคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

(3) นักบัญชีที่มีตำแหนงสูงกวามีความพึงพอใจในการทำงานมากกวานักบัญชีที่มีตำแหนงต่ำกวา อยางมีนัย

สำคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (4) นกับญัชมีปีระสบการณในการทำงานมากกวามคีวามพึงพอใจมากกวาและนกับญัชี

ที่มีประสบการณในการทำงานนอยกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 วชิรพล รัตนสุวรรณ (2548 : 80 - 104) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการ  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หลังการปฏิรูประบบราชการ ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมขาราชการ

มีความพึงพอใจในการทำงานอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา ขาราชการชายมีความ

พึงพอใจในการทำงานมากกวาขาราชการเพศหญิง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขาราชการท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงกวามีความพึงพอใจในการทำงานมากกวาขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกวา อยางมีนัยสำคัญทาง

สถติทิีร่ะดับ 0.01 ขาราชการทีม่ตีำแหนงสงูกวามคีวามพงึพอใจในการทำงานมากกวาขาราชการท่ีมตีำแหนงตำ่กวา 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรมี

ความสำคัญและไดรับความสนใจทำการศึกษาเพื่อประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

ในองคการ ความพงึพอใจในการทำงานนัน้มคีวามเกีย่วของกบั เจตคตใินการทำงานและความตองการเปนสำคญั

ซึง่มีองคประกอบทีค่ลายคลงึ และแตกตางกนัตามลกัษณะของบคุลากรซึง่ผูวจิยันำแนวคดิทฤษฎแีละความหมาย

ของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานจากงานวิจัย ดังนี้ 

 ปจจยัสวนบุคคล หมายถงึ รายละเอยีดสวนตวัของขาราชการท่ีปฏบิตังิานในสังกดัสำนกังานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ อายุ ตำแหนงหนาที่ อายุราชการ ระดับการศึกษา และเงินเดือน 

 อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตเริ่มรับราชการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร จนถึงปงบประมาณ 2555 โดยจำแนกเปนระยะเวลาการทำงานต่ำกวา 5 ประหวาง 5-10 ป 

ระหวาง 11-15 ป ระหวาง 16-20 ประหวาง 21-30 ป และมากกวา 31 ป ขึ้นไป  

 ความพึงพอใจในการทำงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคคลท่ีมีตองานที่ทำอยูเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น

จากการที่ไดรับการตอบสนองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  
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วิธีการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการ

ในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งส้ิน 120 คน โดยใชศึกษาประชากรทั้งหมด 

ดำเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม กำหนดใหมี

ตัวแปรตน / อิสระและตัวแปรตาม ซึ่งไดกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา แสดงในรูปท่ี 1 ดังนี้  

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล 

 1. อายุ 

 2. ตำแหนงหนาที่ 

 3. อายุราชการ 

 4. ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานลักษณะองคการ 

 5. นโยบายและการบริหาร 

 6. การปกครองบังคับบัญชา 

 7. ความสัมพันธกับเพื่อน  

   รวมงาน 

 8. บรรยากาศในการทำงาน 

 9. รายไดและสวัสดิการ 

ความพึงพอใจในการทำงานของ 

ขาราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา  

 1. ความสำเร็จของงาน 

 2. การยอมรับนับถือ  

 3. ลักษณะงานและความรับผิดชอบ  

 4. ความเจริญกาวหนา  

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตน/อิสระ 

 รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

แบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนที ่ 1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อาย ุตำแหนงหนาท่ี 

อายุราชการและระดับการศึกษา ขอคำถามเปนแบบสำรวจรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของ

ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ซึ่งแบงเปน 5 ดาน ไดแกดานนโยบายและการบริหาร ดานการ
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ปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานบรรยากาศในการทำงาน ดานรายไดและ

สวัสดิการ โดยขอคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด = 1,    

นอย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4 และมากที่สุด = 5 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยขอคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับไดแก   

นอยที่สุด = 1, นอย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4 และมากท่ีสุด = 5 ซึ่งในการวัดความ พึงพอใจในการ

ทำงานของขาราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดปรับใชจากเคร่ืองมือวัดความพึงพอใจใน

การปฏบิตังิานของขาราชการครูสงักดัสำนกังานเขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร (มจุรนิทร ดษิาภริมย, 2547 : 43)  

วิธีการสรางเครื่องมือ  

 ผูวิจัยไดมีการพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล         

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกำหนดคำถามใน

แบบสอบถามฉบับราง ในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้  

 2. สรางแบบสอบถามใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการ แลวนำแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยที่

ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความครบถวน ความถูกตองและใหขอเสนอแนะตอการปรับปรุงใหสมบูรณถูก

ตองตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 3. นำแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อหาความเชื่อมั่นของการตอบแบบสอบถามของกลุมทดสอบที่มี

ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจริง จำนวน 30 ตัวอยาง และมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Realiability) โดยหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) พบวา ในการทดสอบครั้งนี้คำนวณ

ไดคาสมัประสทิธิข์องความเชือ่ถอืไดของแบบสอบถามในตอนท่ี 1 จำนวน 10 ขอ มคีาความเชือ่มัน่ 0.92 ตอนที ่ 2 

จำนวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.93 หมายถึงมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง ซึ่งอยูในเกณฑที่เชื่อถือยอมรับ

ไดและสามารถนำแบบสอบถามไปใชเปนเครื่องมือเก็บขอมูลได 

การวิเคราะหขอมูล    

 การใชสถติ ิ Nonpara Para ไมไดขึน้กบัระดบักรจดัของตวัแปรแตขึน้กบัการทดสอบ Assmition วเิคราะห

ขอมูลโดยนำแบบสอบถามท่ีทำการตอบแลวมาทำการนำเสนอผลการศกึษาในรปูแบบคำบรรยายประกอบตาราง   

โดยขอมูลสวนใหญเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่มีระดับมาตรวัด ไดแก  

 1) สถิติวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analytical Statistics) เปนสถิติที่ใชบรรยายคุณลักษณะทั่วไป

ของขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสถิติ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)  

 2) สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานเปนแบบไมมีพารามิเตอร 

(Nonparametric) ไดแก คาไคสแควร (Chi-Square Test) ใชในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma 

(Jamss A Davis 1971 : 49)  
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ผลการวิจัย  

 1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการตอบแบบสอบถาม พบวา ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร สวนใหญ มีอายุอยูระหวาง 31-35 ป และ 46 –50 ป ขึ้นไปเปนจำนวน 23 คนเทากัน คิด

เปนรอยละ 19.16 ทำงานอยูในตำแหนงประเภททัว่ไป ระดบัชำนาญงานมากทีส่ดุ จำนวน 33 คน คดิเปนรอยละ 

27.50 มีอายุราชการระหวาง 21–30 ป มากที่สุด จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 54.16  

 2. ระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

มีผลการวิจัย ดังนี้  

  2.1 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ดาน

ความสำเร็จของงาน พบวา ขาราชการสามารถทำงานสำเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย สวนใหญมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 50.00 การที่ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ

ทาน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46.67 และผลสำเร็จในการ

ทำงานของทานนำความกาวหนามาสูหนวยงาน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 63 คน คิดเปน

รอยละ 52.50 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานครโดยรวม ดานความสำเร็จของงานอยูในระดับมาก 

  2.2 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ดานการยอมรับนับถือ พบวาการเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลางจำนวน 57 คน คิดเปน

รอยละ47.50 การไดรับความไววางใจในการทำงานจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชา สวนใหญมีความพึงพอใจ

เทากันในระดับมากและปานกลาง จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 46.67 และความรูสึกมีเกียรติและภาคภูมิใจที่

ไดทำงานอยูในหนวยงานนี้ สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42.50 

ผลการศกึษาความพงึพอใจในการทำงานของขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวากรงุเทพมหานคร โดยรวม

ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลาง  

  2.3 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ พบวา งานท่ีทำมีรูปแบบระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน 

ขาราชการในสงักดัสำนักงานเขตยานนาวา สวนใหญมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก จำนวน 56 คน คดิเปนรอยละ 

46.67 งานในความรับผิดชอบเหมาะสมกับความรูความสามารถ สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 

61 คน คิดเปนรอยละ 50.84 และความพรอมปฏิบัติงานไดตลอดเวลาท้ังงานประจำและงานมอบหมายพิเศษ 

สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 58.37 ผลการศึกษาความพึงพอใจ     

ในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมดานลักษณะงานและ

ความรับผิดชอบอยูในระดับมาก 

  2.4 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ดานความเจริญกาวหนา พบวา ความเจริญกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีที่ทำอยูในปจจุบัน 

ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน 60 คน คิดเปน

รอยละ 50.00 การที่ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหไดรับความกาวหนาในการศึกษาตอ การฝกอบรมดูงานและการ

ประชุมสัมมนา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 45.83 และความตองการ
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ไดรับการสงเสริมใหกาวทันกับวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก 

จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 51.65 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัด

สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมดานความเจริญกาวหนาอยูในระดับมาก  

  2.5 ระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา หนวยงานมีการกำหนดเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา สวนใหญมีความพึงพอใจเทากันในระดับมาก

และระดับปานกลาง 55 คน คิดเปนรอยละ 45.83 การใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เที่ยงตรง 

โปรงใสตรวจสอบได สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.50 และการที่ 

ผูบังคับบัญชามีความเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 42.50 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยรวมดานการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

 สรุป ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 โดยรวมจำนวน 5 ดาน พบวา มีระดับความพึงพอใจใน

การทำงานของขาราชการฯ อยูในระดับมาก จำนวน 4 ดาน ไดแก ดานความสำเร็จในงาน ดานลักษณะงานและ

ความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีระดับความพึงพอใจในการ

ทำงานของขาราชการอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการยอมรับนับถือ  

 3. ปจจยัทีม่ผีลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวิเคราะหจากสมมุติฐานการวิจัยแลวไดผล ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 ขาราชการที่มีอายุมากกวา 7.06 <.05 .38 <.01 ยอมรับสมมติฐาน 

มีความพึงพอในใจในการทำงาน 

มากกวาขาราชการที่มีอายุนอยกวา 

สมมติฐานที่ 2 ขาราชการที่มีตำแหนง .31 >.05 .02  >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

หนาที่สูงกวา มีความพึงพอในใจ 

ในการทำงานมากกวาขาราชการ 

ที่มีตำแหนงหนาที่ต่ำกวา  

สมมติฐานที่ 3 ขาราชการที่มีอายุราชการ 3.98 <.05 .35 <.05 ยอมรับสมมติฐาน 

มากกวามีความพึงพอใจในการทำงาน 

มากกวาขาราชการที่มีอายุราชการนอยกวา  

สมมติฐานที่ 4 ขาราชการที่มีระดับ 2.92 >.05 .26 >.05 ปฏิเสธสมมติฐาน 

การศึกษาสูงกวามีความพึงพอในใจ 

ในการทำงานมากกวาขาราชการ 

ที่มีระดับการศึกษาต่ำกวา   

 สมมติฐานการวิจัย Chi Sq  (Sig.)  Gamm  (Sig.) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
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  สรุปผลการพิสูจนสมมุติฐาน พบวา ปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของ

ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุมีผลตอความพึงพอใจในการทำงาน 

ระดบันยัสำคัญทางสถติทิี ่ .01 และอายรุาชการมผีลตอความพึงพอใจในการทำงาน ระดบันยัสำคัญทางสถติทิี ่ .05 

สวนดานตำแหนงหนาที่และระดับการศึกษาไมมีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัด

สำนักงานเขตยานนาวา 

 4. การเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงาน

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 จากผลการศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจในการทำงานของขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ อายุราชการ ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความ

สมัพนัธกบัเพ่ือนรวมงาน ดานบรรยากาศในการทำงานและดานรายไดและสวสัดกิาร ทีม่ผีลการวจิยัอยูในระดบัสงู 

ซึ่งจะทำใหมีระดับความพึงพอใจในการทำงานสูงมากข้ึนไปดวย ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หัวหนาหนวยงาน

สามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาไดสูงมากข้ึนอีกทั้ง 

5 ดาน ดังนี้  

 ดานความสำเร็จของงาน ควรใหหนวยงานมีการประชุม ชี้แจงนโยบายและแนวทางในการทำงานให

ทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งและมีความชัดเจนในการกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ สงเสริมใหขาราชการ

สามารถทำงานหรือสามารถแกปญหาตางๆ ในการทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย มีนโยบายสนับสนุน

และสงเสริมการฝกอบรม ดูงานเพื่อใหขาราชการไดเพิ่มพูนความรู จึงจะทำใหขาราชการในสังกัดสำนักงานเขต

ยานนาวากรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการทำงานระดับมากท่ีสุด  

 ดานการยอมรับนับถือ หัวหนาหนวยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน

ดวยลำดับอาวุโส ควรมีการยกยองชมเชยแสดงความยินดีทำใหมีเกียรติและภาคภูมิใจ การใหกำลังใจจาก       

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนความเจริญกาวหนาในตำแหนงหนาที่ที่ทำอยูใน

ปจจุบันใหกับผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งควรสงเสริมใหบุคคลในหนวยงานมีความรัก ซื่อสัตยตอหนวยงานเพิ่ม

มากขึ้นเพ่ือเปนการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ดานการ

ยอมรับนับถือ ในระดับมากหรือมากที่สุดไดเชนกัน  

 ดานลักษณะงานและความรับผิดชอบ การมอบหมายงานไดตรงตำแหนงงานกับความรูความสามารถ

ของตนเอง ทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีและมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานและการไดรับความเช่ือถือ

และไววางใจในความสามารถท่ีจะทำงานใหประสบความสำเร็จถอืวาเปนแรงกระตุนอยางดใีนการทำงานรวมกนั

ในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งความไววางใจที่ไดรับจากผูบังคับบัญชาก็จะสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการ

ทำงานใหสูงมากขึ้นได  

 ดานความเจริญกาวหนา การใหขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานาวา กรุงเทพมหานครมีโอกาสได

พฒันาตนเองโดยเขารวมการอบรมสมัมนาตางๆทีห่นวยงานของกรงุเทพมหานคร จดัขึน้จะเปนการพฒันาความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการทำงาน มีการสงเสริมใหไดรับการ

ศกึษาตอในระดบัปรญิญาตรถีงึระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก อนัจะสงผลใหมโีอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงาน

ระดับสูงตอไปในอนาคตก็จะสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานใหสูงมากข้ึนได  
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 ดานการประเมินผลการปฏิบตังิานควรสงเสริมใหขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานาวา กรงุเทพมหานคร 

ไดมีโอกาสไดพัฒนาตนเองโดยเขารวมการอบรมสัมมนาตางๆที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเปนการ

พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนฐานรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหนวยงาน

ของกรุงเทพมหานคร เนนใหผูบริหารทุกหนวยงานตองจัดประชุมชี้แจงใหขาราชการทุกคนไดรับรู รับทราบถึง

ความสำคัญของการกำหนดเกณฑการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจำปและผลของการประเมินผลการปฏบิตังิาน 

ที่มีผลตอความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและการรับรางวัลผลการปฏิบัติงาน ประจำป (โบนัส) ของ

กรุงเทพมหานครอีกดวย จะสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในการทำงานใหสูงข้ึนได  

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิจยัเรือ่งปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจในการทำงานของขาราชการสงักดัสำนกังาน เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร  

 1. ระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

  1.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานครโดยรวมดานความสำเร็จของงานอยูในระดับมากที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการในสงักดั

สำนักงานเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร เปนผูมีความรูความสามารถ ไดรับการอบรมพัฒนางานอยูตลอดเวลา        

จงึสามารถนำความรูความสามารถทีไ่ดรบัการฝกฝนมาใชในการปฏบิตังิานเพือ่ใหเกดิความสำเรจ็และสรางชือ่เสยีง 

ความกาวหนามาสูหนวยงาน สอดคลองกับแนวคิดปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 121) กลาววาบุคคลจะ

เลือกทำงานในระดับที่ผลออกมาแลวไดรับประโยชนมากที่สุดเขาจะทำงานหนักถาเขาคาดหวังวาความพยายาม

ของเขาจะนำไปสูรางวัลที่เขาตองการในดานรายรับหรือตำแหนงท่ีสูงข้ึนเพราะวาความรูสึกรวมของพนักงานที่มี

ตอการทำงานในทางบวกเปนความสุขของพนักงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือผลท่ีเปน

ความพึงพอใจที่ทำใหพนักงานเกิดความรูสึกกระตือรือรนมีความมุงมั่นที่จะทำงานมีขวัญและกำลังใจส่ิงเหลานี้

จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานรวมท้ังการสงผลตอความสำเร็จของงานและเปนไปตาม

เปาหมายขององคการ  

  1.2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร โดยรวมดานการยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลที่

ทำงานเปนขาราชการมีการแตงกายเครื่องแบบที่เรียบรอย มีความภูมิฐานประกอบกับสำนักงานเขตยานนาวาเปน

องคกรที่มีความนาเชื่อถือจึงทำใหสังคมยอมรับและยกยองวาขาราชการมีความพิเศษเหนือกวาผูที่ทำงานใน

บริษัทหางรานทั่วๆ ไป สอดคลองกับผลการศึกษาของฐิติยา ไชยวุฒิ (2545 : 42) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องคุณภาพ

ชีวิตการทำงานของพนักงานกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือ สรุปไดวาผูบังคับบัญชาใหคำปรึกษา

แนะนำและใหโอกาสในการทำงานเปนอยางดี การไดรับความเช่ือถือและไววางใจในความสามารถที่จะทำงาน

ใหประสบความสำเร็จถือวาเปนแรงกระตุนอยางดีในการทำงานรวมกันในองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งความไว

วางใจที่ไดรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  

  1.3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขต ยานนาวา 

กรุงเทพมหานครโดยรวมดานลักษณะงานและความรับผิดชอบอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา
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ขาราชการไดรบัมอบหมายใหปฏบิตังิานไดตรงตำแหนงงานกับความรูความสามารถของตนเองจงึมคีวามพงึพอใจ

เนือ่งจากสามารถปฏิบตังิานไดอยางเตม็ทีแ่ละมคีวามม่ันใจในการปฏิบตังิานและมโีอกาสทีจ่ะกาวหนาในอนาคต 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ฐิติยา ไชยวุฒิ (2545 : 41) ที่ไดทำการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทำงานของ

พนักงานกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือพบวาความอบอุนและบรรยากาศในการทำงานดานลักษณะ

ของงานกลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแกลักษณะงานในหนาที่

ความรับผิดชอบมีความเหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติงานไดสำเร็จ  

  1.4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครโดยรวมดานความเจริญกาวหนาอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากขาราชการ มีโอกาส

ไดพัฒนาตนเองจากการเขารวมการอบรมสัมมนาตางๆท่ีหนวยงานของกรุงเทพมหานครจัดข้ึนเปนการพัฒนา

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการทำงาน มีการสงเสริมใหได

รับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาโทอันจะสงผลใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานระดับ

สูงตอไปในอนาคตซึ่งสอดคลองกับ ฐิติยา ไชยวุฒิ (2545 : 40) ซึ่งไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของ

พนักงานกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในเขตภาคเหนือพบวาโอกาสท่ีไดใชความรูความสามารถในการทำงานอยาง

เต็มที่โอกาสในการเปนผูตัดสินใจไดดวยตนเอง เปนผูไดรับการพัฒนาระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการสงเสริม

อบรมดูงานสัมมนา ทำใหบุคคลากรมีการพัฒนาความสามารถกาวหนาสูงข้ึน มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การ

งานมากยิ่งข้ึน 

  1.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานครโดยรวม ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ที่ผลเปนเชนนี้อาจเนื่องจาก

ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร ไดมีโอกาสไดพัฒนาตนเองจากการเขารวมการ

อบรมสัมมนาดานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเปนการพัฒนาความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนฐานรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป สอดคลองกับผล

การศึกษาของฐิติยา ไชยวุฒิ (2545 : 40) ซึ่งไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกรุงไทยจำกัด 

(มหาชน) ในเขตภาคเหนือพบวาโอกาสที่ไดใชความรูความสามารถในการทำงานอยางเต็มที่โอกาสในการเปน 

ผูตัดสินใจไดดวยตนเอง เปนผูไดรับการพัฒนาระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการสงเสริมอบรม ดูงานสัมมนาของ

หนวยงาน ทำใหบคุลากรมกีารพฒันาความสามารถกาวหนาสงูขึน้ มโีอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงานมากยิง่ข้ึน  

 2. ปจจยัทีม่ผีลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้  

  2.1 ขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาที่มีอายุมากกวามีความพึงพอในใจในการทำงานมาก

กวาขาราชการที่มีอายุนอยกวา นั้นอาจเปนเพราะขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวาที่มีอายุมาก ยอมมี

วยัวุฒ ิคณุวฒุแิละวฒุภิาวะในดานตาง ๆมาก ประกอบกับไดรบัราชการมานาน ยอมมรีายไดและสวสัดกิารมากขึน้ 

มปีระสบการณในการทำงานมาก และมีโอกาสกาวหนาในตำแหนงหนาทีก่ารงานสงูขึน้ สอดคลองกบัผลการศกึษา

ของประจบ แสงวิเชียร (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาจังหวัดตราดตาม

ทฤษฎีของเฮิรก พบวาครูที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน ในระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ครูที่มีอายุ

ตั้งแต 30 ปขึ้นไปมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ครูที่มีอายุต่ำกวา30 ปมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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  2.2 ขาราชการในสงักดัสำนกังานเขตยานนาวา ทีม่อีายรุาชการมากกวามคีวามพงึพอใจในการทำงาน

มากกวาขาราชการทีม่อีายุราชการนอยกวา นัน้ อาจเปนไปไดวาขาราชการท่ีมอีายกุารทำงานมาเปนระยะเวลานาน

ยอมมีคาตอบแทนหรือรายไดตอเดือนสูง และมักจะมีความอาวุโสในงานไดรับการยอมรับจากสังคม การทำงาน

ทีม่รีะบบงานทีม่คีวามมัน่คง มโีอกาสเจรญิกาวหนาในหนาทีก่ารงาน สอดคลองกบังานวิจยัของอญัชลา สงวนสตัย 

(2546) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยในองคการญ่ีปุน กรณีศึกษา

บริษัท โซนีโลจิสติคส (ประเทศไทย) จำกัด.ผลการศึกษาพบวาพนักงานที่มีประสบการณในการทำงานมากกวา 

มีความพึงพอใจในการทำงานมากกวาพนักงานที่มีประสบการณในการทำงานนอยกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05  

สรุปผลการวิจัย  

 1. ระดบัความพงึพอใจดานตางๆในการทำงานโดยรวม จำนวน 5 ดานของขาราชการในสงักดัสำนกังาน

เขตยานนาวาอยูในระดับมาก โดยมีดานที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือดานความสำเร็จในงาน ดานลักษณะ

งานและความรับผิดชอบ ดานความเจริญกาวหนาและดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยกเวน ดานการ

ยอมรับนับถือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 2. ปจจัยดานตางๆที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา

ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน อยูใน

ระดับมาก และดานบรรยากาศในการทำงาน ดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับ ปานกลาง  

 3. ขอเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจในการทำงานใหแกขาราชการในสังกดัสำนกังาน

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจในการทำงาน ดานการยอมรับ

นับถืออยูในระดับปานกลาง ดานเดียว สวนดานอื่นๆนั้นมีระดับความพึงพอใจในการทำงานอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรใชวิธีการศึกษาระดับความพึงพอใจของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ในลักษณะ

การเก็บขอมูลระยะยาว เพื่อศึกษาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความพึงพอใจของขาราชการในสังกัดสำนักงานเขต

ยานนาวาในแตละชวงเวลา เพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความพึงพอใจในการ

ทำงานที่แทจริง  

 2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการกับสำนักงานเขตอื่น ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบหนวยงานเหลานี้วาจะมีระดับความพึงพอใจในการทำงานของขาราชการเปน

อยางไร เพ่ือที่จะไดมีขอมูลที่กวางขวางและหลากหลายมากขึ้น สามารถนำไปเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริม

ใหบุคลากรในหนวยงานมีความพึงพอใจในการทำงานใหมากขึ้น  
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